
جهش تولید و پایش توزیع

نماینده زاهدان در مجلس:

برخی از مناطق سیستان 
نرخ بیکاری ۶۰ درصد است
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اهمیت تولید بر کسـی پوشـیده نیسـت و جهش آن به عنوان شـعار 
سـال امرمبارکـی اسـت و امیـدوارم در سـال کرونـا تحقق پیـدا کند و 
مرهمـی بـر زخمهای به دل نشسـته مردم ایران باشـد.اما نکته ای که 
بایـد بـه آن توجه داشـت مسـئله توزیـع و ارتبـاط آن با تولید اسـت. 
اگـر جهـش تولیـد می گوئیـم باید پایش سـریع توزیـع را در کنارش 
مطـرح کنیـم. زیـرا اگر توزیع نا بسـامان باشـد تولید هر چنـد فراوان 
باشـد نتیجـه مطلوب نیسـت و بـر تولید هـم تأثیر خواهد گذاشـت.
از ایـن رو توزیـع اهمیتـش کمتـر از تولید نیسـت و اگر سـامان نیابد 
رضایـت مـردم را در پـی نخواهـد داشـت، عدالت اجتماعی را خدشـه 
دار مـی کنـد و بـر میـزان رغبت تولیدکننـدگان تأثیر منفی مـی گذارد. 
توزیـع امـر فرامـوش شـده یا دسـت کم گرفته شـده اسـت که اغلب 
در آن عمـد مشـاهده مـی شـود.اگر تولیـد کنیـد و بمانـد، خـراب، یا 
کهنـه شـود و بـه موقـع بـه دسـت مصـرف کننـده نرسـد یا بـرای باال 
بـردن قیمـت احتـکار و قاچـاق شـود، هـر یـک تبعات سـختی برای 
تولیـد کننـده دارد.فـرض کنید ناشـران در تولید نشـر فعال باشـند اما 
تولیداتشـان در انبـار بمانـد یا به دسـت مصرف کننده اصلی نرسـد یا 
به افرادی بیش از نیازشـان برسـد و کم بیاید و در جائی احتکار شـود 
حاصـل چـه خواهد شـد؟ اگر تولید توسـط چنـد مرکز انجام شـود و 
در توزیـع همپوشـانی صـورت گیـرد چه اتفاقـی خواهد افتـاد؟ تولید 
کننـده مـی خواهـد بـه هـر قیمتـی شـده انبـارش را خالی کنـد. اگر 
توزیـع هماننـد تولیـد دسـت بخش خصوصی واقعی باشـد حسـاب 
سـود و زیـان را دقیقـًا دارد. امـا اگر دسـت بخش دولتی باشـد چون 
غـم سـرمایه نـدارد فقـط ارسـال مـی کنـد و بـه سـود و زیـان خیلی 
کاری نـدارد. همیـن اتومبیل سـازی با انواعـش را در ایران ببینید چه 
مصیبتهایـی را تـا بـه حـال بـه بـار آورده که قیمـت پرایـد 6 تومانی را 
بـه بیـش از 80 میلیون رسـانده اسـت آیـا این نتیجة تولید اسـت یا 
توزیعالبتـه اینکـه چـرا جوجه کش ها سـه میلیون قطعـه جوجه بی 
زبـان را کشـتند و اظهـار کردنـد ایـن روال اسـت امری بسـیار عجیب 
بـود. اخیـراً شـنیده شـد تخم مـرغ نطفـه دار را هم نابود مـی کنند تا 
گرفتـار قتـل نفس نشـوند!! البتـه در نظام سـرمایه داری بـرای اینکه 
قیمـت نشـکند ایـن کارهـا معمـول اسـت ولـی اینکـه اینجـا چنین 
کاری شـد، یا می شـود باید بررسـی شـود. آیا سـرمایه دار دولتی، یا 
وابسـته بـه دولت، یا بخـش خصوصی بوده، که نگهـداری آنها برایش 
صـرف نمـی کـرده تـا آن هـا را بـه نوعـی مصـرف کنـد یا بـه مصرف 
کننـده برسـاند، یـا از روی تنبلـی بـوده، بایـد منتظـر رأی دادگاه بـود. 
البته اگر شـبکه توزیع سـامان داشـت چه بسـا این اقدامات صورت 
نمـی گرفت.نبـود اطالعات و آمـار، یا ندادن اطالعـات بزرگترین عامل 
شکسـت توزیـع اسـت و بزرگترین ضربـه را به تولید مـی زند. وقتی 
تولیـد کننـده آمـاری از نیـاز نداشـته باشـد نمـی توانـد برنامـه ریزی 
منطقی داشـته باشـد و با ریسـک و بحران مواجه می شود. نمونه آن 
را در دوران کرونائی در داخل و خارج کشـور دیدیم.همانند صندوقهای 
خیریـه شناسـنامه دار و بـدون شناسـنامه، ثبـت شـده یـا ناشـده، یا 
فعالیـت هـای خودجـوش مردمـی کـه در هـر واقعـه ای سـر بـر می 
آورد، و انفـاق هـای مؤمنانـه که بسـیار هم مطلوب اسـت. سـؤال این 
اسـت کـه آیـا خدمـات همـه بر طبق نقشـه واحـد انجام می شـود یا 

هم پوشـانی دارد؟
اکنـون بـا آمـدن کرونـا خدماتی که به مردم می شـود بسـیار فـراوان 
اسـت. البتـه خدمـات قبـل از آن در سـیل و زلزلـه هـم کـم نبـود. 
سـازمانهای وابسـته به بیت رهبری یا ارتش و سـپاه و بسیج وکمیته 
امـداد و مسـاجد و سـازمانهای مهـم مـردم نهـاد )سـمن هـا(، مردم 
محلـه هـا هـر یـک بـه سـهم خـود مشـغول خدمت انـد. بـه فرض 

انس طال         1.736.210

مثقال طال     31.910.250

گرم طالی 18  7.293.192

گرم طالی 24   9.724.200

بهار آزادی      73.000.000

امامی          74.280.000

نیم       38.500.000

ربع         22.300.000

گرمی       10.040.000

دالر             171.390

یورو         186.200

درهم          42.359

لیر ترکیه           25.423

دالر استرالیا      102.848

چگونه از موزه ملی بازدید کنیم؟
موزه ملی ایران با انتشار پروتکلی، فعالیت خود را 

آغاز کرده که در این پروتکل تعداد بازدیدکنندگان و 
زمان بازدید با شرایط خاص تعریف شده است.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
2۶  تا  3۶دنبال کنید

به نام پرستاران به کام پزشکان
پس از ۱۴ سال از اصالح قانون تعرفه خدمات پرستاری هنوز هزینه خدمات پرستاران به پزشکان پرداخت می شود

مدیـرکل منابـع طبیعی اسـتان کهگیلویـه و بویراحمد 
از مهـار ۹۵ درصـدی آتش سـوزی جنگل هـا و مراتع 

شهرستان گچسـاران خبر داد.
غالمحسـین حکمتیان اصل در گفت و گو با خبرنگار 
ایسـنا گفـت: جهـت کمک به مهـار و خامـوش کردن 
بالگـرد   ۲ هـای گچسـاران  جنـگل  سـوزی  آتـش 
هوانیـروز، یـک بالگـرد شـرکت نفـت گچسـاران هـم 
اکنـون در منطقـه مسـتقر شـدند و قـرار اسـت یـک 
هواپیمـای آب پـاش وزارت دفـاع نیز مسـتقر شـود.
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مرمت و پاک سازی 
لباس های مردان نمکی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی زنجان گفت: »اشیای 

کشف شده و لباس های مردان 
نمکی با همکاری پژوهشکده حفاظت 

و مرمت میراث فرهنگی، اداره کل 
استان و پژوهشکده حفاظت و مرمت 

دانشگاه بوخوم و فرانکفورت آلمان 
مرمت و پاک سازی می شوند.«

افزایش دوقلوزایی 
حیات وحش تهران

رییس اداره نظارت بر امور حیات 
وحش استان تهران، یکی از دالیل 

افزایش زاد و ولد و دوقلوزایی 
حیات وحش را حضور کمتر مردم 

در عرصه های طبیعی در پی شیوع 
ویروس کرونا و کاهش استرس 

حیات وحش هنگام زایمان ذکر کرد.
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یادداشت  مهمان
غالمرضا فدایی

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1738

سه شنبه 6 خرداد 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

مدیرکل منابع طبیعی استان 
کهگیلویه و بویراحمد:
صعب العبور و صخره ای 
بودن منطقه، وزش باد شدید 
و گرمای هوا از جمله دالیل 
طوالنی شدن آتش سوزی 
جنگل های گچساران است.

مهار ۹۵ درصدی 
آتش سوزی در 
جنگل های گچساران
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روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

وم
ت د

((  حمایت از کاالی ایرانی  ))نوب

تجدید فراخوان مناقصه  عمومي  
یک مرحله ای با ارزیابي کیفي

شــركت توزيــع نيــروي بــرق شــمال اســتان كرمــان در نظــر دارد نــرم افــزار اســکادا جهــت شــبکه توزیــع نیــروی بــرق  
مــورد نیــاز خــود از طريــق مناقصــه عمومــي دو مرحلــه اي و از طريــق ســامانه تــدارکات الکترونيکــي دولــت (ســتاد) به شــرح 

جــدول زیــر خریــداری نمایــد.

سایت اینترنتی این شركت به آدرس : www.nked.co.ir  می باشد 
شبكه اطالع رسانی معامالت توانیربه نشانی www.tavanir.org.ir می باشد
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR می باشد 

۱- ارائه گواهی رتبه بندی نیرو معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور /سازمان برنامه و بودجه الزامی میباشد.
2- ارائه گواهینامه تائید صالحیت ایمنی مرتبط و معتبر از اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی الزامی میباشد.

3- زمان واریز وجه بابت خرید اسناد مناقصه : از روز شنبه به تاریخ  ۱399/۰3/۰3  لغایت یکشنبه  مورخ  ۱399/۰3/۱۱
۴- محـل فـروش اسـناد : كرمـان- خیابـان خواجـوی کرمانـی - خیابـان توانیـر - شـركت توزیع نیروی برق شـمال 

اسـتان کرمـان - سـاختمان شـماره 3 - اداره تـداركات و قرادادهـا  -  تلفـن -۰3۴3252۰۰۰3
5- مـدارك مـورد نیـاز جهت تحویل اسـناد : به ازای هر یک جلد شـماره مناقصه فیـش واریزی به مبلـغ 5۰۰.۰۰۰  ریال 

واریز به حسـاب سـپهر شـماره ۰۱۰۱82۴7۶۴۰۰5 بانك صادرات شـعبه صنعتی كرمان ،كد شعبه 328۰
۶- زمـان تحویـل پـاکات مناقصـه : حداکثر تا سـاعت 9:۰۰ صبح روز بازگشـایی براسـاس تاریخ های منـدرج در جدول 

ال  با
7- محـل تحویـل پـاکات مناقصـه: كرمـان ، خیابـان خواجوی کرمانـی، خیابـان توانیـر ، دبیرخانه شـركت توزیع برق 

شـمال اسـتان كرمان.
8- زمـان ومحـل بازگشـایی پاکات مناقصه  براسـاس سـاعت و تاریـخ های منـدرج در جدول فوق- سـالن کنفرانس 

شـرکت توزیـع نیروی برق شـمال اسـتان کرمان
9- شركت توزیع نیروی برق شمال استان كرمان در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار می باشد .

۱۰- پیشـنهادهای فاقـد امضـاء ،مشـروط ، مخدوش و پیشـنهاداتی كه بعـد از موعد مقرر واصل شـود ترتیـب اثر داده 
نخواهـد شـد و حضور پیشـنهاد دهنـدگان در جلسـه با ارائه معرفـی نامه بالمانع میباشـد .                          

۱۱-  مناقصات به صورت یک مرحله ای با ارزیابی کیفی می باشند.
۱2- سایر اطالعات و جزئیات و شرایط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است . 

ضمنا این آگهی عینا در سایت های اینترنتی به شرح زیر در دسترس میباشد.

موضوع مناقصهشماره مناقصه
منطقه 
عملياتي

مبلغ ضمانت نامه شرکت 
در فرايند ارجاع کار  )لاير(

تاريخ  و  زمان 
بازگشايي پاکات 

مناقصه

99-32
خرید کاال و تجهیزات،نوسازي شبکه و تاسيسات توزیع نیروی 

برق جهت گذر از پيک سال 1399

امور 
نواحی 
کرمان

304،487،000
شنبه مورخ 

 1399/03/24
ساعت 10:30 صبح

99-43
خرید کاال و تجهیزات، انتقال نیرو و برقرسانی شبکه و تاسیسات 
توزیع نیروی برق به منظور تامین برق متقاضیان فاقد شبکه سال 

1399

امور 
نواحی 
کرمان

352،212،000

 شـهرداری بـم در نظـر دارد مناقصـه عمومـی بیمـه تکمیـل درمان 
گروهی پرسـنل خود را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 
برگـزار نمایـد ، کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد 
مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصـه گـران و بازگشـایی پاکـت ها از 
طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به آدرس : 
www.setadiran.ir انجـام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران 
در صـورت عـدم عضویـت قبلـی، مراحل ثبت نـام در سـایت مذکور 
و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه 

محقق سـازند.
- مدت قرارداد ۱2 ماه می باشد.

 - ارائـه ضمانـت نامه بانکی بـه میـزان 75۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در وجه 
شـهرداری بـم بـه عنـوان سـپرده شـرکت در مناقصـه الزامی می 

باشد.
- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

- سـایر اطالعـات و جزئیـات مربـوط بـه مناقصـه در اسـناد مندرج 
. است 

 - تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ99/3/8 می باشد .
- مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سایت:سـاعت ۱7:۰۰ 

مـورخ99/3/۱7
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت ۱7:۰۰ مورخ99/3/27
 - زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰:۰۰ مورخ99/3/3۱

 اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطالعات 
بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکت های الـف: آدرس 
بم- بلوار شـهید رجایی سـایت اداری- شـهرداری بم امور قراردادها- 

تلفن:۰3۴-۴۴3۴52۱۴
 اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهـت انجـام مراحـل عضویـت در 
سـامانه : مرکـز تمـاس ۴۱93۴-۰2۱  دفتر ثبت نـام: 889۶9737- 

85۱937۶8

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

محمد بنی اسدی شهردار بم

 (نوبت اول)

اینکـه خدمـات بـه صـورت متعـادل توزیع شـود و به 
دسـت مسـتحقان آن برسـد آیـا راهـی هسـت تـا از 
هـم اکنـون، یا پـس از کرونا این اطالعـات ذیقیمتی 
کـه بـه دسـت آمده دسـته بنـدی و شـبکه ای شـود 
تـا در مـوارد دیگـر بتـوان از آن اسـتفاده کـرد؟ دولـت 
اگـر نمـی کنـد دسـت کـم مـردم خّیر نسـبت بـه امر 
شـبکه سـازی اطالعـات اقـدام کننـد. از نظـام ملـی 
اطالعـات هـم کـه خبـری نیسـت. شـنیدم در غـرب 
تهـران توسـط یکی از بـزرگان شـبکه ای مردمی برای 
خدمـات عـام المنفعـه بـه وجـود آمده اسـت کـه اگر 
واقعیـت داشـته باشـد می-تـوان آن را بـه کل تهـران 
و کل کشـور تسـری داد، باشـد کـه دولتیـان از آن 
یـاد بگیرند.فـردی را مـی شناسـم کـه مـی خواسـت 
کمـک کنـد ولـی مطمئن نبود که به دسـت مسـتحق 
مـی رسـد و حـق هـم داشـت. بـا یکـی از مسـئوالنی 
بلنـد پایـه ای کـه فعـالً باز نشسـته شـده اسـت و در 
مؤسسـه خیریه ای کار می کند و دارای عنوانی اسـت 
صحبـت مـی کـردم و او از فقـر مـردم سیسـتان می 
گفـت کـه حتـی بسـیاری نـان خالـی بـرای خـوردن 
ندارنـد و بسـیاری از آنهـا هنوز شناسـنامه ندارنـد. آیا 
شناسـنامه صـادر کـردن مثل تهیـه کارت ملی اسـت 
کـه باید از فرانسـه بیایـد و هنوز نیامده اسـت!نظارت 
دولـت، اگـر خـود دراین قضایا دسـت نداشـته باشـد 
و بـا عواملـش رانـت هـای اطالعاتی ایجـاد نکند می 
توانـد بـه کمـک بیاید و هدایـت کند. اما افسـوس که 

تا حال چنین نشـده و امید اسـت چنین شـود!اینکه 
مـی گوینـد بخش خصوصـی واقعًا بخـش خصوصی 
نیسـت و عواملـی در دولـت بـا آنـان در زد و بندند اگر 
مسـتقیمًا درگیر نباشـند.آیا اطالعات االن ذخیره و در 
آخـر بـا هـم هماهنـگ مـی شـود؟ هماهنـگ کننـده 
کیسـت؟ اینکـه همه فعالیـت می کنند ولـی آخرش 
نتیجـه قابـل قبولی نداشـته باشـد و همـه داد از فقر 
بزننـد، یـا بـه خاطـر اینکـه توزیـع مقطعـی اسـت یا 
هـم پوشـانی دارد ، یـا اقدامـات بـرای نمایش اسـت 
تـا از آنهـا فیلـم بگیرنـد و یـا در جائـی آمـار بدهند یا 
آمـار سـازی کننـد تا بودجه بیشـتری برای سـال بعد 
بگیرنـد، یـا توجیهـی بر اسـتمرار وجـودی آنها باشـد، 
یـا ... و در نتیجـه مسـتحق واقعی محـروم می ماند.
اینها نکاتی اسـت که باید به آن توجه داشـت چشـم 
و هـم چشـمی و نشـان دادن آمـار و تبلیـغ بـا صدا و 
سـیمای نبایـد در اینجا مد نظر باشـد. البته تبلیغ کار 
نیـک بسـیار خـوب اسـت و موجـب تشـویق دیگران 
مـی شـود ولـی آنهائی که وظیفـه دارند اگـر به وظیفه 
خودشـان عمـل مـی کردنـد چه بسـا نیـازی بـه این 
کمـک هـا نبـود. اینکـه ادعا کنیم مـردم خوبنـد و کار 
دولـت را انجـام مـی دهند افتخـاری برای مـردم ولی 
شـرمندگی بـرای دولت اسـت و مسـئوالنی که وظیفه 
خـود را بـه خوبـی انجام نـداده انـد. وانگهـی فعالیت 
هـای مردمـی مقطعـی اسـت و بـاز پـس از چنـدی 

همیـن آش و همـان کاسـه خواهـد بود.
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 به نام پرستاران به کام پزشکان
پس از ۱۴ سال از اصالح قانون تعرفه خدمات پرستاری هنوز هزینه خدمات پرستاران به پزشکان پرداخت می شود

هزینـه  پرسـتاری،  خدمـات  تعرفه هـای 
اسـت کـه  پرسـتار  انجام شـده  خدمـات 
سال هاسـت بـه دلیـل ضعـف در قانـون، 
ایـن هزینـه بـه پزشـک تعلـق می گیـرد 
و پـس از 14سـال از اصـالح ایـن قانـون 
هسـتند.  آن  اجـرای  منتظـر  پرسـتاران 
لبخنـد از لبانشـان جـدا نمی شـود. آن قدر 
می پردازنـد  کارشـان  بـه  حساسـیت  بـا 
اشـتباهی رخ دهـد و پیـش  کـه مبـادا 
خانواده هایـی کـه امانتشـان را بـه آن هـا 

شـوند. شـرمنده  سـپرده اند، 
بـه قـول خودشـان کارشـان »پرسـتاری« 
اسـت و در هـر شـیفت بایـد 8 سـاعت را 
به اجبـار هـم که شـده، لب هایشـان لبخند 

را فرامـوش نکنند.
از  ثانیـه  هـر  بـا  برابـر  عقیده شـان  بـه 
مشـکل  یـک  شیفتشـان  سـاعت   8
همچنـان  امـا  دارنـد  حل نشـده ای 
استقامتشـان را حفـظ می کننـد و آن قـدر 
روزهای سـختی را پشت سـر گذاشتند که 
روزهـای کرونایـی هم نتوانسـت آن ها را از 

درآورد. پـای 
امـا ایـن روزهـا بیش ازپیـش گالیـه دارند 
زیـرا معتقدنـد فقـط در قـاب رسـانه مورد 
تمجید و سـتایش قـرار می گیرند و درصد 
باالیـی از حق وحقـوق آن هـا در حال ضایع 
شـدن اسـت و هیـچ مسـئولی و حتـی 
مسـئوالن وزارت بهداشت حمایتی از آن ها 

نمی کننـد.
شروع تصویب تعرفه های پزشکی

خانـه  دبیـرکل  مقـدم،  شـریفی  محمـد 
پرسـتار کشـور می گویـد: تمـام خدمـات 

بیمارسـتان های  در  پزشـکی  گروه هـای 
دولتـی دارای تعرفـه اسـت بـه جـز گـروه 
پرسـتاری و تـا قبل از سـال 1374 حقوق 
پرسـتار، پزشک و سـایر گروه های درمانی 
بـه صـورت ثابـت پرداخـت می شـد و در 
مقابـل آن بـه مـردم خدمـات پزشـکی و 

پیراپزشـکی ارائـه می کردنـد.
وی می افزایـد: در دهـه 70، گـروه حاکـم 
از گـروه  بـر وزارت بهداشـت کـه معمـوالً 
و  بودنـد  هـم  هیئت علمـی  پزشـکان 
همچنان هم به همین شـکل اسـت، گفته 
بودنـد که حقـوق دریافتی آن ها کم اسـت؛ 
بنابرایـن در ایـن دهـه تعرفه های پزشـکی 
یکـی پس از دیگـری اعمال شـدند. پس 
پزشـکان بـه غیـر از حقوق دریافتـی ثابت 
تعرفـه آن کار را هـم دریافـت می کردنـد.

ادامـه  کشـور  پرسـتار  خانـه  کل  دبیـر 
عمـل  یـک  اگـر  به عنوان مثـال  می دهـد: 
جراحـی 100 هـزار تومـان باشـد کل مبلـغ 
تحـت عنوان حق العمل پزشـک محاسـبه 
و 65 درصـد ایـن مبلـغ به پزشـک معالج 
کـه جراحـی را انجـام داده اسـت، تعلـق 
می گرفـت؛ 5 درصـد بـه دانشـگاه علـوم 
پزشـکی که بیمارسـتان تحت نظـر آن بود 
تعلـق می گرفـت، 10 درصـد به بیمارسـتان 
باقی مانـده  درصـد   20 و  می شـود  داده 
بیـن بقیـه گروه هـای غیرپزشـک تعلـق 

می گیـرد.
کل  از  بنابرایـن  می کنـد:  تصریـح  وی 
درآمـدی کـه در یـک بیمارسـتان ایجـاد 
شـود تـا سـقف 65 درصـد آن سـهم 7 
درصـد از افـرادی بود که جـزو هیئت علمی 
هسـتند و 20 درصـد آن بیـن 93 درصـد 
ناگفتـه  البتـه  پرسـنل تقسـیم می شـود 
به صـورت  هـم  ثابـت  حقـوق  نمانـد کـه 

می شـد. پرداخـت  جداگانـه 
شـریفی مقـدم بیـان می کند: هـر دوره به 
تعرفـه پزشـکان اضافـه می شـد و حتـی 
موضـوع تعرفـه گـذاری بـرای پزشـکان به 
حـدی بـاال گرفت کـه کارهـای انجام شـده 
توسـط پرسـتار هم به اسـم پزشک معالج 
ثبـت و مبلـغ کار طبـق تعرفـه بـه پزشـک 

پرداخـت می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه تعرفه هـای پزشـکان 
از 500 عـدد شـروع شـد و در حـال حاضـر 
ایـن تعـداد بـه 6 هزار عدد رسـیده اسـت، 
پزشـکی  تعرفه هـای  افزایـش  می گویـد: 
سـبب ایجاد یک اختالف فاحشـی شـد و 
می تـوان گفـت تقریبـًا تفاوتـی 100 برابری 
در پرداخـت کارانـه ایجـاد کـرد بـه همیـن 
دلیـل پرسـتاران خواسـتار تعرفـه شـدند 
زیـرا تنهـا گروهی کـه در کادر درمـان فاقد 

تعرفه هسـتند قشـر پرسـتار اسـت.
ادامـه  کشـور  پرسـتار  خانـه  کل  دبیـر 
می دهـد: بنابرایـن بعـد از کلـی پیگیری و 
درخواسـت باالخـره در تیرماه سـال 1386 
و  تأییـد  پرسـتاری  تعرفه هـای خدمـات 
تصویـب شـدند البتـه ناگفته نمانـد بعد از 
تأییـد بـه مـدت 2 سـال از هر بعـدی این 
تعرفه هـا مورد سـنجش قرار گرفتنـد تا از 
تمـام بهانه هـای ممکـن بـرای جلوگیـری 
سیسـتم  توسـط  قانـون  ایـن  اجـرای  از 
پزشـکی وزارت بهداشـت در امـان بمانـد.

تعرفه پرستاری یک چهارم تعرفه 
پزشکی

وی می افزاید: قانون تعرفه های پرسـتاری 
بعد از طی کردن کمیسـیون های اجتماعی 
دولـت و سـایر کمیته هـای فرعـی باالخره 
در اواخـر دولـت دهم قانون تعرفـه گذاری 
خدمـات پرسـتاری به صحـن دولت رفت 

و تصویـب شـد امـا بـا روی کار آمـدن 
دولـت بعـدی مصوبـات ماه هـای آخـر 
دولـت قبـل قبـول نشـد و دوبـاره مـا به 

پیگیـری اجـرای آن پرداختیم.
شـریفی مقـدم تصریـح کـرد: قانـون در 
سـال های 94 و 95، دوباره به کمیسـیون 
اجتماعـی دولـت ارجـاع شـد و به رغـم 
فضـای موافـق بـرای تأییـد تعرفه هـای 
پرسـتاری اما نماینده وزارت بهداشـت که 
معاونت وقت پرسـتاری وزارت بهداشـت 
را بـه عهـده داشـت، مخالف اجـرای این 
طـرح بـود و به رغم اینکه تمام مسـئوالن 
به ویـژه مقـام معظـم رهبـری نسـبت به 
مشـکالت پرسـتاری حسـاس هسـتند 
سیسـتم پزشـک سـاالر وزارت بهداشـت 
تعرفـه گـذاری  قانـون  اجـرای  بـه  تـن 

نداد. پرسـتاران 
وی ادامـه می دهـد: به عنوان مثـال فرآینـد 
دیالیـز صفـر تـا صـد آن توسـط پرسـتار 
تمـام مسـئولیت های  و  انجـام می شـود 
قانونی آن به عهده پرسـتار اسـت؛ بنابراین 
ایـن کار یـک کار صـد درصـد پرسـتاری 
اسـت زیـرا پزشـک هیچ گونـه دخالتی در 
ایـن فرآینـد نـدارد امـا تعرفـه آن به اسـم 
پزشـک ثبـت می شـود امـا اگـر همیـن 
نه تنهـا  باشـد  پرسـتار  اسـم  بـه  اقـدام 
وی مـزد زحمـت خـود را می گیـرد بلکـه 
هزینـه دریافتـی از بیمـار و بیمه هم کمتر 

می شـود.
دبیر کل خانه پرسـتار کشـور بیان می کند: 
تعرفـه پرسـتار یک چهـارم تعرفه پزشـکی 
اسـت؛ بنابرایـن اجـرای این قانـون نه تنها 
بـه نفع پرسـتار اسـت بلکـه به نفـع بیمار 
کـه  کاری  زیـرا  اسـت؛  هـم  بیمه هـا  و 
اسـم  بـه  تومـان  به عنوان مثـال 100 هـزار 
پزشـک ثبت شـود بـا اجـرای ایـن تعرفه 
پرسـتاری 25 هـزار تومـان ثبـت می شـود 
وزارت  سـاالر  پزشـک  سیسـتم  ولـی 
بهداشـت اجـازه پیاده شـدن این شـیوه را 

نمی دهـد.

معاونت پرستاری علیه پرستاران
پزشـکی  سیسـتم  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
تعرفه هـای  اگـر  زیـرا  اسـت؛  مخالـف 
پرسـتاری اجـرا شـود ایـن قشـر هـم در 
باقـدرت  و  هویـت دار  درمـان  کادر  بیـن 
می شـود و عـالوه بـر آن حقـوق دریافتـی 
بیشـتری بـه آن ها تعلـق می گیـرد، درباره 
کارایی معاونت پرسـتاری وزارت بهداشـت 
مـا  را  پرسـتاری  معاونـت  می گویـد: 
پرسـتاران ایجـاد کردیـم چون در گذشـته 
در وزارت بهداشـت همچنین پسـتی وجود 
نداشـت. بنابراین گفتیم کـه در وزارت خانه 
پرسـتاران هـم ماننـد سـایر اقشـار درمان 
معاونـت داشـته باشـد زیرا معتقـد بودیم 
کـه معاونـت پرسـتاری می توانـد به عنوان 

مقـام اجرایـی حـالل مشـکالت و احیـای 
قوانیـن پرسـتاران شـود.

امـا  می کنـد:  تصریـح  مقـدم  شـریفی 
نه تنهـا معاونت پرسـتاری نتوانسـت کاری 
کنـد بلکه خـود در پـاره ای از موضوعات به 
مانعـی بـزرگ برای پرسـتاری تبدیل شـد 
و اگـر تـا قبـل از اضافه شـدن این پسـت 
به چارت اداری وزارت بهداشـت؛ پرسـتاران 
اعتراض هـای  و  مشـکالت  بیـان  بـرای 
خـود مسـتقیم با وزیـر یا معاونـت درمان 
صحبـت می کردنـد امـا حال ایـن معاونت 
زیـرا  اسـت  تبدیل شـده  بـال  سـپر  بـه 
نه تنهـا اختیـاری نـدارد بلکـه اعتراض های 
بـه معاونتـی حوالـه می شـود  پرسـتاران 
کـه نـه اختیـاری دارد و نه می توانـد کاری 

دهد. انجـام 

کاهش کیفیت کار درمان با نگاه 
کاالیی به طبابت

وی ادامـه می دهـد: تـا قبـل از دهـه 70، 
تیـم  یـک  قالـب  در  پزشـک  و  پرسـتار 
باهـم کار می کردنـد چـون محوریـت کار 
»بیمـار« و »درمـان« بـوده اسـت امـا بعد 
از تعرفه گـذاری پزشـکی، مـردم و مریض 
کنار گذاشـته شـدند و طبابـت به یک نگاه 
کاالیـی تبدیـل شـد و کیفیـت کار از بیـن 
رفـت و اولویـت از محوریـت مریـض بـه 
سـمت جمع کردن پـول تغییر مسـیر داد.
دبیر کل خانه پرسـتار کشـور با بیان اینکه 
ارزیابـی بیمارسـتان ها بـا درآمـد بیشـتر 
در  می کنـد:  بیـان  می گرفـت،  صـورت 
حـال حاضـر رؤسـای تمـام دانشـگاه های 
علـوم پزشـکی کشـور پزشـک هسـتند و 
رئیس بیمارسـتان پزشـک یا جراح است 
کاردرمـان  در  جـراح  شـاید  درصورتی کـه 
امـا  باشـد  داشـته  تخصـص  و  حرفـه 
مدیریـت نیازمنـد دانـش و علـم اسـت و 
هـر کسـی از پـس آن برنمی آیـد امـا این 
موضـوع در بیمارسـتان های دولتی کشـور 

مـا رعایـت نمی شـود.
وی تصریـح می کنـد: علـت اصلـی ایـن 
در  قوانینـی کـه  تـا  اسـت  ایـن  اقـدام 
منافـع  از  می شـود  وضـع  بیمارسـتان 
سیسـتم پزشـکی دفـاع کنـد در غیـر این 
صـورت در هیـچ کجـای دنیـا اختـالف در 
نیسـت؛  برابـر   5 از  بیشـتر  پرداخت هـا 
به عنـوان نمونـه در کشـور آمریـکا میـان 
درآمـد یـک پرسـتار و پزشـک متخصص 
2.5 برابر اختالف وجود دارد اما متأسـفانه 
پزشـکان دارای سـمت در وزارت بهداشـت 
و  تصمیم گیرنـده  سیاسـت گذار،  کـه 
نفـع  بـه  را  قوانیـن  هسـتند،  قانون گـذار 
خودشـان اجـرا می کننـد و جلـوی اجـرای 
قوانینـی را ماننـد تعرفـه گذاری پرسـتاران 

می گیرنـد.

جمعیت پرستار نسبت به تخت 
استاندارد نیست

دبیـر کل خانـه پرسـتار کشـور می گویـد: 
موضـوع تعرفه های پرسـتاری بـدون منبع 
تأمیـن مالی نیسـت زیرا بخشـی از منابع 
مالـی اجـرای ایـن قانـون از فعالیت هـای 
صـورت گرفته شـده توسـط پرسـتار اسـت 
اسـت  تعریف نشـده  آن  از  بخشـی  کـه 
و بخشـی دیگـر آن در قالـب تعرفـه بـه 

پزشـکان تعلـق می گیـرد.
وی دربـاره آمـار پرسـتاران اظهـار می کنـد: 
تاکنـون جـذب پرسـتار به صـورت حداقلی 
انجام نشـده اسـت و بیشـتر استخدامی ها 
در قالـب قراردادهـای 89 روزه و شـرکتی 
اسـت درصورتی که جمعیت پرستار نسبت 
به تخت در کشـور ایران مناسـب نیسـت و 
جالب تر اینکه وضعیت خوزسـتان نسـبت 
به جاهـای دیگـر بدتـر اسـت به طوری کـه 
در کشـور متوسـط تعداد پرسـتار به تخت 
1.1 اسـت امـا خوزسـتان تعداد پرسـتار به 
تخت بیمارسـتان های دولتـی آن زیر یک 

بـه ازای تخـت اسـت. | مهر

ته
نک

تعرفه های پرستاری بدون منبع 
تأمین مالی نیست

شـریفی مقدم در پاسـخ به سـؤالی مبنی بر اینکه بـا وجود اینکه 
تعرفـه به نـام پزشـک ثبت می شـود در صـورت به وجـود آمدن 
مشـکل بـرای بیمـار آیـا پرسـتار باید پاسـخگو باشـد یا پزشـک، 
می گویـد: اگـر پرسـتار یـک قصـوری را انجام دهد سیسـتم های 
قضائـی و انتظامـی فارغ از میزان دریافتی بر اسـاس مسـئولیت 
و شـرح وظایفـش قصـور وی را اعالم می کند و خود پرسـتار باید 
میـزان دیـه را پرداخـت کند و ما بارهـا درباره ایـن موضوع بحث 
کردیـم کـه چگونـه بحـث درآمـد می شـود فقـط بایـد پزشـکان 
بگیرنـد امـا جریمـه کـه باشـد پرسـتار بایـد آن را پرداخـت کند؟ 

درحالی کـه در ایـن اتفـاق پزشـک هم مسـئولیت دارد.
وی بیان می کند: نظام پرسـتاری در دوره هـای اول، دوم و چهارم 
به خوبـی کار کـرد و در این سـه دوره به دلیل تازه تأسـیس بودن 
تشـکل فعالیت های خوبی انجام شـد اما متأسـفانه در ادامه راه 

گروه پزشـکی از پرستاران علیه پرسـتاران استفاده کردند.

گزارش
فاطمه بندری

اگر پرستار قصوری داشته باشد بر اساس وظیفه باید تاوان بدهد، هزینه خدماتش اما به پزشک پرداخت می شود

 پیام
سیاست

جمعی از نمایندگان مجلس دهم، از علی الریجانی تجلیل کردند
 شش نماینده مجلس شورای اسالمی روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا، ضمن اشاره به عملکرد مجلس دهم، از علی الریجانی به 
دلیل تساهل، تسامح و مدیریت فراجناحی او تقدیر و تجلیل کردند.

هر
 م

س:
عک

ســخنگوی شــورای نگهبان از اعــالم نظر 
نهایــی ایــن شــورا دربــاره حــذف چهــار 
ــده  ــای آین ــی در روزه ــول مل ــر از پ صف
خبــر داد.بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از 
صــدا و ســیما، عباســعلی کدخدایــی 
ــاره  ــا اش ــان ب ــورای نگهب ــخنگوی ش س
بــه بررســی الیحــه اصــالح نظــام پولــی 
و بانکــی در جلســات ایــن شــورا، گفــت: 
مصوبــه مجلــس دربــاره الیحــه اصــالح 
جلســات  در  بانکــی  و  پولــی  نظــام 

شــورای نگهبــان در حال بررســی اســت.
وی افــزود: الیحــه اصــالح نظــام پولــی 
ــه حــذف  ــه بخشــی از آن ب ــی ک و بانک
ــاص  ــی اختص ــول مل ــر از پ ــار صف چه
دارد، در جلســه روز چهارشــنبه هفتــه 
گذشــته شــورای نگهبــان بررســی شــد، 
امــا بــه علــت گســتردگی موضــوع 
و نیــاز بــه بررســی های بیشــتر، در 
نامــه ای بــه مجلــس درخواســت مهلــت 
ــت ده  ــر مه ــالوه ب ــری، ع ده روزه دیگ

شــورای  کردیم.ســخنگوی  اول  روزه 
نگهبــان ادامــه داد: هنــوز نمی تــوان 
ــذف  ــه ح ــاره الیح ــق درب ــور دقی ــه ط ب
چهــار صفــر از پــول ملــی کــه از ســوی 
ــاع  ــان ارج ــورای نگهب ــه ش ــس ب مجل
ــی  ــر نهای ــرد و نظ ــر ک ــده، اظهارنظ ش
بایــد پــس از جمع بنــدی در جلســه 
ایــن شــورا اعــالم شــود. کدخدایــی 
در پایــان خاطرنشــان کــرد: شــورای 
ــه  ــن هفت ــنبه ای ــان در روز چهارش نگهب
نیــز جلســه دارد و الیحــه اصــالح نظــام 
پولــی و بانکــی نیــز در ایــن جلســه 
بررســی خواهــد شــد و نظــر نهایــی ایــن 
شــورا دربــاره حــذف چهــار صفــر از پــول 

ــود. ــالم می ش ــه زودی اع ــی ب مل

اعالم نظر نظر شورای نگهبان 
درباره حذف ۴ صفر

پرداخت 5۰ هزارمیلیارد تسهیالت 
به کسب وکارهای آسیب دیده

رییـس کل بانـک مرکـزی اعـالم کـرد: طبق اطـالع واصلـه از همـکاران خزانه داری 
کل کشـور، در روزهای آینده شـاهد عرضه اوراق بدهی برای تأمین کسـری بودجه 
و بالتبـع، تعمیـق بیشـتر بـازار بدهـی خواهیـم بـود. عبدالناصـر همتـی در پسـت 
اینسـتاگرامی نوشـت: روز سه شـنبه بیانیه رسـمی »چارچوب هدف گذاری تورم« 
از سـوی بانک مرکزی منتشـر خواهد شـد.وی ادامه داد: دراین رویکرد پیشـنگرانه 
و فعال سیاسـتگذاری پولی، قطب نمای سیاسـت  گذاری پولی، کاهش انحرافات 
نـرخ تـورم از نـرخ تورم هدف گذاری شـده اسـت و بـرای رفع انحراف ایجاد شـده، 
بانـک مرکـزی، نـرخ سـود سیاسـتی و یـا داالن نـرخ سـود را تعدیـل نمـوده و با 
اسـتفاده از عملیـات بـازار بـاز، نـرخ جـاری و مؤثـر در بـازار پول را تنظیـم می کند. 
همتـی خاطرنشـان کـرد:  نظـام بانکـی کشـور طبـق وعـده ای کـه داده اسـت، 
آمـاده پرداخـت 50 هزارمیلیـارد تومـان تسـهیالت بانرخ سـود12درصدبه مشـاغل 
و واحدهـای کسـب وکار،کـه بـه خاطـر شـیوع ویـروس کرونـا آسـیب دیـده انـد، 
میباشـد.به محض دسترسـی بانکها به سـامانه مربوط به اطالعات مشـاغل و نیز 
واحدهایی که واجد شـرایط اسـتفاده از این وام میباشـندو توسط وزارت تعاون،کار 
و رفـاه اجتماعـی ، در این خصوص ایجاد شـده اسـت ، بانکهـا نیز ظرف یک هفته 

تقاضاهـا را بررسـی و اقـدام الزم را انجـام خواهند داد.

دولتدولت

تاکید بر تالش بانک مرکزی در کنترل تورمراهکار تامین کسری بودجه ۹۹ مشخص شد
بدهــی گزینــه  اوراق  انتشــار 
ــار  ــت در کن ــه دول ای اســت ک
و  شــرکت ها  ســهام  عرضــه 
فــروش امــوال خــود بــرای 
ــرده اســت. ــی ک ــن کســری بودجــه امســال معرف تامی
ــری  ــی از کس ــئوالن دولت ــه مس ــود ک ــش ب ــی پی مدت
ــی  ــد، موضوع ــر دادن ــالح آن خب ــال و اص ــه امس بودج
ــوی  ــه از س ــه بودج ــه الیح ــان ارائ ــه در جری ــه البت ک
ــه  ــد ک ــرده بودن ــالم ک ــده و اع ــزد ش ــان گوش کارشناس
ــه نوعــی خوشــبینانه و  برخــی از محل هــای درآمــدی ب
یــا امــکان تحقــق کامــل ندارد.درآمــد 50 هــزار میلیــارد 
تومانــی نفــت و درآمــد ناشــی از فــروش امــوال دولتــی 

ــز کاهــش  ــا نی ــن روزه ــرار داشــت و ای ــاد ق ــورد انتق م
ــازار  ــت در ب ــزش قیم ــی از ری ــی ناش ــای نفت درآمده
جهانــی  از عوامــل تاثیرگــذار در اصــالح بودجــه اســت.اما 
در هــر صــورت منابــع عمومــی بودجــه نــه تنهــا در جریان 
بررســی در مجلــس کــم نشــد بلــه افزایــش داشــت؛ بــه 
طــوری کــه 484 هــزار میلیــارد تومــان الیحــه بــا رشــد 
ــه 571 هــزار میلیــارد تومــان افزایــش  17.8 درصــدی ب
ــا اعــالم ورود بــرای اصــالح بودجــه،  یافــت. در حالــی ب
محــل تامیــن کســری مــورد توجــه بــود کــه تــازه تریــن 
ــن  ــزی- از ای ــک مرک ــس کل بان ــی- رئی ــالم همت اع
ــه  ــی ب ــار اوراق بده ــه انتش ــت ب ــه دول ــت دارد ک حکای

ــد خــود دســت خواهــد زد. ــه جدی ــوان گزین عن

ـــس  ـــه رئی ـــور ب ـــس جمه رئی
دســـتور  مرکـــزی  بانـــک 
ازهمـــه  اســـتفاده  بـــا  داد 
ـــی  ـــزار حقوق ـــا و اب ـــت ه ظرفی
و همـــکاری وزارت امـــور خارجـــه تـــالش بـــرای 
ــای  ــک هـ ــود در بانـ ــع ارزی خـ ــه منابـ ــی بـ دسترسـ

خارجـــی را تـــداوم بخشـــد.
ــلمین  ــنا، حجـــت االســـالم والمسـ ــه گـــزارش ایسـ بـ
ـــک  ـــس کل بان ـــا رئی ـــو ب ـــت و گ ـــی در گف حســـن روحان
ـــت  ـــن وضعی ـــزارش آخری ـــت گ ـــن دریاف ـــزی ضم مرک
ـــای اساســـی و ضـــروری  ـــن ارز واردات کااله ـــد تامی رون
ـــایر  ـــزی و س ـــک مرک ـــف بان ـــالش مضاع ـــر ت ـــور، ب کش

ـــد  ـــورم تاکی ـــرل ت ـــرای کنت ـــی ب ـــای اجرای ـــتگاه ه دس
ـــرد. ک

ـــا  ـــو ب ـــت و گ ـــن گف ـــز در ای ـــزی نی ـــک مرک ـــس بان رئی
ـــورهای  ـــه کش ـــادرات ب ـــی ص ـــاء تدریج ـــه احی ـــاره ب اش
ـــرده  ـــت ک ـــا اف ـــیوع کرون ـــر ش ـــه خاط ـــه ب ـــایه ک همس
بـــود، از رشـــد میـــزان عرضـــه ارز درســـامانه نیمـــا و 
واردات درمقابـــل صـــادرات خبـــر داد. «عبدالناصـــر 
همتـــی« همچنیـــن گزارشـــی از رونـــد پیگیـــری 
ـــرد  ـــورارائه ک ـــارج کش ـــع ارزی درخ ـــه مناب ـــی ب دسترس
ـــتگذاری  ـــی در سیاس ـــذاری تورم ـــدف گ ـــوب ه و چارچ
نویـــن پولـــی بانـــک مرکـــزی را بـــه اطـــالع رئیـــس 

جمهـــور رســـاند.

رنا
 ای

س:
عک

دومین نفتکش ایرانی وارد آب های ونزوئال شد.
بـه گـزارش ایلنـا به نقـل از خبرگـزاری اسـپوتنیک، دومین 

نفتکـش ایرانـی وارد آب هـای ونزوئال شـد. 
گزارش هـا حاکـی از آن اسـت کـه ایـن نفتکـش بـا نـام 
فورسـت )Forest( بـه آب هـای ونزوئـال رسـیده و نیـروی 
دریایـی ایـن کشـور آن را اسـکورت می کنـد. سـه نفتکـش 
ایـن  شـوند.  ونزوئـال  آب هـای  وارد  بناسـت  نیـز  دیگـر 
نفتکش هـای حـاوی محوله هـای بنزیـن به رغم فشـارهای 
ایاالت متحده به مسـیر خود به سـوی ونزوئال ادامه دادند. 
پیشـتر، »نیکـوالس مـادورو«، رئیس جمهـوری ونزوئال نیز 

از ایـران بـرای ارسـال ایـن محمولـه تشـکر کـرده بود. 

ــا  ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــد مجل ــیون امی ــو فراکس عض
بیــان اینکــه دســت کاری مصوبــات مجلــس در هــر 
ــا سیاســی،  ــن ادعاه ــت: ای ــه ای محــال اســت، گف مرحل
تبلیغاتــی و بــدون ادلــه بــوده و بــا هــدف تخریــب 

مجلــس شــورای اســالمی بیــان می شــود.
در  شــیخ«  »مهــدی  والمســلمین  حجت االســالم 
گفت وگــو بــا خبرنــگار سیاســی ایرنــا بــه موضــوع دســت 
ــش  ــالمی واکن ــورای اس ــس ش ــات مجل ــردن در مصوب ب
نشــان داد و اظهــار کــرد: حتــی اصــالح اصطالحــات، 
عبارت هــا و ویرایش هــای جزیــی مصوبــات، در یــک 
رونــد دقیــق بیــن کمیســیون های تخصصــی و صحــن بــه 
ــه دخــل و تصــرف و دســت  ــه ای انجــام می شــود ک گون

ــت. ــال اس ــه مح ــک ب ــردن در آن نزدی ب
وی افــزود: در همیــن مجلــس دهــم چنــد مــوردی 
ادعــای اینچنینــی حتــی در صحــن علنــی داشــتیم ولــی 
هیــچ دلیلــی را ارائــه نکردنــد و حتــی هیــچ کمیســیونی 
ادعــای آنهــا را تاییــد نکــرد کــه در مصوبــه ای دســت بــرده 

شــده اســت.

سـخنگوی سـتاد راهبردی آزادسـازی سـهام عدالت با بیان 
اینکـه 80 درصـد از سـهامداران سـهام عدالـت، روش غیـر 
مسـتقیم مدیریـت سـهام را بـرای خـود انتخـاب کرده انـد، 

از امـکان سـفارش فـروش ایـن سـهام از امروز خبـر داد.
حسـین فهیمـی با بیان ایـن مطلب افزود: سـهام دار حقوق 
مختلفـی دارد و یکـی از جنبه هـای آن حـق فـروش سـهام 

است.
وی بـا بیـان اینکـه جنبـه مهـم حقـوق سـهام داران نظـارت 
بـر روی سـهام اسـت کـه باعـث رونـق تولیـد می شـود، 
خاطرنشـان کرد: سـهامداران بـا مراجعه به بانـک می توانند 
درخواسـت فـروش سـهام خـود بدهنـد. فهیمـی بـا بیـان 
پذیرفتـه می شـود،  فـروش  از سه شـنبه سـفارش  اینکـه 
افـزود: سـهام عدالـت از 36 شـرکت برتـر بورسـی اسـت و 

ارزش نگهـداری بلنـد مـدت دارد.

نماینـده زاهـدان در مجلـس شـورای اسـالمی می گویـد: در 
سیسـتان و بلوچسـتان عمـده مشـکل بیـکاری اسـت. میزان 
مناطـق  از  برخـی  در  اسـت.  مایوس کننـده  بسـیار  اشـتغال 
اسـتان نـرخ بیـکاری بیـن 40 تـا 60 درصد اسـت. سیسـتان 
و بلوچسـتان حـدود 3 میلیـون نفـر جمعیـت دارد امـا بـه 
خاطـر فقرزیرسـاختی  اش چـه در زمینـه صنعـت و چـه در 
زمینـه کشـاورزی، مردم مشـارکتی در اقتصاد نـدارد؛ در نتیجه 
ماننـد زیرساخت هایشـان فقیـر مانده اند. خودشـان می گویند 
سیسـتان و بلوچسـتان فرامـوش شـده اسـت. در شـرایطی 
نماینـده زاهـدان در مجلـس شـورای  یارمحمـدی«  »علیـم 
اسـالمی از نـرخ بیـکاری 40 تـا 60 درصـدی در سیسـتان و 
بلوچسـتان سـخن می گویـد کـه تاکیـد دارد ظرفیت هایـی در 
ایـن اسـتان وجود که نـه در ایران که در منطقه نمونه هسـتند.  

ورود دومین نفتکش 
ایرانی به آب های ونزوئال

دست کاری مصوبات 
مجلس در هر مرحله ای 

محال است

آغاز سفارش برای فروش 
سهام عدالت

برخی از مناطق سیستان 
نرخ بیکاری ۶۰ درصد است
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هواجنگل

تهیه بانک اطالعاتی منابع ثابت در آلودگی هوامهار ۹۵ درصدی آتش سوزی در جنگل های گچساران

مدیـــرکل منابـــع طبیعـــی اســـتان کهگیلویـــه 
و بویراحمـــد از مهـــار 95 درصـــدی آتـــش 
ـــتان  ـــع شهرس ـــا و مرات ـــگل ه ـــوزی جن س

ـــر داد. ـــاران خب گچس
ـــت:  ـــنا گف ـــگار ایس ـــا خبرن ـــو ب ـــت و گ ـــان اصـــل در گف غالمحســـین حکمتی
ـــای  ـــگل ه ـــوزی جن ـــش س ـــردن آت ـــوش ک ـــار و خام ـــه مه ـــک ب ـــت کم جه
گچســـاران 2 بالگـــرد هوانیـــروز، یـــک بالگـــرد شـــرکت نفـــت گچســـاران 
ـــرار اســـت یـــک هواپیمـــای آب  ـــه مســـتقر شـــدند و ق ـــون در منطق هـــم اکن

ـــود. ـــتقر ش ـــز مس ـــاع نی ـــاش وزارت دف پ
وی اظهـــار کـــرد: از همـــه نیروهـــای مردمـــی و محلـــی و تشـــکلها و دســـتگاه 
ـــاران،  ـــداری گچس ـــتانداری، فرمان ـــه اس ـــتاندار، مجموع ـــه اس ـــی از جمل های
ـــت  ـــاران و باش ـــده گچس ـــیج، نماین ـــپاه و بس ـــاران، س ـــت گچس ـــرکت نف ش
ـــه و روســـتاهای  ـــی منطق ـــی و محل ـــای مردم ـــروز بخصـــوص نیروه و هوانی
ـــش ســـوزی کمـــک  ـــن آت ـــردن ای ـــوش ک ـــار و خام ـــا را در مه ـــه م ـــراف ک اط

ـــم. ـــی کن ـــد، تشـــکر م کردن

مدیـــرکل  منابـــع طبیعـــی اســـتان کهگیلویـــه و بویراحمـــد خاطرنشـــان 
ـــه  ـــدور نیســـت بلک ـــروی اداری مق ـــا نی ـــا ب ـــگل ه ـــوزی جن ـــش س ـــرد: آت ک

ـــد. ـــی خواه ـــده م ـــوزش دی ـــص و آم ـــروی متخص نی
ـــور، ســـخت گـــذر و صخـــره ای  حکمتیـــان اصـــل تصریـــح کـــرد: صعـــب العب
ـــی  ـــل طوالن ـــه دالی ـــوا از جمل ـــای ه ـــاد شـــدید و گرم ـــه، وزش ب ـــودن منطق ب
شـــدن آتـــش ســـوزی جنگلهـــای گچســـاران اســـت. وی ادامـــه داد: ســـاعت 
ـــاد  ـــت وزش ب ـــا بعل ـــد ام ـــار ش ـــوزی مه ـــش س ـــنبه آت ـــر روز یکش 16 عص

ـــاره شـــعله ور شـــدند. ـــده دوب ـــی مان ـــای باق ـــده ه شـــدید کن
مدیـــرکل منابـــع طبیعـــی اســـتان کهگیلویـــه و بویراحمـــد در پاســـخ بـــه 
ـــوزی  ـــش س ـــا آت ـــه ب ـــرای مقابل ـــار ب ـــود اعتب ـــا کمب ـــا ب ـــه آی ـــوال ک ـــن س ای
ـــتانی  ـــارات اس ـــش اعتب ـــرد: در بخ ـــوان ک ـــد، عن ـــتان مواجهی ـــای اس جنگله

ـــم. ـــژه داری ـــه وی ـــار توج انتظ
ـــا ســـیل  ـــا ب ـــارش ه ـــرد: در فصـــل زمســـتان و ب ـــد ک ـــان اصـــل تاکی حکمتی
ـــه جنگلهاســـت،  ـــردن ب ـــه نک ـــن و توج ـــن رفت ـــت آن از بی ـــه عل ـــم ک مواجهی

ـــی شـــود. ـــه نم ـــا ســـیل مواج ـــی داشـــته باشـــیم ب ـــر پوشـــش جنگل اگ

عــاون محیط زیســت انســانی ســازمان 
منابــع  محیط زیســت گفــت:  حفاظــت 
ســاکن یکــی از مولفه هــای آلودگــی در 
ــن  ــران اســت بنابرای ــژه ته کالنشــهرها بوی

ــم. ــه کردی ــت را تهی ــع ثاب ــات مناب ــک اطالع بان
مســعود تجریشــی روز دوشــنبه در گفــت وگــو بــا خبرنــگار محیــط  زیســت 
ایرنــا افــزود: مطالعاتــی در ســال 92 انجــام شــد کــه در ســال هــای 97 و 98 
نیــز ادامــه یافــت، نتایــج آن بــه نکتــه جالــب و حایــز اهمیتــی اشــاره دارد و 
اینکــه ســهم آلودگــی منابــع ثابــت در حــال افزایش اســت یعنــی از 15 درصد 
بــه 40 درصــد رســیده و آن هــم نشــاندهنده ایــن اســت کــه حتمــا بایــد روی 
منابــع ثابــت متمرکــز شــویم.وی اظهــار داشــت: آلودگــی در کالنشــهرها بــه 
ویــژه تهــران بــه معضلــی تبدیــل شــده کــه منابــع مختلفــی دارد از جملــه 
ــازل  ــش و ســرمایش من ــای گرمای ــد سیســتم ه ــع ســاکن مانن ــا مناب آنه
ــازمان  ــن رو س ــد از ای ــی دارن ــادی در آلودگ ــهم زی ــه س ــت ک ــع اس و صنای

حفاظــت محیــط زیســت در صــدد ســاماندهی آنهــا برآمــده اســت.

تجریشــی ادامــه داد: بــر ایــن اســاس بانــک اطالعاتــی منابــع ثابــت را تهیــه 
ــع،  ــوع صنای ــی همچــون ن ــردن اطالعات ــم و در حــال وارد ک ــل کردی و تکمی
مــکان قرارگیــری آنهــا و نحــوه آلودگــی آنهــا بــه عنــوان اطالعــات پایــه در 
ایــن بانــک هســتیم، بنابرایــن بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع بایــد حتمــا 
بــر روی منابــع ثابــت برنامــه داشــته باشــیم کــه امســال در راســتای قانــون 
هــوای پــاک بــر روی افزایــش ســهم منابــع ثابــت ماننــد موتورخانــه هــا و 
کارخانــه هــا متمرکــز شــده ایــم. وی گفــت: همچنیــن خودروهــا بــه عنــوان 
ــه  ــن رو معاین ــد از ای ــرار دارن ــع متحــرک در صــف اول آلودگــی هــوا ق مناب
فنــی یکپارچــه و منظــم در کاهــش ایــن آلودگــی نقــش بســزایی دارد کــه بــر 
ایــن اســاس معاینــه فنــی یکپارچــه در ســال 97 شــکل گرفــت و بعــد از آن 
بیــش از یــک میلیــون معاینــه فنــی جدیــد انجــام شــد کــه ایــن خودروهــا 
مجبورنــد کــه در دوره بعــد هــم معاینــه فنــی را انجــام دهنــد و ایــن رونــد 
مــی توانــد ادامــه دار باشــد، بــر ایــن اســاس نظــارت دوربیــن هــای وزارت 

کشــور و پلیــس راهنمایــی و رانندگــی در تهــران بهبــود داشــته اســت.

 پیام
 زیست

بخش خصوصی هزینه های حمل و نقل و دفن زباله را کاهش می دهد
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: ترغیب بخش خصوصی برای ورود به حوزه تبدیل پسماند، هزینه های 

حمل و نقل، دفع و دفن زباله را کاهش می دهد اما تعامل شهرداری با بخش خصوصی در این زمینه موضوع تازه ای نیست و 
این همکاری از سال 1394 شروع شده است.

رنا
 ای

س:
عک

ــا  ــران ب ــتان ته ــانی اس ــت انس ــط زیس ــس اداره محی ریی
ــه  ــبت ب ــران نس ــهر ته ــردی در ش ــه زباله گ ــه اینک ــاره ب اش
ــازمان  ــت: س ــت، گف ــتر اس ــور بیش ــتان های کش ــایر اس س
مدیریــت پســماند شــهرداری تهــران درپــی شــیوع ویــروس 
کرونــا پیگیری هایــی انجــام داد و از طریــق معاون دادســتان 
ــروی  ــا و نی ــا کمــک کالنتری ه ــا ب ــرد ت ــت ک حکمــی دریاف
ــن رو  ــد و از ای ــه کنن ــا زباله گــردی مقابل ــد ب انتظامــی بتوانن
تعــداد زباله گــردان در مقایســه بــا دوران قبــل از شــیوع 
ــن  ــان ای ــا همچن ــت ام ــده اس ــر ش ــا کمت ــروس کرون وی
ــا ایســنا،  ــور در گفت وگــو ب مســئله ادامــه دارد.فاطمــه اکبرپ
اضافــه کــرد: از طرفــی دیگــر شــیوه جمــع آوری پســماند در 
شــهر تهــران از طریــق مخازنــی اســت کــه در ســطح شــهر 
وجــود دارنــد و یکــی از مشــکالت اصلــی زباله گردی هــا 
وجــود همیــن مخــازن در طــول 24 ســاعت شــبانه روز 
اســت کــه می توانــد زمینــه ای را فراهــم کنــد تــا زباله هــا در 
دســترس همــگان؛ چــه زباله گردهــا و چــه پیمانــکاران مجــاز 
ــا بیــان اینکــه تمــام  یــا غیــر رســمی باشــد.وی در ادامــه ب
ــرد،  ــردی صــورت می پذی ــا زباله گ ــه ب ــرای مقابل ــا ب تالش ه
ــه در  ــع آوری زبال ــتم جم ــر سیس ــای تغیی ــت: برنامه ه گف
ــا در  ــوت در دســت اجراســت ت ــران به صــورت پایل شــهر ته
برخــی مناطــق ســطل های زبالــه ای در اختیــار مجتمع هــای 
مســکونی قــرار گیــرد ســپس از آن هــا تحویــل گرفتــه 
ــن مجتمع هــای مســکونی  ــا دیگــر پســماندهای ای شــود ت
ــترس  ــود و در دس ــل نش ــهر منتق ــطح ش ــازن س ــه مخ ب
همــگان قــرار نگیــرد؛ چراکــه بــا حــذف کــردن منبــع تغذیــه، 
زباله گــردی نیــز حــذف خواهــد شــد. اکبرپــور دربــاره برنامــه 
تغییــر سیســتم جمــع آوری زبالــه در شــهر تهران خاطرنشــان 
ــر 15 ســال اســت کــه زباله هــای شــهر تهــران  ــغ ب کــرد: بال
به صــورت مکانیــزه جمــع آوری می شــوند، بنابرایــن اجرایــی 
ــاه  ــا در کوت ــه مطمئن ــع آوری زبال ــد جم ــه جدی شــدن برنام
ــورت  ــرح به ص ــن ط ــا ای ــد، ام ــد ش ــر نخواه ــدت میس م
پایلــوت و بــا آغــاز از مجتمع هــای مســکونی در برخــی 

ــد. ــته باش ــی داش ــت اجرای ــد قابلی ــق می توان مناط

سوژه زباله گردی در 
تهران کم شده 

اما همچنان ادامه دارد

سازه های ساحلی قاتل الک پشت های دریایی بوشهر

الک پشت های دریایی از گونه های مهم جانوران دریایی هستند

ســواحل و جزایــر خلیــج فــارس در 
ــه  اســتان بوشــهر زیســتگاه و محــل الن
ــت های  ــذاری الک پش ــی و تخم گ گزین
ــر  ــای اخی ــه در دهه ه ــی اســت ک دریای
ســاخت و ســازهای ســاحلی بــه عنــوان 
مهمتریــن عوامــل تهدیــد کننــده حیــات 

ــت. ــناخته شده اس ــوران ش ــن جان ای
موجــود  ســنگواره های  اســاس  بــر 
حضــور  مختلــف  فرضیه هــای  و 
زمیــن  در ســطح کــره  الک پشــت ها 
ــیک  ــه دوره ژوراس ــوط ب ــا مرب و دریاه
اســت  شناســی  زمیــن  تاریــخ  از 

باعــث  دریایــی  الک پشــت های  و 
ــت. ــوری شده اس ــات جان ــی حی دگرگون
 الک پشــت دریایــی در گــروه مهــره داران 
خونســرد جــای می گیــرد و هفــت گونــه 
بــه  نســبت  بدنــش  و  دارد  مختلــف 
گونه هایــی کــه روی خشــکی زندگــی 

می کننــد، کشــیده تر اســت.
ــور  ــه ط ــزی ب ــه آب ــن گون ــال ای  بزرگس
معمــول در آب هــای ســاحلی کــم عمــق، 
ــد  ــی می کنن ــا زندگ ــا و تاالب ه خلیج ه
در حالــی کــه جوانترهــا عــالوه بــر رودهــا 
پیــدا  نیــز  دریاهــا  در  خلیج هــا  و 

می شــوند.
ــش  ــد افزای ــه بع ــالدی ب ــرن 18 می از ق
ــل  ــت و مصــارف انســانی و عوام جمعی

دریایــی،  ســازه های  ازجملــه  دیگــر 
آلودگــی آب هــا، ســاخت و ســازهای 
فعالیت هــای  افزایــش  و  ســاحلی 
ســطوح  در  صیــادی  و  دریانــوردی 
مختلــف باعــث مــرگ و میــر و کاهــش 

ایــن خزنــده شده اســت. جمعیــت 
در اســتان بوشــهر پــارک ملــی دریایــی 
نایبنــد، جزایــر ام الگرم و نخیلــو در پارک 
ــر  ــو و جزای ــر - نخیل ــی دی ــی دریای مل
خــارگ و خارگــو از جملــه زیســتگاه های 
کارشــناس  هســتند.  پشــت ها  الک 
مــوزه و ژنتیــک اداره کل حفاظــت محیط 
زیســت اســتان بوشــهر در ایــن  ارتبــاط 
ــرای  ــی ب ــت های دریای ــت: الک پش گف
ــواحل شــنی محــل  ــه س ــذاری ب تخم گ

ــد کــه ســواحل و  ــد عزیمــت می کنن تول
جزایــر اســتان بوشــهر نیــز همــه ســاله 
ــی  شــاهد حضــور الک پشــت های دریای
ــذاری اســت. ــی و تخم گ ــرای النه گزین ب
ــی  ــی دریای ــارک مل ــرد: پ ــان ک وی بی
نایبنــد، جزایــر ام الگرم و نخیلــو در پارک 
ــر  ــو و جزای ــر - نخیل ــی دی ــی دریای مل
خــارگ و خارگــو از توابــع شهرســتان 
زیســتگاه های  جملــه  از  بوشــهر 
الک پشــت ها در اســتان بوشــهر اســت.
حســین جعفــری ادامــه داد: گونه هایــی 
کــه بــرای تخم گــذاری بــه ســواحل 
مرتبــه  در  می آینــد  بوشــهر  اســتان 
ــی  ــام علم ــا ن ــی ب ــوزه عقاب ــه پ اول گون
پراکنــش  کــه   )Eretmochelys(
وســیعی در ســطح اســتان بوشــهر دارد 
و در مرتبــه دوم الک پشــت ســبز بــا نــام 
علمــی )chelonian mydas( اســت 
ــو  ــارگ و خارگ ــر خ ــط در جزای ــه فق ک
ــه ســاحل مراجعــه  ــرای تخم گــذاری ب ب

. می کنــد
وی ادامــه داد: پایــش الکپشــت های 
مناطــق  در  ســاله  همــه  دریایــی 
یــاد شــده در اســتان بوشــهر انجــام 
می شــود کــه  امســال نیــز پایــش ایــن 
الکپشــت ها در اســتان بوشــهر در حــال 

ــت. ــرا اس اج
ــن اداره کل 10ســال  ــرد: ای ــوان ک وی عن
ــش  ــه پای ــه نســبت ب ــی اســت ک متوال
دریایــی  الک پشــت های  مســتمر 
نیــز   99 ســال  در  و  اقــدام کــرده  
ماننــد ســه ســال گذشــته شــرکت 
ــی  ــوان حام ــه عن ــن ب ــیمی مبی پتروش
اســتان  الک پشــت های  از  حفاظــت 
ــرح  ــن ط ــکاری در ای ــا هم ــهر،  ب بوش

مشــارکت کرده اســت. طــالب گفــت: 
الک پشــت های مــاده بــا توجــه بــه 
اینکــه تعــداد زیــادی تخــم در النــه 
و  تخــم  و  النــه  از  ولــی  می گذارنــد 
نــوزادان خــود محافظــت نمی کننــد و بــه 
همیــن دلیــل عوامــل تهدیــد )طبیعــی و 
انســانی( زیــادی در بــه ثمــر نرســیدن و 
ــه وجــود دارد. ــن گون ــات زادآوری ای تلف
ــت  ــط زیس ــی محی ــس اداره دریای رئی
اســتان بوشــهر  گفــت: یــادآور شــد: 
توســعه ســاخت و ســاز در ســواحل 
مهــم تریــن عامــل تهدیــد کننــده حیــات 
ــتان  ــن اس ــی ای ــت های دریای الک پش

ــت. اس
طــالب افــزود: همچنیــن مهمتریــن 
علــت مــرگ و میــر الک پشــت های 
ــی  ــق ایران ــم عم ــای ک ــی در آب ه دریای

خلیــج فــارس نیــز گیــر افتــادن آنهــا در 
تورهــای صیــادی و خفگــی ناشــی از آن 
ــرد: الک پشــت های  ــان ک اســت وی بی
ــر  ــالوه ب ــدگان و ع ــی از رده خزن دریای
خونســرد بــودن، بــا شــش تنفــس 
ــه  ــد دقیق ــس از چن ــس پ ــرای تنف و ب
مجبــور بــه آمــدن بــه ســطح آب و 

ــتند. ــری هس هواگی
طــالب عنــوان کــرد: بیشــترین جمعیــت 
الک پشــت های النــه گزیــن اســتان 
ــو  ــره ام الگــرم و نخیل بوشــهر در 2 جزی
در پــارک ملــی دیــر - نخیلــو اســت کــه 
تخــم گــذاری مــی کننــد و در پــارک ملی 
دریایــی نــای بنــد نیــز عــالوه بــر پایش، 
حفاظــت از النه هــای الک پشــت های 

ــرد. ــز انجــام می گی ــی نی دریای

مامـوران یـگان حفاظـت محیـط زیسـت 
کنتـرل،  و  گشـت  هنـگام  بیله سـوار 
دسـته هایی از پرنـدگان مهاجـر حمایـت 
شـده و حفاظت شـده سـار صورتـی را در 
زیسـتگاه های ایـن شهرسـتان مشـاهده 
کردند.رییـس نمایندگـی حفاظت محیط 
سـه  حـدود  گفـت:  بیله سـوار  زیسـت 
هـزار قطعـه پرنـده مهاجـر حمایت شـده 
و حفاظـت شـده سـار صورتـی بصـورت 
متراکـم در حوزه هـای اسـتحفاظی ایـن 
شهرسـتان مشـاهده و تصویربرداری شد.
بهنـام برزگـر روز دوشـنبه به ایرنـا افزود: 

سـار  شـده  حفاظـت  و  حمایـت  گونـه 
از  موقـع  ایـن  در  سـاله  همـه  صورتـی 
بصـورت  تابسـتان گذرانی  جهـت  سـال 
مهاجـر عبوری بـه برخی از زیسـتگاه های 
منطقـه مغـان بویژه شهرسـتان بیله سـوار 
مهاجـرت می کننـد.او گفت: ایـن پرنده ها 
بصـورت گروه هـای کوچـک 500 تـا هـزار 
قطعـه ای دیده می شـوند و تعـداد آنها در 
سـال های اخیـر بدلیـل افزایـش تدابیـر 
حفاظتـی و تامیـن امنیـت ایـن پرندگان 

در ایـن مناطـق رو بـه افزایـش اسـت.
شهرسـتان بیله سـوار در قسـمت شـمالی 

اسـتان اردبیـل و هم مرز کشـور جمهوری 
آبـی منشـعب  منابـع  دارای  آذربایجـان، 
از رود ارس و رودخانـه مـرزی بالهـارود 
بـوده و بـا توجـه به وجـود اراضی وسـیع 
منطقـه،  ایـن  در  مرتعـی  و  کشـاورزی 

زیسـتگاه انـواع پرنـدگان وحشـی عـادی 
و حمایـت شـده بومـی و مهاجـر بـوده و 
هـر سـال با تغییـر فصول، پذیـرای تعداد 
زیـادی از پرنـدگان مهاجـر از کشـورهای 

همجـوار نیـز می باشـد.

ورود هزاران پرنده حمایت 
شده سار صورتی به بیله سوار

افزایش دوقلوزایی 
حیات وحش تهران

ــران، یکــی  ــات وحــش اســتان ته ــور حی ــر ام رییــس اداره نظــارت ب
ــد و دوقلوزایــی حیــات وحــش را حضــور  از دالیــل افزایــش زاد و ول
کمتــر مــردم در عرصه هــای طبیعــی در پــی شــیوع ویــروس کرونــا و 

کاهــش اســترس حیــات وحــش هنــگام زایمــان ذکــر کــرد.
ــه طبیعــت  ــزوم خانه نشــینی، از ورود مــردم ب محمــد کرمــی گفــت : ل
بــه ویــژه در فروردیــن جلوگیــری کــرد، همچنیــن بــا توجــه بــه 
اطالعیــه ای کــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــرای روز طبیعــت 
ــراد  ــرد از ورود اف ــادر ک ــود، ص ــدید ب ــینی ش ــه خانه نش ــی ک و ایام
ــه طبیعــت جلوگیــری شــد، از ایــن رو قاعدتــا حیــات وحــش ورود  ب
ــه  ــد ک ــث ش ــن باع ــد و ای ــس کردن ــر ح ــت را کمت ــه طبیع ــان ب انس
در آرامــش بیشــتری نســبت بــه گذشــته دوران بــارداری خــود را 

بگذراننــد.
وی ادامــه داد: اکنــون نیــز فصــل زایمــان حیــات وحــش آغــاز شــده 
اســت و طبــق اطالعاتــی کــه در دســت داریــم، نســبت بــه ســال های 
گذشــته زایمــان بــا اســترس کمتــری داشــتند و همچنیــن دوقلوزایــی 

نیــز بیــن آن هــا خــوب و زیــاد بــوده اســت.

ته
نک

و  تغذیـه ای  مناطـق  در  نکـردن  صیـادی  داد:  ادامـه  وی 
تخم گـذاری الک پشـت های دریایی و اصـالح ادوات صید و 
روش هـای بهره بـرداری شـیالتی می توانـد در کاهش تلفات 
ایـن جانـوران مهم و شـاخص سـالمت دریا ها موثر باشـد.
مدیرکل حفاظت محیط زیسـت استان بوشـهر گفت: اکنون 
پایـش الک پشـت های تخم گـذار در مناطـق النـه  طـرح 
گزینی و مسـتعد در این اسـتان توسـط کارشناسـان محیط 
زیسـت ایـن اسـتان بـا همـکاری گروه هـای مـردم نهـاد و 

دانشـگاه هـای معتبر دردسـت اجراسـت.
فرهـاد قلی نـژاد افزود: این طرح همه سـاله از اواخر اسـفند 
مـاه تا اواسـط تیـر ماه در سـواحل پـارک ملی نایبنـد، جزایر 
پـارک ملـی دیـر- نخیلو و سـواحل اثـر طبیعی ملـی جزیره 
خارگـو انجـام می شـود. وی اظهارکـرد: بـرای حفاظـت ایـن 
جانـوران، عالمـت گذاری الک پشـت هـای منقـار عقابی که 
جـزو گونه هـای بشـدت در معـرض خطـر انقـراض اسـت، 

می شـود. انجام 

محیط 
زیست

آتش 
سوزی

۲۰۰ هکتار از گندم زارهای ایذه در آتش سوختافزایش اکیپ های مبارزه با ملخ صحرایی

نباتـات سـازمان  مدیـر حفـظ 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 
وبلوچسـتان گفـت:  سیسـتان 
آلودگـی  وسـعت  گسـتردگی 
مراتـع اسـتان بـه ملـخ صحرایـی مهاجـر خصوصـا پوره 
ملـخ سـبب گردیـد تـا بـا صـرف اعتبـاری بالـغ بـر یک 
سـمپاش  دسـتگاه   25 ریـال  میلیـون   100 و  میلیـارد 
موتـوری جدیـد جهـت مبـارزه شـیمیایی بـا ایـن آفـت 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  اختیـار  ودر  خریـداری 

دهیـم. قـرار  اسـتان  جنوبـی  هـای  شهرسـتان 
غالمحسـین تیمـوری افـزود: تاکنـون 34 اکیـپ مبارزه 
و 44 اکیـپ دیـده بانـی در امـر مبارزه با ملـخ صحرایی 

مهاجـر در سـطح اسـتان مشـغول فعالیـت بوده انـد و 
بـا خریـد دسـتگاه های سـمپاش جدیـد تعـداد اکیپـپ 
هـای مبـارزه بـه بیـش از 59 اکیـپ افزایـش یافتـه 

است. 
وی تصریـح کـرد: بـرای جلوگیـری از ورود خسـارت بـه 
بخـش کشـاورزی وتشـدید مبـارزه بـا ملـخ صحرایـی  
عـالوه بر دسـتگاه های سمپاشـی دسـتی وخودرویی از 

هواپیمـای سـمپاش نیز اسـتفاده شـده اسـت.
شـایان ذکر اسـت تا چهـارم خردادمـاه، حـدود 131هزار 
هکتـار از اراضـی اسـتان علیـه ملـخ صحرایـی مهاجـر 
بالـدار و پـوره ملـخ صحرایـی مبـارزه شـیمیایی انجـام 

است. شـده 

ــاورزی  ــاد کش ــر اداره جه مدی
آتــش ســوزی 200  از  ایــذه 
هکتــار از اراضــی دیــم ایــن 
شهرســتان در دهســتان مرغــا 
ــن  ــث از بی ــوزی باع ــش س ــن آت ــت: ای ــرداد و گف خب
رفتــن حــدود 200 تــن گنــدم شــد.مصطفی  هنرمندیــان 
ــش  ــوع آت ــه وق ــاره ب ــا اش ــنا ب ــا ایس ــو ب ــت و گ در گف
ســوزی در 200 هکتــار از مــزارع ایــن شهرســتان در 
دهســتان مرغــا اظهــار کــرد: حــدود ســاعت 2 ظهــر روز 
ــط  ــده توس ــه ایجادش ــاه جرق ــارم خردادم ــته، چه گذش
کمبایــن موجــب بــروز آتــش ســوزی در مــزارع روســتای 
لشــکرگاه دهســتان مرغــا شــد و بــه ایــن مــزارع 

ــرد. ــارت وارد ک خس
وی افــزود: وزش بــاد ســرعت پیشــرفت حریــق را 
بیشــتر کــرد و بــا وجــود عکس العمــل ســریع نیروهــای 
آتــش  نشــانی، 200 هکتــار از اراضــی منطقــه دچــار 
آتــش ســوزی شــدند امــا شــرایط توپوگرافــی منطقــه و 
همچنیــن نزدیکــی رودخانــه بــه ایــن مــزارع، کمــک کــرد 
تــا از ســرایت آتــش بــه ســایر اراضــی منطقــه جلوگیــری 
شــود.مدیر اداره جهــاد کشــاورزی ایــذه تصریــح کــرد: در 
ایــن حادثــه بیــش از 200 تــن گنــدم در آتــش ســوخت 
ــزارع خســارت وارد  ــه م ــان ب ــون توم و حــدود 500 میلی
ــی رغــم  ــن مــزارع کشــاورزی عل شــد کــه متاســفانه ای

 تاکیــدات انجــام شــده، بیمــه نبودنــد.

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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افزایش امتیازهای ثبت نام مدارس شاهد برای نوه رزمندگان
مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش با اشاره به آغاز ثبت نام اینترنتی مدارس شاهد از ابتدای خرداد ماه، از 
افزایش امتیازهای ثبت نام برای نوه رزمندگان خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

چه کنیم تا نوجوانان به سمت خودکشی نروند؟

ــزی  ــیار غم انگی ــده بس ــی، پدی خودکش
همــه  بــا  متأســفانه  کــه  اســت 
ــع  ــی در جوام ــر از گاه ــش، ه بدی های
گاه  را  خانواده هــا  و  می افتــد  اتفــاق 
تــا فروپاشــی کامــل پیــش می بــرد. 
محققــان کشــور بــرای جلوگیــری از 
ــان،  ــز روی نوجوان ــا تمرک ــده ب ــن پدی ای
ارائــه  توجهــی  قابــل  راهکارهایــی 

داده انــد.
ــی  ــده خودکش ــنا، پدی ــزارش ایس ــه گ ب
نوجوانــان،  در  به ویــژه  افــراد  در 

ــم  ــک مشــکل مهـ ــوان یـ ــروزه به عن ام
اســت.  مطــرح  جهانــی  بهداشــت 
از دهــه 1960 بـــه بعـــد بــا افزایــش 
ــی در  ــه خودکش ــدام ب ــد اق ــریع رون س
ــی  ــدد طراح ــان درص ــان، محقق نوجوان
و  جدیــد  بررســی های  و  مطالعـــات 
جــدی برآمده انــد. بررســی ها نشــان 
می دهنــد نوجـــوانی می توانــد دوره ای 
رفتارهــای  شــروع  بــرای  بحرانــی 
آیـــد.  به حســاب  خــود  بــه  صدمــه 
ــده خودکشــی  ــروزه پدی ــه امـ به طوری ک
در نوجوانــان، بعــد از تصادفــات، دومیــن 
ــنی  ــروه س ــن گ ــر در ای ــت مرگ ومی عل

می شــود. محســوب 

ــوارد  ــد مـ ــان، رونـ ــان متخصص ــه بی ب
اســتان های  از  برخــی  در  خودکشـــی 
ایــران نشــان می دهد از ســـال 1990 بـــه 
بعـــد آمـــار خودکشــی در میان نوجوانان 
ــت و طــی  ــوده اسـ در حــال افزایــش ب
ــه  ــبت ب ــی نس ــر، نگران ــال های اخی س
ــم  ــوارد بازه ــن م ــداد چنی ــش تع افزای
افزایــش یافتــه اســت. ایــن پدیــده 
نظیــر  متفـــاوتی  نتـــایج  می توانــد 
نـــاتوانی و معلولیـــت، افـــزایش هزینـه 
درمـــان در ایـــن افـــراد و همچنین بـــر 
جـــای گذاشـتن فرزنـــدان بی سرپرست 
ــه همــراه داشــته  را در ســطح جامعــه ب
ــش  ــه افزای ــر ب ــود منج ــه خ ــد کـ باش

ــن رو،  ــان می شــود. ازای بزهــکاری در آن
پیداکردن درک عمیـــق از ایـــن پدیـده 
جهـــت ارائـــه راهکارهـــای پیشگیرانه و 

کنترلــی ضــروری اســـت.
در ایــن راســتا، دو نفــر از محققــان 
ــوم  ــکده عل ــتاری دانش ــکده پرس دانش
ــوص،  ــن خص ــتان در ای ــکی الرس پزش
مطالعــه ای را انجــام داده انــد کــه در آن، 
اقــدام بــه خودکشــی توســط نوجوانــان 
ــع شــده اســت. ــورد موشــکافی واق م

ــه روش  ــه ب ــی ک ــه کیف ــن مطالع در ای
ــت،  ــده اس ــام ش ــوا انج ــل محت تحلی
دارای ســابقه  نوجوانــان  از  تعــدادی 
اقــدام بــه خودکشــی مراجعه کننــده 
شهرســتان  بهزیســتی  مراکــز  بــه 
از  و  داشــته اند  مشــارکت  الرســتان 
ــی،  ــاص علم ــای خ ــق مصاحبه ه طری

داده هــای مــورد نیــاز محققــان را فراهــم 
آورده انــد.

ــن پژوهــش،  ــر اســاس یافته هــای ای ب
ــل شــامل  ــف از دالی ــج دســته مختل پن
برهــم خــوردن رابطــه عاطفــی، درگیــری 
ســاختار  فروپاشــی  خانــواده،  بــا 
ــتفاده  ــی و اس ــکالت روان ــواده، مش خان
ناکارآمــد  مقابلــه ای  روش هــای  از 
به عنــوان مهم تریــن عوامــل شــناخته 

ــدند. ش
در ایــن رابطــه، محمــد رفیــع بذرافشــان، 
ــتاری دانشــکده  ــق دانشــکده پرس محق
ــکارش  ــتان و هم ــکی الرس ــوم پزش عل
ــای  ــه یافته ه ــه ب ــا توج ــد: »ب می گوین
ــر  ــز ب ــا تمرک ــتی ب ــه، بایس ــن مطالع ای
ــر  ــاز منج ــل خطرس ــگیری از عوام پیش
نوجوانــان  در  خودکشــی  اقــدام  بــه 

بــا  مقابلــه  نحــوه  آمــوزش  درکنــار 
ــان  تنــش و افزایــش دسترســی نوجوان
بــه خدمــات تخصصــی مشــاوره ای و 
ــد، سیســتم  ــی مفی شــبکه های اجتماع
ــراد  ــن اف ــرای ای ــی مناســبی را ب حمایت

فراهــم آورد«.
آن هــا معتقدنــد: »درواقــع، بــا توجــه بــه 
اهمیـــت نقـــش مهارت هــای مقابلــه ای 
ناکارآمـــد، بـــرهم خــوردن تعــادل روانی 
بــرای  اقــدام  هنــگام  در  نوجوانــان 
خودکشــی و نقــش عوامــل فــردی و 
ــی  ــه خودکشـ ــدام ب ــر اق ــی ب خانوادگ
ــام  ــا انج ــت ب ــوان گف ــان می ت نوجوانـ
درســت مــوارد ذکرشــده ذیــل، می تــوان 
تــا حــد زیــادی از اقــدام بــه خودکشــی 

ــرد: ــگیری ک ــان پیش در نوجوان
و  مســئله  حــل  مهــارت  آمــوزش 
ــه  ــنش و تخلی ــرل تـ ــای کنتـ روش ه

ی شــگر پرخا
آمــوزش مهارت های ارتبـــاطی و تـــرویج 
ــدون مشــکالت  دوســتی های ســالم و ب
رایجـــی کـــه نوجوانـــان گفته انــد ماننـــد 
روابط ســالم و کنترل شده بـــا دوســـتان 
غیـــر هم جنسآمـــوزش والدیــن در زمینه 
ــل  ــی و عوامـ ــای دوران نوجوان ویژگی ه
بــا  رفتــار  چگونگــی  آن،  خطــرزای 

نوجوانــان و نظــارت بـــر نوجوانـــان
آگاه ســازی خانواده هــا از نقـــش مهـــم 
تنش های محـــیط خانواده بـــر ســالمت 
ایــن  یافته هــای  بــه  نوجوان«.توجــه 
پژوهــش کــه در دوماهنامــه پایــش، 
متعلــق بــه پژوهشــکده علــوم بهداشــتی 
جهــاد دانشــگاهی منتشــر شــده اســت، 
ــد تأثیــر مهمــی در کنتــرل ایــن  می توان
پدیــده شــوم در کشــور مــا داشــته 

باشــد.

اسـتاندار تهران با اشـاره به اینکه ساعت 
 14:30 تـا  نیـم  و   7 سـاعت  از  کاری 
خواهـد بـود از بازگشـت سـاعات اداری 
بـه روال قبـل از 10 خردادمـاه خبـر داد.
بـه گـزارش ایلنا بـه نقل از پایـگاه اطالع 
انوشـیروان  رسـانی اسـتانداری تهـران، 
محسـنی بندپـی بـا اشـاره بـه وضعیـت 
طبـق  داشـت:  اظهـار  ادارات  فعالیـت 
تصمیـم سـتاد ملی مبارزه بـا کرونا از 10 
خـرداد مـاه روال کار دسـتگاه های اداری 

و سـاعت  برمی گـردد  قبـل  حالـت  بـه 
کاری از ساعت 7 و نیم تا 14:30 خواهد 
بـود.وی ادامـه داد: کسـانی کـه بیمـاری 
ظرفیـت  از  می تواننـد  دارنـد،  زمینـه ای 
دورکاری اسـتفاده کننـد تـا ضمـن حفظ 
سـالمتی رونـد خدمت رسـانی بـه مردم 
تسـهیل شود.اسـتاندار تهـران در مـورد 
فعالیـت مـوزه ها عنوان کرد: مـوزه ها از 
فـردا بـا رعایـت پروتکل های بهداشـتی 
بـاز هسـتند، در مـورد اماکـن مذهبـی 

مثـل حـرم عبدالعظیم حسـنی)ع( بعد 
از عیـد فطـر از طلـوع آفتـاب تـا غـروب 
آفتـاب بـاز خواهـد بود. محسـنی بندپی 
همچنیـن ادامـه داد: وضعیـت فعالیـت 
پایـان  و  مسـافربری  هـای  آژانـس 
محدودیـت فعالیـت پاسـاژها در کمیته 
انتظامـی مقابله با کرونا بررسـی و اعالم 
مدافعـان  تصریـح کـرد:  می شـود. وی 
دوره  در  بیمارسـتان ها  در  سـالمتی کـه 
شـیوع کرونـا بـه رحمـت خـدا رفتـه اند 
بـر اسـاس مصوبـه سـتاد ملـی شـهید 
خدمـت تلقی می شـوند و در هر اسـتان 
کمیتـه اسـتانی لیسـت ایـن افـراد را به 

سـتاد ملـی ارائـه مـی دهد.

بازگشت ساعات اداری به روال 
قبل، از ۱۰ خردادماه

بیماران کرونایی محدودیت 
غذایی ندارند

عضــو کمیتــه کشــوری مبــارزه بــا بیماری هــای واگیــر وزارت بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش پزشــکی گفــت: بیمــاری ناشــی از ویــروس کرونــا عالیــم یکســانی 
ــن  ــی باعــث تشــدید آن می شــود، بنابرای ــاده غذای ــوان چــه م ــه بت ــدارد ک ن
ــواد  ــواع م ــرف ان ــه مص ــد بلک ــی ندارن ــت غذای ــا محدودی ــه تنه ــان ن مبتالی
غذایــی دارای پروئتیــن، فیبــر، کلســیوم و غیــره توصیــه می شــود.این روزهــا 
ــا در کــوی و بــرزن جــوالن مــی دهــد و بــه شــکار افــراد  کــه ویــروس کرون
نشســته اســت، بــازار توصیــه و ســفارش از ســوی غیرکارشناســان دربــاره نــوع 
تغذیــه مصرفــی، ســبک زندگــی تــا حتــی چــه بپوشــیم یــا نپوشــیم و کجــا 
برویــم و نرویــم داغ اســت و هــر از گاهــی فهرســتی از ایــن مــوارد منتشــر 
مــی کنند.انتشــار فهرســتی از »مــواد غذایــی کــه حــال بیمــاران کرونایــی را 
ــه  ــدی اســت کــه در فضــای مجــازی دســت ب ــد« مــورد جدی ــر مــی کن بدت
دســت مــی چرخــد و بــر اســترس و واهمــه خانــواده هایــی کــه عضــوی از 
آنــان درگیــر مبــارزه بــا ویــروس کرونــا اســت، افــزوده اســت. فهرســتی کــه 
بــا مشــاهده آن تعجــب بایــد کــرد زیــرا از مــواد غذایــی نــام بــرده کــه پیــش 
ــرای پیشــگیری از  ــوان مــاده ای ب ــه عن ــر مصــرف آن ب ــه شــدت ب از ایــن ب

کرونــا توصیــه مــی شــد.

ته
نک

بــه بیــان متخصصــان، رونـــد مـــوارد خودکشـــی در برخــی 
ــه  ــال ۱99۰ بـ ــد از سـ ــان می ده ــران نش ــتان های ای از اس
بعـــد آمـــار خودکشــی در میــان نوجوانــان در حــال افزایش 
ــبت  ــی نس ــر، نگران ــال های اخی ــی س ــت و ط ــوده اسـ ب
ــه  ــه افزایــش تعــداد چنیــن مــوارد بازهــم افزایــش یافت ب
ــر  ــاوتی نظی ــایج متفـ ــد نتـ ــده می توان ــن پدی ــت. ای اس
نـاتوانی و معلولیـت، افـزایش هزینـه درمـان در ایـن افـراد 
و همچنین بـــر جـای گذاشـتن فرزنـــدان بی سرپرست را در 
ســطح جامعــه بــه همــراه داشــته باشــد کـــه خــود منجــر به 
افزایــش بزهــکاری در آنــان می شــود. ازایــن رو، پیداکــردن 
ــای  ــه راهکارهـ ــده جهـــت ارائـ ــق از ایـــن پدیـ درک عمیـ

پیشــگیرانه و کنترلــی ضــروری اســـت.
ــتاری  ــکده پرس ــان دانش ــر از محقق ــتا، دو نف ــن راس در ای
دانشــکده علــوم پزشــکی الرســتان در ایــن خصــوص، 
بــه  اقــدام  آن،  داده انــد کــه در  انجــام  را  مطالعــه ای 
خودکشــی توســط نوجوانــان مــورد موشــکافی واقــع شــده 

ــت. اس

گزارش

جامعهجامعه

پیشنهاد »وام تجمیعی« به جای وام ازدواجحل بازنشستگی رانندگان اتوبوسرانی
رئیـــس فراکســـیون کارگـــری 
در  تهـــران  شـــهر  شـــورای 
وضعیـــت  آخریـــن  مـــورد 
راننـــدگان  بازنشســـتگی 
اتوبـــوس شـــرکت واحـــد توضیحاتـــی را ارائـــه کـــرد.
ـــان  ـــا بی ـــنا، ب ـــا ایس ـــو ب ـــب زاده در گفت وگ افشـــین حبی
ــد  ــرکت واحـ ــان شـ ــر از کارکنـ ــداد 400 نفـ ــه تعـ اینکـ
ــا  ــده اند؛ امـ ــته شـ ــال 98 بازنشسـ ــرانی در سـ اتوبوسـ
بـــا گذشـــت بیـــش از 8 مـــاه هنـــوز ســـنوات پایـــان 
خدمـــت را دریافـــت نکرده انـــد، گفـــت: همچنیـــن 
شـــرکت  واحـــد اتوبوســـرانی مـــی بایســـت مبلـــغ 4 
درصـــد حـــق بیمـــه مشـــاغل  ســـخت و زیـــان آور را بـــرای 

ـــتگی  ـــرایط بازنشس ـــز ش ـــه حائ ـــی ک ـــدگان و کارگران رانن
هســـتند، پرداخـــت می کـــرد  تـــا کارگـــران بتواننـــد از 
ــد؛  ــتفاده کننـ ــتگان اسـ ــتمری بازنشسـ ــای مسـ مزایـ
ـــا  ـــت. وی ب ـــرده اس ـــن کار را  نک ـــان ای ـــول زم ـــا در ط ام
بیـــان اینکـــه برخـــی از کارگـــران 8 مـــاه اســـت کـــه بایـــد 
ـــا  ـــرد: ب ـــح ک ـــدند، تصری ـــا نش ـــدند ام ـــته می ش بازنشس
ـــم  اینکـــه از مســـئوالن شـــهرداری درخواســـت کـــرده بودی
ـــا  ـــد ام ـــدام کنن ـــوع اق ـــن موض ـــل ای ـــه ح ـــبت ب ـــه نس ک
ـــه شـــعبه مربوطـــه تامیـــن  ـــا از ســـوی اتوبوســـرانی ب گوی
ـــا   ـــه آنه ـــده ک ـــه ش ـــت دار« ارائ ـــک مهل ـــی  »چ اجتماع
ـــن  ـــق اجـــرای ای ـــن مســـئله ســـبب تعوی ـــد و ای نپذیرفتن

ـــت. ـــده اس ـــم ش مه

معـــاون ســـاماندهی امـــور 
طـــرح  گفـــت:  جوانـــان 
وام تجمیعـــی مـــی توانـــد 
ـــکن و  ـــتغال، مس ـــکل اش مش
ـــه  ـــد ب ـــل کن ـــه ای ح ـــور ریش ـــه ط ـــان را ب ازدواج جوان
ـــا  ـــم ت ـــی خواهی ـــد م ـــس جدی ـــور از مجل ـــن منظ همی

ــد. ــی کنـ ــرح را بررسـ ــن طـ ایـ
در همیـــن خصـــوص محمدمهـــدی تندگویـــان در 
ــنهاد  ــوص پیشـ ــر، در خصـ ــگار مهـ ــا خبرنـ ــو بـ گفتگـ
ـــای وام  ـــه ج ـــان ب ـــه جوان ـــی« ب ـــت »وام تجمیع پرداخ
ــای  ــته طرح هـ ــال های گذشـ ــی سـ ــت: طـ ازدواج گفـ
ــه  ــه کـ ــس رفتـ ــه مجلـ ــان بـ ــرای جوانـ ــی بـ مختلفـ

ــه آن می تـــوان بـــه قانـــون تســـهیل ازدواج  از جملـ
ـــش از 14  ـــون بی ـــن قان ـــفانه ای ـــا متأس ـــرد ام ـــاره ک اش
ـــی  ـــده و عمل ـــق مان ـــس معل ـــه در مجل ـــت ک ـــال اس س
ـــد  ـــه شـــروع دور جدی ـــه ب ـــا توج ـــال ب نشـــده اســـت. ح
ـــرح  ـــدگان، بررســـی ط ـــه نماین ـــا ب ـــنهاد م ـــس پیش مجل
ــه  ــت چراکـ ــای وام ازدواج اسـ ــه جـ ــی بـ وام تجمیعـ
ــان  ــکالت جوانـ ــیاری از مشـ ــد بسـ ــن وام می توانـ ایـ

را حـــل کنـــد.
معـــاون ســـاماندهی امـــور جوانـــان افـــزود: مـــا 
پیش تـــر نیـــز ایـــن طـــرح را بـــه دســـتگاه های 
دولتـــی پیشـــنهاد داده بودیـــم و حـــال پیشـــنهاد مـــا 

ــت. ــرح اسـ ــن طـ ــد ایـ ــس جدیـ ــرای مجلـ بـ

رنا
 ای

س:
عک

امروزه خودکشی به عنوان یـک مشکل مهـم بهداشت جهانی مطرح است

معـاون تربیت بدنی و سـالمت آموزش و پـرورش هرمزگان از 
توسـعه رشته اسـکواش در فعالیت های ورزشی دانش آموزی 
اسـتان هرمزگان خبـر داد.علیرضا باقـری در گفتگو با خبرنگار 
مهـر از توسـعه ورزش اسـکواش در مـدارس هرمـزگان خبـر 
داد و گفـت: تفاهم نامـه همـکاری بیـن معاونـت تربیت بدنـی 
و سـالمت اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان هرمـزگان و 
هیئت اسـکواش اسـتان هرمزگان در راسـتای تحول در ورزش 
اسـکواش و اسـتعدادیابی در این رشته امضا شد. باقری ادامه 
داد: در تـالش هسـتیم تـا مسـابقات اسـکواش در رقابت های 
" کانـون قهرمان مسـابقات ورزشـی دانش آموزان" اسـتان قرار 

گیرد.

ثبـت سـفارش و توزیـع کتاب هـای درسـی سـال تحصیلی 
1399 – 1400 بـرای تمامـی دوره هـای تحصیلـی از طریـق 
 www.irtextbook.com یا www.irtextbook.ir سـامانه
ادامـه دارد.بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از روابـط 
عمومـی سـازمان پژوهـش و برنامـه ریـزی آموزشـی، در 
راسـتای توسعه دولت الکترونیک و برای تسهیل دسترسی 
دانش آمـوزان بـه کتاب هـای درسـی، نظـارت نظـام منـد بر 
فرآینـد توزیـع مـواد آموزشـی، ثبـت سـفارش کتاب هـای 
درسـی سـال تحصیلـی 1399-1400 در همـه دوره ها اعم از 
عـادی، اسـتعدادهای درخشـان و دانش آموزان بـا نیازهای 
www. یـا  www.irtextbook.ir از طریـق سـامانه ویـژه 
irtextbook.com بـه دو شـیوه فـردی و گروهـی و برابـر 
جـدول تقویـم زمانـی اعالم شـده صـورت خواهـد گرفت. با 
توجـه بـه شـرایط پیـش آمـده و وضعیت فعلـی واحدهای 
آموزشـی سـعی شـده از شـیوه های منعطـف بـرای ثبـت 

سـفارش کتاب هـای درسـی اسـتفاده شـود.

رئیــس شــورای راهبــردی جمعیــت گفــت: طــی ســالهای 
اخیــر انجــام دســتکاری آمــاری از ســوی دســتگاه هــای 
داخلــی و اعــالم اطالعــات غلــط بــه ســازمان هــای بیــن 
المللــی منجــر به محاســبات اشــتباه و مشــکالت جمعیتی 
شــده اســت.وی بــا توضیــح دربــاره شــاخص های آمــاری 
گفــت: ســال 94 تعــداد یــک میلیــون و 570 هــزار تولــد در 
کشــور داشــتیم، ســال 95 ایــن رقــم بــه یــک میلیــون و 
528 هــزار تولــد، ســال 96 بــه یــک میلیــون و 490 هــزار، 
ســال 97 بــه یــک میلیــون و 366 هــزار تولــد و ســال 98 
ــن  ــیده ایم و ای ــد رس ــزار تول ــون و 196 ه ــک میلی ــه ی ب
یعنــی رونــد کاهــش نــرخ رشــد جمعیــت از ســال 94 آغاز 
شــده بــه طــوری کــه تعــداد تولدهــا در ســال 98 نســبت 
ــا کاهــش حــدود 13 درصــدی بــه شــدت  بــه ســال 97 ب

کاهــش یافتــه اســت.

توسعه رشته اسکواش در 
مدارس هرمزگان

ثبت سفارش کتاب های 
درسی سال تحصیلی

چگونگی دستکاری 
آمارهای جمعیتی

تغذیهزنان

بایدها و نبایدهای غذایی پسا رمضانچند درصد زنان پشت میز مدیریتی نشسته اند؟

ــر  ــران زن طــی دو ســال اخی ــزان انتصــاب مدی می
)از ســال 96 تــا 98( بــا رشــد 36 درصــدی همــراه 
ــرد و  ــران م ــزان مدی ــا مقایســه می ــوده اســت، ام ب
زن در ســال 98 حکایــت از ایــن دارد کــه ســهم 
ــان  ــتر از زن ــر بیش ــف 4.38 براب ــی مختل ــطوح مدیریت ــر در س ــردان مدی م
اســت.به گــزارش ایســنا، یکــی از سیاســت های دولــت تدبیــر و امیــد، 
افزایــش ســهم زنــان در پســت های مدیریتــی در کل کشــور بــوده اســت؛ بــه 
طوریکــه معصومــه ابتکار-معــاون رئیــس جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده 
از ابتــدای انتصــاب خــود در ایــن معاونــت بارهــا و بارهــا دربــاره ایــن موضــوع 
صحبــت و تاکیــد کــرده اســت.در ایــن میــان بررســی کارنامــه ســال 1396 
تــا ســال 1398 انتصــاب زنــان در پســت های مدیریتــی دولــت در کل کشــور 

ــران زن را داشــته اســت. حکایــت از رشــد 36 درصــدی انتصــاب مدی
براســاس گــزارش منتشــر شــده از ســوی دفتــر معاونــت ریاســت جمهــوری 
ــران زن در ســال 96، 9 هــزار و 444  ــزان مدی ــواده، می ــان و خان ــور زن در ام
نفــر )7 هــزار و 990 نفــر از آنهــا مدیــر پایــه، 1423 نفــر مدیــر میانــی و 31 

نفــر مدیــر عالــی( بــوده اســت کــه ایــن رقــم در ســال 97 بــه 11 هــزار و 454 
ــی و 48 نفــر از  ــر میان ــه، 1670 نفــر مدی ــر پای ــا مدی نفــر )9736 نفــر از آنه
آنهــا مدیــر عالــی ( و در ســال 98 بــه 12 هــزار و 850 نفــر )10 هــزار و 859 
مدیــر پایــه،  1924 مدیــر میانــی و 67 مدیرعالــی( ارتقــاء پیــدا کــرده اســت. 
در واقــع میــزان زنــان مدیــر عالــی در ســال 1396، 2.5 درصــد بــوده اســت 
کــه ایــن رقــم در ســال 1397 بــه 3.9 و در ســال 98 بــه 5.5 درصــد رســیده 
ــال 96 از 6.9  ــی در س ــران میان ــزان مدی ــه می ــت ک ــن درحالیس ــت، ای اس
درصــد بــه 8.1 درصــد در ســال 97 و 9.3 درصــد در ســال 98 رســیده اســت. 
میــزان مدیــران پایــه نیــز در ســال 96 از 16.9 درصــد بــه 20.6 درصــد در ســال 

97 و 23 درصــد در ســال 98 افزایــش یافتــه اســت.
امــا مقایســه تعــداد مدیــران زن و مــرد در ســال 98 گویــای ایــن موضــوع 
ــر، در  ــه 36 هــزار و 423 نف ــران مــرد در ســطوح پای اســت کــه تعــداد مدی
ســطوح میانــی 18 هــزار و 701 نفــر و در ســطوح عالــی 1159 نفــر اســت، ایــن 
درحالیســت کــه تعــداد مدیــران زن در ســطوح پایــه 10 هــزار و 859 نفــر، در 

ســطوح میانــی 1924 نفــر و در ســطوح عالــی 67 نفــر اســت.

ک متخصــص تغذیــه بــا بیــان اینکــه حداقــل 
ــه  ــه ب ــان مراجع ــاه رمض ــد از م ــاه بع ــه م ــا س ت
مراکــز درمانــی افزایــش پیــدا می کنــد، گفــت: 
بدخوراکی هــا بــه مــاه رمضــان ختــم نمی شــود 
ــونامی  ــی س ــه عبارت ــا ب ــوک ی ــا ش ــدن ب ــاه، ب ــن م ــام ای ــس از اتم و پ
خوراکی هــا مواجــه مــی شــود کــه ایــن مســاله وضعیــت جســمی روزه دار 

را بغرنــج تــر می کنــد.
ــای  ــت ه ــام جذابی ــا تم ــدا ب ــاه خ ــن م ــان، بهتری ــی رمض ــره ملکوت پنج
ــه  ــرادی اســت ک ــی اف ــر مژدگان ــد فط ــوی بســته شــد و عی ــوی و دنی معن
ــد؛  ــه افطــار رســانده ان ــوی ب ــه شــوق فیــض معن ــاه را ب ــن م ســحرهای ای
ــه  ــه صــدا در مــی آورد و از جمل ــان مــاه رمضــان را ب عیــدی کــه زنــگ پای

ــلمانان اســت. ــم مس ــیار مه ــاد بس اعی
دغدغــه مشــترک همــه روزه داران در مــاه رمضــان، تغذیــه بــرای پیشــگیری 
از گرســنگی و تشــنگی در طــول روز اســت بــه همیــن دلیــل گاه زیــاده روی 
در نــوع تغذیــه باعــث بــروز مشــکالت جســمی و بیمــاری هــای خــاص مــی 

شــود تــا آن جــا کــه بــه گفتــه دکتــر وحیــد زارع حداقــل تــا ســه مــاه بعــد از 
مــاه رمضــان مراجعــه بــه مراکــز درمانــی افزایــش پیــدا مــی کنــد. در حالــی 
بــا رعایــت نــکات بهینــه تغذیــه ای، مــاه مبــارک رمضــان بایــد بــه گونــه ای 

طــی شــود کــه بــه افزایــش ســالمتی کمــک کنــد.
ایــن متخصــص تغذیــه روز یکشــنبه در گفــت وگــو بــا خبرنــگار حــوزه زنــان 
و خانــواده ایرنــا یــادآور شــد: بدخوراکــی هــا بــه مــاه رمضــان ختــم نمــی 
شــود و پــس از اتمــام ایــن مــاه، بــدن بــا شــوک یــا بــه عبارتــی ســونامی 
خوراکــی هــا مواجــه مــی شــود کــه ایــن مســاله وضعیــت جســمی روزه دار 
ــای روزه  ــه زیرســاخت ه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــد. زارع ب ــی کن ــر م ــج ت را بغرن
ــرد:  ــان ک ــناخته اســت، خاطرنش ــردم ناش ــوم م ــرای عم ــان ب داری، همچن
ــاه  ــس از م ــه پ ــی اســت ک ــاری های ــه بیم ــرا از جمل ــه ســنگ صف ــال ب ابت
رمضــان، روزه داران را بــه مراکــز درمانــی مــی کشــاند و دلیــل آن ایــن اســت 
کــه روزه دار در هنــگام افطــار بــه جــای مصــرف غذاهــای فیبــردار از زولبیــا 
و بامیــه و غذاهــای جامــد و چالــش برانگیــز اســتفاده مــی کننــد در نتیجــه 

دچــار یبوســت مــی شــوند.
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پیام
میراث 

مراتب ثبت »جشن سده« به استانداران کشور ابالغ شد
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مراتب ثبت »جشن سده« در فهرست میراث فرهنگی ناملموس را به 31 استاندار 

کشور ابالغ کرد.

گردشگریمیراث

 مردم سفرهای غیرضروری به شمال کشور را لغو کنندثبت جهانی خیابان ولیعصر در سالجاری

تشـــریح  ضمـــن  تهـــران  شـــهردار 
از  شـــهرداری،   99 برنامه هـــای 
ـــان  ـــی خیاب ـــرای ثبـــت جهان پیگیـــری اش ب
ولیعصـــر در ســـال جدیـــد خبـــر داد.
ـــی  ـــول های ـــرانجام ق ـــورد س ـــنا، در م ـــا ایس ـــو ب ـــی در گفت وگ ـــروز حناچ پی
ـــی  ـــروژه های ـــت: پ ـــران داد، گف ـــردم ته ـــه م ـــدی اش ب ـــدای تص ـــه در ابت ک
کـــه بـــه مـــردم قـــول داده بودیـــم در حـــال پیگیـــری هســـتند و تمـــام 

ـــم. ـــق کنی ـــا را محق ـــم آنه ـــه بتوانی ـــت ک ـــن اس ـــمان ای تالش
ــهر  ــورای شـ ــه شـ ــده بـ ــه شـ ــای ارائـ ــه در برنامه هـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ـــم  ـــت دار دوران مدیریت ـــای اولوی ـــی از برنامه ه ـــه یک ـــودم ک ـــرده ب ـــالم ک اع
ـــت  ـــرد: ثب ـــح ک ـــت، تصری ـــر اس ـــان ولیعص ـــی خیاب ـــت جهان ـــران، ثب درته
ـــان ولیعصـــر وارد لیســـت موقـــت شـــده و مســـئوالن ســـازمان  ـــی خیاب جهان
ـــد  ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــتند و ب ـــوع هس ـــن موض ـــر ای ـــی پیگی ـــراث فرهنگ می

ـــورد. ـــم بخ ـــاری  رق ـــال ج ـــر در س ـــان ولیعص ـــی خیاب ـــت جهان ثب
ـــه  ـــا از جمل ـــه پروژه ه ـــورد بقی ـــه در م ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــران ب ـــهردار ته ش

ســـاماندهی روددره هـــا بـــه دنبـــال ســـرمایه گـــذار هســـتیم  و در ایـــن 
ـــاماندهی دره  ـــت: س ـــم، گف ـــره کرده ای ـــف مذاک ـــای مختل ـــا گروه ه ـــتا ب راس
فرحـــزاد نیـــز یکـــی از اولویت هـــای مـــا در ایـــن دوره مدیریـــت شـــهری بـــود 
ـــعی  ـــن دره، س ـــاء ای ـــن احی ـــته، ضم ـــال گذش ـــی س ـــای پایان ـــه در ماه ه ک

ـــم. ـــی کنی ـــی را طراح ـــی و مذهب ـــگری طبیع ـــم مسیرگردش کردی
ـــرای  ـــال اج ـــه دنب ـــهری ب ـــت ش ـــن دوره مدیری ـــه در ای ـــان اینک ـــا بی وی ب
پروژه هایـــی هســـتیم کـــه رضایـــت حداکثـــری مـــردم بـــه خصـــوص در 
محـــالت را بـــه همـــراه داشـــته باشـــد، افـــزود: در حـــال حاضـــر اجـــرای 
ـــرد جـــدی  ـــر رویک ـــا تغیی ـــام شـــده و در ســـالجاری ب ـــزرگ تم ـــای ب پروژه ه
ـــم و  ـــرار دادی ـــتورکار ق ـــی را در دس ـــای محل ـــروژه ه ـــرای پ ـــم، اج ـــه داری ک
ـــم. وی  ـــر گرفته ای ـــه در نظ ـــان بودج ـــارد توم ـــم 2000  میلی ـــن مه ـــرای ای ب
ـــت  ـــا اولوی ـــه ای ب ـــای محل ـــرای پروژه ه ـــالجاری، اج ـــه در س ـــان اینک ـــا بی ب
بافت هـــای فرســـوده اســـت، گفـــت:  از 350 محلـــه تهـــران، دفاتـــری در  
ـــی  ـــای مردم ـــایی پروژه ه ـــه شناس ـــه وظیف ـــتند ک ـــتقر هس ـــه مس 150 محل

ـــد. ـــده دارن ـــهروندان برعه ـــک ش ـــا کم را ب

رئیـــس مجمـــع نماینـــدگان اســـتان 
ـــش ســـفرها  ـــه افزای ـــا توجـــه ب ـــدران ب مازن
ـــن  ـــه م ـــت: توصی ـــور گف ـــمال کش ـــه ش ب
ـــه  ـــی ک ـــا آنجای ـــت ت ـــن اس ـــردم ای ـــه م ب
ـــان  ـــه زم ـــه و ب ـــق انداخت ـــه تعوی ـــور را ب ـــمال کش ـــه ش ـــفر ب ـــکان دارد س ام

دیگـــری موکـــول کننـــد.
ـــاری  ـــت بیم ـــورد وضعی ـــا ایســـنا در م ـــو ب ـــد شـــاعری در گفت وگ ـــی محم عل
کرونـــا در کشـــور گفـــت: گزارش هایـــی کـــه بـــه مـــا می رســـد حاکـــی از 
ـــش  ـــا در کل کشـــور افزای ـــروس کرون ـــه وی ـــی ب ـــزان آلودگ ـــه می آن اســـت ک
ـــرادی  ـــداد اف ـــات و تع ـــزان تلف ـــا می ـــت ام ـــده اس ـــرده و نگران کنن ـــدا ک پی
کـــه در بیمارســـتان ها بســـتری می شـــوند، کاهـــش چشـــمگیری داشـــته 
اســـت.این عضـــو کمیســـیون کشـــاورزی، آب و منابـــع طبیعـــی مجلـــس 
ــروری  ــر ضـ ــفرهای غیـ ــوی از سـ ــالع ثانـ ــا اطـ ــد تـ ــردم بایـ ــزود: مـ افـ
جلوگیـــری کننـــد. همچنیـــن بایـــد مراقبت هـــای بهداشـــتی را بیـــش از  

ـــم. ـــدی بگیری ـــش ج پی

ـــان  ـــا بی ـــم ب ـــس ده ـــدران در مجل ـــتان مازن ـــدگان اس ـــع نماین ـــس مجم رئی
ـــتند  ـــد هس ـــردم عالقه من ـــت: م ـــت« گف ـــافرپذیر اس ـــدران، مس ـــه »مازن اینک
ـــن  ـــه م ـــد. توصی ـــتفاده کنن ـــه اس ـــن منطق ـــگری ای ـــای گردش ـــا از جاذبه ه ت
ـــمال  ـــه ش ـــفر ب ـــکان دارد س ـــه ام ـــی ک ـــا آنجای ـــت ت ـــن اس ـــردم ای ـــه م ب
کشـــور را بـــه تعویـــق انداختـــه و بـــه زمـــان دیگـــری موکـــول کننـــد تـــا 

ـــم. ـــع کنی ـــا را قط ـــروس کرون ـــال وی ـــره انتق ـــم زنجی بتوانی
نماینـــده مـــردم بهشـــهر در مجلـــس دهـــم تأکیـــد کـــرد: بیـــم آن مـــی رود کـــه 
ـــود  ـــاز ش ـــدت خطرس ـــه ش ـــا ب ـــروس کرون ـــفرهای وی ـــن س ـــه یافت ـــا ادام ب
چـــرا کـــه مـــوج  بعـــدی ســـفرها در تابســـتان هـــم ســـفرها را افزایـــش 
ـــه دوره  ـــاره ب ـــه دوب ـــود دارد ک ـــن وج ـــی ای ـــای نگران ـــس ج ـــد داد. پ خواه
ـــا  ـــه آی ـــش ک ـــن پرس ـــه ای ـــخ ب ـــاعری در پاس ـــاری بازگردیم.ش ـــک بیم پی
ــت:  ــود؟ گفـ ــرل می شـ ــمالی کنتـ ــهرهای شـ ــای شـ ــون ورودی هـ هم اکنـ
متأســـفانه هیـــچ نوعـــی از غربالگـــری در ورودی شـــهرها وجـــود نـــدارد. 
ـــا از  ـــود ت ـــه ش ـــر گرفت ـــهرها از س ـــادی ش ـــری در مب ـــد غربالگ ـــرم بای ـــه نظ ب
ـــود. ـــری ش ـــتند، جلوگی ـــال هس ـــا مبت ـــروس کرون ـــه وی ـــه ب ـــرادی ک ـــفر اف س

مــوزه ملــی ایــران بــا انتشــار پروتکلــی، فعالیــت خــود را 
آغــاز کــرده کــه در ایــن پروتــکل تعــداد بازدیدکننــدگان و 

زمــان بازدیــد بــا شــرایط خــاص تعریــف شــده اســت.
مــوزه ملــی ایــران کــه از 29 اســفند 1398 بــه علــت 
ــود از تاریــخ  ــا تعطیــل شــده ب همه گیــری ویــروس کرون

ــود. ــد ب ــدان خواه ــرای عالقمن ــرداد 1399 پذی 4 خ
ــا محدودیت هــای در  ــاری کرون ــه بحــران بیم ــا توجــه ب ب
ــگیرانه  ــت پیش ــور حفاظ ــه منظ ــده و ب ــال ش ــد اعم بازدی
در ســالمت کارکنــان، بازدیدکننــدگان و همچنیــن صیانــت 
ــی  ــوزه مل ــد در م ــژه بازدی ــتورالعمل وی ــوزه ای دس ــار م آث
ایــران تدویــن و اجرایــی می شــود و ضــروری اســت 
ــی  ــوزه مل ــه م ــه ب ــش از مراجع ــدگان پی ــه بازدیدکنن کلی
ایــران ایــن پروتــکل را دقیــق مطالعــه کــرده و مــوارد آن 

ــد. ــت کنن را رعای
ــار، جبرئیــل نوکنــده رئیــس مــوزه ملــی ایــران  در ایــن ب
ــت: بازگشــایی  ــوزه گف ــن م ــر بازگشــایی ای ــالم خب ــا اع ب
ــا  ــران کرون ــاید در بح ــوزه ش ــای م ــه بخش ه ــل هم کام
ــه  ــا ب ــتیم ت ــالش هس ــا در ت ــد، ام ــر نباش ــکان پذی ام
ــوزه  ــی م ــالن های نمایش ــی س ــی و پلکان ــورت تدریج ص
ــرداد  ــا 9 خ ــخ 4 ت ــه اول از تاری ــم. در مرحل ــاز کنی را ب
باســتان شناســی ســال  نمایشــگاه کشــفیات  صرفــًا 
1398 گشــایش یافتــه و از تاریــخ 10 خــرداد مــوزه ایــران 
ــان دوران ساســانی  ــا پای باســتان از دوره آغــاز عیالمــی ت
یعنــی طبقــه همکــف آن قابــل بازدیــد می شــود. اخبــار و 
ــایر قســمت ها، گام  ــا بازگشــایی س ــط ب ــای مرتب برنامه ه
ــران  ــی ای ــًا از درگاه هــای رســمی مــوزه مل ــه گام متعاقب ب

اعــالم خواهــد شــد.
ــه  ــه داد: انتظــار اســت ک ــران ادام ــی ای ــوزه مل رئیــس م
ــد  ــه بازدی ــی بیشــتری ب ــا مســئولیت اجتماع ــار ب ــن ب ای
ــی و  ــراث فرهنگ ــداری از می ــم و در پاس ــا بروی از موزه ه
جلوگیــری از گســترش ایــن بیمــاری همــگام باشــیم. بــی 
ــخ  ــد و تاری ــد ش ــی خواه ــخت ط ــن روزگار س ــک ای ش

ــار ماســت. ــر رفت نظــاره گ

سوژه چگونه از موزه 
ملی بازدید 

کنیم؟

دورخیز پاسارگاد برای توسعه گردشگری در سال ۹۹

 فعاًل برنامه ای برای انجام کاوش در محوطه پاسارگاد تعریف نشده است

پایــگاه میــراث جهانــی پاســارگاد یکــی 
ــده از  ــه جــای مان ــار ب ــن آث از مهم تری
هخامنشــیان اســت. گفتــه می شــود 
ــام  ــرای انج ــه ای ب ــن دوره برنام در ای
ــه  ــن مجموع ــد در ای ــای جدی کاوش ه
تعریــف نشــده و دورخیــز مجموعــه 
زیرســاخت های  توســتعه  بــرای 

ــت. ــگری اس گردش
بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا، پایــگاه 
نیمــه  در  پاســارگاد  میــراث جهانــی 
دوم ســال 1380 در قالــب پــروژه ملــی 
ــا اهدافــی  تخت جمشــید و پاســارگاد ب

ازجملــه حفاظــت، مرمــت و پژوهــش، 
تربیــت نیــروی متخصــص، اســتحصال 
و  مختلــف  اطالعــات  پــردازش  و 
انتشــار آن، در محوطــه تخــت جمشــید 
و پاســارگاد آغــاز بــکار نمــود و پــس از 
ــای  ــکیل پایگاه ه ــون تش ــب قان تصوی
ــراث  پژوهشــی دائمــی در ســازمان می
فرهنگــی و گردشــگری، فعالیــت خــود 
علمــی  مختلــف  حوزه هــای  در  را 
فرهنگــی  چشــم انداز  در  پژوهشــی 
مرغــاب،  دشــت  شــامل  پاســارگاد 
کمیــن،  دشــت  پاســارگاد،  دشــت 
منطقــه ســرپنیران، ... بطــور رســمی 

توســعه داد.
اجرایــی  و  پژوهشــی  فعالیت هــای 

در  امــروز  بــه  تــا  پایــگاه  ایــن 
و  مســتندنگاری  زیرشــاخه های 
مرمــت،  و  حفاظــت  فتوگرامتــری، 
و  باستان شناســی  زمین شناســی، 
آرکئــو ژئوفیزیــک، معمــاری و عمــران، 
معرفــی و آمــوزش، مرکــز اســناد و 
توســعه  اقتصــاد  و  آمــار  کتابخانــه، 
رشــدی  بــه  رو  رونــد  گردشــگری 

اســت. داشــته 
موفــق  کار  شــروع  بــدو  در  پایــگاه 
ــی  ــت جهان ــزدی ثب ــده نام ــد پرون ش
پاســارگاد را تدویــن و بــه ســازمان 
میــراث جهانــی یونســکو ارســال نمایــد 
کــه در نتیجــه آن محوطــه تاریخــی 
فرهنگــی پاســارگاد بــا شــماره  1106در 

ــا  ــر ب ــیدی براب ــر  1383 خورش 17 تی
ــالس  ــالدی در اج ــوالی 2004 می 7 ج
ــه  ــن ب بیســت و هشــتم در کشــور چی

ــید. ــی رس ــت جهان ثب
پایــگاه  )مدیــر  ابراهیمــی  افشــین 
ــاره  ــا اش ــارگاد( ب ــی پاس ــراث جهان می
بــه آن کــه اواخــر ســال نــود و هشــت 
ــی  ــا و تعطیل ــروس کرون ــا شــیوع وی ب
تمــام واحدهــا شــاهد راکــد شــدن 
کارهــا در حــوزه کارگاه هــای مرمتــی 
ایلنــا گفــت:  بــه  بودیــم،  پاســارگاد 
بــه  فــرش  ســنگ  مســیر  اتمــام 
راحت تــر  و  بهتــر  منظــور دسترســی 
ســال  در  پاســارگاد  بــه  گردشــگران 
98 محقــق شــد و ایــن ســنگفرش 
گردشــگری  مجتمــع  فاصــل  حــد 
کــوروش  آرامــگاه  نزدیکی هــای  تــا 
گفــت  می تــوان  و  دربرمی گیــرد  را 
ــود. ــروژه ســال گذشــته ب ــن پ مهمتری
ــی و  ــای حفاظت ــه او کارگاه ه ــه گفت  ب
ــی  ــراث جهان ــه می ــی در مجموع مرمت
پاســارگاد نیــز در جریــان اســت. بــرج 
ســنگی،  تــل تخــت،  کاروانســرا و 
مجموعه هایــی  ازجملــه  آبراهه هــا 
هســتند کــه کارگاه هــای حفاظــت و 

مرمــت در آنهــا دایــر اســت. 
ــه آن کــه طــی  ــا اشــاره ب  ابراهیمــی ب
در  خاصــی  چالــش  ســال گذشــته 
حــوزه حفاظــت و مرمــت پاســارگاد 
ــرا  ــن اج ــا روتی ــت: کاره ــتند، گف نداش
 شــد و بــه لحــاظ تامیــن بودجــه و 
مرمتــی  مصالــح  و  مالــی  مســائل 
تمــام  البتــه  نداشــتیم.  مشــکلی 
حضــور  بــا  مرمتــی  کارگاه هــای 
ــن  ــی اجــرا شــدند. ای مرمتگــران داخل

ســال های  در  اســت کــه  حالــی  در 
ــاهد  ــی ش ــای فصل ــته در پروژه ه گذش
حضــور مرمتگــران خارجــی در کنــار 
ــه  ــن مجموع ــی در ای ــران ایران مرمتگ
ــال  ــم در س ــح دادی ــا ترجی ــم. ام بودی
ــور  ــا حض ــی را ب ــای مرمت 98 کارگاه ه
دهیــم.  ادامــه  بومــی  مردمتگــران 
کارهــا بیشــتر در حــوزه بهســازی و 
مشــکلی  و  اســت  مناسب ســازی 
ــارگاد  ــه پاس ــت از مجموع ــرای حفاظ ب

نداریــم. 
او ادامــه داد: هرچنــد ســال 97 بــه 
ــی  ــا چالش های ــاران ب ــارش  ب ــل ب دلی
در مجموعــه پاســارگاد روبــه رو شــدیم 
چالش هایــی  چنیــن  امســال  امــا 
نداشــتیم و بــارش بــاران شــدید نبــود 
موفــق  داشــتیم  پایشــی کــه  بــا  و 

را کنتــرل کنیــم  چالش هــا  شــدیم 
ــکالت  ــل مش ــا حداق ــوروز 99 ب و در ن

ــم. ــه رو بودی روب
مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی پاســارگاد 
ــگاه  ــن پای ــای ای ــوص برنامه ه در خص
در ســال 99 نیــز گفــت: برنامه هــای 
متعــددی را بــرای ســال 99 اعــالم 
ــب  ــدوار هســتیم تصوی ــم و امی کرده ای
شــود. در ایــن راســتا کارهــای گذشــته 
را ادامــه خواهیــم داد و البتــه توســعه 
در  گردشــگری  زیرســاخت های 
مجموعــه پاســارگاد در اولویــت خواهــد 
ــگری  ــوزه گردش ــه ح ــتر ب ــود و بیش ب
توجــه خواهیــم داشــت البتــه برخــی از 
ــم در  ــف کرده ای ــه تعری ــی ک پروژه های
ــد.  ــز می گنج ــی نی ــوزه میراث فرهنگ ح

میـراث  فرهنگـی،  اداره  رئیـس 
دزفـول  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
بـا تأکیـد بـر لـزوم ادامـه مرمـت پـل 
قدیـم، ضوابـط ایـن مرمـت را تشـریح 

کـرد.
از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
میراث فرهنگـی،  اداره کل  روابط عمومـی 
گردشـگری و صنایع دسـتی خوزسـتان، 
سـوم  شـنبه  روز  آریایی نیـا  حجـت هللا 
خردادمـاه 99 گفـت: »به منظور اسـتقرار 
جرثقیـل بـرای جداسـازی و جابجایـی 
الحاقـی،  پیـاده روی  فلـزی  سـازه 
هموارسـازی  پـل  پیرامـون  محـدوده 

اسـت.« شـده 

ایـن  در  بسـتر  »جنـس  اوافـزود: 
قلوه سـنگ  و  و ماسـه  محـدوده، شـن 
رودخانـه ای اسـت کـه بـه دلیـل تغییـر 
یـا  و  در فصل هـای مختلـف  آب  دبـی 
تغییرات انجام شـده توسـط شـهرداری 
اسـت.«رئیس  تسـطیح  نیازمنـد 
گردشـگری  میـراث  فرهنگـی،  اداره 
درخصـوص  دزفـول  صنایع دسـتی  و 
پیـاده روی  فلـزی  سـازه  جداسـازی 
الحاقـی نیـز اظهار داشـت: »ایـن اقدام 
در ادامـه عملیـات انجام شـده در سـال 
90 شـامل جداسـازی پیـاده روی فلـزی 
متصـل بـه دو دهانـه شـرقی بـوده کـه 
بـا اسـتفاده از دو دسـتگاه جرثقیل 110 

تنـی و پـس از بریـدن اتصـاالت سـازه 
فلـزی بـه پـل جابجـا شـده اسـت.«او 
سـازه  از  باقیمانـده  »بخـش  افـزود: 
فلـزی بـه 14 دهانـه غربـی پـل متصل 
بتـن  از  متشـکل  فونداسـیون  و  اسـت 

مسـلح بـر روی موج شـکن ها قـرار دارد 
بیس پلیـت  بـا  پیـاده رو  پایه هـای  کـه 
ایـن  برچیـدن  و  شـده  پیـچ  آن  بـه 
پروسـه  کار  دسـتور  در  فونداسـیون ها 

نیسـت.« فعلـی 

ضرورت مرمت پل قدیم دزفول

حضور گردشگران بین المللی با 
هدف تجارت

ولــی تیمــوری گفت:بهتــر اســت مــردم ســفرهای خــود را بــه تعویــق بیندازنــد 
امــا اگــر ســفر کردنــد، بایــد خدمــات ایمــن در مراکــز گردشــگری مجــاز بــه 
آنهــا بدهیــم پــس سیاســتمان مدیریــت ســفرهای درحــال انجــام اســت نــه 
تشــویق بــه ســفر.ولی تیمــوری معــاون گردشــگری وزارت میــراث فرهنگــی 
صنایــع دســتی و گردشــگری در گفتگویــی کــه بــه صــورت زنــده در فضــای 
مجــازی شــکل گرفــت در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار مهــر دربــاره اینکــه وزارت 
بهداشــت مــردم را از ســفر در طــول ایــام تعطیــالت عیــد فطــر منــع کــرده امــا 
وزارت میــراث فرهنگــی بــرای ســفر آنهــا مراکــز اقامتــی و موزه هــا را بــاز کــرده 
ــای گردشــگری  ــام فعالیت ه ــه تم ــاه اســت ک ــه م ــدود س ــت: ح اســت گف
تعطیــل شــده و حداکثــر همــکاری را بــا وزارت بهداشــت انجــام داده ایــم چون 
اولویــت اول و اصلــی کشــور، کنتــرل بیمــاری بــود. بــا رصــد اخبــار از وزارت 
ــه  ــا ارائ ــتاد کرون ــف س ــای مختل ــه در کمیته ه ــی ک ــت و گزارش های بهداش
ــت  ــرل بیمــاری در کشــور رضای ــد کنت ــه رون ــم ک می شــود، مشــاهده می کنی
ــا گشــایش هایی در کســب  ــدام ب ــن اق ــوده و ای ــه کاهــش ب بخــش و رو ب
ــون  ــوده کــه اکن ــر ایــن ب و کارهــای مختلــف همــراه شــده اســت. اعتقــاد ب

شــرایط کشــور از حالــت بحرانــی خــارج شــده اســت.     

ته
نک

ابراهیمی با اشـاره به آن که طی سـال گذشـته چالش خاصی 
در حـوزه حفاظـت و مرمت پاسـارگاد نداشـتند، گفـت: کارها 
روتیـن اجـرا  شـد و به لحـاظ تامیـن بودجه و مسـائل مالی 
و مصالح مرمتی مشـکلی نداشـتیم. البته تمـام کارگاه های 
مرمتـی با حضور مرمتگـران داخلی اجرا شـدند. این در حالی 
اسـت کـه در سـال های گذشـته در پروژه های فصلی شـاهد 
حضـور مرمتگـران خارجـی در کنار مرمتگـران ایرانـی در این 
مجموعـه بودیـم. اما ترجیح دادیـم در سـال 98 کارگاه های 
مرمتـی را بـا حضـور مردمتگـران بومـی ادامه دهیـم. کارها 
بیشـتر در حوزه بهسـازی و مناسب سـازی اسـت و مشـکلی 
بـرای حفاظـت از مجموعـه پاسـارگاد نداریـم. او ادامـه داد: 
هرچنـد سـال 97 بـه دلیـل بـارش  بـاران بـا چالش هایـی 
در مجموعـه پاسـارگاد روبـه رو شـدیم امـا امسـال چنیـن 
چالش هایی نداشـتیم و بارش باران شـدید نبود و با پایشـی 
کـه داشـتیم موفق شـدیم چالش هـا را کنتـرل کنیـم و در 

نـوروز 99 بـا حداقل مشـکالت روبـه رو بودیم.   

میراثمیراث

مرمت و پاک سازی لباس های مردان نمکیمرمت کتیبه های وقفی بازار تاریخی ری
میراث فرهنگـی،  اداره  رئیـس 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
شهرسـتان ری گفـت: دو کتیبه 
بـازار  قاجـاری وقـف شـده در 

بـا اعتبـار 250 میلیـون ریـال مرمـت می شـود. ری، 
 امیـر مسـیب رحیـم زاده رئیـس اداره میراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی شهرسـتان ری گفـت: خـط 
ایـن کتیبه هـا نسـتعلیق اسـت و هرکـدام از لوح هـا 12 
سـطر دارنـد، هـر سـطر داخـل یک قـاب بازوبندی شـده 
اسـت و بـاالی هرکـدام از دو کتیبـه عبارت »یـا اباعبدهللا 
مظلوم« دیده می شـود. چند شـکاف روی سـطرها ایجاد 
شـده و در سـطر آخـر کتیبـه دوم نیز آسـیب وارد شـده، 

حتـی بخش هایـی دچـار شکسـتگی شـده اسـت کـه 
خوشـبختانه مـردم محلـی آن هـا را حفـظ کرده انـد.

رحیـم زاده گفـت: بـرای محفـوظ بـودن امـالک موقوفـه 
میـدان حضـرت در مجـاورت بـازار ری، ریـش سـفیدانی 
کـه از اوالد واقـف و برخـی نزدیکان واقفـان بودند امالک 
مدنظـر همچـون خبازی، حـدادی، آهنگـری و نعلبندی را 

در دو سـنگ حجـاری کرده انـد.
او بـا بیـان اینکـه، ایـن دو کتیبـه بخشـی از هویـت و 
تاریـخ وقـف در بازارهای تاریخـی و محوطه های پیرامون 
اماکـن مذهبـی را نشـان می دهـد، گفت: پـس از مرمت 
ایـن دو اثـر ارزشـمند بایـد بـرای حفاظـت بهتـر از آن هـا 

برنامه ریـزی کـرد.

میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
صنایع دســتی  و  گردشــگری 
زنجــان گفت: »اشــیای کشــف 
شــده و لباس هــای مــردان 
ــت  ــت و مرم ــکده حفاظ ــکاری پژوهش ــا هم ــی ب نمک
میراث فرهنگــی، اداره کل اســتان و پژوهشــکده حفاظــت 
و مرمــت دانشــگاه بوخــوم و فرانکفــورت آلمــان مرمــت 
ــر  ــزود: »ب ــد  اف ــر ارجمن و پاک ســازی می شــوند.« امی
اســاس مطالعــات انجــام شــده ایــن منســوجات متعلــق 
بــه دوره هخامنشــی و ساســانی بــوده کــه در بافــت آن ها 
از تکنیک هــای متفاوتــی در آن دوره اســتفاده شــده 
اســت.«او در ادامــه اعــالم کــرد: »اســتفاده از جنس هــای 

مختلــف مــو، پشــم و نمــد و وجــود نقــوش مختلــف و 
ــارز  ــا از ویژگی هــای ب ــا در بافــت پارچه ه طرح هــای زیب
ــه شــمار مــی رود. مجموعــه وســایل و اشــیایی  آن هــا ب
ــف  ــان کش ــتان زنج ــاد اس ــک چهرآب ــدن نم ــه از مع ک
ــی از  ــا یک ــن یافته ه ــت و ای ــر اس ــیار بی نظی ــده بس ش
مســتندات قــوی حــوزه منســوجات تاریخــی کشــور بــه 
شــمار مــی رود.« او تشــریح کــرد: »پــروژه پاک ســازی، 
غبارروبــی و حفاظــت پیشــگیرانه بــا هــدف پیشــگیری از 
ــروز آســیب در کارگاه مرمــت مــوزه ذوالفقــاری انجــام  ب
ــورت آزاد  ــد به ص ــدان می توانن ــٔه عالقه من ــود و هم می ش

از رونــد ایــن عملیــات دیــدن کننــد.«
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مدیرعامـل شـرکت توزیـع برق مازنـدران گفت: 
توفـان و بـارش بـاران که از شـامگاه شـنبه وارد 
مازنـدران شـد تاکنـون حـدود 19 میلیـارد ریال 
مازنـدران  شـرق  و  مرکـز  توزیـع  شـبکه  بـه 

خسارت وارد کرد.
هـای  بـارش  و  توفـان  افـزود:  غفـاری  رضـا 
شـدید شـامگاه شـنبه و بامـداد یکشـنبه منجـر 
بـه خسـارت در شـبکه توزیـع و قطعـی برق در 
مرکـزی  مناطـق  و  هـا  شهرسـتان  برخـی 

مازندران شده است.
وی ادامه داد: بیشـتر خسـارت ها درشهرسـتان 
هـای آمـل ، بابـل جنـوب و قائمشـهر و توابـع 
بـرق  حاضـر  حـال  در  شـده کـه  آنهـا گـزارش 

تمامی خطوط وصل و جریان برقرار اسـت.
مدیرعامـل شـرکت توزیـع برق مازنـدران گفت: 
نـکا،  بابلسـر،  شـهرهای  بـه  همچنیـن  توفـان 

سـاری ، بابـل مرکـزی و جویبـار نیـز خسـارت 
وارد کـرد کـه قطعـی چنـد سـاعته را بـه دنبـال 

داشت.
توزیـع،  هـای  سـیم  پارگـی  همچنیـن  غفـاری 
معیـوب شـدن دسـتگاه هـای قطـع کننـده برق 
از  را  فیـوز  سـوختگی  و  تیرهـا  شکسـتگی  و 

دیگر موارد خسـارت توفان اخیر اعالم کرد.
وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر انـرژی برق 
در  قطعـی  و  دارد  جریـان  خطـوط  تمامـی  در 
خصـوص توزیـع مشـاهده نمـی شـود، افـزود: 
قطعـی  مناطـق  برخـی  در  مـوردی  صـورت  بـه 
بـرق مشـاهده مـی شـود کـه اغلـب بـه دلیـل 
سـوختگی فیـوز اسـت کـه تـا سـاعاتی دیگر بر 

طرف خواهد شد .
مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق مازنـدران گفت 
کـه از روز گذشـته تاکنـون بیـش از 70 اکیـپ 

عملیاتـی سـه نفـره و اکیپ خط گـرم در حالت 
در حـال خدمـات  و  دارنـد  قـرار  بـاش  آمـاده 
مرکـز  توزیـع  خطـوط  بـرق  تعمیـر  و  رسـانی 

هستند. استان 
شـرکت هـای توزیـع بـرق مازنـدران در غرب و 
مشـترک  میلیـون   2 از  بیـش  اسـتان  شـرق 
بـرق مازنـدران  توزیـع  دارنـد و سـهم شـرکت 
یـک میلیـون و 390 هـزار مشـترک اسـت کـه 

70 درصد آنان مشـترک خانگی هسـتند.
شـرکت توزیـع برق مازنـدران 15 شهرسـتان از 
آمـل تـا گلـوگاه بـه عبارتـی قسـمت مرکـزی و 

شـرقی اسـتان مازندران را پوشش می دهد.
توفـان و بـارش هـای شـدید باران کـه از اواخر 
برخـی  آغـاز شـد،در  مازنـدران  در  شـنبه شـب 
مناطـق  سـرعت آنبـه بیـش از 90 کیلومتـر بـر 

رسید. ساعت 

خسارت ۱9 میلیارد ریالی توفان به تاسیسات
 برق مرکز مازندران
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افقی
 1 - فیلمی از محمدرضا اعالمی - فیلمی 

با بازی پرستویی و كرامتی2 - نوعی 

شیرینی - شی وارونه - برابر ومساوی 

- نوعی موشك3 - سکون و آرامش 

- محله ای در تهران - به تازگی4 - 

مار - نماد تخم مرغ در هفت سین5 

- خداوند، چاشنی غذا - فدا کردن - 

بانگ نزدیک، بانگ چوپان، ضمیر عربی 

- ضمیر اشاره، اشاره به دور، از خواهران 

برونته6 - دزد - همان هیا است - 

تینت7 - تیم فوتبال دیناموزاگرب در 

این شهر قراردارد - از سازهای ضربی 

- از لهجه ها8 - زدنی آدم بهانه گیر - 

عیوس، ترشرو - بدل وضو، خاك مالیدن 

- ضمیر اشاره، اشاره به دور، از خواهران 

برونته9 - ماه بیگانه - نامی پسرانه، 

نقاش قدیمی - خاموش شدن، فرو 

نشستن آتش10 - قدرت و توان، جرأت 

- سپاس شیرین، شكننده - نوعی 

پرستو 11 - تكرار یك حرف - جهت، 

دید چشم، نور اندک، در زبان ترکی به 

آب می گویند - نام قدیم تربت حیدریه 

- محل ورود، مروارید درشت، درون 

صدف12 - شکست را پذیرفتن، کنایه از 

تسلیم شدن و شکست را پذیرفتن، کنایه 

از تسلیم شدن - انبار غله13 - فیلمی 

از داریوش فرهنگ - آش هفت سین - 

شهرت تیم اورالندو در NBA14 - مكر 

و حیله، زیركی، حیله - سوپ وطنی، 

غذای نذری، غذای ایرانی - دست عرب، 

هالوژن نمک طعام، از هالوژنها - قلعه 

تگزاس15 - گوسفند استرالیایی - از 

رسته كوه های مهم آسیا

عمودی 
1 - رمانی از امیلی برونته2 - مختل 

شدن رابطه بین دو نفر بر اثر رنجش 

- خویشاوندان، طایفه ها - بوی 

گوشت3 - برای صید ماهی حتما الزم 

است - حیوان وفادار، نگهبان گله - یكی 

از دو جنس، مذکر، جنس به ظاهر 

قوی - عنوان امپراتوران رومی4 - 

پسوند شباهت - ژاپن قدیم - هاگ5 

- همبازی پت - مؤثر، كارگر - زگیل6 

- اهل قزاقستان - دانه خوراکی - 

نمایش تلویزیونی، شوهر روستایی، شب 

روستایی7 - واحد پول سورینام - نوعی 

سوپ سبزیجات8 - مرد ازمند - دانه 

خوشبو، سیاهدانه معطر - پر گویی، 

زدني پرچانه ها، طرف - مقابل کیفی9 

- مخزن جذب بخار بنزین - ضارب10 

- حرف ندا - آینده - چشم روشنی، 

هدیه11 - ساحل دریا - پرآب ترین 

رود جهان - مادر عرب، عزیز تازی12 

- بخیل، فرومایه، از آثار ژان باتیست - 

نمایشنامه ای از ساموئل بکت - درس 

خوانده13 - عنکبوت سمی، حشره ای 

با زهرخطرناك - فرمان اتومبیل، نقش 

هنرپیشه - از حروف مقطعه قرآن، سوره 

بیستم قرآن - مردان14 - محافظ گل، 

تیغ درخت - ثروتمندان، بزرگان، وقوف 

كامل بر چیزی داشتن - همیشگی، 

پیوسته15 - اولین زن فضانورد جهان
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3۰ میلیارد ریال اراضی ملی در میبد رفع تصرف شد
فرمانده منطقه انتظامی میبد از آزادســازی 6 هزار مترمربع اراضی ملی شهرســتان به ارزش 30 میلیارد ریال از دســت 
زمین خــواران خبــر داد و گفــت: ماموران با کار اطالعاتی و انجام تحقیقات با همکاری نماینده مســکن و شهرســازی موفق به 
شناســایی این میزان زمین شدند.

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسمی برابررای 
شـماره139460319012001869 -هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم زهـرا عضـدی فرزنـد غالمعبـاس 
بشـماره شناسـنامه 54صادره از سـیرجان در سـه دانگ مشاع از 
ششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 200 متر مربـع از پالک 
283 فرعـی از 588 اصلـی واقـع در اباده خیابان تخت جمشـید 
بخـش 36کرمـان خریـداری از مالک رسـمی اقـای محمد علی 
یزدانی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند 
مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد . م الـف 748
 تاریخ انتشار نوبت اول:9/3/6

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/3/21
محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139960319008000009 
هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم نصـرت سـعیدی رشـک علیا 
فرزنـد حسـن بـه شـماره شناسـنامه 297 در یـک بـاب 
 7561 پـالک  از  299/29مترمربـع  مسـاحت  بـه  خانـه 
محـرم کوچـه شـهید  متـری   20 زرنـد  در  واقـع  اصلـی 
علیـزاده خریـداری از مالـک رسـمی خانـم هایـده مهرابی 
زاده هنرمنـد محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهـد شـد. م/الف 29

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/2/23
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/3/6

حسـین توحیـدی نیـا_ رییـس اداره ثبـت اسـناد و امالک 
شهرسـتان زرند

آگهی
بنـا بـه درخواسـت محمد وجهديني خبيصي فرزند علي بـه ش ش 39 متولد 1352 
بـه شـرح داد خواسـت كالسـه 9800316 مبنـی بر صدور انحصـار وراثـت توضيح داد 
شـادروان عصمـت موسـائي خبيصـي در تاریـخ 1397/08/13 فـوت نمـوده اسـت و ورات حین 

الفوت ایشـان عبارتند از:
1-محمد وجهدينی خبيصي فرزند علي به ش ملي 3199896782 )پسر متوفي(

2-مرتضي وجهدینی خبیصي فررند علي به ش ملي 3199888471)پسر متوفی)
3-مهدي وجهدينی خبيصي فرزند علي به ش ملي 3199840353)پسر متوفي(

4-عبدالحميد وجهديني خبيصي فرزند علي به ش ملي 3199917178)پسر متوفي(
5-طاهره وجهدینی خبيصي فرزند علي به ش ملي 3199709230)دختر متوفي)
6-بتول وجهديني خبیصی فرزند علي به ش ملي 3199858090)دختر متوفي(
7-مریم وجهديني خبيصي فرزند علي به ش ملي 3199880096)دختر متوفي(

لذا مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشـار سراسـري اگهي شـود. چناچه کسـي اعتراض دارد 
یـا وصیـت نامـه از متوفـی نـزد اشـخاص مي باشـد ظـرف مـدت یکمـاه از تاریخ نشـر اگهی به 
ایـن شـوراء تقدیـم دارد واال گواهـي صـادر خواهد شـد و وصیت نامه جز رسـمي و سـری که بعد 

از موعـد ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط خواهد شـد.م الف 17
قاضی شورای حل اختالف شورای حل اختالف شماره ۱ بخش شهداد-محمد علی پرناک

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

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

نامـه  آئیـن   13 مـاده  و   3 مـاده  موضـوع  اگهـی 
و  اراضـی  و  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون 
رای شـماره  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  هـای  سـاختمان 
قانـون  موضـوع  دوم  هیـات   139860319008002679
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای 
محمدحسـین یزدانپناه فرزند جواد به شـماره شناسـنامه 
932 در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 120 مترمربـع از 
پـالک 6439 اصلـی واقـع در زرنـد بلـوار جنـت کوچه 15 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای جواد یـزدان پناه محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الـف 31
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/2/23
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/3/6

حسـین توحیـدی نیـا_ رییـس اداره ثبـت اسـناد و امـالک 
زرند شهرسـتان 

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

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسمی 
برابـررای شـماره139460319012001868 -هیـات اول موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای مجید 
مـددی زاده فرزنـد شـکراله بشـماره شناسـنامه 914صـادره از 
بافـت در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 200 متـر مربع پـالک 283 فرعـی از 588 اصلی واقع 
در آبـاده خیابـان تخت جمشـید بخش 36 کرمان خریـداری از 
مالـک رسـمی آقای محمـد علی یـزدی محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی به مدت دومـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
. م الف 747- تاریخ انتشـار نوبت اول:99/3/6-تاریخ انتشـار 

نوبـت دوم : 99/3/21
محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع ماده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی 
برابـررای شـماره139960319012000137 -هیـات دوم موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی اقـای منصور 
خالقـی نـژاد فرزند احمد بشـماره شناسـنامه 3850 صـادره از 
سـیرجان در یـک مغـازه بـه مسـاحت 18/26مترمربـع  پالک 
2353 اصلـی واقـع در خیابـان شـهدا بخـش 35 کرمـان 
خریـداری از مالـک رسـمی اقای محمد علی شـاه اسـماعیلی 
محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد . م الـف 705
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/3/6

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/3/21
محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابررای شـماره1397603190120015445 -هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی اقای حمید 
ملک شـاهی فرزند محمود بشماره شناسـنامه 13339صادره 
از سـیرجان در یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت 25040/96متـر 
مربـع پـالک 1807 اصلـی واقـع در اراضی فیروز اباد قهسـتان 
بخـش 38کرمـان از مالـک رسـمی اقـای رجبعلـی بشـیری 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو 
نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق 

مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف 707
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/3/6

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/3/21
محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع ماده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی 
موضـوع  دوم  شـماره139860319012003081-هیات  برابـررای 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقای محمد 
زلفـی پاریـزی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 1918 صادره 
از در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 156/40مترمربـع پـالک 
629اصلی واقع در آباده شـهرک امیرالمومین بخش 36کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی اقـای اکبـر امجـدی محرزگردیـده 
اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبـت به فاصله 
15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد . م الـف 749
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/3/6

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/3/21
محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

نوبت دوم

آگهي مناقصه عمومی
شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال 1399 شورای 

 ، بسیج  خیابانهای   آسفالت  و  زیرسازی  عملیات  اجرای  شهر،  اسالمي  محترم 
دانشجو ، کارگر ، شهید عباس آبادی ، باند شمالی بلوار صاحب الزمان ، شهید 
مهدی عبدالهی و غیره   را از طريق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نمايد. لذا از کلیه متقاضیان که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت 
بعمل  مي آيد جهت دريافت اسناد و اطالع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر 
امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به 
نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت 
اداري روز شنبه مورخ 99/03/17 به  دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند. 

ضمنًا شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.

مبلغ تضمین پنج درصد مبلغ برآورد اولیه  بصورت ضمانتامه بانکی معتبر یا فیش 
شهرداری  شعبه  ملی  بانک    3100003594008 سپرده  حساب  به  نقدی  واریزی 

رفسنجان، ضمنًا تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 99/03/18 می باشد.
مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه 

درج شده است.
تلفن های تماس : 34258701-5 -034 

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

ــی   ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه در اجــرای قان ــه اینک ــر ب نظ
ــر رای 3165—  ــد ســند رســمی براب ــای فاق اراضــی و ســاختمان ه
ــداف شــماره  ــم پوراندخــت ن ــات خان 1398  مــورخ  98/11/6 تصرف
ــی  ــد مل ــتم  دارای ک ــد رس ــواز فرزن ــادره از اه ــنامه 254  ص شناس
شــماره  1753452597 ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
ــع در قســمتی از ششــدانگ  پــاک 1988/1325 در   299  متــر مرب
بخــش 2 اهــواز ، اخبــار خروجــی اراضــی شــرکت پــاداد ، برابــر مــاده 
ــزده روز جهــت  ــه پان ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــور مرات ــون مزب 3 قان
اطــاع عمــوم آگهــی مــی گــردد تــا هــر کــس نســبت بــه تصرفــات 
مفــروزه و مالکیــت ایشــان اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار 
نوبــت اول ایــن آگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را مســتقیمًا بــه 
اداره ثبــت اســناد و امــاک اهــواز تســلیم و رســید دریافــت نماینــد 
و معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت بــه مقامــات قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم 
ــی  ــد. بدیه ــل نماین ــت محــل تحوی ــه اداره ثب دادخواســت اخــذ و ب
اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در موعــد مقــرر اداره ثبــت 

برابــر مقــررات اقــدام بصــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود.
)تاریخ انتشار نوبت اول :1399/02/16(                      

)تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/03/6(
شماره م/الف:   5/162

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز- نصرت اله  2645

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

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

 1398/11/21  -  139860318019007430 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــند رســمی مســتقر در واح ــد س اراضــی و ســاختمانهای فاق
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض 
متقاضــی آقــای رحمــت الــه زحمتکــش ارده  فرزنــد احمــد بــه 
شــماره شناســنامه 1 صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبابخانــه 
و محوطــه بــه مســاحت 222/25  مترمربــع پــاک فرعــی 2 از 
ــه  ــع در قری ــاک - واق ــروز و مجــزی شــده از پ ــی مف 111 اصل
ــداری از مالــک رســمی  ــاالده بخــش 27 گیــان خری ییاقــی ب
اقــای رمضــان معصومــی دیگــه ســرا محــرز گردیــده اســت لــذا 
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
صــادر خواهــد شــد .202 تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/02/23 

تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : مــورخ 99/03/06
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده  2826 

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

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

برابــر رای شــماره 139860318018004436 - 98/09/04 هیــات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی 
ــماره  ــه ش ــدی  ب ــد مه ــد محم ــروندی فرزن ــره س ــین قط حس
ملــی 6539700921 در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه 
مســاحت 761/07  مترمربــع  مجــزی شــده از پــاک 82 فرعــی 
ــان ،  ــرده بخــش 12 گی ــه رودب ــع در قری ــی واق از ســنگ 3 اصل
خریــداری از مالــک رســمی آقــای شــعبانعلی اقدامیــان کــه بــرای 
ــور  ــه منظ ــذا ب ــده اســت ل ــی محــرز گردی ان شــماره 2663 فرع
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
ــد  ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت وص
شــد . تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/03/06 تاریــخ انتشــار نوبــت 

دوم : مــورخ 99/03/21
رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی  3172

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

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

ــات  ــر رای شــماره 139860318018005762 - 98/11/16 هی براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــی  ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان ــنگر تصرف ــک س ــت مل ثب
ــی  ــماره مل ــه ش ــول  ب ــد رس ــکاچائی فرزن ــی س ــرم متق محت
ــر  ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی 6529204760 در شش
یکبــاب انبــاری بــه مســاحت 833/15  مترمربــع  مجــزی شــده 
از پــاک 14 فرعــی از ســنگ 20 اصلــی واقــع در قریــه شهرســتان 
ــای رســول  ــک رســمی آق ــداری از مال ــان ، خری بخــش 12 گی
ــرای ان شــماره 551 فرعــی محــرز گردیــده اســت  متقــی کــه ب
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
صــادر خواهــد شــد . تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/03/06 

تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : مــورخ 99/03/21
رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی  3173 

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

ــی   ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه در اجــرای قان ــه اینک ــر ب نظ
ــر رای 3165—  ــد ســند رســمی براب ــای فاق اراضــی و ســاختمان ه
ــداف شــماره  ــم پوراندخــت ن ــات خان 1398  مــورخ  98/11/6 تصرف
ــی  ــد مل ــتم  دارای ک ــد رس ــواز فرزن ــادره از اه ــنامه 254  ص شناس
شــماره  1753452597 ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
ــع در قســمتی از ششــدانگ  پــاک 1988/1325 در   299  متــر مرب
بخــش 2 اهــواز ، اخبــار خروجــی اراضــی شــرکت پــاداد ، برابــر مــاده 
ــزده روز جهــت  ــه پان ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــور مرات ــون مزب 3 قان
اطــاع عمــوم آگهــی مــی گــردد تــا هــر کــس نســبت بــه تصرفــات 
مفــروزه و مالکیــت ایشــان اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار 
نوبــت اول ایــن آگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را مســتقیمًا بــه 
اداره ثبــت اســناد و امــاک اهــواز تســلیم و رســید دریافــت نماینــد 
و معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت بــه مقامــات قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم 
ــی  ــد. بدیه ــل نماین ــت محــل تحوی ــه اداره ثب دادخواســت اخــذ و ب
اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در موعــد مقــرر اداره ثبــت 

برابــر مقــررات اقــدام بصــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود.
)تاریخ انتشار نوبت اول :1399/02/16(                      

)تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/03/6(
شماره م/الف:   5/162

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز- نصرت اله  2645

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

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

 1398/11/21  -  139860318019007430 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــند رســمی مســتقر در واح ــد س اراضــی و ســاختمانهای فاق
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض 
متقاضــی آقــای رحمــت الــه زحمتکــش ارده  فرزنــد احمــد بــه 
شــماره شناســنامه 1 صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبابخانــه 
و محوطــه بــه مســاحت 222/25  مترمربــع پــاک فرعــی 2 از 
ــه  ــع در قری ــاک - واق ــروز و مجــزی شــده از پ ــی مف 111 اصل
ــداری از مالــک رســمی  ــاالده بخــش 27 گیــان خری ییاقــی ب
اقــای رمضــان معصومــی دیگــه ســرا محــرز گردیــده اســت لــذا 
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
صــادر خواهــد شــد .202 تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/02/23 

تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : مــورخ 99/03/06
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده  2826 

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

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

برابــر رای شــماره 139860318018004436 - 98/09/04 هیــات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی 
ــماره  ــه ش ــدی  ب ــد مه ــد محم ــروندی فرزن ــره س ــین قط حس
ملــی 6539700921 در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه 
مســاحت 761/07  مترمربــع  مجــزی شــده از پــاک 82 فرعــی 
ــان ،  ــرده بخــش 12 گی ــه رودب ــع در قری ــی واق از ســنگ 3 اصل
خریــداری از مالــک رســمی آقــای شــعبانعلی اقدامیــان کــه بــرای 
ــور  ــه منظ ــذا ب ــده اســت ل ــی محــرز گردی ان شــماره 2663 فرع
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
ــد  ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت وص
شــد . تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/03/06 تاریــخ انتشــار نوبــت 

دوم : مــورخ 99/03/21
رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی  3172

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

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

ــات  ــر رای شــماره 139860318018005762 - 98/11/16 هی براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــی  ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان ــنگر تصرف ــک س ــت مل ثب
ــی  ــماره مل ــه ش ــول  ب ــد رس ــکاچائی فرزن ــی س ــرم متق محت
ــر  ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی 6529204760 در شش
یکبــاب انبــاری بــه مســاحت 833/15  مترمربــع  مجــزی شــده 
از پــاک 14 فرعــی از ســنگ 20 اصلــی واقــع در قریــه شهرســتان 
ــای رســول  ــک رســمی آق ــداری از مال ــان ، خری بخــش 12 گی
ــرای ان شــماره 551 فرعــی محــرز گردیــده اســت  متقــی کــه ب
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
صــادر خواهــد شــد . تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/03/06 

تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : مــورخ 99/03/21
رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی  3173 

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

ــی   ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه در اجــرای قان ــه اینک ــر ب نظ
ــر رای 3165—  ــد ســند رســمی براب ــای فاق اراضــی و ســاختمان ه
ــداف شــماره  ــم پوراندخــت ن ــات خان 1398  مــورخ  98/11/6 تصرف
ــی  ــد مل ــتم  دارای ک ــد رس ــواز فرزن ــادره از اه ــنامه 254  ص شناس
شــماره  1753452597 ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
ــع در قســمتی از ششــدانگ  پــاک 1988/1325 در   299  متــر مرب
بخــش 2 اهــواز ، اخبــار خروجــی اراضــی شــرکت پــاداد ، برابــر مــاده 
ــزده روز جهــت  ــه پان ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــور مرات ــون مزب 3 قان
اطــاع عمــوم آگهــی مــی گــردد تــا هــر کــس نســبت بــه تصرفــات 
مفــروزه و مالکیــت ایشــان اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار 
نوبــت اول ایــن آگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را مســتقیمًا بــه 
اداره ثبــت اســناد و امــاک اهــواز تســلیم و رســید دریافــت نماینــد 
و معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت بــه مقامــات قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم 
ــی  ــد. بدیه ــل نماین ــت محــل تحوی ــه اداره ثب دادخواســت اخــذ و ب
اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در موعــد مقــرر اداره ثبــت 

برابــر مقــررات اقــدام بصــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود.
)تاریخ انتشار نوبت اول :1399/02/16(                      

)تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/03/6(
شماره م/الف:   5/162

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز- نصرت اله  2645

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

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

 1398/11/21  -  139860318019007430 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــند رســمی مســتقر در واح ــد س اراضــی و ســاختمانهای فاق
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض 
متقاضــی آقــای رحمــت الــه زحمتکــش ارده  فرزنــد احمــد بــه 
شــماره شناســنامه 1 صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبابخانــه 
و محوطــه بــه مســاحت 222/25  مترمربــع پــاک فرعــی 2 از 
ــه  ــع در قری ــاک - واق ــروز و مجــزی شــده از پ ــی مف 111 اصل
ــداری از مالــک رســمی  ــاالده بخــش 27 گیــان خری ییاقــی ب
اقــای رمضــان معصومــی دیگــه ســرا محــرز گردیــده اســت لــذا 
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
صــادر خواهــد شــد .202 تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/02/23 

تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : مــورخ 99/03/06
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده  2826 

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

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

برابــر رای شــماره 139860318018004436 - 98/09/04 هیــات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی 
ــماره  ــه ش ــدی  ب ــد مه ــد محم ــروندی فرزن ــره س ــین قط حس
ملــی 6539700921 در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه 
مســاحت 761/07  مترمربــع  مجــزی شــده از پــاک 82 فرعــی 
ــان ،  ــرده بخــش 12 گی ــه رودب ــع در قری ــی واق از ســنگ 3 اصل
خریــداری از مالــک رســمی آقــای شــعبانعلی اقدامیــان کــه بــرای 
ــور  ــه منظ ــذا ب ــده اســت ل ــی محــرز گردی ان شــماره 2663 فرع
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
ــد  ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت وص
شــد . تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/03/06 تاریــخ انتشــار نوبــت 

دوم : مــورخ 99/03/21
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

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

ــات  ــر رای شــماره 139860318018005762 - 98/11/16 هی براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــی  ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان ــنگر تصرف ــک س ــت مل ثب
ــی  ــماره مل ــه ش ــول  ب ــد رس ــکاچائی فرزن ــی س ــرم متق محت
ــر  ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی 6529204760 در شش
یکبــاب انبــاری بــه مســاحت 833/15  مترمربــع  مجــزی شــده 
از پــاک 14 فرعــی از ســنگ 20 اصلــی واقــع در قریــه شهرســتان 
ــای رســول  ــک رســمی آق ــداری از مال ــان ، خری بخــش 12 گی
ــرای ان شــماره 551 فرعــی محــرز گردیــده اســت  متقــی کــه ب
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
صــادر خواهــد شــد . تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/03/06 

تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : مــورخ 99/03/21
رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی  3173 
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 پیام
ایران

غیزانیه؛ لب هایی که تشنگی را فریاد می زنند

غیزانیه نام یکی از سه بخش اهواز است که لب های مردمانش سالهاست با وجود محاصره شدن در شریان های 
نفتی، تشنگی را فریاد می زنند.

غیزانیـه در قلـب منطقـه نفتی اهـواز واقع 
شـده اسـت بـا حـدود 300 حلقـه چـاه؛ 
80 روسـتا و 25هـزار نفـر جمعیـت دارد و 
بـه دلیـل محرومیت هـای بیشـمار در دل 
ثروتـی همچـون نفـت نامـش همـواره بر 

زبان هاسـت. سـر 
سـاخت سـایت دفـن و بازیافـت زبالـه در 
حوالـی این بخش و غرق شـدن روسـتاها 
در دود و بـوی بـد زباله هـا، خاکـی بـودن 
بسـیاری از جاده هـا و نبود زیرسـاخت های 
فرهنگـی و کمبـود مـدارس، قـرار گرفتـن 
یکـی از بزرگتریـن کانون هـای ریزگـرد در 
اطراف، مشـکالت زیسـت محیطی ناشـی 
از نشـت نفـت از لوله هـا تنهـا بخشـی از 
مشـکالت سـاکنان ایـن منطقه اسـت اما 
مشـکل بزرگتـر آن کمبـود آب شـرب برای 
سـاکنان آن اسـت و  این موضوع عرصه را 

بـر مـردم تنـگ کرده اسـت.

سـاکنان غیزانیـه بارهـا از مسـئوالن بـرای 
حل این مشـکل مدد جسـته اند و بارها در 
مقابـل اسـتانداری تجمع کرده انـد و حتی 
بـرای نشـان دادن مشـکل کمبـود آبشـان 
بـا نشـان دادن دبه هـای خالـی اعتـراض 

خودشـان را باعـالم کرده انـد.
بـا شـیوع ویـروس کرونـا و هشـدارهای 
مسـئوالن بهداشـتی توجـه مـردم بیـش 
بـه ضـرورت آب شـرب جلـب  از پیـش 
شـد امـا آب در غیزانیـه همچنـان کمیـاب 
و برخـی روزهـا نایـاب بـود. کامیون هـای 
حمـل آب همچـون سـال های گذشـته در 
غیزانیـه  روسـتاهای  بـه  سـاعات  برخـی 
آب می بردنـد و مـردم بایـد در صف هـای 
طویـل به قـدر محـدود از این مایـه  حیات 

می کردنـد. برداشـت 
بـا گرمتـر شـدن هوا نیـاز مردم بـار دیگر به 
مراتب بیشـتر هم شـد و حـال دیگر مردم 
غیزانیـه برخی روزها حتـی از همین مقدار 
سـهمیه آب نیز محروم بودند، عرصه که بر 
جوانـان منطقـه تنگ آمـد راه را در اعتراض 
تـا صـدای  دیدنـد  آمیـز  مسـالمت  غیـر 

تشنگی شـان به گوش مسـووالن برسـد.

تجمع قانونی در مجرای قانونی
سـوم خرداد ماه امسـال تعدادی از جوانان 
غیزانیـه بـا بسـتن جـاده اهـواز – رامهرمـز 
خواسـتار رفـع ایـن محرومیـت شـدند بـه 
اهـواز  انتظامـی کالنشـهر  فرمانـده  گفتـه 
بخـش  مـردم  بـه  مسـئوالن  بی توجهـی 
آب شـرب  تامیـن  در خصـوص  غیزانیـه 
باعـث تجمع غیر قانونـی اهالی این بخش 
شـد. پـس از ورود مامـوران پلیـس بـرای 
بازگشـایی جاده، تعدادی از تجمع کنندگان 
بـا سـنگ و چوب به سـوی مامـوران حمله 
ور شـدند و 2 مامور پلیس را از ناحیه سـر 

مجـروح کردند.
سـرهنگ محسـن دالوند ادامه داد: پلیس 
با اسـتفاده از سالح سـاچمه ای پالستیکی 
ضـد شـورش دو نفر از تجمع کننـدگان را به 
صـورت سـطحی مجـروح و بازداشـت کرد 
و ایـن افـراد در حـال حاضر هیچ مشـکلی 
ندارنـد. اعتـراض مـردم بـه تأمین نشـدن 
آب شربشـان یـک مطالبـه قانونـی اسـت 

اما بایسـتی در مجرای قانونی انجام شـود.

وعده سه ماهه ای 
که ۴۰ ماهه شد

اسـتاندار خوزسـتان زمسـتان سـال 95 در 
بازدیـد از غیزانیـه وضعیـت ایـن منطقـه را 
بـرای مسـئوالن مایه شرمسـاری خوانده و 
گفتـه بـود: اگـر چه بخـش غیزانیه متصل 
بـه کالنشـهر اهواز بـوده و بیـش از 600 چاه 
نفتـی در آن اسـت امـا محرومیـت در این 
منطقـه نگـران کننـده و غیـر قابـل قبـول 
اسـت. وضعیـت کنونـی منطقـه غیزانیـه 
نگـران کننـده و بـرای مـا جای شـرمندگی 
دارد چـرا کـه پـس از 40 سـال بخشـی از 
اسـتان کـه در آن فعالیـت هـای اقتصادی 
نفتـی صـورت گرفتـه و در اقتصـاد کشـور 
سـهم بسـزایی دارد در چنین وضعیتی قرار 

دارد.
بـه گفتـه غالمرضـا شـریعتی وضعیت آب 
شـرب از جملـه مشـکالت عمده ای اسـت 
کـه در ایـن منطقـه مـردم را بـا مشـکالت 

جـدی مواجه سـاخته اسـت.
بـار دیگـر  بازدیـد  ایـن  از  چنـد روز بعـد 
وعـده  بـا  غیزانیـه  از  بازدیـد  در  اسـتاندار 
تأمیـن آب شـرب برای این منطقه در سـه 
مـاه آینـده افـزوده بـود: در سـه مـاه آینده 
بایـد آب شـرب بهداشـتی و کافـی بـرای 

بخـش غیزانیـه تأمیـن شـود.
وی دلیـل ایـن امـر را غفلـت مسـئوالن و 
مشـکالت دیگر در این بخش عنوان کرد و 
گفـت: مردم این بخش بابت نداشـتن آب 
شـرب متحمل رنـج زیادی شـده اند و این 
مشـکل که جزو حقـوق اولیه مردم اسـت، 
باید جبران شـود. تعویض خطوط آبرسانی 
از ایسـتگاه شـیبان تـا روسـتای 'صفیـره' 
از محـل صنـدوق توسـعه ملـی بـر عهـده 
شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی در حـال 
اجراسـت؛ شـرکت ملی مناطق نفتخیز نیز 
موظـف شـد لوله هـای مورد نیاز آبرسـانی، 
از روسـتای 'صفیـره' تـا روسـتای 'نزهـه' را 
خریـداری و در اختیـار شـرکت آبفـار بـرای 
اجـرا قـرار دهـد تـا در مدت سـه مـاه اجرا 
کند.اگرچـه مدیرعامـل وقـت شـرکت آب 
و فاضـالب روسـتایی خوزسـتان در همـان 
شـرب  آب  کامـل  مشـکل  حـل  زمـان 

ایـن منطقـه را ظـرف یـک الـی 2 سـال 
ممکـن ندانسـته و گفتـه بـود: آب شـرب 
مشـکل بیـش از 30 سـال گذشـته در این 
بخـش بـوده اسـت، این مشـکل بـه دلیل 
فرسـودگی و شکستگی خطوط لوله مسیر 
55 کیلومتـری انتقـال آب )از شـیبان تـا 
غیزانیـه( اسـت که همـه آن به اضافه سـه 

ایسـتگاه پمپـاژ بایـد تعویض شـود.
درویشـعلی کریمـی اعتبـار مورد نیـاز برای 
را  بخـش  ایـن  آبرسـانی  بازسـازی خـط 
یـک هـزار و 40 میلیـارد ریـال عنـوان کرده 
و افـزود: بـا اسـتفاده از اعتبـارات صنـدوق 
توسـعه ملی بازسـازی 23 کیلومتـر از این 
خطـوط ، از شـیبان تا روسـتای صفیـره، با 
اعتبـار 230 میلیـارد ریال آغاز شـده اسـت. 
اعتبـار باقیمانـده را نمی توانیـم در یکی دو 
سـال آینـده تامین کنیم و سـایر دسـتگاه 
هـای اجرایی نیـز باید در ایـن زمینه کمک 

. کنند
مشـکل تامیـن آب شـرب مـردم غیزانیـه 
در ایـن سـال هـا تنهـا بـه توقف هـای گاه 
و بیـگاه پـروژه آبرسـانی ختـم نمـی شـد 
بلکه حتـی اختالفات مالی میـان پیمانکار 
شـرکت آبفار و رانندگان زیرمجموعه آن نیز 
در نهایت سـبب توقف آبرسـانی با تانکر به 
اهالـی این منطقـه محروم می شـد نمونه 
آن بـی آبـی چند روزه 40 روسـتای غیزانیه 
در سـال 96 به دلیل اعتصـاب رانندگان بود 
کـه صـدای انتقاد اهالـی این منطقـه را بار 

درآورد. دیگر 
در نهایـت بـا تعلل شـرکت آبفار خوزسـتان 
در اجـرای طـرح آبرسـانی بـه ایـن منطقـه 
اسـتاندار خوزسـتان در فروردیـن ماه سـال 
97 آبرسـانی به قسـمت غربی این بخش 
از اهواز را به سـازمان آب و برق سـپرد تا به 
گفتـه وی بخشـی از تعلل شـرکت آبفار در 

اجـرای طرح آبرسـانی جبران شـود.
روسـتاهای غیزانیـه از سـه نقطـه تصفیـه 
خانـه شـیبان  از محـل رودخانـه کارون، 
تاسیسـات آب رامهرمـز و کانـال کوت امیر 
مـی کنند.بـه گفتـه  دریافـت  شـرب  آب 
مسـئوالن هـر سـه ایـن منابـع آب حـدود 
40 الـی 50 کیلومتـر با روسـتاهای غیزانیه 
فاصلـه دارنـد کـه همیـن امـر باعـث افـت 

فشـار و یـا قطعـی آب مـی شـود.

ــوردی  ــادر و دریان ــدری و اقتصــادی اداره کل بن معــاون بن
ــای  ــل کااله ــتی حام ــن کش ــهرگفت: پنجمی ــتان بوش اس
اساســی شــامل برنــج وارداتــی روز دوشــنبه در بنــدر 

ــت. ــو گرف ــهر پهل بوش
محمــد شکیبی نســب در ایــن رابطــه افــزود: ایــن کشــتی 
ــد وارد  ــدا هن ــه از مب ــج اســت ک ــن برن حامــل 12 هــزار ت

بنــدر بوشــهر شــده اســت.
ــرای  ــته ب ــال گذش ــت س ــه نخس ــا نیم ــرد: ت ــان ک وی بی
مــدت 6 ســال تخلیــه محمولــه کشــتی های حامــل کاالی 

ــوده اســت. ــدر بوشــهر متوقــف ب اساســی در بن
تصمیمــات  بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه  شکیبی نســب 
ســازمان بازرگانــی دولتــی ایــران و ســازمان بنــادر و 
ــای  ــل کااله ــتی های حام ــه کش ــد ک ــرار ش ــوردی ق دریان
ــر  ــه ب ــود ک ــص داده ش ــهر تخصی ــدر بوش ــه بن اساســی ب
ایــن اســاس پارســال از نیمــه دوم آذرمــاه ورود ایــن 

کشــتی ها بــه بنــدر بوشــهر آغــاز شــد.
وی افــزود: پارســال در مجمــوع 4 فرونــد کشــتی حامــل 
کاالهــای اساســی در بنــدر بوشــهر پهلوگرفــت کــه 45 

ــه شــد. ــدر تخلی ــن بن ــج در ای ــن برن ــزار ت ه
ــوردی  ــادر و دریان ــدری اداره کل بن ــور بن ــس اداره ام رئی
برنامه ریــزی صــورت  بــا  نیــز گفــت:  اســتان بوشــهر 
گرفتــه ســرعت تخلیــه کاالهــای اساســی در بنــدر بوشــهر 
افزایــش یافتــه اســت بــه گونــه ای کــه کل عملیــات 
ــه  ــج ب ــن برن ــزار ت ــه 12 ه ــتی ک ــن کش ــار ای ــه ب تخلی
ــا 6 روز  ــن 5 ت ــت بی ــون اس ــا 550 کامی ــت 500 ت ظرفی
ــرای صاحــب کاال  ــی ب ــه از لحــاظ زمان ــه می شــود ک تخلی

ــت. ــوب اس ــیار مطل ــناور بس و ش
ــتورالعمل های  ــت دس ــه رعای ــاره ب ــا اش ــی ب ــعید عباس س
بهداشــتی در عملیــات تخلیــه و بارگیــری کاال افــزود: 
ــرار اســت در  ــه ق ــی ک ــه کارگران ــدا هم ــه ابت ــن زمین در ای
ــنجی  ــد تب س ــت کنن ــری فعالی ــه و بارگی ــات تخلی عملی
ــرد. ــورت می گی ــزات ص ــه تجهی ــی هم ــده و ضدعفون ش

وی ادامــه داد: همچنیــن کامیون هــا در بــدو ورود بــه 
بــه  بهداشــتی  اصــول  و  می شــوند  ضدعفونــی  بنــدر 
کارگــران و راننــدگان آمــوزش داده می شــود تــا از شــیوع 

ــود. ــگیری ش ــا پیش ــروس کرون وی

گفـت:  کردسـتان  گمـرکات  مدیـرکل 
صـادرات کاال از مرز باشـماق مریوان پس 
از یـک روز وقفـه و تعطیلـی به مناسـبت 

عیـد سـعید فطـر از سـر گرفتـه شـد.
بختیـار رحمانـی پـور روز دوشـنبه اظهـار 
داشـت : پس از یـک روز وقفه و تعطیلی 
فعالیت هـای تجـاری در مـرز باشـماق به 
دلیـل عیـد سـعید فطـر از صبـح امـروز 
)دوشـنبه( صـادرات کاال از ایـن مـرز از 

شد. سـرگرفته 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه  روزانـه محمولـه 
زیـادی کاالی صادراتـی از مـرز باشـماق 
بـه عراق صـادر می شـود، افـزود: اولویت 
کاالهـای صادراتـی در گمـرکات اسـتان با 
میـوه و تـره بـار و کاالهای فاسـد شـدنی 

است.
گفـت:  کردسـتان  گمـرکات  مدیـرکل 
فعالیـت در بازارچـه سـیرانبند بانـه هم به 

درخواسـت طـرف عراقـی تا روز سه شـنبه 
ششـم خـرداد مـاه سـال جـاری تعطیل 

ست. ا
رحمانـی پـور یادآور شـد: گمرکات اسـتان 
در  فعـال  هـای  شـعبه  بـا  کردسـتان 
سـنندج، باشـماق مریوان، سـیرانبند بانه 
بـه فعـاالن اقتصـادی خدمـات گمرکـی 

می کنـد. ارائـه 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه گمرک سـیرانبند 
فعـال  گمرکـی  مرزهـای  از  باشـماق  و 
رسـمی و بیـن المللـی اسـتان هسـتند، 
افـزود: گمرک مریـوان در زمینه ترانزیت، 
صـادرات، امـور مسـافری و مقـدار قابـل 
توجهـی در بخـش واردات فعـال اسـت.

صادرات کاال از مرز باشماق 
مریوان از سر گرفته شد

برداشت بیش از پنج هزار تن 
سیب زمینی در ایرانشهر

مدیر جهاد کشـاورزی ایرانشـهر در جنوب سیسـتان و بلوچستان گفت: بیش از 
پنـج هـزار تـن سـیب زمینی از سـطح 12٠ هکتـار از زمین هـای کشـاورزی این 
شهرسـتان برداشـت و روانه بازار مصرف شد.مجید فیاضی اظهارداشت:متوسط 
برداشـت سـیب زمینی در هـر هکتـار از زمین هـای کشـاورزی ایرانشـهر 40 تن 
اسـت کـه پیش بینـی می شـود از سـطح 12٠ هکتار زیر کشـت بیـش از 6 هزار 
تـن محصول برداشـت شـود.وی گفت: سـانتینا، آرکـوال و آرینـدا از جمله ارقام 

سـیب زمینی کشـت شـده در زمین های کشـاورزی این شهرسـتان هستند.
مدیر جهاد کشـاورزی ایرانشـهر گفت: کاشـت سـیب زمینی در این شهرسـتان 

از دی آغـاز و برداشـت آن نیـز از اردیبهشـت انجام می شـود.
وی بیـان کـرد: کشـاورزان ایرانشـهری زمانی سـیب زمینی را وارد بـازار می کنند 
کـه بازارهـای مصـرف بـا کمبـود این محصـول روبه رو هسـتند از ایـن رو نقش 

مهمـی در متعادل سـازی عرضـه، مصـرف و همچنین تثبیت قیمـت آن دارد.
و  سیسـتان  نیـاز  تامیـن  عالوه بـر  ایرانشـهر  سـیب زمینی  گفـت:  فیاضـی 
بلوچسـتان به اسـتان های خراسـان رضوی، کرمان و هرمزگان صادر می شـود.
وی اظهارداشـت: بیـش از 3٠٠ نفـر در کاشـت و برداشـت سـیب زمینی در ایـن 

شهرسـتان مشـغول هستند.

گلستان

اصفهان 

لرستان

کرونا عرضه زعفران گلستان را به تاخیر انداخت

اهالی مناطق جنگلی اصفهان به ۶۰۰
 دستگاه آبگرمکن خورشیدی نیاز دارند

۱۰ هزار و ۳۰۰ واحد نوساز به سیل زدگان لرستان 
تحویل داده شد تعاونـی  شـرکت  مدیرعامـل 

زعفـران کاران روسـتای وامنان 
شهرسـتان آزادشـهر گفـت کـه 
شـیوع کرونا دریافـت مجوز از 
دسـتگاه های مرتبـط بـرای عرضه زعفـران با برنـد وامنان 
داشـت:  اظهـار  عادلـی  انداخت.ذبیـح هللا  تاخیـر  بـه  را 
شـرکت تعاونـی زعفـران کاران وامنان بـا 950 عضو، بیش 
از یـک میلیـارد ریـال سـرمایه دارد و اعضـا و سـرمایه آن 
همچنـان رو بـه افزایـش اسـت.وی بیـان کـرد: یکـی از 
نتایـج و اهـداف عرضه زعفـران با برند وامنـان، جلوگیری 
از خـام فروشـی و همچنیـن فراهـم کردن زمینه اشـتغال 
افـراد بیشـتر بـا راه اندازی واحدهای بسـته بندی اسـت.
مدیـر تعاون روسـتایی گلسـتان نیز گفـت: در پایان فصل 

برداشـت قبـل، ایـن شـرکت 400 کیلوگـرم زعفـران و 100 
کیلوگـرم ریشـه زعفـران را در حمایـت از بهـره بـرداران 
منطقـه و ممانعـت از سـوء اسـتفاده دالالن، در فاصلـه 
زمانـی آبـان تـا خـرداد پارسـال خریـداری کرد.نورمحمـد 
تعاونـی زعفـران کاران  اظهـار داشـت: شـرکت  کوچکـی 
وامنـان تاکنـون کد بهداشـتی بـرای ارایه محصـول با برند 
خـود را دریافـت کـرده و بـه احتمال فـراوان این محصول 

امسـال وارد بـازار خواهـد شـد.
زراعـت زعفـران در روسـتای وامنان از حدود 20 سـال قبل 
آغـاز و گرایـش بـه ایجـاد مـزارع جدیـد در زمیـن هـای 
منطقـه طی یک دهـه اخیر گسـترش یافت.بخش عمده 
زعفـران تولیـدی گلسـتان به صورت فله ای و توسـط بهره 

بـرداران در شـهر مشـهد به فروش می رسـد.

و  حفاظــت  معــاون 
امــور اراضــی اداره کل 
و  طبیعــی  منابــع 
آبخیــزداری اصفهــان 
ــه  ــن اســتان ب ــی ای ــق جنگل ــی مناط ــت: اهال گف
ــد  ــاز دارن ــیدی نی ــن خورش ــتگاه آبگرمک 600 دس
کــه تاکنــون نیمــی از ایــن افــراد ایــن تجهیــزات 

ــد. ــت کردن را دریاف
آبگرمکــن  توزیــع  افــزود:  ســعیدی  داریــوش 
هــای خورشــیدی بــا هــدف کاهــش و حــذف 
عوامــل تخریــب، جلوگیــری و قطــع درختــان 

از  صیانــت  و  ســوخت،  تامیــن  بــرای  جنــگل 
ســوخت  جایگزینــی  و  زاگرســی  جنگل هــای 

می شــود. انجــام  فســیلی 
بــه  ســاکنان  بی نیــازی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ســوخت فســیلی و کاهــش وابســتگی بــه چــوب 
درختــان مســتلزم تامیــن اعتبــارات اســت، ادامــه 
ــدار  آبگرمکــن خورشــیدی  ــن مق ــن  ای داد: تامی
بــرای زیــر پوشــش قــرار دادن تمامــی یــک هــزار 
ــوار مناطــق جنگلــی اســتان بیشــتر در  و 140 خان
غــرب، بــا قیمــت و نرخ هــای کنونــی بــه اعتبــاری 

ــاز دارد. ــان نی ــارد توم ــر ســه میلی ــغ ب بال

ســال  پنــج  در  کــرد:  خاطرنشــان  ســعیدی 
ــن  ــتگاه آبگرمک ــداد640 دس ــون تع ــته تاکن گذش
ــه  ــاکن در منطق ــای س ــن خانواره ــیدی بی خورش
غــرب  در   فریدونشــهر  دوم  و  اول  پشــتکوه 
ــا  ــد ت ــدازی ش ــب و راه ان ــع و نص ــتان توزی اس
ــی  ــگل و بوته کن ــر جلوگیــری از قطــع جن عــالوه ب
ــودن،  ــاک ب ــه پ ــاوری از جمل ــن فن ــای ای از مزای
بهره منــد  آالیندگــی  فقــدان  و  بــودن  ،رایــگان 

ــوند. ش
ــع  ــور اراضــی اداره کل مناب ــاون حفاظــت و ام مع
اضافــه کــرد:  اصفهــان  آبخیــزداری  و  طبیعــی 
و  تهیــه  بــا  نهــاد  ایــن  اخیــر  یــک ســال  در 
نصــب 205 دســتگاه آبگرمکــن خورشــیدی در 
روســتاهای واقــع در ناحیــه رویشــی زاگــرس 
در شهرســتان فریدونشــهر بــا اعتبــاری حــدود 
ــدوق  ــارات صن ــان از محــل اعتب ــون توم 800 میلی
ــاط در  ــن ارتب ــی در ای ــدم بزرگ ــی ق ــعه مل توس

مقایســه بــا ســال های قبــل از آن برداشــت.
بــا  مرتبــط  اقدامــات  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
جایگزینــی ســوخت فســیلی در قالــب نصــب 
یارانــه  پرداخــت  خورشــیدی،  آبگرمکن هــای 
حمــل ســیلندر گاز و تهیــه لوازمــی از جملــه تنــور 
ــال  ــون در ح ــته تاکن ــال های گذش ــی س گازی ط
ــدف  ــه ه ــرح ک ــن ط ــت: ای ــت، اظهارداش اجراس
ــت  ــی و حفاظ ــش گیاه ــت پوش ــده آن تقوی عم
از جنگل هــای منطقــه بــوده توانســته ضریــب 
جایــی  تــا  ببــرد  بــاال  را  جنگلهــا  از  حفاظتــی 
ــن  ــرای تامی ــی ب ــان جنگل ــتفاده از درخت ــه اس ک

ــت. ــیده اس ــن رس ــل ممک ــه حداق ــوخت ب س
هــزار   20 بــر  بالــغ  ســاالنه  اضافــه کــرد:  وی 
ســیلندر گاز در مناطــق جنگلــی اســتان توزیــع 
کاهــش  و  جنگل هــا  حفــظ  تــا  می شــود 
بــه کمتریــن  چــوب  بــه  ســاکنان  وابســتگی 

برســد. خــود  میــزان 

مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقـالب 
اسـالمی لرسـتان گفـت: از سـال 
گذشـته تاکنـون 10 هـزار و 300 
واحـد در مناطق سـیلزده اسـتان 
احـداث و بـه مـردم تحویـل شـده است.مسـعود رضایـی 
700واحـد  و  12هـزار  تمامـی  احـداث  مجمـوع  در  افـزود: 
مسـکونی مناطـق سـیلزده آغـاز شـده و تاکنـون 12 هـزار 
و  200 واحدآرماتوربنـدی و بتـن فونداسـیون، 11هـزار و 600 
واحداجـرای اسـکلت، 10 هزار و 700 واحـد اجرای دیوارچینی 
و سـقف انجـام و 10 هـزار و 300 واحـد تکمیل شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه معرفی بیـش از 51 هزار واحد مسـکونی به 
بانـک افـزود: 80 هزار و300 تن سـیمان رایگان جهت احداث 

واحدهـای سـیلزده درلرسـتان توزیـع شـده و تعـداد انـدک 
واحدهـای باقی مانده نیز بامشـارکت مـردم به زودی تکمیل 
خواهـد شـد.وی بـا بیان اینکـه تاکنون بیـش از 370میلیارد 
تومـان کمـک بالعـوض به مـردم سـیلزده لرسـتان پرداخت 
شـده تصریـح کـرد: 103هکتـار زمیـن بـرای جابجایی بیش 
از یـک هـزار و 400 واحـد مسـکونی سـیلزده واقـع درحریـم 
و بسـتر رودخانه هـای اسـتان خریداری شـده اسـت.رضایی 
گفـت: تعمیـر تمامی 20 هزار واحد سـیلزده اسـتان به اتمام 
رسـیده  و پیـش بینـی بـرای تحویـل تمامـی واحدهـای 
احداثـی در ابتدای سـالجاری بود که متاسـفانه شـیوع کرونا 
تاثیـر مسـتقیم و شـدیدی بـر روندبازسـازی گذاشـته و این 

امـر محقق نشـد.

انبار نفت نوشیجان 
همدان بهره برداری شد

مدیـر شـرکت پخـش فـرآورده  های 
نفتـی همـدان بـا بیـان اینکـه انبـار 
و  بهره بـرداری  نوشـیجان  نفـت 
و  فنـی  ایمنـی،  زیرسـاخت  هـای 
اصـالح شـد،  طـرح  ایـن  عملیاتـی 
بنزیـن  پـس  ایـن  از  گفـت: 
جایگاه های سـوخت مالیـر، نهاوند و 
تامیـن  انبـار  ایـن  از  تویسـرکان 
می شـود.امین روسـتایی افـزود: بـا 
هـای  زیرسـاخت  کـردن  فراهـم 
دریافـت و ذخیـره سـازی فـرآورده 
نوشـیجان،  نفـت  انبـار  در  بنزیـن 
سـوخت  محموله هـای  بارگیـری 
جایگاه هـا و مجـاری عرضه سـوخت 
جنوبـی  شهرسـتان  سـه  رسـانی 

استان، از این انبار انجام می شود.
وی اظهـار داشـت: صرفـه جویـی در 
تـردد  هـای  هزینـه  وقـت، کاهـش 
ترافیـک  از  جلوگیـری  نفتکش هـا، 
نـاوگان نفت بـری در جاده هـا و بهـره 
و  ظرفیت هـا  از  بهینـه  بـرداری 
مزیت هـای  از  موجـود  امکانـات 
مسـتقیم ایـن طرح است.روسـتایی 
بـا اشـاره به رضایـت منـدی رانندگان 
بخـش حمـل و نقـل فـرآورده هـای 
کـرد:  عنـوان  انبـار  ایـن  از  نفتـی 
اسـتفاده بهینـه از همـه ظرفیت های 
بـه  توجـه  و  نوشـیجان  نفـت  انبـار 
توسـعه متوازن فعالیت های سوخت 
رسـانی در دسـتور کار قـرار دارد.وی 
ایـن  از  بهره بـرداری  بـا  بیـان کـرد: 
توزیـع  و  تامیـن  پایـداری  انبـار، 
بـه  اسـتان  در  نفتـی  فرآورده هـای 
بیشـترین حـد خود رسـیده و از نظر 
پدافنـد غیر عامل نیـز، گامی مهم در 
نفـت  انبـار   2 بـه  اسـتان  تجهیـز 
تدارکاتـی و صادراتی برداشـته شـده 

است.

پنجمین کشتی حامل همدان
کاالهای اساسی در 

بندر بوشهر پهلو گرفت
گزارش

ندا رضاپور/ ایرنا

9 پروژه عمرانی و خدماتی روستایی در چرداول در دست اجرا است
فرماندار چرداول گفت: 9 پروژه عمرانی و خدماتی در حوزه روســتایی در این شهرســتان با پیشــرفت فیزیکی مناســب در دست 

ســاخت و اجرا اســت.الیاس فتاحی روز دوشــنبه در حاشــیه بازدید از طرح های عمرانی روستایی شهرستان چرداول اظهار 
داشــت: برای ســاخت و تکمیل  این پروژه ها اعتباری افزون بر 45 میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی و  بنیاد 

مسکن هزینه می شود.



چاپ تازه دو کتاب ترجمه از 

سیمین دانشور، نویسنده و 
مترجم فقید منتشر شد.

فیلم »تیغ و ترمه« ساخته 
کیومرث پوراحمد هم به خاطر 

تعطیلی سینما در روزگار کرونایی به 
صورت آنالین نمایش داده می شود.

فیلمکتاب 

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید دوهفته نامه دانش و فناوری دانشمند منتشر شد

از آنجایی که بحران ویروس »کرونا« در تاریخ 
ثبت خواهد شد، موزه ملی پراگ واقع در 

جمهوری چک اقدام به برگزاری نمایشگاهی از 
ماسک های دوران بحران کرونا کرده است.

مدیر کل موزه ملی ایران از نوبت بندی زمان 
بازدید از این موزه با رعایت پروتکل های 
بهداشتی عمومِی همه موزه ها و پروتکل 

اختصاصی موزه ملی ایران خبر داد.

صدیقه کیانفر، هنرمند عرصه  رادیو، 
تلویزیون و تئاتر صبح روز دوشنبه )پنجم 

خردادماه( بر اثر سکته قلبی درگذشت.

باید بتونم تنهاییمو دربست قبول کنم... 
باهاش ُاخت بشم... باهاش ُانس بگیرم...

بانو

موزه نمایشگاه یادبود دیالوگ

پیه سوز چشم من سرشمع ایوان تو باد
جان من پروانٔه شمع شبستان تو باد

هر پریشانی که آید روز و شب در کار من
از سر زلف دالویز پریشان تو باد

مرغ دل کو طائر بستانسرای عشق شد
همدم بلبل نوایان گلستان تو باد

جان سرمستت که گشت از صافی وصلت خراب
بی نصیب از دردی دلگیر هجران تو باد
سرمٔه چشم جهان بین من خاکی نهاد

از غبار رهنورد باد جوالن تو باد
تا بود گوی کواکب در خم چوگان چرخ
گوی دلها در خم زلف چو چوگان تو باد

ای رخ بستان فروزت الله برگ باغ حسن
عندلیب باغ جان مرغ خوش الحان تو باد

آنکه همچون الله از مهرش دل پرخون بسوخت
سایه پرورد سهی سرو خرامان تو باد

هرکه چون خواجو صف آرای سپاه بیخودیست
چشم خون افشان او سقای میدان تو باد

خواجوی کرمانی 

 با من رجوع کن

 من ناتمام مانده ام از تو

فروغ فرخزاد

عکس نوشت

عکس: 
یاسر خدیشی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

شاه عباس: بحرین را جز با 
جنگ نمی توان از ایران گرفتـ  

اشاره به تاریخچه بحرین
بیسـت و هفتـم ماه می 1614 شـاه عبـاس یکم پس 
از دریافـت دومیـن پیام فیلیپ پادشـاه وقت اسـپانیا 
كـه در آن، بـار دیگـر خواسـته بـود كـه ایـران جزیـره 
بحریـن را بـه اسـپانیا بسـپارد ]تـا مروارید اسـتخراج 

کند[.
     شـاه عباس در همان جلسـه خطاب به فرسـتاده 
پادشـاه اسـپانیا كه به دیدار وی شـتافته بود گفت كه 
بحرین طبق اسـناد موجود و فرهنـگ مردم آن جزیی 
از قلمـرو ایـران بـوده اسـت و وی بر سـر قلمـرو ایران 
با كسـی مذاكـره و مصالحه نخواهد كرد و اگر پادشـاه 
اسـپانیا از آن گوشـه جهـان مدعـی بحرین اسـت تنها 
از طریـق جنـگ مـی توانـد آن را از مـا بگیـرد كه گمان 
نمـی كنـم در جهـان ارتشـی یافـت شـود كـه بتواند با 

سـرباز ایرانی مصـاف دهد.
     شـاه عبـاس در پایـان ایـن دیدار كـه تفصیل آن را 
فرسـتاده اسـپانیا برنگاشـته و متن آن موجود اسـت، 
خطـاب بـه ایـن فرسـتاده گفتـه بـود: مهمـان نـوازی 
خصلـت ماسـت، ولی ایـن آخرین بار باشـد كه چنین 

پیامی بـرای ما بیـاوری.

     شـاه عبـاس سـپس درحضـور فرسـتاده اسـپانیا 
بـه مقامـات حاضـر در جلسـه تاكیـد كرده بـود كه اگر 
فرسـتادگان بعدی اسـپانیا حامل چنین پیامی باشند؛ 
آنـان را از بنـدر محل ورود به داخل ایران راه ندهند. ]در 
آن زمان، به سـبب سـلطه عثمانی بر منطقه مدیترانه، 
اروپاییـان بـرای رسـیدن به ایـران تنها دو راه داشـتند: 
راه دریـا و راه روسـیه[.دیدیم كـه محمدرضاشـاه بـه 
اصـرار خارجـی در نیمـه دوم دهـه 1960 بـدون كسـب 
نظـر ملـت ایـران در یك رفرانـدم، بحرین را كه اسـتان 

چهاردهـم وطـن بود از دسـت داد.
    جزیـره میـش ماهیـگ )بحریـن( و مناطـق غربی 
خلیـج فارسـ  امروزه بخش هایی از کشـور سـعودی 
ازجملـه منطقـه قطیـف و نیـز کویـت ـ تـا شکسـت 
هـای نظامـی ایـران از اعـراب مسـلمان ]در قادسـیه، 
جلـوال و نهاوند[ بخشـی از اسـتان جنوبی ایـران بودند. 
اردشـیر پاپـکان شـخصا از آن مناطـق کـه در »تاریـخ 
باسـتان« جمعـا بحرین نوشـته شـده انـد دیدارکرد و 
پسـرش را ]کـه بعـدا بـه نـام شـاپور یکـم شـاه ایـران 
شـد[ حکومـت بحریـن داد و شـاپور در منطقه قطیف 
امـروز شـهری سـاخت و نـام پـدرش را بـر آن گـذارد. 
حکومـت اسـالمی بحریـن بعـدا بـه دسـت قرمطیان 
)شـیعیان سوسیالیسـت = نوعـی مزدکیسـت( مـورد 
حمایـت ایرانیـان برانداخته شـد. پرتغالی هـا در 1521 
بـر جزیـره بحریـن و تقریبـا همزمـان بـا آن، عثمانـی 

هـا بـر مناطـق غـرب خلیـج فـارس اسـتیالء یافتنـد. 
یـک قـرن بعـد، شـاه عبـاس پرتغالـی هـارا از خلیـج 
فـارس بیـرون راند و در دوران سـلطنت صفویه، جزیره 
بحریـن زیـر نظر فرمانـداری بهبهان و از زمـان زندیه از 
بوشـهر اداره مـی شـد. در سـال 1797 طایفـه الخلیفه 
وابسـته بـه قبیلـه بنـی عتبـه کـه بـه قطـر مهاجـرت 
کـرده بـود از الزبـاره ]واقـع در شـمال غربـی قطـر[ بـه 
جزیـره بحریـن منتقـل و حکومـت را به دسـت گرفت 
و رئیـس ایـن طایفـه کـه بـا ناامنـی و مخالفـت رو به 
رو شـده بـود در 1820 بـا انگلیسـی هـا کـه در خلیـج 
فـارس به بهانه مبـارزه با تجارت بـرده و دزدان دریایی 
فعـال شـده بودند قـرارداد امضاء کـرد و بحرین تحت 
الحمایـه انگلسـتان شـد کـه ایـن تحـت الحمایگـیـ  
برغـم ادامـه دعاوی ایران تا سـال 1971 ادامه داشـت. 
در طـول ایـن مـدت، نماینـدگان انگلسـتان در بحرین 
»مستشـار امیـر« خطـاب می شـدند کـه معروفترین 
ایـن مستشـاران »سـر چارلـز دی. بلگریـو« اسـت که 
از 1926 تـا 1957 ایـن سـمت را برعهـده داشـت. او 
نخسـتین مقامـی اسـت کـه پیشـنهاد کرد نـام خلیج 
فـارس ]کـه در نقشـه هـای جغرافیایـی عهد باسـتان؛ 
دریاتـی هچـا پارس ای تی = دریایی کـه از پارس آید 
درج شـده اسـت[ پـس از 25 قـرن بـه خلیـج عربـی 
تغییـر داده شـود. جزیـره بحرین از سـال 1932 دارای 

نفت شـده اسـت.

مهدی اخوان لنگرودی 
شاعر و نویسنده در سن 75سالگی 

از دنیا رفت.
او شاعر »گل یخ« ترانه معروف بود که هنوز هم ماندگار است.

یادبود

وز
یر

 د
ما

م 
پیا

کتاب 

جمالتی از متن کتاب بوف کور:
در ایـن دنیـای پسـت پـر از فقـر و مسـکنت، برای نخسـتین بار 
گمـان کـردم کـه در زندگی من یک شـعاع آفتاب درخشـید – اما 
افسـوس، ایـن شـعاع آفتاب نبـود، بلکه فقـط یک پرتـو گذرنده، 
یـک سـتاره پرنـده بـود کـه بصـورت یـک زن یـا فرشـته بمـن 
تجلـی کـرد و در روشـنایی آن یـک لحظـه، فقـط یـک ثانیه همه 
بدبختیهـای زندگـی خـودم را دیـدم و بعظمـت و شـکوه آن پـی 
بـردم و بعـد ایـن پرتـو در گـرداب تاریکـی کـه باید ناپدید بشـود 
دوبـاره ناپدیـد شـد – نـه، نتوانسـتم ایـن پرتـو گذرنـده را بـرای 

نگهـدارم. خودم 
دختـر درسـت در مقابـل مـن واقـع شـده بـود، ولـی بنظـر مـی 
آمـد کـه هیـچ متوجـه اطـراف خـودش نمیشـد. نـگاه مـی کرد، 
بـی آنکـه نـگاه کرده باشـد؛ لبخند مدهوشـانه و بـی اراده ای کنار 
لبـش خشـک شـده بـود، مثل اینکـه بفکر شـخص غایبـی بوده 
باشـد – از آنجا بود که چشـمهای مهیب افسـونگر، چشـمهائی که 
مثـل ایـن بـود کـه بانسـان سـرزنش تلخی مـی زند، چشـمهای 
مضطـرب، متعجـب، تهدیدکننده و وعده دهنـده او را دیدم و پرتو 
زندگـی مـن روی ایـن گویهـای براق پرمعنـی ممـزوج و در ته آن 
جـذب شـد – ایـن آینه جذاب همه هسـتی مرا تـا آنجائیکه فکر 
بشـر عاجز اسـت بخودش کشـید – چشـمهای مورب ترکمنی که 
یـک فـروغ مـاوراء طبیعی و مسـت کننـده داشـت، در عین حال 
میترسـانید و جـذب می کـرد، مثـل اینکـه با چشـمهایش مناظر 
ترسـناک و مـاوراء طبیعـی دیـده بـود که هرکسـی نمی توانسـت 
ببینـد؛ گونه های برجسـته، پیشـانی بلنـد، ابروهـای باریک به هم 
پیوسـته، لبهـای گوشـتالوی نیمه بـاز، لبهائیکه مثل این بـود تازه 
از یـک بوسـه گـرم طوالنـی جدا شـده ولی هنوز سـیر نشـده بود. 
موهـای ژولیـده سـیاه و نامرتـب دور صـورت مهتابـی او را گرفته 
بـود و یک رشـته از آن روی شـقیقه اش چسـبیده بـود – لطافت 
اعضـا و بی اعتنائـی اثیـری حرکاتـش از سسـتی و موقتـی بودن 
او حکایـت می کـرد، فقـط یـک دختـر رقـاص بتکده هنـد ممکن 

بـود حـرکات موزون او را داشـته باشـد.
در چشـمهای سـیاهش شـب ابـدی و تاریکـی متراکمـی را کـه 
جسـتجو میکـردم پیـدا کـردم و در سـیاهی مهیـب افسـونگر آن 
غوطـه ور شـدم، مثـل ایـن بـود کـه قـوه ای را از درون وجـودم 
بیـرون مـی کشـند، زمیـن زیرپایـم میلرزیـد و اگر زمیـن خورده 

بـودم یـک کیـف ناگفتنـی کرده بـودم.
مـن همیشـه گمان میکـردم که خاموشـی بهترین چیزها اسـت، 
گمـان میکـردم کـه بهتـر اسـت آدم مثل بوتیمـار کنار دریـا بال و 

پـر خود را بگسـتراند و تنها بنشـیند.
آیـا سرتاسـر زندگـی یک قصـه مضحک، یـک متل بـاور نکردنی 

و احمقانه نیسـت؟
مـن بـا خـودم فکـر کـردم: »اگر راسـت اسـت که هر کسـی یک 
سـتاره روی آسـمان دارد، سـتاره مـن بایـد دور، تاریـک و بـی 

معنـی باشـد. شـاید مـن اصال سـتاره نداشـته ام!«
دوبـاره سـکوت و تاریکـی همه جـا را فـرا گرفـت – مـن پیه سـوز 
اطاقـم را روشـن نکـردم، خوشـم آمـد کـه در تاریکـی بنشـینم – 
تاریکـی، ایـن مـاده غلیـظ سـیال کـه در همه جـا و در همـه چیز 
تـراوش میکنـد. مـن بـآن خـو گرفتـه بـودم – در تاریکی بـود که 
افـکار گـم شـده ام، ترسـهای فرامـوش شـده، افـکار مهیـب بـاور 
نکردنـی کـه نمی دانسـتم در کـدام گوشـه مغـزم پنهان شـده بود، 
همـه از سـر نـو جـان میگرفـت، راه میافتـاد و بمـن دهـن کجـی 
میکـرد – کنـج اطـاق، پشـت پـرده، کنـار در، پـر از ایـن افـکار و 

هیکلهـای بی شـکل و تهدیـد کننـده بـود.
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