
 شـهرداری بـم در نظـر دارد مناقصـه عمومی بیمه تکمیـل درمان 
گروهـی پرسـنل خـود را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی 
دولـت برگـزار نمایـد ، کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت 
اسـناد مناقصـه تا ارائه پیشـنهاد مناقصـه گران و بازگشـایی پاکت 
هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت )سـتاد( 
بـه آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت 
مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویت قبلـی، مراحـل ثبت نام 
در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضای الکترونیکـی را جهت 

شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
- مدت قرارداد ۱۲ ماه می باشد.

 - ارائـه ضمانـت نامـه بانکـی بـه میـزان ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در 
وجـه شـهرداری بم به عنوان سـپرده شـرکت در مناقصه الزامی 

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

- سـایر اطالعـات و جزئیـات مربوط بـه مناقصه در اسـناد مندرج 
. است 

 - تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ۹۹/۳/8 می باشد .
- مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سایت:سـاعت ۱۷:۰۰ 

مـورخ۹۹/۳/۱۷
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت ۱۷:۰۰ مورخ۹۹/۳/۲۷
 - زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰:۰۰ مورخ۹۹/۳/۳۱

 اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهت دریافـت اطالعات 
بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکـت هـای الـف: 
آدرس بـم- بلوار شـهید رجایی سـایت اداری- شـهرداری بم امور 

تلفـن:۰۳۴-۴۴۳۴۵۲۱۴ قراردادهـا- 
 اطالعـات تماس سـامانه سـتاد جهت انجـام مراحـل عضویت در 
سـامانه : مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱  دفتر ثبت نام: 88۹۶۹۷۳۷- 

8۵۱۹۳۷۶8

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

محمد بنی اسدی شهردار بم

 )نوبت دوم(

اسماعیل فهرجی شهردار فهرج 

آگهی تجدید مناقصه 
آسفالت معابر سطح شهر به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال 

)شهرداری فهرج(

ــکار  ــه پیمان ــر ســطح شــهر فهــرج ب شــهرداری فهــرج قصــد دارد معاب
ــد. واجــد شــرایط واگــذار نمای

۱-شـرکت واجد شـرایط با پرداخت مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۴۴۴۵۱۵8۰۰۵ 
نزد بانک ملی بنام شـهرداری فهرج به دریافت اسـناد مناقصه اقدام نمایند.

۲- مدت اجرای کار ۳ ماه می باشد. 
۳-برآورد اجرای کار بر اساس فهرست بهاء سال ۱۳۹۹ می باشد.

۴-ارائه رزومه اجرایی و لیست تجهیزات و مدارک شرکت الزامی است.
۵- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

۶- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است
۷-دادن سـپرده شـرکت در مناقصـه بـه مبلـغ ۵ درصـد مبلـغ کل بـرآورد بصورت 

ضمانـت بانکـی می باشـد . 
8-متقاضیـان جهـت اطالع بیشـتر میتوانـد بـا شـماره ۴۴۲8۰۱۹۵ - ۰۳۴ تماس 

حاصـل فرمایند .

تفرقه را برای مردم مپسندید

کالنتری:

۹۹۰ هکتار در آتش 
سوخت
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فتنــه گــری از مثــل مــاه شــب چهــارده انتظــار مــی رود امــا 
ــه! از هــال ن

امــا ظاهــرًا ایــن هــال مــا را ســر کارگذاشــته اســت و همچــون 
ویروســی شــده کــه هــر ســال دوبــار گریبــان شــیعیان جهــان 
ــد.  ــی ده ــرار م ــم ق ــر ه ــیاری را در براب ــرد و بس ــی گی را م
اختــاف بــر ســر رؤیــت مــاه در امســال مــرا بــه یــاد خاطــره 
ای در دهــه 40 در مشــهد انداخــت کــه در آن زمــان هــم آیــه 
هللا میانــی عیــد نکــرد وآیــه هللا قمــی حکــم بــر رؤیــت هــال 
داد و ظاهــرًا مــردم از وی تبعیــت کردنــد. امــا بیــن آن زمــان 
و ایــن زمــان اختــاف فراوانــی اســت. آن زمــان فنــاوری ایــن 
چنیــن پیشــرفته نبــود و دولــت اســامی هــم بــر ســر کار نــه. 

امــا حــاال چــرا؟
ــل  ــی اص ــت؟ ول ــزرگان چیس ــن ب ــل ای ــم دالی ــن نمیدان م
ــلح  ــلح و مس ــر مس ــم غی ــا چش ــت ب ــر رؤی ــر س ــاف ب اخت
ــزو  ــک ج ــا عین ــه آی ــت ک ــن اس ــؤال ای ــن س ــت. کمتری اس

ــر؟ ــت یاخی ــاح هس س
یکــی از آیــات عظــام بــر ســر درس خــارج خــود توجیهاتــی 
داشــتند کــه بــه نظــر مــن خیلــی موجــه نبــود و بــه تعبیــری 

قیــاس مــع الفــارق بــود بــه چنــد دلیــل:
1. اینکــه فــی المثــل اگــر بــا چشــم مســلح بــه شــیر بنگریم و 
ببینــم در آن خــون اســت و کار بــرای مــردم مشــکل مــی شــود 

چــه ربطی بــه رؤیــت هــال دارد؟
2. مگــر ایــن بــزرگان اعتقــاد ندارنــد کــه بــه ویــژه در مســایل 
فقهــی قیــاس نیســت و اصــل »لیــس فــی مذهبنــا قیــاس« 

ناظــر بــر آن اســت
3. مــی شــود گفــت کــه بعضــی از آن مســائل جنبــه بــه ظاهــر 

فــردی دارد و ایــن بحثــی اجتماعــی اســت.
ــطح  ــت و در س ــی اس ــه حیثیت ــی بلک ــا اجتماع ــه تنه 4. ن

جهانــی نشــان از اختــاف و وحــدت دارد.
ــی  ــردم م ــت م ــث زحم ــا باع ــاف نظره ــن اخت ــود ای 5. وج
ــتن  ــه داش ــه ب ــا توج ــواده ب ــک خان ــا در ی ــه بس ــود و چ ش
مرجــع متفــاوت یــا بایــد یکــی روزه و یکــی غیــر روزه، یــا بــه 
خاطــر احتیــاط مجبــور بــه مســافرت باشــد ولــی امکانــش را 

نداشــته باشــد.
ــن ســمحه ســهله  ــا دی ــن م ــه دی ــن اســت ک ــه ای 6. مگــر ن
اســت و همــواره بایــد از ســخت تــر بــه آســان تــر عــدول کــرد؟ 
اســتفاده از ســاح فنــاوری کار را آســان تــر مــی کند یا ســخت 
تــر؟ آیــا در هیــچ مــورد دیگــر یــزرگان مــا از فنــاوری اســتفاده 

نمــی کننــد؟
ــر  ــد مگ ــدا را دارن ــم خ ــرای حک ــدم اج ــی از ع ــر نگران 7. اگ
ــوده  ــرآن نفرم ــر ق ــه حکــم خــدا نیســت؟ مگ ــز از تفرق پرهی
»واعتصمــوا بحبــل هللا جمیعــًا و ال تفرقــوا؟ آیــا اختــاف 
انداختــن بیــن انجــام واجبــات مــردم توســط فتــاوی گوناگون 
اختــاف نیســت؟ یــا دســت کــم زمینــه آن را بــه وجــود نمــی 
آورد؟ بــه خطبــه 127نهــج الباغــه بایــد اشــاره کــرد کــه امــام 
ــز از آن  ــاف و پرهی ــدی از اخت ــر تن ــه تعابی ــا چ ــی )ع( ب عل
ســخن مــی گویــد: ایاکــم و الفرقــه فــان الشــاذ مــن النــاس 
للشــیطان کمــا ان الشــاذ مــن الغنــم للذئــب. اال مــن دعــا الی 

هــذا الشــعار فاقتلــوه ولــو کان تحــت عمامتــی هــذه
ــه خــوارج  ــوط اســت ب 8. ممکــن اســت بگوییــد کــه آن مرب
و آن بحــث حکمیــت بــود. قبــول! ولــی مگــر اختــاف مــردم 
ــن  ــا همی ــود. آی ــی ش ــروع م ــا ش ــی از کج ــت از عل در اطاع
اختافــات جزئــی روزی بــه معارضــه و صــف کشــی در برابــر 

هــم نمــی انجامــد؟
9. اگــر نگــران عــدم اجــرای حکــم خداییــد پــس چــرا در عیــد 
قربــان ایــن اختافــات بــروز نمــی کنــد و همــه در مکــه بخاطر 
ــی  ــد م ــک روز را عی ــه ی ــلمانان هم ــن مس ــاد بی ــظ اتح حف

انس طا         1.734.210

مثقال طا     31.550.250

گرم طای 18  7.288.192

گرم طای 24   9.718.200

بهار آزادی      72.500.000

امامی          74.650.000

نیم       37.500.000

ربع         20.400.000

گرمی       10.040.000

دالر             171.390

یورو         186.200

درهم          42.359

لیر ترکیه           25.423

دالر استرالیا      102.848

حضور دوباره باستان شناسان 
در »قلعه گنج«

مدیر کل میراث فرهنگی  استان کرمان از آغاز دومین فصل 
بررسی های باستانشناسی شهرستان قلعه گنج با هدف 

مستندسازی آثار تاریخی این محوطه خبر داد.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
۲۴  تا  ۳۶دنبال کنید

سوختن زاگرس در شعله های نداری
عدم آمادگی و نداشتن تجهیزات کافی برای مبارزه با آتش در ستاد  های بحران استانی باعث شد آتش شعله ور  بماند

شـانزدهم خـرداد مـاه روز جهانـی محیـط زیسـت اسـت و 
گلوی رودخانه های گیالن شـبانگاهان به خشـونت بیل های 
مکانیکی در برداشـت غیر مجاز شـن و ماسـه می خراشـد و 
صـدای فریـاد ایـن جـاری هـای زالل هـر بـار خامـوش تر از 
پیـش، نـت هـای آوازشـان هر بار کـم رمق تر از همیشـه دل 
اهالـی دهکـده هـا را مـی نـوازد. ایـن روزها همه مـا از جنگ 
و ناامنی سـخن می گوییم و اخبار ناگوار سیاسـی و زیسـت 
محیطـی داخـل و خـارج را پـی گرفتـه و انتشـار مـی دهیم؛ 
همـه در حـال ابـراز تـرس هـا و اضطـراب هـای خـود و ارائـه 
تحلیـل هـای مختلف در شـبکه هـای اجتماعی یـا روابط رو 
در روی انسـانی هسـتیم و البته فضای مجازی این امکان را 
مهیـا کـرده که شـاید چهـره ای از خـود ارائه کنیم کـه با چهره 

واقعـی مان فرسـنگ ها فاصلـه دارد.
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زایشگاه یوز ایران 
محیط بان کم دارد

معاون نظارت و پایش اداره 
کل حفاظت محیط زیست خراسان 
شمالی گفت: شمار محیط بانان در 

پناهگاه حیات وحش میاندشت 
جاجرم، هشت نفر است که برای 

رسیدن به وضعیت مطلوب و 
استاندارد باید این میزان به سه 

برابر فعلی افزایش یابد.

ارائه تسهیالت  به 
فعاالن صنایع دستی

معاون صنایع دستی کشور 
گفت: »حدود ۳۶۷میلیارد 

ریال تسهیالت از محل اعتبارات 
فنی و اعتباری به فعاالن حوزه 

صنایع دستی پرداخت شده است.«

la
ng

ar
ne

w
s 

س:
عک

رنا
 ای

س:
عک

یادداشت  مهمان
غامرضا فدایی

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1744

سه شنبه 13 خرداد 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

شهرهای شمالی کشور 
در گذر زمان در اطراف 
رودخانه ها واقع شده و 
برداشت غیر مجاز رودخانه ها 
باعث شسته شدن پایه 
پل ها در اثر سیل می شود

فریاد خاموش 
رودخانه های 
زخمی گیالن
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داننــد. آیــا اختــاف بیــن شــیعه و ســنی مذمــوم اســت ولــی 
بیــن شــیعیانی کــه مقلــد عــده ای از مراجــع انــد ممــدوح؟

ــدا  ــم خ ــاس حک ــر اس ــردن ب ــتفاده ک ــاوری اس ــر از فن 10. اگ
ــد  ــد در پاســخ بای ــی آوری ــا را م ــال ه ــز نیســت و آن مث جائ
ــز اســت.  ــوارد اســتفاده از آن جائ ــه چــرا در ســایر م ــت ک گف
مگــر از تلفــن، تلگــراف، صــدا و ســیما و نــوار هــای صوتــی و 
تصویــری و فضــای مجــازی اســتفاده نمــی شــود؟ آیــا در آنجا 
هــم اســتفاده ممنــوع اســت و اطاعاتــی کــه از آن طریــق مــی 

رســد غیــر قابــل اســتفاده؟
ــات  ــد اگــر یکــی از آی ــه ایــن اســت کــه مــی گوین 11. مگــر ن
عظــام برایــش ثابــت شــود و حکــم بــر افطــار بدهــد بــر دیگران 
متابعــت الزم اســت چــرا بــرای حفــظ وحــدت و آبــروی 

شــیعیان از حکــم اســتفاده نمــی شــود؟
12. اگــر قــرار اســت ایــن چنیــن وضعــی پیــش آیــد ایــن همه 
هزینــه بــرای چیســت و تشــکیل ســتاد اســتهال چــه ضرورتی 

دارد؟

13. خــوب آیــا بهتــر نیســت مثــل قبــل هــر کــس هــر جــور 
ــه  ــامی، ن ــی اس ــه دولت ــد؛ ن ــل کن ــد عم ــی خواه ــش م دل
ــه  ــا اینک ــه آزاد باشــند کم ــم شــرعی، هم ــه حاک ــری، و ن رهب

االن آزادانــد؟
14. اینکــه رهبــر انقــاب مــی گویــد خــوب طبیعــی اســت هــر 
ــان درد  ــی بی ــد شــاید نوع ــد بزن کــس حــرف خــودش را بای

دل باشــد.
ــد »یســئلونک  ــی فرمای ــه م ــم ک ــرآن چــه کنی ــه ق ــا آی 15. ب

عــن االهلــه قــل هــی مواقیــت للنــاس و الحــج«. آیــا بــا ایــن 
اختــاف، مواقیــت بــه هــم نمــی خــورد و مشــکل ایجــاد نمــی 

کنــد؟
16. و ســرانجام از مــردم چــه انتظــار داریــد؟ هرکــس مــی تواند 
بــرای خــود توجیــه داشــته باشــد. مگــر بگویئــم اختــاف امتی 
رحمــه و ایــن اختــاف را بــه معنــای واقعــی آن اصــل بدانیــم 
ــی را اینچنیــن  ــای دین ــه پوی ــد فق ــه خــدا بیایی و ...شــما را ب
دســتخوش اضطــراب نکنیــد و بــر مــردم تفرقــه را مپســندید!
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سوختن زاگرس در شعله های نداری
عدم آمادگی و نداشتن تجهیزات کافی برای مبارزه با آتش در ستاد  های بحران استانی باعث شده آتش شعله ور بماند

 شـعله های آتش در اسـتان بوشـهر شـاید 
از روز 24 اردیبهشـت و از محوطـه عمـارت 
تاریخی شـیرینه در دل کوه بیرمی شـروع 
شـد.باغ  اطراف عمارت طعمه حریقی شـد 
کـه چنـد صد نهـال ایـن منطقه را سـوزاند 
و خاکسـتر کرد.جامعـه محلـی گمـان می 
کردنـد ایـن حادثه عمدی بـوده و هنوز هم 
ابهامـات آن برطـرف نشـده اسـت. معمای 
ایـن حادثه زمانـی پیچیده تر می شـود که 
مـی دانیـم یک معـدن سـنگ در دره تنگ 
شـیرینه و جـوار کـوه بیرمی وجـود دارد که 
توانسـته مجـوز قانونی بـرای فعالیت خود 
اخـذ کنـد. اما اهالـی منطقه و دوسـتداران 
بـا فعالیـت آن مخالـف  محیـط زیسـت 
هسـتند. حـاال و پـس از اعتـراض اهالـی 
بـه فعالیـت ایـن معـدن چنیـن حادثه ای 
رخ داده کـه اهالـی منطقـه بـر ایـن باورند 
کـوه  سـوزی  آتـش  عامـل  معـدن کاران 
بیرمـی بـوده انـد و برعکـس، معـدن کاران 

اهالـی را مقصـر مـی دانند.
تنگه شـیرینه بخشـی از کوه بیرمی و یکی 
از مهمتریـن آبخـوان هـای اسـتان بوشـهر 
بـه شـمار مـی رود که تامیـن کننده بخش 
بزرگـی از آب شـرب شهرسـتان دشـتی و 
همچنیـن آبشـخور حیـات وحـش بیرمی 
اسـت. بنـا بـر اظهـارات مـردم محلـی و 
فعـاالن محیـط زیسـت منطقـه، فعالیـت 
معـدن مرمریـت، تخریـب آبخـوان را رقـم 
مدیـرکل  قلی نـژاد،  فرهـاد  زد.  خواهـد 
حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان بوشـهر 
28 اردیبهشـت مـاه دربـاره ایـن حادثـه به 
ایسـنا گفت: »علت آتش سـوزی رخ داده 
در مراتع شـیرینه در حال بررسـی اسـت و 
ارتباطـی با معـدن ندارد. امـکان دارد عامل 
بـی احتیاطـی  یـا  انسـانی و  آن خطـای 

گردشـگران باشـد.«
مدیـرکل  منتظـری،  غامرضـا  همچنیـن 
اسـتان  آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع 
بوشـهر بـا اشـاره به آتـش سـوزی روزهای 
گذشـته در مراتـع مجـاور عمارت شـیرینه 
دشـتی اظهـار کـرد: محـدوده ای کـه دچار 
مسـتثنیات  جـزو  شـده  آتش سـوزی 
میـراث فرهنگـی بـوده و در گزارشـی کـه 
از شهرسـتان دریافـت کرده ایـم در عرصـه 
حـدود یـک هکتـار اتفـاق افتـاده اسـت.

بـا آغـاز فصل گرمـا و تابسـتان وقوع آتش 
یابـد.  افزایـش مـی  در طبیعـت  سـوزی 
امسـال نیـز در پایـان فصل بهـار و نزدیکی 
تابسـتان آتـش رویشـگاه هـای جنگلی و 
مرتعـی اسـتان هـای خوزسـتان، بوشـهر، 
ایـام و کهگیلویـه و بویراحمـد را درنوردیـد 
تـا مناطـق زاگـرس نشـین از لهیـب آتش 

شوند. خاکسـتر 

۱۰۰ هکتار از مراتع دهرود قربانی 
عامل انسانی

عصـر جمعـه 2 خـرداد 1399 نیـز آتشـی 
مناطـق  مرتعـی  هـای  عرصـه  جـان  بـه 
در  واقـع  دهـرود  منطقـه  کوهسـتانی 
صـد  کـه  افتـاد  دشتسـتان  شهرسـتان 
هکتـار از ایـن مراتـع را در بـر گرفـت. بـه 
گفتـه مدیرکل منابع طبیعـی و آبخیزداری 
اسـتان بوشـهر قطعـًا ایـن اتفاق ناشـی از 
عامـل انسـانی بـوده ولـی هنـوز بـه طـور 
دقیق جزئیات آن مشـخص نشـده اسـت.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اسـتان 
بوشـهر با اشـاره به اینکه ایـن حادثه بزرگ 
تریـن آتـش سـوزی امسـال بـوده اسـت، 
گفـت: چنین آتش سـوزی بزرگی را سـال 
گذشـته نیز در کوه سـیاه دشـتی داشتیم. 
آتـش سـوزی حـدود 100 هکتـار  عرصـه 
بـرآورد شـده و در ارتفاعات منطقـه دهرود 
دشتسـتان رخ داده کـه شـامل پوشـش 
بوتـه ای و علوفـه ای می شـود. متاسـفانه 

در سـال جـاری آتش سـوزی هـای زیادی 
رخ داده و بـه دلیـل اینکه سـال پربارشـی 
داشـته و پوشـش گیاهـی بسـیار خوبـی 
آتـش  رخـداد  صـورت  در  شـده،  ایجـاد 
سـوزی، خصوصـا در ارتفاعـات بـه دلیـل 
دشـواری انتقال امکانات مهار آتش بسـیار 
سـخت است.غامرضا منتظری یادآور شد: 
متاسـفانه عوامل انسـانی در حـوادث اخیر 
نقـش عمـده ای دارد، حضـور شـکارچیان 
و یـا افـرادی کـه در طـی گشـت و گـذار در 
طبیعـت دسـت بـه روشـن کـردن آتـش 
زده و سـپس آن را رهـا می کننـد. برخی از 
آتش سـوزی هـا نیز در کنار معابر و مسـیر 
راه هـای ارتباطـی اتفـاق داده که بـا یک ته 
سـیگار آغـاز شـده و خامـوش کـردن آن 
بسیار مشکل اسـت.مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیـزداری اسـتان بوشـهر خاطرنشـان 
کـرد: در فروردیـن و اردیبهشـت مـاه سـال 
جـاری، 27 مورد آتش سـوزی داشـته ایم 
کـه از ایـن تعـداد 22 مـورد از آن زیـر 10 
هکتـار بـوده و خیلـی مـوارد نیـز زیـر 2 یا 
تعـداد آتش سـوزی هـا  بـوده،  3 هکتـار 
متاسـفانه بسـیار زیاد اسـت که چرایی آن 

نیـاز به بررسـی هـای بیشـتر دارد.

آتش دهرود ۵ روز به 
درازا کشید

امـا ماجـرا بـه همیـن جـا ختـم نشـد و 
آتـش دهـرود بـه شـدت گسـترش یافت 
و 5 روز بـه درازا کشـید. در طـول این مدت 
آتـش چندین بار مهار شـده امـا مجددا به 
دلیل وزش باد و گرمای هوا شـعله کشـید.
مدیـرکل بحـران اسـتانداری بوشـهر عنوان 
کـرد: »دسترسـی بـه ارتفاعات دشتسـتان 
بـه دلیـل صعب العبور بودن خیلی سـخت 
اسـت، مـا نیـروی انسـانی زیـادی بـرای 
خامـوش کـردن آتـش اختیار داشـتیم اما 
تنهـا در صورتـی کـه بالگـرد ابپاش داشـته 
ایـن  میکـرد کـه  شـاید کمکـی  باشـیم 

موضـوع را هـم از روز اول پیگیـر بودیم.« 
و  هـا  سـوزی  آتـش  ایـن  بحبوحـه  در 
تـاش نیروهـای مردمـی، امید رسـیدن 
بالگـرد آبپـاش کـه هر بـار ناامید می شـد 
فعـاالن  مـی کـرد.  تلـخ  را  منطقـه  کام 
زیسـت محیـط و مـردم نگـران پوشـش 
گیاهـی و جانـوری و نابـودی زیسـتگاه 
هـا بودنـد و بالگردهایـی کـه هر بـار نمی 

رسیدند.

کمبود تجهیزات آتش
 را ماندگار کرد

در  »بوشـکان«  مراتـع کـوه  و  جنگل هـا 
بوشـهر بـا وقوع صاعقه درگیر آتش شـده 
بودنـد و بـه دلیـل اینکـه ایـن اتفـاق در 
مناطـق صعب العبـور رخ داده بود عملیات 
بـود.  از همیشـه شـده  اطفـاء دشـوارتر 
هـر چنـد بنا بـر اعـام سـازمان جنگل ها 

نیازمنـد  منطقـه  ایـن  در  حریـق  اطفـای 
بالگـرد بـوده اسـت امـا نبـود بالگردهـا و 
اطفـای حریـق سـبب  تجهیـزات هوایـی 
شـد مـردم محلـی پـا پیـش گذارنـد و در 
کنـار نیروهـای اطفـای حریـق بـا کمترین 
امکانـات سـعی در کنترل آتـش کنند.البته 
روز جمعـه 9 خردادمـاه یـک بالگـرد بـرای 
اطفـای حریـق بـه بوشـهر اعـزام شـد کـه 
بـه دلیـل نقـص فنـی از ادامـه کار بازمانـد. 
محمـد دهقـان از نیروهـای محلـی اطفـاء 
اگـر  گفـت:  اخیـر  آتش سـوزی های  در 
تجهیزات و یا تعداد افراد و نیروها بیشـتر 
بـود آتـش  در روز اول یـا دوم خامـوش 
دلیـل  بـه  مناطـق  برخـی  در  می شـد. 
صعب العبـور بـودن نیـاز بـه بالگرد اسـت و 
در برخـی دیگـر از مناطق هم نیاز به خودرو 
یـا موتورسـیکلت های مخصـوص؛ اما این 
امکانـات فراهـم نبـود و مـردم بـا هـر چـه 
در دسـترس داشـتند بـه میـدان مقابلـه با 

می آمدنـد. آتـش 

نیاز به بالگرد مخصوص برای 
اطفاء حریق

مدیـرکل منابـع طبیعـی اسـتان بوشـهر با 
تاکیـد بـر اینکـه پیشـروی آتـش بـه این 
شـکل پیش بینی نشـده بود از وقوع آتش 
در ارتفاعـات غـرب دهرود و منطقه پشـت 
پـر و فعالیـت هلیکوپتـر هـال احمـر در 
خصوص انتقـال امکانات و البته دشـواری 
هماهنگـی بـرای اعـزام هلـی کوپتـر گفته 
اسـت.منتظری تصریح کـرد: پیگیری های 
سـازمان  دفـاع،  وزارت  طریـق  از  زیـادی 
جنگلهـا و وزارت کشـور انجام شـده که االن 
بـه مرحلـه اعـزام رسـیده اند ضمـن اینکه 
هماهنگـی بـرای اعـزام هلـی کوپتر بسـیار 

است. سـخت 

آتش بر اثر اختالفات عشایری
همزمـان کـه بوشـهر در آتش می سـوخت، 

خائیـز - منطقـه حفاظـت شـده محیـط 
زیسـت در اسـتان کهگیلویـه و بویـر احمد 
- نیـز دردی مشـترک را تجربـه می کـرد. 
بـر اسـاس گفته مسـووالن محیط زیسـت 
اسـتان کهگیلویـه و بویـر احمـد داسـتان 
از ایـن قـرار بـود کـه در جایـی خـارج از 
منطقـه حفاظـت شـده و در مـرز بیـن دو 
اسـتان خوزسـتان و کهگیلویـه اختافـات 
وزش  و  آتـش  وقـوع  سـبب  عشـایری 
پوشـش  بـودن  و خشـک  بادهـای گـرم 
گیاهـی منطقه سـبب انتقـال آن به منطقه 
شـد.  زیسـتی  محیـط  شـده  حفاظـت 
مسـئوالن محلـی اسـتان کهگیلویـه و بویر 
احمـد از همـان ابتـدا هشـدار داده بودنـد 
کـه باتوجـه بـه حجم آتـش، بـرای اطفای 
آن نیـاز بـه بالگـرد آب پـاش دارند.منطقـه 
حفاظـت شـده خائیـز کـه از مطلوب ترین 
زیسـتگاه های کل و بـز در کشـور اسـت و 
گونه های دیگری همچـون کاراکال و پلنگ 
را نیـز در خـود جـای داده، روزهـا همچنان 
در آتـش مـی سـوزد و بـا وجود هشـدارها 
اطفـای  بـرای  بالگردهـا  از  خبـری  هنـوز 
محیط بانـان  جنگل بانـان،  نبـود.  حریـق 
و مـردم محلـی بـا دسـت های خالـی بـه 
جنـگ آتـش در زاگـرس می رفتنـد اما زور 
آتش از توان دسـت های خالی بیشـتر بود 
و آنقـدر خبـری از بالگردهای آبپاش نشـد 
کـه آتـش هـم در مقابل هّمت و دلسـوزی 
بـی شـائبه مـردم سـر تعظیـم فـرود آورد.

ذخائر سبز جنوب تبدیل به 
خاکستر شد

آتـش از شـمال و جنوب پیشـروی میکرد 
و اطفـاء حریـق افسارگسـیخته کوه سـیاه 
بوشـکان تنها با امکانات و تجهیزات بیشتر 
ممکـن بـود و پوشـش گیاهـی و جانـوری 
کوهسـتان های منطقه در سایه این کمبود 
و بـی توجهـی رو به نابودی مـی رفتند چرا 
کـه امکان دسترسـی بـه ارتفاعـات صعب 

العبـور منطقـه بـا پـای پیـاده و یا وسـایل 
نقلیـه معمـول وجـود نـدارد و آتـش نیـز 
دقیقـا در بـاالی رشـته کـوه و نقـاط صعب 
بالگردهایـی  العبـور زبانـه کشـیده بـود و 
کـه بـا وجـود درخواسـت هـای فـراوان و 
نیـاز شـدید منطقـه پـس از گذشـت یـک 
هفتـه هنـوز نرسـیده اند.کوهسـتان هـای 
بوشـهر از دشتسـتان تـا تنگسـتان از دم 
آتـش گذشـته و سـوخته و ذخائـر سـبز 
جنـوب خاکسـتر مـی شـود. در ایـن میان 
زاگـرس نشـینان بـا امکانات محـدود خود 
از آتـش کـوب و سـنگ و بیـل و هـر چـه 
کـه در دسـت داشـته انـد دریـغ نکـرده اند 
امـا شـعله هـای آتش بـی رحم تـر از این 

هاسـت. حرف 

خسارت ۵۴۰ هکتاری آتش به 
کوهستان دهرود

آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
اسـتان بوشـهر از خاموشـی کامـل آتـش 
سـوزی منطقـه دهـرود دشتسـتان کـه از 
عصـر جمعـه آغاز شـده بـود در غـروب روز 
دوشـنبه 5 خردادماه خبـر داد که البته این 
خاموشـی پـس از 5 روز اتفـاق افتـاده، آن 
هـم در حالـی که طی این مدت چندین بار 
آتـش خاموش و مجددا شـعله ور میشـد.
غامرضـا منتظـری در گفت وگـو بـا ایسـنا 
عنـوان کـرد: بررسـی نقشـه هـای ماهـواره 
ای و پایـش محیطـی نشـان مـی دهد که 
خسـارت های آتش سـوزی در سـطح 540 
هکتـار از مراتع رخ داده که حدود 60 هکتار 
ماننـد  و گونه هایـی  مراتـع مشـجر  آن  از 
بـادام، َبنـه، کُلُخنـگ، انجیر کوهـی و 480 
هکتـار مابقی گونه های مرتعی بوده اسـت. 
عمـده خسـارت بـه گونـه هـای مرتعـی و 
بوتـه ای یـک تـا چنـد سـاله مثـل بهمن، 
گـون، و تنگـرس وارد شـده و درختـان بنه، 
بـادام، کُلُخنـگ، انجیر کوهی و شـیر بادام 

خسـارت قابـل توجهـی ندیـده اند.

ته
نک

مناطق مختلف مستعد بروز 
آتش سوزی هستند

امیـد سـجادیان، عضـو هیـات مدیـره انجمـن نهضت سـبز 
زاگـرس احتمـال وقـوع آتش سـوزی طـی ماه های آینـده را 
دور از انتظـار نمی دانـد و می گویـد: به علـت بارش های خوب 
در فصـل بهـار و عـدم حضـور دام در برخـی مناطـق حفاظت 
شـده، پوشـش گیاهـی انبـوه شـده و خشـکی ایـن گیاهان، 

مناطـق مختلـف را مسـتعد بـروز آتش سـوزی می کنـد.
وی با بیان اینکه مهار آتش در سـاعات اولیه آغاز آش سـوزی 
بسـیار مهـم اسـت و اگر سـازمان مدیریـت بحـران بتواند در 
همـان سـاعات ابتدایـی نیروهـای انسـانی و سـازمان های 
متولـی امـر را هماهنـگ و مدیریت کنـد می توانـد در همان 
لحظـات اولیـه آتـش را  کنتـرل کـرد تـا وسـعت پیـدا نکند 
امـا اگر زمـان اعزام و رسـیدن نیروهـای مردمی و سـازمانی 
به طـول بیانجامـد،  آتـش سـوزی از کنترل خارج می شـود و 

آتـش گسـترش پیدا خواهـد کرد.

گزارش
زهره عرب

جنگل بانان، محیط بانان و مردم محلی با دست های خالی به جنگ آتش در زاگرس می رفتند

 پیام
سیاست

طرح ترافیک قطعا از شنبه هفته آینده اجرا می شود
شهردار تهران با اشاره به اجرای طرح ترافیک از روز شنبه هفته آینده اعام کرد: قطعا این طرح از روز 17 خردادماه اجرا 
می شود.

سنا
 ای

س:
عک

وزیــر بهداشــت بــا ابــراز نگرانــی از 
عــادی انــگاری کرونــا از ســوی مــردم و 
برخــی مســووالن و فشــار بــرای برخــی 
بازگشــایی ها، گفــت: بــا ایــن روالــی 
ــه 90 از  ــا دقیق ــم، م ــون می بین ــه اکن ک
ــم خــورد. ــن گل خواهی گوشــه های زمی
برنامــه  حاشــیه  در  نمکــی  ســعید   
ــه یــک  کشــوری شــدن طــرح هــر خان
ــع  ــور در جم ــا حض ــامت، ب ــگاه س پای
ــا در  ــت کرون ــاره وضعی ــگاران، درب خبرن

کشــور و همچنیــن در پایتخــت، گفــت: 
دیدیــم کــه  اول کرونــا  روزهــای  در 
پزشــک و پرســتاران مــا بــا ســختی 
کار مــی کننــد. متاســفانه عــده ای ایــن 
ــتند و  ــاده انگاش ــزرگ را س ــتاورد ب دس
تصــور کردنــد کــه بــه راحتــی همــه چیــز 
ــم. وی  ــا نداری ــر کرون ــد و دیگ ــار ش مه
افــزود: مــن دیــروز بــه مشــهد مقــدس 
و  رفــت  در  واقعــا  و  مشــرف شــدم 
انگیــزی  غــم  صحنه هــای  برگشــت 

ــه  ــی ســوار شــدم ک ــدم. در هواپیمای دی
ــد،  مــردم کیــپ تــا کیــپ نشســته بودن
ــرواز  گرچــه ماســک را هــم همــکاران پ
می دادنــد، امــا از آنجایــی کــه یــک ربــع 
ــک ها را  ــید، ماس ــول کش ــرواز ط ــا پ ت
برمــی داشــتند و در فضایــی دم کــرده بــا 
یکدیگــر صحبــت می کردنــد. هرکســی از 
ســرزمینی آمــده بــود. ایــن موضــوع من 
را بــه عنــوان وزیــر بهداشــت کــه بعــد از 
ــم و  ــن ســفرم را می رفت ــاه، اولی ســه م
شــما رســانه ها می دانیــد کــه طــی ایــن 
ــا غــول  ــا چــه کشــیدیم ت ــاه م ــد م چن
ــم و  ــار کردی ــی را مه ــان و وحش پریش

ــد.   ــه ش ــان گرفت ــام روح و روان م تم

با این روال، دقیقه ۹۰ گل 
می خوریم

تعداد کشته های حوادث آبان 
۲۳۰ نفر است 

ــا ارایــه آمــاری از  رییــس کمیســیون امنیــت ملــی در دوره دهــم مجلــس ب
خســارات جانــی و مالــی حــوادث آبــان 98 ،تعــدا کشــته هــای ایــن حــوادث 

را 230 نفــر اعــام کــرد .
ــا   ــه ب ــور  در حاشــیه جلســه اجتماعــی انتظامــی ســتاد مقابل ــی ذوالن مجتب
کرونــا در وزارت کشــور بــا اشــاره بــه ماجــرای افزایــش نــرخ بنزیــن در آبــان 
مــاه ســال گذشــته گفــت:در هــر کشــوری ممکــن اســت طــرح هــای اجــرا 
شــود کــه دارای نقــاط ضعــف و قــوت باشــد و بعضــی متضــرر شــوند و بعضی 
ســود ببرنــد.وی آنچــه در آبــان98 اتفــاق افتــاد را یــک حادثــه طبیعــی خوانــد 
و در توضیــح اظهاراتــش گفــت: مــردم ممکــن اســت اعتــراض داشــته باشــند 

و آن را اعــام کننــد، ولــی برانــدازی نــرم در دســتور نظــام ســلطه اســت.
ــای  ــع ه ــت و تجم ــره گرف ــان به ــلطه از فرصــت آب ــام س ــه داد: نظ وی ادام
خیابانــی را راه انداخت.کســانی کــه گــوش بــه  رســانه هــای خارجــی 
بودند،ســعی کردنــد مــوج ســواری کننــد؛ در آبــان 98 اعتــراض مــردم آرام و 
مســالمت آمیــز بــود و کســی حساســیت بــه خــرج نــداد، ولــی وقتــی تعرض 
ــز انتظامــی رخ مــی دهــد، مــردم از  ــی و مراک ــه اماکــن خصــوص و دولت ب

ــد. ــه مــی کنن حاکمیــت اســتقرار امنیــت و نظــم را مطالب

قضاسالمت

با عامل جنایت گیالن برخورد می شودافزایش موارد کرونا در کشور
ســـخنگوی وزارت بهداشـــت 
مـــورد   2979 شناســـایی  از 
ــور  ــد19 در کشـ ــد کوویـ جدیـ
طـــی 24 ســـاعت گذشـــته 
ـــور  ـــوش جهانپ ـــر کیان ـــزارش ایســـنا، دکت ـــه گ ـــر داد.ب خب
ـــا در  ـــت کرون ـــوارد مثب ـــه افزایـــش نســـبی م ـــا اشـــاره ب ب
ـــای  ـــه روزه ـــته نســـبت ب ـــاعت گذش ـــی 24 س کشـــور ط
ـــاس  ـــر اس ـــرداد 1399 و ب ـــا روز  12 خ ـــت: ت ـــر، گف اخی
ـــار  ـــزار و 979 بیم ـــخیصی، دو ه ـــی تش ـــای قطع معیاره
ــایی  ــور شناسـ ــد19 در کشـ ــه کوویـ ــا بـ ــد مبتـ جدیـ
ــد، 652  ــان جدیـ ــن مبتایـ ــه وی، از بیـ ــد.به گفتـ شـ
مـــورد بســـتری و دو هـــزار و 327 مـــورد از افـــراد در 

تمـــاس بـــا مبتایـــان بودنـــد کـــه شناســـایی شـــدند. 
ـــد19 در کشـــور  ـــاران کووی ـــب مجمـــوع بیم ـــن ترتی ـــه ای ب
ـــن  ـــور همچنی ـــید. جهانپ ـــر رس ـــزار و 445 نف ـــه 154 ه ب
ـــا  ـــای کرون ـــبی در فوتی ه ـــش نس ـــه افزای ـــاره ب ـــا اش ب
نســـبت بـــه روزهـــای گذشـــته، گفـــت: متاســـفانه در 
ـــان  ـــد19 ج ـــار کووی ـــته، 81 بیم ـــاعت گذش ـــول 24 س ط
خـــود را از دســـت دادنـــد. مجمـــوع جـــان باختـــگان 
ایـــن بیمـــاری بـــه 7 هـــزار و 878 نفـــر رســـید. 
ســـخنگوی وزارت بهداشـــت افـــزود: خوشـــبختانه تـــا 
ـــه و  ـــود یافت ـــاران، بهب ـــر از بیم ـــزار و 4 نف ـــون 121 ه کن

یـــا از بیمارســـتان ها ترخیـــص شـــده اند.

ــا  ــه بـ ــوه قضاییـ ــس قـ رییـ
ــل  ــوع قتـ ــه موضـ ــاره بـ اشـ
رومینـــا دختـــر 13 ســـاله 
گیانـــی گفـــت کـــه برخـــورد 
دســـتگاه قضـــا بـــا عامـــل ایـــن جنایـــت عبرت  آمـــوز 
خواهـــد بـــود و از مراکـــز علمـــی و دانشـــگاهی 
مســـائل  آســـیب  شناســـی  بـــه  خواســـت کـــه 

اجتماعـــی بپردازنـــد.
ــه روز  ــی در جلسـ ــم رییسـ ــید ابراهیـ ــت  هللا سـ  آیـ
ـــا گرامیداشـــت  ـــه ب ـــوه قضایی ـــی ق گذشـــته شـــورای عال
ــی  ــام خمینـ ــال امـ ــالگرد ارتحـ ــن سـ ــی و یکمیـ سـ
)ره(، صیانـــت از خـــط امـــام و مکتـــب سیاســـی آن 

ــد  ــت و تأکیـ ــی دانسـ ــه ای همگانـ ــرت را وظیفـ حضـ
کـــرد: امـــروز ابعـــاد فکـــری امـــام در اندیشـــه و 
ـــور  ـــروز و ظه ـــری ب ـــم رهب ـــام معظ ـــی مق ـــیره عمل س
دارد و زندگـــی و مواضـــع ایشـــان تفســـیر و تبییـــن 
ــرد:  ــح کـ ــام اســـت. رییســـی تصریـ ــط امـ ــارز خـ بـ
خـــط و مکتـــب سیاســـی امـــام )ره( دنبـــال ایجـــاد 
جامعـــه مبتنـــی بـــر عقانیـــت، معنویـــت، عدالـــت و 
اخـــاق بـــود و آن حضـــرت در همـــه برنامه هایشـــان 
ــی  ــی و طراحـ ــون اساسـ ــن قانـ ــژه در تدویـ ــه ویـ بـ
ســـاختارهای برآمـــده از آن تـــاش داشـــتند کـــه 
جامعـــه ای عدالت محـــور، معنویت گـــرا و اخاقـــی 

شـــکل گیـــرد.

سنا
 ای

س:
عک

معاون اول رییس جمهوری از بازار سـرمایه و مشـارکت فعال 
مـردم در ایـن بـازار بـه عنـوان فرصتـی بـزرگ بـرای اقتصـاد 
کشـور یـاد کـرد و گفت: بایـد از اعتماد مـردم به بازار سـرمایه 
حراسـت و حفاظـت شـود البتـه مـردم بایـد بداننـد کـه بـازار 
سـرمایه ریسـک پذیر اسـت و باید برای فعالیت در این بازار 
بـا کارشناسـان مشـورت کننـد. اسـحاق جهانگیری در جلسـه 
سـتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که روز دوشـنبه به ریاسـت 
وی برگزار شـد، نقش بازار سـرمایه را در مردمی کردن اقتصاد 
پراهمیت و اساسـی دانسـت و اظهارداشـت: حضور و فعالیت 
مـردم در بـازار سـرمایه به معنای این اسـت که افـراد صاحب 

و مالـک سـهم کارخانجات بزرگ کشـور می شـوند.

مدیرعامـل بانـک سـپه از برگزاری مجمع عمومی عـادی به طور 
فوق العـاده سـالیانه و مجمـع فوق العـاده ادغـام بانـک مهـر 
اقتصـاد خبـر داد و گفت: بـا برگزاری این مجمـع، پس از بانک 
حکمت ایرانیان این دومین بانک وابسـته به نیروهای مسـلح 
اسـت کـه طـی هفته جاری رسـمًا در بانک سـپه ادغام شـد.به 
گـزارش ایسـنا، محمدکاظـم چقـازردی ضمـن اعـام خبر فوق 
افـزود: بـا برگـزاری مجامـع ادغـام بانـک مهـر اقتصـاد تاکنون 
بیش از 769 شـعبه و  بالغ بر 8800 نفر پرسـنل به بانک سـپه 
افـزوده شـده و در چارچـوب قوانین و مقـررات  اباغی بانک به 
صـورت یکپارچـه آمـاده خدمـت رسـانی بـه آحـاد مـردم و هم 
وطنـان اسـت.وی افـزود: در پی اعام رئیـس کل بانک مرکزی 
مبنـی بـر برگـزاری مجامـع بانک هـای حکمـت ایرانیـان و مهر 
اقتصـاد در هفتـه جـاری، بانک سـپه بـا هماهنگـی وزارت امور 
اقتصـادی و دارایـی، بانک مرکزی، سـتاد کل نیروهای مسـلح 
و سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، زمینه برگـزاری مجامع این دو 

بانـک را فراهـم کرد.

رئیـس کمیسـیون شهرسـازی شـهر تهـران بـا تاکیـد بـر 
جلوگیری از شهرفروشـی و رانت و فسـاد در حوزه مدیریت 
شـهری، تغییـر رویکـرد در رویه هـای غلـط گذشـته را از 
دسـتاوردهای ارزشـمند شـورای شـهر تهـران در دوره پنجـم 

خواند.
محمد سـاالری در نشسـت خبری روز که با عنوان بررسـی 
تـاب آوری شـهر تهران کـه در محل خبرگزاری ایسـنا برگزار 
شـد بـا بیان این کـه تـاب آوری مهمترین دغدغه و مسـئله 
مدیریت های شـهری کشـور اسـت، گفت: مهمترین اولویت 
مـا در شـورای شـهر بـه عنوان پارلمـان محلی موضـوع تاب 
آوری تهـران اسـت امـا اساسـا ایـن موضـوع دارای ابعـاد 
مختلـف، متعدد و گسـترده اسـت کـه باید به صـورت دقیق 

آن را بررسـی کرد.

رییـس سـازمان بازرسـی کل کشـور به رییس قـوه قضاییه 
در مـورد پیگیـری پرونده »آسـیه پناهی« گـزارش داد.

بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از قـوه قضاییه، حجت االسـام 
در  بازرسـی  سـازمان  بررسـی های  پیرامـون  درویشـیان 
زمینـه تخریـب آلونک آسـیه پناهی زن کرمانشـاهی، گفت: 
مامـوران شـهرداری فاقـد دسـتور قضایـی تخریـب بودند و 
بـرای اینکـه مقاومـت متوفـی را بشـکنند تـا مانـع تخریب 
آلونـک نشـود، از اسـپری فلفـل غیرمجاز اسـتفاده کرده اند. 
درویشـیان در جلسـه شـورای عالـی قـوه قضاییـه پیرامون 
بررسـی های سـازمان بازرسـی در زمینه تخریـب آلونک زن 
کرمانشـاهی، اظهـار کـرد: به محـض اطاع از ایـن موضوع، 
هـم سـازمان بازرسـی و هم دادگسـتری اسـتان کرمانشـاه 

ورود کردنـد.

 باید از اعتماد مردم به 
بازار سرمایه حفاظت شود

بانک مهر اقتصاد هم در 
بانک سپه ادغام شد

۳۲ هزار پالک روی 
گسل های شهر تهران 

ماموران شهرداری به »آسیه 
پناهی« اسپری فلفل زدند
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پسماندحیات وحش

پسماند مازندران صاحب متولی شدزایشگاه یوز ایران محیط بان کم دارد 

معـــاون نظـــارت و پایـــش اداره کل حفاظـــت 
ـــت:  ـــمالی گف ـــان ش ـــط زیســـت خراس محی
ــات  ــگاه حیـ ــان در پناهـ ــمار محیط بانـ شـ
ـــر  ـــرم، هشـــت نف وحـــش میاندشـــت جاج
ـــن  ـــد ای ـــتاندارد بای ـــوب و اس ـــت مطل ـــه وضعی ـــیدن ب ـــرای رس ـــه ب ـــت ک اس

ـــد. ـــش یاب ـــی افزای ـــر فعل ـــه براب ـــه س ـــزان ب می
حســـین هراتـــی روز دوشـــنبه بـــه خبرنـــگار ایرنـــا اظهـــار داشـــت: اگـــر 
ـــرم  ـــت جاج ـــا در میاندش ـــمار نیروه ـــه ش ـــان ب ـــط ب ـــر محی ـــار نف ـــی چه حت
ـــی  ـــل م ـــگاه ح ـــن پناه ـــکات در ای ـــادی از مش ـــش زی ـــود، بخ ـــه ش اضاف
شـــود.وی در بـــاره نگرانـــی هـــا از وضعیـــت میاندشـــت جاجـــرم اظهـــار 
داشـــت: یکـــی از نگرانـــی هـــای دوســـت داران محیـــط زیســـت ایـــن 
ـــن منطقـــه مشـــاهده نشـــده  ـــوزی در ای ـــر، ی اســـت کـــه در ســـال هـــای اخی
ـــور  ـــرم حض ـــت جاج ـــوز در میاندش ـــه ی ـــرد: البت ـــان ک ـــت.وی خاطرنش اس
ـــای  ـــن اســـتان ه ـــواره بی ـــب هم ـــرو طل ـــا و قلم ـــه زیب ـــن گون ـــه ای دارد زیراک

ـــت. ـــد اس ـــت و آم ـــه در رف ـــن منطق ـــمنان و ای س

وی در بـــاره کارگذاشـــتن دوربیـــن هـــای تلـــه ای در میاندشـــت گفـــت: 
ــاه پارســـال دوربیـــن هـــای تلـــه ای در آن منطقـــه کارگذاشـــته  مردادمـ
ـــری از  ـــا، تصوی ـــن ه ـــن دوربی ـــا ای ـــود ام ـــال ب ـــاه فع ـــه م ـــا س ـــد و ت ش
یـــوز ثبـــت نکردند.معـــاون نظـــارت و پایـــش اداره کل حفاظـــت محیـــط 
زیســـت خراســـان شـــمالی گفـــت: حفاظـــت از قلمـــرو یوزهـــا در میاندشـــت 
ـــر آن،  ـــاوه ب ـــان دارد و ع ـــط ب ـــای محی ـــت نیروه ـــه تقوی ـــاز ب ـــرم، نی جاج
بایـــد جوامـــع محلـــی در طـــرح هـــای ســـرمایه گـــذاری و گردشـــگری 
ـــا  ـــت ب ـــه میاندش ـــش منطق ـــرای پای ـــت: ب ـــوند. وی گف ـــارکت داده ش مش
کمبـــود تجهیـــزات همچـــون موتورســـیکلت و یـــا ســـوخت مـــورد نیـــاز 
ـــت  ـــش اداره کل حفاظ ـــارت و پای ـــاون نظ ـــتیم. مع ـــه رو هس ـــا روب خودروه
محیـــط زیســـت خراســـان شـــمالی خاطرنشـــان کـــرد: یکـــی از دغدغـــه هـــا 
ـــع ایـــن  در میاندشـــت جاجـــرم، حضـــور دام و چـــرای بیـــش از حـــد در مرات
ـــدن  ـــن ش ـــبب ناام ـــم س ـــان ه ـــای چوپان ـــگ ه ـــور س ـــت، حض ـــه اس منطق
زیســـتگاه یوزپلنـــگ مـــی شـــود کـــه در ایـــن زمینـــه برنامـــه هایـــی در 

ـــود. ـــته ش ـــا کاس ـــمار دام ه ـــا از ش ـــت ت ـــری اس ـــت پیگی دس

ــی اســتاندار  معــاون  هماهنگــی امــور عمران
تشــکیل ســازمان  مازنــدران گفــت کــه 
پســماند بــرای ایــن اســتان در هیــات 
دولــت تصویــب و از ســوی وزارت کشــور 

ــت. ــده اس ــاغ ش اب
 مهــدی رازجویــان روز یکشــنبه در شــورای پســماند مازنــدران در ســاری افــزود : 
بــر اســاس ایــن مصوبــه و بــا تشــکیل ســازمان پســماند در مازنــدران ، تمامــی 
ســازمان هــای مرتبــط بــا ایــن موضــوع در شــهرداری هــای اســتان بایــد منحل 
شــود.وی دلیــل تاخیــر در تشــکیل ســازمان پســماند اســتان مازنــدران را بــا 
ــا  ــهرها ب ــورای ش ــهرداری و ش ــت ش ــی ناشــی از مخالف ــه قانون ــود مصوب وج
ــت :  ــان گف ــام کرد.رازجوی ــت شــهری اع انحــال ســازمان پســماند در مدیری
بــر اســاس موافقــت شــورای اســامی شــهرها و شــهرداری هــا در شــهرهایی 
کــه ســازمان پســماند در بدنــه شــهرداری هــا وجــود دارد، ایــن ســازمان هــا از 
ایــن نهــاد مدیریــت شــهری منفــک مــی شــوند و در زیــر مجموعــه ســازمان 

پســماند قــرار مــی گیرنــد.

ــتان  ــماند در اس ــازمان پس ــارت اداری س ــزودی چ ــه ب ــن ک ــام ای ــا اع وی ب
ــه  ــه ب ــماند و زبال ــوزه پس ــای ح ــئولیت ه ــام مس ــدازی و تم ــدران راه ان مازن
ــن پــس  ــدواری کــرد کــه از ای ــراز امی ایــن ســازمان واگــذار خواهــد شــد ، اب
کارکردهــای اســتان در حــوزه ســاماندهی پســماند بــا مدیریــت جدیــد ســرعت 
ــازمان  ــکیل س ــش از تش ــا پی ــت : ت ــدران گف ــتاندار مازن ــاون اس ــرد. مع گی
پســماند ، مســئولیت ایــن بخــش از ســوی اداره کل دفتــر شــهری و یا ســازمان 
همیــاری شــهرداری هــا پیگیــری مــی شــد کــه بخشــی از ناهماهنگــی هــا نیــز 

ناشــی از تعــدد متولــی بــود.
وی بــا اعــام ایــن کــه موضــوع تشــکیل ســازمان پســماند در اســتان مازنــدران 
ــتان از  ــد اس ــت ارش ــری مدیری ــا پیگی ــون ب ــد و اکن ــروع ش ــال 96 ش از س
وزارت کشــور و هیــات دولــت بــه ســرانجام رســید ، افــزود : در دولــت تدبیــر 
و امیــد توجــه ویــژه ای از ســوی مدیــران بــه حــوزه پســماند بــه خصــوص در 
مازنــدران شــده بــه طــوری کــه موضــوع پســماند در تمامــی 26 منطقــه اســتان 
ــه  ــروگاه زبال ــم نی ــروژه مه ــی ســاخت 2 پ ــات اجرای ســاماندهی شــد و عملی

ســوز در نوشــهر و ســاری نیــز ســرعت گرفــت.

 پیام
 زیست

علت شش حریق اخیر در جنگل ها، روشن کردن آتش در طبیعت بوده است
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به دخالت عوامل انسانی در آتش سوزی جنگل ها گفت: حداقل شش 

مورد آتش سوزهای اخیر به دلیل روشن کردن آتش توسط افراد بوده است.

سـوزی  آتـش  وبویراحمـد گفـت:  کهگیلویـه  اسـتاندار 
منطقـه حفاظـت شـده خاییـز بعـد از پنـج روز تـاش 

مـردم، مامـوران و مسـئوالن مهـار شـد.
حسـین کانتـری روز دوشـنبه در گفـت وگـو بـا ایرنـا 
اظهـار داشـت: بـا تـاش نیروهـای امـدادی مردمـی، 
سـپاه، ارتـش، بسـیج، محیـط زیسـت، منابـع طبیعـی 
منطقـه  سـوزی  آتـش  ادارات  و  دسـتگاه ها  دیگـر  و 
حفاظـت شـده خاییـز کهگیلویـه کـه از عصـر پنجشـنبه 
هشـتم خـرداد آغـاز شـده بـود به طـور کامل مهار شـد.
نیروهـا  همـه  روزی  شـبانه  تـاش  بـه  اشـاره  بـا  وی 
بخصـوی ارتـش و سـپاه در هلـی بـرن نیروهـا و آب 
پاشـی منطقـه دچـار حریـق بیـان کـرد: طـی ایـن پنج 
روز همـه امکانـات بـرای اطفـای حریق منطقـه حفاظت 

شـده بـکار گرفتـه شـد.
کانتـری از همـکاری مقامـات ملـی و پیگیری مسـتمر 
مقامـات کشـوری در بـه کارگیـری تجهیـزات و اطفـای 

حریـق منطقـه حفاظـت شـده تقدیـر کرد.
مشـارکت  بـا  آتـش سـوزی  ایـن  تصریـح کـرد:   وی 
شـبانه روزی بیـش از 500 نفـر از نیروهـای مردمـی و 

امـدادی مهـار شـد.
کانتـری تصریـح کـرد: بیـش از 80 سـورتی پـرواز نیز 
بـا همـکاری بالگردهـای هوانیـروز در هلی بـرن نیروها 

بـر فـراز منطقـه حفاظـت شـده خاییـز نیز انجام شـد.
وی اضافـه کـرد: بـرای اطمینـان کامـل از آتش سـوزی 
دوبـاره نیروهـای زیـادی در منطقـه بـه حالـت آمـاده 

بـاش نیـز هسـتند.
مدیـرکل محیـط زیسـت کهگیلویـه وبویراحمـد نیـز در 
همـه  روزی  شـبانه  تـاش  بـه  اشـاره  بـا  راسـتا  ایـن 
حریـق گفـت:  اطفـای  بـرای  امدادرسـانی  در  نیروهـا 
بحـران خاییـز پـس از پنـج روز تـاش بـی وقفـه مهار 

. شد
سـید اسـدهللا هاشـمی تصریـح کـرد: هنـوز هیـچ گونـه 
آتـش سـوزی و خسـارت  از میـزان سـطح  اطاعاتـی 

بدسـت نیامـد.

سوژه آتش سوزی 
خاییز مهار شد

فریاد خاموش رودخانه های زخمی گیالن 

مکان های مناسب برداشت شن و ماسه آمایش شود

شــانزدهم خــرداد مــاه روز جهانــی محیط 
ــای  ــه ه ــوی رودخان زیســت اســت و گل
ــل  ــونت بی ــه خش ــبانگاهان ب ــان ش گی
هــای مکانیکــی در برداشــت غیــر مجــاز 
ــدای  ــد و ص ــی خراش ــه م ــن و ماس ش
فریــاد ایــن جــاری هــای زالل هــر 
ــای  ــت ه ــش، ن ــر از پی ــوش ت ــار خام ب
آوازشــان هــر بــار کــم رمــق تــر از همیشــه 

ــوازد. ــی ن ــا را م ــده ه ــی دهک دل اهال
ایــن روزهــا همــه مــا از جنــگ و ناامنــی 
ســخن مــی گوییــم و اخبــار ناگــوار 
ــل و  ــی داخ ــت محیط ــی و زیس سیاس

خــارج را پــی گرفتــه و انتشــار مــی دهیم؛ 
همــه در حــال ابــراز تــرس هــا و اضطــراب 
هــای خــود و ارائــه تحلیــل هــای مختلف 
ــط رو  ــا رواب در شــبکه هــای اجتماعــی ی
در روی انســانی هســتیم و البتــه فضــای 
ــه  ــرده ک ــا ک ــکان را مهی ــن ام مجــازی ای
شــاید چهــره ای از خــود ارائــه کنیــم 
کــه بــا چهــره واقعــی مــان فرســنگ هــا 

ــه دارد. فاصل
ــه  ــتند ک ــادی هس ــراد زی ــه اف ــان ک  چن
صبــح تــا شــب از حفاظــت محیــط 
زیســت، ترافیــک، آلودگــی هــوا و کمبــود 
آب شــکوه مــی کننــد امــا در عمــل 
ــاه را  ــیر کوت ــک مس ــتند ی ــر نیس حاض
ــا حمــل ونقــل عمومــی طــی کننــد یــا  ب

حتــی از پرســه زنــی هــای بــی هــدف بــا 
ــت  ــهر دس ــطح ش ــان در س خودروهایش
بردارنــد و شــاید خــود یکــی از آنــان 

ــتیم. هس
ایــن مــِن آرمانــی کــه در فضــای مجــازی 
بــه نمایــش گذاشــته مــی شــود بــا مــِن 
ــری  ــیاری دارد و مف ــاوت بس ــی تف واقع
اســت برای اینکــه از مســئولیت اجتماعی 
خــود شــانه خالــی کــرده و دیگــران را در 
ــروه  ــیار گ ــانیم. دانش ــم بنش ــام مته مق
جنگلــداری دانشــگاه گیــان در ارتبــاط بــا 
موضــوع ایــن گــزارش هــم مــی گویــد : 
ــا  ــه ه برداشــت شــن و ماســه از رودخان
دخالــت در اکوسیســتم منطقــه اســت و 
تغییــر ماهیــت در یــک اکوسیســتم حوزه 

آبخیــز اســت؛ ایــن حــوزه آبخیــز مجموعه 
ــه، خــاک و  ــع، رودخان ــگل، مرت ای از جن
اقلیــم منطقــه مــی باشــد کــه وقتــی در 
یکــی از ایــن فاکتورهــا تغییــر ایجــاد می 
شــود دیگــر فاکتورهــا را نیــز تحــت تاثیــر 

قــرار مــی دهــد.
دکتــر کامبیــز طاهــری آبکنــار در گفــت و 
گــو اختصاصــی بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار 
ــر  ــر را تغیی ــک پارامت ــی ی ــت: وقت داش
مــی دهیــم دیگــر پارامترهــا را نیــز تحــت 
تاثیــر قــرار مــی دهیــم یکی از مشــکاتی 
ــر  ــال اخی ــد س ــا در چن ــه ه ــه رودخان ک
پیــدا کــرده انــد برداشــت شــن و ماســه 
ــث  ــه باع ــت ک ــاز اس ــر مج ــورت غی بص
مــی شــود بســتر رودخانــه حالــت عــادی 
خــود را از دســت داده و باعــث اختــال در 
باالدســت و پائیــن دســت خویش شــود.
ــن شــرایط بســیاری از  ــت : در ای وی گف
ماهیــان در تجدید نســل و تخــم ریزی در 
بســتر رودخانــه نیــاز بــه شــرایط اکولوژی 
خــاص دارنــد؛ وقتــی اکولــوژی منطقــه را 
عــوض مــی کنیــد نســل ماهی هــا تغییر 
مــی کنــد همچنیــن برداشــت غیــر مجــاز 
باعــث تغییــر در رژیــم آبــی مــی شــود و 
در ســیل هــا مــی توانــد باعــث آبگرفتگی 

در اطــراف رودخانــه شــود.
ایــن اســتاد دانشــگاه اضافه کرد: مشــکل 
بزرگــی کــه در مدیریــت اکوسیســتم 
داریــم آن اســت کــه مدیریــت یکپارچــه 
نیســت و جزیــره ای تصمیــم گیــری 
ــتفاده  ــث سوءاس ــن باع ــود و ای ــی ش م
ــی  ــا م ــه ه ســودجویان از بســتر رودخان
گــردد. دکتــر طاهــری بیــان کرد:شــهرهای 
ــان در اطــراف  ــذر زم شــمالی کشــور در گ
رودخانــه هــا واقــع شــده و برداشــت غیــر 

مجــاز رودخانــه هــا باعــث شســته شــدن 
ــی شــود  ــر ســیل م ــا در اث ــل ه ــه پ پای
همانطــور کــه ایــن اتفــاق را در ســال های 
اخیــر در اســتان هــای گلســتان و گیــان 
ــن حاشــیه  ــن رفت ــم و از بی شــاهد بودی
ــا  ــهر ه ــه ش ــث ورود آب ب ــه باع رودخان
ــه  ــی ک ــزود : اتفاقات ــود. وی اف ــی ش م
در چنــد ســال اخیــر در گیــان و اســتان 
هــای شــمالی رخ داده نشــان مــی دهــد 
کــه بایــد بــه بحــث مدیریــت هماهنــگ 
بپردازیــم؛ مــن اعتقــاد دارم در ایــن قضایا 
بایــد بیــن واحدهــای مختلــف تصمیــم 
گیرنــده هماهنگــی بوجــود آیــد.وی ادامه 
ــری  ــم گی ــه تصمی ــوط ب ــن کار من داد:ای
یــک ارگان نیســت چــرا کــه کار بــه چنــد 
پارگــی مــی انجامــد؛ معتقدم اســتانداری 
در ایــن مقولــه نقــش اساســی دارد، بایــد 

ــم  ــرای تصمی ــی ب ــاق فکرهای ــد ات بتوان
ســازی بوجــود بیــاورد و هماهنــگ کنــد؛ 
قانــون کــم نداریــم اجــرای قانــون را 
نداریــم ضمــن آنکــه اگــر اجــرای قانــون را 
داریــم تخلــف از قانــون را هم مــی بینیم. 
ــای  ــی دری ــوزه آب ــکده ح ــر پژوهش مدی
خــزر دانشــگاه گیــان نیــز بــا بیــان اینکــه 
ســیل یعنــی بارانــی کــه روی زمیــن مــی 
ــود  ــی ش ــذب م ــی از آن ج ــارد و بخش ب
ــوذ  ــت نف ــر ظرفی ــازاد ب ــه م و بخشــی ک
زمیــن هســت هم روی ســطح اراضــی راه 
مــی افتــد، معتقــد اســت :اگــر اقداماتــی 
ــم  ــوذ را ک ــزان نف ــه می ــم ک ــام دهی انج
کنیــم یا ســرعت تبدیــل حرکــت روان آب 
هــا را زیــاد نماییــم ، نتیجــه ایــن اتفــاق 
ــه اســت. ــاال آمــدن ســطح آب رودخان ب

معـاون حفاظـت و امـور اراضـی سـازمان 
جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور بـا 
تاکیـد بر لزوم اختصـاص اعتباراتی به این 
سـازمان برای مقابله بهتر با آتش سـوزی ها 
و پیشـگیری از وقـوع ایـن اتفاقـات گفـت 
کـه از پنـج مـورد آتش سـوزی وسـیع سـه 
مـورد اطفـاء شـده و دو منطقـه همچنـان 
در  نیروهـا  دارد کـه  وجـود  آتش سـوزی 
حال اطفاء آن هسـتند.بهمن افراسیابی در 
نشسـتی در مجلس شورای اسـامی برای 
بررسـی آتش سـوزی های اخیر در جنگل ها 
و مراتـع به خصوص مناطـق زاگرس، اظهار 

کـرد: 125 میلیـون هکتـار از سـوی منابـع 
طبیعـی کشـور اسـت کـه 84.2 میلیـون 
هکتـار عرصه هـای مرتعـی و 14.2 میلیون 
هکتـار عرصه جنگلی، 32.5 میلیون هکتار 
بیابان هـا و مابقی سـایر عرصه هـا همچون 
چمـن زار اسـت.به گفته وی، عوامـل زیادی 
منابـع طبیعـی کشـور را تهدیـد می کنند که 
پررنگ تریـن آن حریـق بـوده که هر سـاله 
در کشـور رخ می دهد. در سـایر کشـورهای 
دارد.  وجـود  حریـق  و  آتش سـوزی  دنیـا 
سـاالنه در دنیـا سـه برابر عرصه هـای منابع 
طبیعـی کشـور مـا دچـار حریق می شـوند. 

در دنیـا حـدود 400 میلیـون هکتار در سـال 
می سـوزد در کشـور مـا طـی دوره 13 سـاله 
طعمـه  سـال  در  هکتـار  هـزار   16 حـدود 
آن  اعظـم  بخـش  کـه  می شـود  حریـق 
مرتـع و حـدود 4000 هکتـار عرصـه جنگلی 

اسـت. سیاسـت های اجرایـی بـرای مقابله 
بـا حریـق وجـود دارد امـا در سـال 1399 با 
توجـه به بارندگی ها و به دنبـال آن احتمال 
افزایـش آتش سـوزی ها می دانسـتیم کـه 

سـال سـختی را پیـش رو داریم.

آتش سوزی های وسیع در 3 
منطقه اطفاء شده است

۹۹۰ هکتار در آتش سوخت

رییــس ســازمان محیــط زیســت بــا بیــان این کــه بایــد پــروژه زاگــرس میانــی را به 
عنــوان طرحــی مســتقل دانســت کــه به همــکاری  همــه دســتگاه ها نیازمند اســت، 
گفــت: در طــول یــک مــاه گذشــته 990 هکتــار در آتــش ســوخت کــه حتــی یــک 
هکتــار آن هــم زیــاد اســت، امــا نبایــد مســاله را بــه گونــه ای جلــوه داد کــه انــگار 
همــه کشــور می سوزد.عیســی کانتــری در نشســتی در مجلــس شــورای اســامی 
بــرای بررســی آتش ســوزی های اخیــر در جنگل هــا و مراتــع بــه خصــوص مناطــق 
ــوی  ــد جل ــه بای ــرد: آتش ســوزی بخشــی از طبیعــت اســت ک ــار ک زاگــرس، اظه
ــر هــم  ــل آتش ســوزی اخی ــی دلی ــل ممکــن رســاند ول ــه حداق ــت و ب آن را گرف
ــادی رشــد کــرده کــه  ــا بارندگی هــا علف هــای زی بارندگی هــای مناســب اســت؛ ب
بــا شــروع گرمــا در منطقــه بســتری بــرای آتــش ایجــاد شــده اســت.وی بــا بیــان 
این کــه آتش ســوزی ها ســه جنبــه و عامــل طبیعــی، انســانی و عمــدی دارد، اظهــار 
کــرد: باالخــره آتش ســوزی در همــه دنیــا رخ می دهــد. ســال گذشــته جنگل هــا و 
مراتــع اســترالیا بــا آن همــه امکانــات حــدود دو میلیــون و 400 هزار هکتار ســوخت 
کــه ایــن میــزان در کانــادا 600 هــزار هکتــار بــود پــس نبایــد خیلــی نگــران باشــیم 

ولــی آمادگــی ضــروری اســت تــا خســارات را بــه حداقــل ممکــن برســانیم

ته
نک

دکتـر مهدی اسـماعیلی ورکی متخصص مهندسـی رودخانه  
بـه خبرنـگار ایرنا مـی گوید : بارندگـی که االن اتفـاق می افتد 
بدلیل وسـعت مناطق مسـکونی و افزایش توسـعه شهری و 
روسـتایی، عملیات خاکـورزی و نحوه کشـت و کار، افزایش 
چـرای دام هـا و کم شـدن مراتع بـه شـرایط طغیانی تبدیل 
می شـود؛ در نتیجه شـاهدیم باران۱۰۰ میلیمتر بر سـاعتی که 
۲۰، ۳۰ سـال پیش داشتیم االن در همان شرایط وضعیتش 

در رودخانـه ها طغیانی تر شـده اسـت.
وی اظهـار داشـت: سـیالبی کـه ۳۰ سـال پیـش در رودخانه 
مـی آمـد، اتفـاق خاصـی رقم نمـی زد حال چـرا در ایـن بازه 
۲۰ سـال اخیر می بینیم سـیل ها موجی از خسـارت ها اعم 
از تخریـب اراضـی حاشـیه تـا آسـیب دیـدن پـی سـازه ها و 
موضوعاتـی از ایـن دسـت را رقـم مـی زنـد؟ وی ادامـه می 
دهـد : وقتـی کـه برداشـت شـن و ماسـه اتفـاق مـی افتـد 
نتیجه آن می شـود که شـما بسـتر فعـال رودخانـه را گودتر 

مـی کنید.

محیط 
جنگلزیست

۵۰ هزار اصله درخت در آتش سوختاعالم جرم علیه هفت واحد صنعتی دماوند
رییـس اداره حفاظـت محیـط 
دماونـد  شهرسـتان  زیسـت 
گفـت: هفـت پرونـده حقوقـی 
محیـط  تخلفـات  بـه  مربـوط 
زیسـتی مرتبـط بـا صنایـع و معـادن بـا توجـه بـه طـرح 
قضایـی  مراجـع  سـوی  از  اداره  ایـن  سـوی  از  دعـوی 

اسـت. رسـیدگی  حـال  در  دماونـد  شهرسـتان 
 محمـد فریـدی بـا اشـاره به یک واحد شـن و ماسـه در 
دماونـد گفـت: یـک واحـد فعـال در زمینه شـن و ماسـه 
کـه بـه دلیـل اسـتقرار نامناسـب، ایجـاد آلودگـی محیط 
زیسـتی، تهدیـد علیـه بهداشـت و سـامت عمومـی بـه 
مرجـع قضایـی معرفی شـده بـود، با صدور حکـم قانونی 

شـد. محکوم 
و  واحـد  ایـن  علیـه  جـرم  اعـام  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
پیگیری هـای حقوقـی از سـال گذشـته انجـام شـده بود، 
اظهارکـرد: باتوجـه بـه آالیندگـی و تخلفات صـورت گرفته 
توسـط ایـن واحـد، حکـم قطعـی علیرغـم اعتراضـات 
متشـاکی از سـوی مرجـع قضایـی شهرسـتان صـادر و 

ابـاغ شـد.
رییـس اداره حفاظـت محیط زیسـت شهرسـتان دماوند 
بـه پیگیری هـای مسـتمر ایـن اداره کـه در نهایـت منجر 
بـه صـدور حکـم محکومیـت قطعـی شـد، اشـاره کـرد و 
گفـت: متصـدی این واحـد برابر رای صادره به شـش ماه 

حبـس تعزیـری و جریمـه نقدی محکوم شـده اسـت.

رئیـــس پـــارک ملـــی کرخـــه 
هـــزار   50 حـــدود  گفـــت: 
اصلـــه درخـــت و نهـــال در 
آتش ســـوزی جنـــگل کرخـــه 

شهرســـتان شـــوش در آتـــش ســـوخت.
محمـــد الونـــدی روز دوشـــنبه در گفـــت و گـــو بـــا 
جنگل هـــای  از  بخشـــی  افـــزود:  ایرنـــا  خبرنـــگار 
ــه  ــتای مالحـ ــدوده روسـ ــه در محـ ــده کرخـ حفاظت شـ
و شـــهر فتح المبیـــن ســـاعت 13 روز یکشـــنبه دچـــار 

شـــد. آتش ســـوزی 
وی اظهارداشـــت: آتـــش ســـوزی جنـــگل کرخـــه تـــا 
ـــه  ـــا ب ـــد ام ـــار ش ـــروز مه ـــداد ام ـــاعات بام ـــتین س نخس

دلیـــل گرمـــای هـــوا و وزش بـــاد در برخـــی نقـــاط دوبـــاره 
شـــعله ور می شـــود کـــه البتـــه قابـــل کنتـــرل اســـت.

ـــط  ـــه محی ـــان اینک ـــا بی ـــه ب ـــی کرخ ـــارک مل ـــس پ رئی
ـــه  ـــه منطق ـــش ب ـــار آت ـــرای مه ـــش نشـــانان ب ـــان و آت بان
اعـــزام شـــده بودنـــد، افـــزود: بـــرای خامـــوش کـــردن 
ـــک  ـــت کم ـــز درخواس ـــوار نی ـــتان همج ـــش از شهرس آت
ـــزارع  ـــش م ـــش زدن کاه و کل ـــود آت ـــه می ش ـــد. گفت ش
ـــگل  ـــه جن ـــش ب ـــرایت آت ـــث س ـــاورزان باع ـــط کش توس

ـــت. ـــده اس ـــتان ش ـــمال خوزس ـــه در ش کرخ
ـــاده  ـــرب ج ـــری غ ـــج کیلومت ـــه در پن ـــی کرخ ـــارک مل پ
ترانزیتـــی اندیمشـــک - اهـــواز در حـــوزه شهرســـتان 

شـــوش قـــرار دارد.
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ابالغ بخشنامه »حقوق و مزایای کارکنان وظیفه در سال 1399« به آموزش و پرورش استان ها
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش بخشنامه »حقوق و مزایای کارکنان وظیفه در سال 1399« را به 
ادارات کل آموزش و پرورش استان ها اباغ کرد.

فعالیت های آموزش و پرورش استثنایی در ایام کرونا

ــرورش  ــوزش و پ ــازمان آم ــس س رئی
اســتثنایی از اجــرای320 هــزار ســاعت 
و  )منــزل محــور  آمــوزش مجــازی 
ــه فــرد( توســط 22 هــزار و500  فــرد ب
نفــر از کادر اداری، مدیــران و معلمــان 

ــرداد. خب
جــواد  ســید  ایســنا،  گــزارش  بــه 
شــورای  نشســت  در  حســینی 
راهبــری ســازمان آمــوزش و پــرورش 
ــای  ــریح فعالیت ه ــه تش ــتثنایی ب اس
آموزشــی صــورت گرفتــه شــده در ایــام 

ــت: اجــرای320  ــا پرداخــت و گف کرون
مجــازی  آمــوزش  ســاعت  هــزار 
فــرد(  بــه  فــرد  و  محــور  )منــزل 
کادر  از  نفــر  و500  هــزار   22 توســط 
ــوزش و  ــان آم ــران و معلم اداری، مدی
پــرورش اســتثنایی، تشــکیل 10 هــزار 
2 هــزار مدرســه  گــروه مجــازی در 
تلفیقــی،  مــدارس  و  اســتثنایی 
ــازی در  ــه مج ــگاه و مدرس ــاد پای ایج
7 اســتان، تهیــه و تدویــن 4 فیلــم 
100 واژه و عبــارت بــه زبــان اشــاره 
وآمــوزش و مشــاوره  از طریــق مراکــز 
راهنمایــی و مشــاوره  و 741 مرکــز 
ــه  ــری  از جمل ــژه یادگی ــکات وی مش

پــرورش  و  آمــوزش  فعالیت هــای 
ایــام کروناســت. در  اســتثنایی 

ــه بیــش از 42  وی افــزود: آمــوزش ب
هــزار دانــش آمــوز تحــت پوشــش 
ایجــاد  فراگیــر،  تلفیقــی-  طــرح 
ــان  ــان و پارلم ــازی معلم ــان مج پارلم
مشــورتی مجــازی اولیــاء، آمــوزش 
بــه 90 هــزار نفــر از اولیــا از طریــق 
25 هــزار ســاعت مشــاره تلفنــی و 
ســاعت   476 و  هــزار   2 برگــزاری 
آمــوزش نــکات بهداشــتی از دیگــر 

اســت. فعالیت هــا 
حســینی بــا بیــان اینکــه پــس از 
شــاد  آموزشــی  شــبکه  انــدازی  راه 

ــرورش  ــوزش و پ ــز ســازمان آم تمرک
ــا  ــه آموزش ه ــر ارائ ــز ب ــتثنایی نی اس
ــار  ــت اظه ــرار گرف ــبکه ق ــن ش در ای
کــرد: کارگروهــی در ســتاد و آمــوزش 
ــرای نظــارت،  ــرورش اســتثنایی ب و پ
بهبــود کمــی و کیفــی آمــوزش در 
شــبکه شــاد تشــکیل شــده اســت و 
ــط  ــتودیو ضب ــتا 5 اس ــن راس در همی
ــور  ــتان های کش ــدا در اس ــم و ص فیل
آموزشــی  محتــوای  تولیــد  جهــت 
ــت. ــده اس ــدازی ش ــتاندارد راه ان اس
رئیــس ســازمان آمــوزش و پــرورش 
اســتثنایی بــا بیــان آمــار تحلیلــی 
پــرورش  و  آمــوزش  فعالیــت 
اظهــار  شــاد  شــبکه  در  اســتثنایی 
کــرد:  تمامــی 2 هــزار و750 مدرســه 
ســناد  در  شــده  ثبــت  اســتثنایی 

 44 و  شــاد شــده اند  شــبکه  عضــو 
هــزار و 760 معلــم درس از 60 هــزار و 
95 معلــم درس ثبــت شــده در ســناد 
ــم درس هــا  معــادل 73.4 درصــد معل

عضــو شــبکه شــاد شــده اند.
خراســان  اســتان های  افــزود:  وی 
بوشــهر،  قــم،  کرمانشــاه،  شــمالی، 
ــتان  ــاری و خوزس ــال بختی ــار مح چه
در  عملکــرد  بهتریــن  ترتیــب  بــه 
عضویــت معلــم  درس در شــبکه شــاد 

داشــته اند. را 
ــداد کاس  ــه تع ــاره ب ــا اش حســینی ب
درس هــای تشــکیل شــده در شــاد 
افــزود: از 11 هــزار و 356 کاس درس 
هــزارو760   ســناد9  در  شــده  ثبــت 
ــد در  ــادل 85.9 درص کاس درس مع
شــاد تشــکیل شــده اســت و اســتان 

هــای خوزســتان، همــدان، البــرز، قــم، 
ترتیــب  بــه  لرســتان   و  کرمانشــاه 
بهتریــن عملکــرد در ایــن زمینــه را 

ند. داشــته ا
وی افــزود: از 68 هــزار و 804 دانــش 
آمــوز ثبــت شــده در ســناد  34 هــزار و 
ــادل  ــوز اســتثنایی مع ــش آم 865 دان
بــا 50،7 درصــد عضــو شــبکه شــاد 
همــدان،  اســتان های  کــه  شــده اند 
شــمالی،  خراســان  خوزســتان، 
لرســتان و هرمــزگان بهتریــن عملکــرد 

را در ایــن زمینــه داشــته اند.
ــرورش  ــوزش و پ ــازمان آم ــس س رئی
اســتثنایی گفــت: مــدارس دوره اول 
ابتدایــی  دوره  و  متوســطه  دوم  و 
ــاد  ــبکه ش ــه ش ــد ب ــر درص ــا حداکث ب
متوســطه  دوم  دوره  و  پیوســته اند 
و  درس«  »کاس  مولفه هــای  در 

اول  رتبــه  دانش آمــوز«  »تعــداد 
اهمیــت  از  ایــن نشــان  دارد کــه  را 
ــی  ــات آموزش ــه خدم ــان در ارائ معلم
بــه دانش آمــوزان جهــت شــرکت در 
ــم مــی باشــد. کنکــور و دریافــت دیپل
بــه گــزارش مرکــز اطــاع رســانی و 
و  آمــوزش  وزارت  عمومــی  روابــط 
در  همچنیــن  افــزود:  وی  پــرورش، 
ــی   ــای تحصیل ــر دوره ه ــی متغی بررس
تمامــی  در  رتبــه  پایین تریــن 
متوســطه  اول  دوره  بــه  مولفه هــا 
ــه اســت.  ــق گرفت ــه ای تعل پیــش حرف
دوره ابتدایــی علیرغــم کســب رتبــه 
در  درس«،  »معلــم  متغیــر  در  بــاال 
متغیــر »تعــداد دانش آمــوز« عضــو 
ــت  ــن  رادریاف ــه پایی ــاد رتب ــبکه ش ش

کــرده اســت.

تحانــات حضــوری دانــش آمــوزان پایــه 
ــده و  ــاز ش ــرداد آغ ــم خ ــم از شش نه
امتحانــات نهایــی نیــز از ابتــدای هفتــه 
آینــده، 17 خــرداد آغــاز مــی شــود. 
رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی بــرای 
برگــزاری امتحانــات مــورد تاکیــد وزارت 
ــرورش و وزارت بهداشــت  ــوزش و پ آم
اســت و اگــر مدرســه ای از آن تخطــی 
کــرد دانــش آمــوزان مــی تواننــد مــوارد 

را بــه مراجــع مربــوط گــزارش کننــد.

تربیــت  معــاون  حمیــدی،  مهــرزاد 
و  آمــوزش  وزارت  ســامت  و  بدنــی 
ــا  ــا ایســنا، ب ــو ب ــت وگ ــرورش در گف پ
بیــان اینکــه در دو ســه هفتــه گذشــته 
ــا مشــخص شــدن تصمیــم نهایــی  و ب
کمیتــه ملــی کرونــا بــرای برگــزاری 
و  نهــم  پایــه  امتحانــات  حضــوری 
دوازدهــم، جلســات مشــترکی بــا مرکــز 
آمــوزش  وزارت  آمــوزش  ســنجش 

و پــرورش و وزارت بهداشــت برگــزار 
شــد و در نهایــت شــرایط برگــزاری 
امتحانــات حضــوری بررســی و در قالب 
دســتورالعمل و پروتکل های بهداشــتی 
ــاغ شــد.وی  ــه مــدارس اب ــن و ب تدوی
ــای گذشــته  ــزود: برخــاف ســال ه اف
کــه همــه رشــته هــا و گرایــش هــا هــر 
ــات  ــرده امتحان ــورت فش ــه ص روز و ب
نهایــی را برگــزار مــی کردنــد اما امســال 
ــزار  ــان برگ ــک روز در می ــات ی امتحان
ــی  ــال برخ ــوان مث ــه عن ــود. ب ــی ش م
ــک روز  ــری در ی ــته نظ ــات رش امتحان
و امتحانــات رشــته  هــای دیگــر در روز 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــر برگ دیگ

تجمع دانش آموزان در 
حوزه های امتحانی، ممنوع

آغاز غربالگری بینایی ۳ تا ۶ 
ساله ها از اواسط تیرماه

معــاون پیشــگیری از معلولیت هــای ســازمان بهزیســتی کشــور از آغــاز برنامــه 
کشــوری پیشــگیری از تنبلــی چشــم و ســایر اختــاالت بینایــی ویــژه کــودکان 

3 تــا 6 ســاله در نیمــه تیرمــاه خبــر داد.
 مینــو رفیعــی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان بهزیســتی 
کشــور بعــد از شــیوع کرونــا بــرای انجــام غربالگــری و برنامه هــای پیشــگیری 
ــرده  ــه ک ــی تهی ــه پروتکل های ــور جداگان ــه ط ــازمان ب ــن س ــت ای از معلولی
اســت، گفــت: پروتــکل غربالگــری شــنوایی کــودکان از دو هفتــه پیــش تهیــه 

و فراینــد آن مجــددا آغــاز شــده اســت.
ــد و در  ــد از تول ــودکان بع ــنوایی ک ــری ش ــه غربالگ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــرایط  ــا و ش ــیوع کرون ــد از ش ــح داد: بع ــود، توضی ــام می ش ــتان انج بیمارس
خــاص بیمارســتان های کشــور انجــام ایــن غربالگــری بــرای مدتــی متوقــف 
شــد، امــا بعــد از تهیــه پروتــکل غربالگــری در شــرایط ویــژه و ابــاغ آن بــه 
اســتان ها، انجــام ایــن فراینــد مجــددا شــروع شــده اســت. البتــه ایــن فراینــد 
ــا  ــر انجــام می شــود ت ــا ایمن ت ــر ام ــه شــکل پیچیده ت در شــرایط موجــود ب

مشــکلی بــرای نــوزادان ایجــاد نشــود.    

ته
نک

رئیـس سـازمان آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی با بیـان آمار 
تحلیلـی فعالیـت آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی در شـبکه 
شـاد اظهـار کـرد:  تمامـی ۲ هـزار و۷۵۰ مدرسـه اسـتثنایی 
ثبـت شـده در سـناد عضو شـبکه شـاد شـده اند و ۴۴ هزار و 
۷۶۰ معلـم درس از ۶۰ هـزار و ۹۵ معلـم درس ثبـت شـده 
در سـناد معـادل ۷۳.۴ درصـد معلـم درس ها عضو شـبکه 

شـاد شـده اند.
وی افـزود: اسـتان های خراسـان شـمالی، کرمانشـاه، قـم، 
ترتیـب  بـه  خوزسـتان  و  بختیـاری  محـال  چهـار  بوشـهر، 
بهتریـن عملکـرد در عضویـت معلـم  درس در شـبکه شـاد 

داشـته اند. را 
حسـینی با اشـاره بـه تعداد کالس درس های تشـکیل شـده 
در شـاد افـزود: از ۱۱ هـزار و ۳۵۶ کالس درس ثبـت شـده 
در سـناد۹ هـزارو۷۶۰  کالس درس معـادل 8۵.۹ درصد در 
شـاد تشکیل شـده است و اسـتان های خوزسـتان، همدان، 
البـرز، قم، کرمانشـاه و لرسـتان  بـه ترتیب بهتریـن عملکرد 

در ایـن زمینه را داشـته اند.

خبر

جامعهقانون

پخش نمایش های کوتاه اجتماعی از رادیو نمایشدر حوزه زنان و کودکان خألهای قانونی داریم
ــهروندی  ــوق شـ ــتیار حقـ دسـ
و  زنـــان  امـــور  معاونـــت 
خانـــواده ریاســـت جمهـــوری 
و  زنـــان  در حـــوزه  گفـــت: 
ـــل  ـــه قت ـــه در زمین ـــم ک ـــی داری ـــای قانون ـــودکان خأله ک
ـــجادی  ـــهناز س ـــهود است.ش ـــم مش ـــرفی ه ـــا اش رومین
ـــور در  ـــاون رئیس جمه ـــهروندی مع ـــوق ش ـــتیار حق دس
ـــر،  ـــگار مه ـــا خبرن ـــو ب ـــواده در گفتگ ـــان و خان ـــور زن ام
ــونت  ــع خشـ ــه منـ ــت الیحـ ــن وضعیـ ــاره آخریـ دربـ
ـــر  ـــاق اخی ـــوع اتف ـــه وق ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــان گف ـــه زن علی
ـــح  ـــت لوای ـــه در نوب ـــن الیح ـــرفی ای ـــا اش ـــرای رومین ب
دولـــت قـــرار دارد و همچنـــان منتظـــر بررســـی آن 

ـــل  ـــه دلی ـــه ب ـــتیم. البت ـــح هس ـــیون لوای ـــط کمیس توس
وقـــوع اتفـــاق اخیـــر بـــرای رومینـــا اشـــرفی بررســـی 
ـــان  ـــا بی ـــجادی ب ـــه است.س ـــرار گرفت ـــت ق آن در اولوی
ـــد بررســـی  ـــور فراین ـــر دســـتور رئیـــس جمه ـــا ب ـــه بن اینک
الیحـــه منـــع خشـــونت علیـــه زنـــان خـــارج از نوبـــت 
و بـــا اولویـــت آغـــاز خواهـــد شـــد. افـــزود: معاونـــت 
ـــر، رئیـــس  ـــا در جلســـات اخی ـــاش اســـت ت ـــان در ت زن
ـــرار دهـــد. دســـتیار  کمیســـیون الیحـــه را در دســـتورکار ق
ــور  ــور در امـ ــاون رئیس جمهـ ــهروندی معـ ــوق شـ حقـ
ـــه  ـــی اســـت ک ـــن در حال ـــه داد: ای ـــواده ادام ـــان و خان زن
معاونـــت زنـــان بارهـــا وجـــود خـــأل قانونـــی در حـــوزه 

زنـــان و کـــودکان را گوشـــزد و اعـــام کـــرده اســـت.

خــرداد   17( شــنبه  روز  از 
مجموعــه  پخــش  مــاه(، 
پنــج  کوتــاه  نمایــش 
 » نــو  »طرحــی  قســمتی 
بــا موضوعــی اجتماعــی در رادیــو نمایــش آغــاز 

. د می شــو
ــط عمومــی اداره  ــل از رواب ــه نق ــزارش ایســنا ب ــه گ ب
کل هنرهــای نمایشــی رادیــو، ایــن مجموعــه رادیویــی 
ــد حیــدری نوشــته و در خاصــه داســتان آن  را مجی
ــی هســتند  ــد و شــادی زوج جوان ــده اســت: فری آم
کــه تحــت تأثیــر یــک برنامــه رادیویــی، تصمیمــات 
ایــن  مــی گیرنــد.  زندگی شــان  بــرای  جدیــدی 

نمایــش ایده هایــی نــو بــرای ســبک زندگــی زوج هــا 
ــد. ــه می ده ارائ

آذرنیــا،  تهیه کنندگــی فرشــاد  بــه  نــو«  »طرحــی 
کارگردانــی داریــوش شــهبازی و بــا بــازی ایــوب 
ــی در اداره  ــه تازگ ــان ب ــان قرب ــیما ج ــی و ش آقاخان
ــت. ــده اس ــد ش ــو تولی ــی رادی ــای نمایش کل هنره
ایــن مجموعــه رادیویــی بــه گویندگــی معصومــه 
و  محتشــمی  محمدرضــا  صدابــرداری  نــورزاد، 
افکتــوری نرگــس موســی پور از روز شــنبه 17 خــرداد 
ــو نمایــش پخــش  ــه از رادی ــاه ســاعت 6:30 دقیق م
مــی شــود و تکــرار آن ســاعت 16:45 دقیقــه اســت.

پس از راه اندازی شبکه آموزشی شاد تمرکز سازمان آموزش و پرورش استثنایی نیز بر ارائه آموزش ها در این شبکه قرار گرفت

 اعضـای شـورای فرهنگـی ـ اجتماعـی زنـان و خانـواده 
خواسـتار ابـاغ »سـند ملـی حقـوق کـودک و نوجـوان« از 

طـرف شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی شـدند.
بـه گـزارش شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی، جلسـه 866 
شـورای فرهنگـیـ  اجتماعـی زنـان و خانـواده بـه ریاسـت 
زهـرا آیت اللهـی رییـس شـورای فرهنگی اجتماعـی زنان و 
خانـواده در محـل دبیرخانـه شـورای عالی انقـاب فرهنگی 

برگزار شـد.
در ابتـدای ایـن جلسـه اعضـا بـه بررسـی ماجـرای قتـل 
جامعه  شناسـی،  روانشناسـی،  منظـر  از  اشـرفی  رومینـا 

پرداختنـد. فقهـی  و  حقوقـی 

 عضـو انجمـن پوسـت ایـران بـا یـادآوری اینکـه عـوارض 
پوسـتی در کنـار سـرفه، تب، بدن درد و غیـره از دیگر عایم 
کرونـا در فـرد مبتـا محسـوب می شـود، گفـت: عـوارض 
پوسـتی ناشـی از ویـروس کرونـا در میـان گروه های سـنی 

مختلـف، نشـانه های متفاوتـی دارد.
ویـروس کرونـا، صدومیـن روز ظهـور و شـیوع خـود را طـی 
کـرد و در ایـن مـدت، جـان بیـش از سـیصد هـزار نفـر را 
در سراسـر جهـان گرفته اسـت. ویـروس تاجـداری که هزار 
چهـره دارد و هـر روز بـا نقـاب و عامتی جدید خـود نمایی 
مـی کنـد؛ یـک روز با تب و لـرز، بدن درد و غیـره و دگر روز 

بـا عـوارض پوسـتی و عروقـی و مغزی.
بـه بـاور کارشناسـان، در بیـن این عایـم، عوارض و نشـانه 
هـای پوسـتی بیـش از همـه گمـراه کننده اسـت زیـرا وجه 
مشـترک بسـیاری از بیمـاری ها اسـت، به عنـوان مثال گاه 
وجـود عوارضـی ماننـد کهیـر در بـدن را بـه گرمی خـوردن و 
حساسـیت هـای غذایی نسـبت می دهند تـا عامت کرونا.

مدیـر کل کمیتـه امداد اسـتان تهـران از کمـک 83 میلیارد 
تومانـی مـردم اسـتان در رزمایـش ایران همـدل خبر داد.

بـه گـزارش ایسـنا، سـید ابوالفضـل پرپنچـی بـا اشـاره بـه 
اقدامـات کمیتـه امداد اسـتان در ماه مبـارک رمضان گفت: 
بـا آغاز مـاه مبارک رمضـان و پیرو فرمایشـات مقام معظم 
رهبـری و دعـوت از همـگان بـه منظـور ایجـاد رزمایـش 
همدلـی، مواسـات و کمـک مومنانـه در اسـتان تهـران بـا 
همـکاری گـروه هـای جهـادی، بسـیج و خیـران اقدامـات 
خوبـی بـرای کمک رسـانی به نیازمنـدان و فقرا انجام شـد. 
وی ادامـه داد: یکـی از ایـن اقدامـات توزیـع غـذای گـرم 
بیـن نیازمنـدان بـود در قالب طـرح اطعام مهـدوی و در 101 
آشـپزخانه غـذای گرم طبخ و قبـل از افطار بیـن خانوارهای 
نیازمنـد توزیع میشـد که در همین راسـتا 955هـزار و 745  

پـرس غـذای گـرم در مـاه مبـارک رمضـان توزیع شـد.

لزوم ابالغ سند ملی 
حقوق کودک

تظاهرات پوستی کرونا 
چگونه است؟

کمک 8۳ میلیاردی 
مردم به کمیته امداد

جامعهجامعه

حدود ۸۶ میلیون کودک در معرض خطر »فقر«کدام نام ها در سال ۹۸ بیشترین فراوانی را داشته است؟

ســخنگوی ســازمان ثبــت احــوال گفــت: »امیرعلــی« 
ــواده  ــی خان ــام انتخاب ــن ن ــه« فراوان تری و »فاطم
ــود از  ــوزادان خ ــرای ن ــه ب ــت ک ــی اس ــای ایران ه
ــاب  ــال 98 انتخ ــان  س ــا پای ــن ت ــدای فروردی ابت
کرده انــد. ابوترابــی افــزود: نام هــای انتخــاب شــده بــرای پســران بــا 
بیشــترین فراوانــی در ســال 98بــه ترتیــب : امیرعلــی، محمــد، علــی، 
ــود و   ــا ب ــاس، ســامیار، آراد و  آری امیرحســین، حســین، ابوالفضــل، امیرعب
نام هــای انتخــاب شــده بــرای دختــران بــا بیشــترین فراوانــی بــه ترتیــب : 
فاطمــه، زهــرا، حلمــا، زینــب، آوا، مرســانا، یســنا، نازنیــن زهــرا، فاطمــه زهــرا  

ــود. ــاران ب و ب
ــد  ــر متول ــزار و 135 نف ــون و 196 ه ــک میلی ــت: در ســال گذشــته ی وی گف
ــال  ــداد والدت در س ــن تع ــه از ای ــید ک ــت رس ــه ثب ــا ب ــدند و والدت آنه ش
ــد. گذشــته 616 هــزار و 494 نفــر پســر و 579 هــزارو 641 نفــر دختــر بودن
ســخنگوی ســازمان ثبــت احــوال افــزود: در ســال 1397 هــم یــک میلیــون و 
366 هــزار و 487 نفــر متولــد شــدند و والدت آنهــا بــه ثبــت رســید کــه 704 

هــزار و 10 نفــر پســر و 662 هــزار و 477 نفــر هــم دختــر بودنــد.
ابوترابــی درمــورد نســبت جنســی حاصــل از ثبــت رویــداد والدت در ســال 98 
ــد  ــر متول ــر هــر 100 دخت ــد شــده در براب ــداد پســران متول ــرد: تع ــح ک تصری
شــده 106.4 بــوده و نســبت والدت ثبــت شــده بــرای ســاکنان شــهرها شــامل 
75.8 درصــد و نســبت ثبــت والدت در مهلــت قانونــی بــه ثبــت تــا یکســال 
ــن ســوال  ــه ای ــی در پاســخ ب ــود. ابوتراب ــز 98.8 درصــد ب ــوع نی پــس از وق
ــا  ــام ب ــاب ن ــور، انتخ ــوال کش ــت اح ــون ثب ــاده 20 قان ــر م ــد: براب ــی گوی م
اعــام کننــده اســت، بــرای نــام گــذاری یــک نــام ســاده یــا مرکــب )مثــل 
ــام محســوب مــی شــود،  ــد آن( کــه یــک ن حســین، محمــد مهــدی و مانن

انتخــاب خواهــد شــد.
ــت  ــک حیثی ــب هت ــه موج ــی ک ــام های ــاب ن ــد : انتخ ــی ده ــه م وی ادام
ــای  ــام ه ــاب و ن ــن و الق ــن عناوی ــود و همچنی ــامی می ش ــات اس مقدس
زننــده و مســتهجن یــا نامتناســب بــا جنــس، ممنــوع اســت. تشــخیص نــام 
هــای ممنــوع بــا شــورایعالی ثبــت احــوال اســت و ایــن شــورا نمونــه هــای 

ــه ایــن ســازمان اعــام مــی کنــد. آن را تعییــن و ب

بــه گــزارش ســایت خبــری فرانســه 24، طبــق یــک 
ــی  ــازمان های غیردولت ــه مشــترک توســط س مطالع
Save the Children و Unicef، بــه دلیــل عواقــب 
اقتصــادی همــه گیــری ویــروس کرونــا، تعــداد 
ــد 15 درصــد  ــد مــی توان ــر زندگــی می کنن ــی کــه در خانواده هــای فقی کودکان

نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش یابــد.
 19-Covid ــر ــه گی ــاری هم ــادی بیم ــای اقتص ــنا، پیامده ــزارش ایس ــه گ ب
ــر  ــر را در فق ــودک دیگ ــون ک ــادی 86 میلی ــال می ــان س ــا پای ــد ت می توان
فــرو ببــرد. ایــن آمــار براســاس یــک مطالعــه مشــترک توســط ســازمان های 
ــل متحــد یونیســف  غیردولتــی Save the Children و آژانــس ســازمان مل
اعــام شــده اســت.در بیانیــه مطبوعاتــی کــه چهارشــنبه 27 مــه ) 7 خــرداد( از 
طــرف دو ســازمان ذکــر شــده منتشــر شــد، درمجمــوع ، 672 میلیــون کــودک 
ــه ســال گذشــته 15 درصــد  ــد کــه نســبت ب ــرار می گیرن ــر ق ــر فق تحــت تأثی
افزایــش یافتــه اســت. تقریبــا دو ســوم ایــن کــودکان در کشــورهای جنــوب 

صحــرای آفریقــا و آســیای جنوبــی زندگــی مــی کننــد.

ــه در  ــر ک ــه گی ــاری هم ــل بیم ــده بدلی ــیب دی ــودکان آس ــداد ک ــش تع افزای
معــرض  فقــر هســتند عمدتــا در اروپــا و آســیای میانــه اتفــاق مــی افتــد؛ این 
آمــار براســاس پیــش بینی هــای بانــک جهانــی و صنــدوق بیــن المللــی پــول 

و داده هــای جمعیتــی حــدود 100 کشــور جهــان صــورت گرفتــه اســت.
بــه گــزارش بیانیــه مطبوعاتــی مذکــور، هنریتــا فــور، مدیــر یونیســف معتقــد 
ــرو  ــا آن روب ــا ب ــه خانواده ه ــی ک ــکات مال ــی مش ــزان و بزرگ ــه می ــت ک اس
ــر  ــرای کاهــش فق ــر ب هســتند، پیشــرفت های ایجــاد شــده در ســالهای اخی

ــد. ــد مــی کن ــار را تهدی ــا از خدمــات اساســی آنه کــودکان و محرومیــت آنه
بــه گفتــه قاضــی Inger Ashing، حامــی ســازمان نجــات کــودکان، بــا اقــدام 
فــوری و مؤثــر مــی توانیــم بــا آگاهــی از خطــر ابتــا بــه بیمــاری همــه گیــر 
ــه  ــم. او ب ــار کنی ــودکان را مه ــیبهای ک ــی از آس ــورها، برخ ــن کش در فقیرتری
مطبوعــات هشــدار مــی دهــد کــه آنهــا "در دوره هــای گرســنگی حتــی کوتــاه 
مــدت و در برابــر ســوء تغذیــه، بســیار آســیب پذیــر هســتند کــه مــی توانــد 

آنهــا را در کل زندگیشــان تحــت تأثیــر قــرار دهــد".
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پیام
میراث 

حمایت دولت از سرمایه گذاران متضرر گردشگری
معاون سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد از حمایت و ارائه تسهیات به 
سرمایه گذاران صنعت گردشگری خبر داد و گفت: این تسهیات در حال حاضر محدودیت ظرفیت و زمانی ندارد و هر طرح 

سرمایه گذاری دچار مشکل در صنعت گردشگری می تواند از آن استفاده کند.

میراثمیراث

اتمام مرمت مسجد تاریخی شیرلوستون های سنگی آپادانای شوش در مسیر ساماندهی

مدیـــر پایـــگاه میـــراث جهانـــی شـــوش 
ـــتون های  ـــای س ـــاماندهی بقای ـــت: »س گف

ـــد.« ـــاز ش ـــوش آغ ـــای ش ـــنگی آپادان س
ــط  ــل از روابـ ــا به نقـ ــزارش میراث آریـ به گـ
ـــتان،  ـــتی خوزس ـــگری و صنایع دس ـــی، گردش ـــی اداره کل میراث فرهنگ عموم
بیـــژن حیـــدری زاده امـــروز دوشـــنبه 12 خردادمـــاه 99 دراین بـــاره اظهـــار 
ـــای  ـــنگی کاخ آپادان ـــتون های س ـــتندنگاری س ـــاماندهی و مس ـــت: »س داش
شـــوش در راســـتای حفاظـــت بیشـــتر از ایـــن آثـــار و بقایـــای تاریخـــی 

ـــت.« ـــرا اس ـــال اج ـــروژه ای در ح ـــی پ ـــمند، ط ارزش
ـــن  ـــنگی ای ـــتون های س ـــای س ـــایه بان روی بقای ـــرای س ـــه داد: »اج او ادام
ـــاب  ـــش آفت ـــر تاب ـــر اث ـــایش ب ـــیب و فرس ـــری از آس ـــور جلوگی کاخ به منظ
تابســـتان و بـــاران در برنامـــه ســـاماندهی بقایـــای ســـتون های ســـنگی 
آپادانـــا گنجانـــده  شـــده اســـت.«مدیر پایـــگاه میـــراث جهانـــی شـــوش 
ـــتون،  ـــامل قلمه س ـــا ش ـــنگی کاخ آپادان ـــح س ـــده مصال ـــرد: »عم ـــد ک تأکی

ــوند.« ــاماندهی می شـ ــن دوره سـ ــتون در ایـ ــتون و سرسـ پایه سـ

ـــوش  ـــا در ش ـــنگی آپادان ـــتون های س ـــاماندهی س ـــه س ـــان این ک ـــا بی او ب
در چنـــد فـــاز انجـــام خواهـــد شـــد، افـــزود: »بـــرای فـــاز نخســـت ایـــن 
پـــروژه مدت زمانـــی بیـــن دو تـــا ســـه مـــاه پیش بینـــی شـــده اســـت.«
کاخ آپادانـــای شـــوش، قصـــر زمســـتانی شـــاهان هخامنشـــی و کاخ 
اصلـــی داریـــوش یکـــم بـــوده اســـت. ایـــن کاخ بـــه دســـتور داریـــوش 
ـــاد در  ـــا 521 پیـــش از می پادشـــاه هخامنشـــی در حـــدود ســـال های 515 ت
ـــد.  ـــاده ش ـــا نه ـــی بن ـــای عیام ـــار و بقای ـــتانی( روی آث ـــهر باس ـــوش )ش ش
ــت.  ــنگ اسـ ــس سـ ــتون های آن از جنـ ــت و سـ ــای کاخ از خشـ دیوارهـ
دیوارهـــای داخلـــی ایـــن کاخ بـــا آجـــر لعـــاب دار پوشـــیده شـــده بـــود و 
ـــی  ـــر آب ـــدار و گل نیلوف ـــیر بال ـــدان، ش ـــربازان گارد جاوی ـــای س دارای نقش ه
ــیر اول  ــان اردشـ ــن کاخ در زمـ ــی از ایـ ــای مهمـ ــت. بخش هـ ــوده اسـ بـ
ـــیر دوم  ـــان اردش ـــد و در زم ـــوزی ش ـــار آتش س ـــاد( دچ ـــش از می )461 پی
ـــد ســـایر  ـــن کاخ مانن ـــاد( بازســـازی شـــد. ســـرانجام ای )359 پیـــش از می
کاخ هـــای هخامنشـــی در زمـــان حملـــٔه اســـکندر به کلـــی ویـــران شـــد.

مدیـــرکل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری 
و صنایع دســـتی آذربایجـــان شـــرقی از 
ـــیرلو  ـــی ش ـــجد تاریخ ـــت مس ـــام مرم اتم
در عجب شـــیر تـــا پایـــان ســـال جـــاری 

خبـــر داد.
اداره کل  عمومـــی  روابـــط  از  به نقـــل  میراث آریـــا  به گـــزارش 
میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی آذربایجـــان شـــرقی، احمـــد 
ـــر،  ـــن خب ـــام ای ـــن اع ـــاه 99 ضم ـــم خردادم ـــزه زاده روز دوشـــنبه دوازده حم
ـــه دوران  ـــیر ب ـــیرلو در عجب ش ـــع ش ـــجد جام ـــت مس ـــت: »قدم ـــار داش اظه
ـــجد،  ـــن مس ـــود در ای ـــای موج ـــه کتیبه ه ـــه ب ـــا توج ـــردد، ب ـــه برمی گ صفوی
ـــن مســـجد  ـــه نســـبت داد. ای ـــه دوران قاجاری ـــوان ب ـــای آن را می ت ـــخ بن تاری
ـــع  ـــا مســـجد جام ـــی ب ـــه از لحـــاظ زیبای تاریخـــی دارای شبســـتانی اســـت ک
میـــدان بنـــاب قابـــل مقایســـه اســـت. شبســـتان ایـــن مســـجد دارای 
دیوارهـــای آجـــری و ســـتون های چوبـــی بـــا سرســـتون های مقرنـــس و 

ـــت.« ـــش اس ـــی منق ـــقف چوب ـــده و س ـــدی ش ـــار بن قط

او در ادامـــه تأکیـــد کـــرد: »بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت حفـــظ و حراســـت از 
ــوان یکـــی از مهم تریـــن جاذبه هـــای گردشـــگری  ــیرلو به عنـ مســـجد شـ
ـــر  ـــاری بالغ ب ـــن اعتب ـــا تأمی ـــی آن ب ـــات مرمت ـــیر اقدام ـــتان عجب ش شهرس

ـــت.« ـــام اس ـــال اتم ـــال در ح ـــون ری ـــارد و 573 میلی ـــک میلی ی
آذربایجـــان  صنایع دســـتی  و  میراث فرهنگـــی، گردشـــگری  مدیـــرکل 
ـــازی و  ـــی، بازس ـــات مرمت ـــه از عملی ـــن مرحل ـــه در ای ـــان اینک ـــا بی ـــرقی ب ش
ـــات،  ـــه از عملی ـــن مرحل ـــت: »طـــی ای ـــرداری محـــراب انجـــام شـــد، گف الیه ب
ــوب،  ــر تثبیـــت و مرمـــت نقاشـــی های روی چـ ــری نظیـ ــات دیگـ اقدامـ
ـــزرک کاری در و  ـــتون ها، ب ـــت س ـــپراخوان، مرم ـــنگ اس ـــا س ـــوار ب ـــرای دی اج

پنجره هـــای چوبـــی به طـــور کامـــل انجـــام شـــده اســـت.«
او بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه مراحـــل مرمـــت مســـجد تاریخـــی شـــیرلو تـــا 
ـــات  ـــه از عملی ـــن مرحل ـــت: »ای ـــید، گف ـــد رس ـــام خواه ـــه اتم ـــان 99 ب پای
ــت  ــوزه مرمـ ــاالن حـ ــر از فعـ ــرای 45 نفـ ــیرلو، بـ ــجد شـ ــت مسـ مرمـ

ــت.« ــرده اسـ ــاد کـ ــغلی ایجـ ــت شـ ــتقیم فرصـ ــورت مسـ به صـ

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
کرمـان از آغـاز دومیـن فصـل بررسـی هـای باستانشناسـی 
شهرسـتان قلعـه گنـج بـا هـدف مستندسـازی آثـار تاریخـی 
ایـن محوطـه خبـر داد.فریـدون فعالی با اشـاره بـه این که این 
بررسـی ها در راسـتای اهداف پژوهشکده باستانشناسی کشور 
نیز انجام می شـود، افزود: در این بررسـی همه ی آثار باسـتانی 

شناسـایی، مستندسـازی و ثبـت و ضبط می شـود.
او بـا بیـان این کـه شهرسـتان قلعـه گنـج پیـش از ایـن در 
یـک فصـل مـورد بررسـی و شناسـایی باستان شناسـی قـرار 
گرفتـه، اضافـه کـرد: بـر پایـه بررسـی هـای باستان شناسـی 
صـورت گرفتـه، سـابقه اسـتقرار در شهرسـتان قلعـه گنـج بـه 
هـزاره پنجـم قبـل از میـاد می رسـد.وی بـا اشـاره بـه این کـه 
ایـن شهرسـتان در بخش هـای پـای کوهـی و میـان کوهـی از 
قابلیت هـای فراوانـی در منابـع آبـی برخـوردار اسـت کـه وجود 
همین امر سـبب شـکل گیری اسـتقرارها در دوره مس سنگی 
و مفـرغ ایـران و منطقـه شـده اسـت، ادامـه داد: همچنین در 
عصـر مفـرغ بـا توجه بـه قابلیت هـای یاد شـده اسـتقرارهای 
انسـانی گسـترش چشـمگیری پیدا کرده و با مناطق پیرامون 
و دوردسـت در ارتبـاط و مـراوده فرهنگـی بوده اسـت کـه از آن 
جملـه می توان به دشـت جیرفت در مناطـق همجوار و مناطق 
دور دسـتی چـون بیـن النهریـن اشـاره کرد.همچنیـن بـه نقل 
از روابـط عمومـی پژوهشـگاه میـراث فرهنگـی و گردشـگری، 
فاطمـه فرشـی جالـی - سرپرسـت هیئـت باستان شناسـی 
محـدوده سـد بلوبیـن در زنجـان - بـا اشـاره بـه یافته هـای 
کاوش نجات بخشـی محوطه روسـتای بلوبین در محدوده سد 
بلوبیـن شهرسـتان ایجرود زنجـان، تاکید کرد: ایـن محوطه را 
می توان یکی از مراکز تولید سـفال منطقه ای محسـوب کرد.او 
با اشـاره به تصمیم شـرکت آب منطقه ای اسـتان زنجان مبنی 
بر سـاخت سـد مخزنی بلوبین در محدوده شهرسـتان ایجرود 
این اسـتان، در سـال 1394، افزود:  محدوده سـد مورد بررسـی 
باستان شناسـی قـرار گرفـت کـه در نتیجـه مشـخص شـد 13 

محوطـه در اثـر سـاخت سـد از بین خواهنـد رفت.    

سوژه حضور دوباره 
باستان شناسان 
در »قلعه گنج«

همکاری سازمان های میراث فرهنگی و برنامه و بودجه

ایجاد پایگاه های جهانی صنایع دستی در شهرهای ثبت جهانی

نشســت هم اندیشــی و سیاســت گذاری 
ظرفیت هــای  از  اســتفاده  به منظــور 
مجموعه هــای  و  تاریخــی  اماکــن 
حضــور  بــا  شــده  هیئت امنایــی 
میراث فرهنگــی،  وزارت  از  مدیرانــی 
گردشــگری و صنایع دســتی و ســازمان 
ایــن  میزبانــی  بــه  برنامه  و  بودجــه 

وزارتخانــه برگــزار شــد.
میراث آریــا،  خبرنــگار  به گــزارش 
در ایــن نشســت کــه پیــش از ظهــر 
در   99 خــرداد   11 یکشــنبه  امــروز 
مجموعــه  ظــروف  ســالن  محــل 

برگــزار  ســعدآباد  فرهنگی تاریخــی 
و  معاونــان  از  تعــدادی  شــد، 
میراث فرهنگــی،  وزارت  کل  مدیــران 
گردشــگری و صنایع دســتی و ســازمان 
و  داشــتند  حضــور  برنامه و بودجــه 
ظرفیت هــای  از  اســتفاده  دربــاره 
مجموعه هــای  و  تاریخــی  اماکــن 
ــن  ــور در ای ــده کش ــی ش ــت امنای هیئ
محمــد  شــد.  هم اندیشــی  نشســت 
خیاطیــان معــاون توســعه مدیریــت 
و  میراث فرهنگــی، گردشــگری  وزارت 
صنایع دســتی در ابتــدای ایــن نشســت 
ــن  ــزاری ای ــت برگ ــر اهمی ــد ب ــا تأکی ب
گونــه نشســت ها در ســخنانی گفــت: 
»در حــال حاضــر 24 اثــر تاریخــی ثبــت 

جهانــی و 36 هــزار اثــر ثبــت ملــی 
داریــم کــه منابــع مالــی بــرای مدیریــت 
ــار تاریخــی در کشــور  ــن تعــداد از آث ای
نیازمنــد حمایــت و مســاعدت بیشــتر از 
ــه  ــف از جمل ســوی دســتگاه های مختل

اســت.« برنامه و بودجــه  ســازمان 
ــال  ــه دنب ــزود: »در حــال حاضــر ب او اف
از  تعــدادی  شــدن  امنایــی  هیئــت 
فرهنگــی  تاریخــی  مجموعــه  هــای 
خصــوص  ایــن  در  کــه  هســتیم 
آغــاز  اســتان   12 در  برنامه ریزی هــا 
شــده و مجموعه هــای فرهنگی تاریخــی 
مــوزه  نیــاوران، گلســتان،  ســعدآباد، 
فرهنگی تاریخــی  مجموعــه  فــرش، 
منظــر  جمشــید،  تخــت  تــوس، 

حافظیــه،  فــارس،  باستان شناســی 
ــاغ  ــان، ب ــام اصفه ــدان ام ســعدآباد، می
فیــن، پایــگاه بیســتون، ســازه های آبــی 
ــل و  ــی چغازنبی ــراث جهان شوشــتر، می
هفت تپــه، میــراث روســتایی گیــان، 
ــیخ  ــه ش ــکاب، بقع ــلیمان در ت تخت س
ــد  ــم، گنب ــی، ارگ ب ــن اردبیل صفی الدی
ــه  ــزد ب ــی ی ــراث جهان ــلطانیه و می س
ــد  ــی اداره خواهن ــت امنای ــورت هیئ ص

ــد.« ش
ــی  ــت امنای ــه داد: »هیئ ــان ادام خیاطی
فرصــت  مجموعه هــا  ایــن  شــدن 
ــرد  ــد ک ــم خواه ــی را فراه ــیار خوب بس
ایــن  اختصاصــی  درآمدهــای  از  تــا 

شــویم.« بهره منــد  مجموعه هــا 
وزارت  مدیریــت  توســعه  معــاون 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
»آنچــه  اضافــه کــرد:  صنایع دســتی 
ــاق  ــه اتف ــن وزارتخان ــروز در ای ــه ام ک
ــن  ــا کمتری ــه ب ــن اســت ک ــد ای می افت
بزرگتریــن  اعتبــارات  و  امکانــات 
ارائــه  خدمــات  بیشــترین  و  کارهــا 
درخواســت  رو  ایــن  از  می شــود؛ 
ســازمان  محتــرم  مدیــران  از  مــن 
ــک  ــه کم ــت ک ــن اس ــه ای برنامه و بودج
ــر  ــه بهت ــت هرچ ــه مدیری ــا ب ــد ت کنن
ــک  ــی کم ــای فرهنگی تاریخ مجموعه ه
ســازمان  مدیــران  کمااین کــه  کننــد 
بــه  اســتان  هــر  در  برنامه و بودجــه 
درخواهنــد  مجموعه هایــی  عضویــت 
آمــد کــه به صــورت هیئــت امنایــی اداره 
خواهنــد شــد.« ساســان تاج گــردون 
و  حقوقــی  ســرمایه گذاری،  معــاون 
امــور مجلــس وزارت میراث فرهنگــی، 
در  نیــز  صنایع دســتی  و  گردشــگری 

گفــت:  ســخنانی  در  نشســت  ایــن 
ــه  ــن وزارتخان ــه در ای ــی ک ــن حرکت »ای
آغــاز شــده نیازمنــد نــگاه حمایتــی 
مدیــران ســازمان برنامه و بودجــه اســت 
و همــه بایــد کمــک کنیــم تــا ایــن نــگاه 

حمایتــی تقویــت شــود.«
او افــزود: »درخواســت مــا ایــن اســت 
ــای  ــه ماموریت ه ــژه ای ب ــه وی ــه توج ک
گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزارت 
و صنایع دســتی شــود و در هــر ســه 
حــوزه ماموریت هــای ایــن وزارتخانــه 
ــتر  ــه بیش ــی هرچ ــگاه حمایت ــاهد ن ش
جملــه  از  مختلــف  دســتگاه های 

باشــیم.« برنامه و بودجــه  ســازمان 
تاج گــردون افــزود: »نــگاه حمایتــی بــه 
ماموریت هــای وزارت میراث فرهنگــی، 
باعــث  صنایع دســتی  و  گردشــگری 

ــز خواهــد شــد.«  ــه نی ــق هــر منطق رون
معــاون  طالبیــان  محمد حســن 
ــی،  ــی وزارت میراث فرهنگ میراث فرهنگ
در  نیــز  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
ایــن نشســت گفــت: »در حــال حاضــر 
ــه 46  ــم ک ــی داری ــت جهان ــر ثب 24 اث
پایــگاه و 92 اثــر ثبــت ملــی را نیــز 
در بــر می گیــرد. ایــن تعــداد ثبــت 
ــا ایــران جایــگاه نهــم را  باعــث شــده ت
در ثبــت جهانــی آثــار داشــته باشــد کــه 
ــگ  ــن و فرهن ــخ که ــان دهنده تاری نش

ــت.« ــران اس ــی ای غن
ــات  ــی از اقدام ــت: »یک ــه گف او در ادام
اخیــر  ســال های  در  کــه  مهمــی 
ثبــت  و  تهیــه  کرده ایــم  آغــاز  را  آن 
پرونده هایــی بــه صــورت محــوری و 

اســت.« زنجیــره ای 

»مجموعه هـای  اردبیـل گفـت:  اسـتاندار 
آب گـرم معدنـی اسـتان از امروز دوشـنبه 
12 خـرداد می تواننـد فعالیـت خـود را بـه 
صـورت محـدود آغاز کننـد.« اکبر بهنام جو 
بـا  جلسـه  در   99 خـرداد   11 روز  ظهـر 
مدیـران تشـکل های حرفه ای گردشـگری 
بازگشـایی  ویـژه  »پروتکل هـای  گفـت: 
مراکـز آب گـرم معدنـی زیـر نظـر سـتاد 
اسـتانی مبـارزه بـا شـیوع بیمـاری کرونـا 
تدوین شـده و رعایـت ایـن پروتکل هـای 
بهداشـتی بـرای شـروع فعالیـت مجـدد 
افـزود:  اسـت.«او  ضـروری  مراکـز  ایـن 

آبگـرم  مراکـز  بـرای  پذیـرش  »ظرفیـت 
معدنـی روبـاز 20 درصـد و بـرای مراکـز 
سرپوشـیده حداکثـر 10 درصـد ظرفیـت 
واقعـی و به صـورت سانسـی خواهـد بـود 
و انتظـار مـی رود مدیـران ایـن مجموعه ها 
بـا رعایـت ضوابـط تعیین شـده و اجـرای 
پروتکل هـای بهداشـتی بـه فعالیـت خود 
ادامـه دهند.«اسـتاندار اردبیـل بـا تقدیر از 
عملکـرد مجموعه های گردشـگری اسـتان 
در مـدت شـیوع بیماری کرونا گفـت: »در 
ایـن مـدت خسـارت فراوانی متوجـه این 
مجموعه ها شـد کـه دولت محتـرم پیگیر 

جبـران بخشـی از ایـن خسارت هاسـت.« 
میراث فرهنگـی،  مدیـرکل  فاحـی  نـادر 
گردشـگری و صنایع دسـتی اردبیل در این 
جلسـه با اشـاره به تشـکیل اکیپ نظارتی 
مرکـز  معاونـت گردشـگری،  از  متشـکل 

بهداشـت و درمان و انجمن آب درمانی های 
اسـتان گفـت: »اکیپ های نظارتـی به طور 
مسـتمر بر اجـرای پروتکل های بهداشـتی 
خواهنـد  نظـارت  تعیین شـده  ضوابـط  و 

کـرد  .

صدور مجوز بازگشایی مراکز 
آب گرم معدنی اردبیل

ارائه تسهیالت  به فعاالن 
صنایع دستی

معــاون صنایع دســتی کشــور گفــت: »حــدود 367میلیــارد ریــال تســهیات از 
محــل اعتبــارات فنــی و اعتبــاری بــه فعــاالن حــوزه صنایع دســتی پرداخــت 

شــده اســت.«
پویــا محمودیــان در گفت وگــو بــا خبرنــگار میراث آریــا روز دوشــنبه 12 خــرداد 
99 گفــت:  »ایــن تســهیات در راســتای رونــق و توســعه کســب وکارهای حــوزه 
ــل  ــتی از مح ــی صنایع دس ــد و بازرگان ــگاه تولی ــت جای ــتی و تقوی صنایع دس
اعتبــارات فنــی و اعتبــاری از نیمــه دوم ســال 97 تــا پایــان ســال 98 بــه 90 

کارگاه تولیــدی و فعــال بازرگانــی، پرداخــت شــده اســت.«
او افــزود:  »پرداخــت کمک هــای فنــی و اعتبــاری در حــوزه صنایع دســتی بــا 
نــرخ بهــره 10 درصــد، تنفــس شــش ماهــه و بازپرداخــت 24 ماهــه اســت کــه 
در نــوع خــود، دارای شــرایط بســیار ویــژه ای بــرای فعــاالن حوزه صنایع دســتی 
محســوب می شــود.«معاون صنایع دســتی کشــور تصریــح کــرد:  »ارائــه 
تســهیات یکــی از برنامه هایــی اســت کــه در معاونــت صنایع دســتی در 
قالــب کمــک به منظــور توســعه کســب وکارها، فرصت ســازی، ایجــاد انعطــاف 
ــاالن و  ــرای فع ــهیل گری ب ــاری و تس ــی، تج ــای بازرگان ــتر در محیط ه بیش

ــه ذی نفعــان در نظــر گرفتــه می شــود.« کمــک ب

ته
نک

میراث فرهنگـی،  وزارت  گردشـگری  معـاون  تیمـوری  ولـی 
گردشـگری و صنایع دسـتی نیـز در ایـن نشسـت در سـخنانی 
بـا اشـاره بـه اهمیـت توسـعه و رونـق گردشـگری و توجـه به 
طرفیت هـای فرهنگی تاریخـی کشـور در ایـن خصـوص گفت: 
»گردشـگری مزیـت اصلـی کشـور اسـت و بـر همیـن اصـل 
سـازمان ملـل متحـد در گزارشـی اعـالم کـرده اسـت کـه تنها 
عاملـی کـه می تواند اقتصاد بهم ریختـه در دوران کرونا را دوباره 
احیـا کنـد و در پسـاکرونا رونـق اقتصـادی و اجتماعـی را بـه 
دنبال داشـته باشـد، گردشگری اسـت.«او افزود: »گردشگری 
می توانـد محوریت بازگشـت و رونق مجـدد اقتصاد بهم ریخته 
ناشـی از بحران کرونا را در مرحله بازیابی و پسـاکرونا به دوش 
بکشـد. در حقیقت گردشـگری ایـن ظرفیت را دارد و در سـطح 
سـازمان ملـل نیـز ایـن توصیه موکـد شـده اسـت.«تیموری 
افـزود: »تدویـن یک پیوسـت تخصصی گردشـگری بـرای هر 
کـدام از مجموعه هـای فرهنگی تاریخـی بـا رویکـرد توجـه بـه 

مسـائل زیرسـاختی از بازاریابـی و آمـوزش گرفته اسـت. 

گردشگریگردشگری

موافقت با اجرای 2 طرح گردشگری در گرمسارتوسعه گردشگری کشاورزی فردیس
میـراث   اداره  سرپرسـت 
و  گردشـگری  فرهنگـی، 
فردیـس  دسـتی  صنایـع  
گفـت: »این شهرسـتان بـا دارا 
بـودن زمین هـای کشـاورزی مرغـوب، باغـات و فضـای 
مناسـب از ظرفیـت مطلوبـی برای ایجاد شـرایط توسـعه 
گردشـگری کشـاورزی برخـوردار اسـت کـه بایـد روی آن 

کـرد.« تمرکـز 
 عبـاس نـوری در نشسـت روز شـنبه 10 خـرداد 99 بـا 
مدیـر مجموعه بنیـاد امور خیریه فردیـس از ایجاد طرح 
گردشـگری کشـاورزی بـا همـکاری امور خیریـه خبر داد 
و افـزود: »در ایـن نشسـت مقدمـات و هماهنگی هـای 

الزم بـرای پیگیـری ایـن طـرح بررسـی و مقـرر شـد تـا 
در  فرخ آبـاد  روسـتای  در  طـرح گردشـگری کشـاورزی 
حاشـیه مشکین دشـت با همکاری مسـئول امـور خیریه 

شهرسـتان در زمین هـای ایـن بنیـاد اجرایـی شـود.«
او تصریـح کـرد: »بـا توسـعه گردشـگری کشـاورزی در 
فردیـس از طریق بازدید گردشـگران از مـزارع، می توانیم 
باعـث افزایـش درآمد کشـاورزان و ایجاد اشـتغال پایدار 
شـویم.« سرپرسـت اداره میراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی فردیس گفـت: »در روسـتای فرخ آباد آثار 
تاریخـی و فرهنگـی گوناگونـی ماننـد تپه هـای باسـتانی 
زال و فرخ آبـاد وجـود دارد کـه بایـد برای معرفی بیشـتر 

آن تـاش کرد.«

معاونـــت  سرپرســـت 
ســـرمایه  گردشـــگری، 
 گـــذاری و تأمیـــن منابـــع 
ـــرای  ـــا اج ـــت: »ب ـــمنان گف س
دو طـــرح ســـرمایه گذاری در حـــوزه گردشـــگری در 
شهرســـتان های گرمســـار و آرادان موافقـــت شـــد.«
به گـــزارش میراث آریـــا به نقـــل از روابـــط عمومـــی 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ ــی، گردشـ اداره کل میراث فرهنگـ
اســـتان ســـمنان، محمـــد طاهریـــان امـــروز دوشـــنبه 
12 خـــرداد 99 بـــا اعـــام ایـــن خبـــر افـــزود: »ایـــن 
ـــامت  ـــگری س ـــز گردش ـــاخت مرک ـــامل س ـــا ش طرح ه
در گرمســـار و مجتمـــع گردشـــگری در آرادان اســـت.«

او افـــزود: »در جلســـه کمیتـــه فنـــی اداره کل اســـتان، 
ــدور  ــامانه صـ ــرمایه گذاران در سـ ــه سـ ــی کـ طرح هایـ
موافقـــت اصولـــی ثبت نـــام کـــرده بودنـــد، مـــورد 

بررســـی قـــرار گرفـــت.«
سرپرســـت معاونـــت گردشـــگری، ســـرمایه گذاری و 
ـــا  ـــن پروژه ه ـــرد: »ای ـــح ک ـــمنان تصری ـــع س ـــن مناب تأمی
ــزار و 270  ــه یـــک هـ ــاز بـ ــدن نیـ ــی شـ ــرای اجرایـ بـ
ـــرای  ـــتغال ب ـــه اش ـــد و زمین ـــار دارن ـــال اعتب ـــارد ری میلی
148 نفـــر را فراهـــم می کننـــد.« متقاضیـــان ســـاخت 
ـــود را  ـــت خ ـــد درخواس ـــگری می توانن ـــات گردش تأسیس
www.my.ichto. بـــه شـــکل غیرحضـــوری در ســـایت
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علـی رضـا بختیـاری، مدیرعامـل شـرکت 
تولیـد  از  اصفهـان  آهـن  ذوب  تارابگیـن 
قطعات بتنی راه ) نیوجرسـی ( با اسـتفاده 
از سـرباره کنورتور ، جهت آزاد راه های کشور 

خبر دارد ،
و گفـت: قطعـات حفـاظ بتنـی راه کـه در 
قطعـات  نـام  بـه  آنهـا  از  منابـع  برخـی 
نیوجرسـی یـاد شـده اسـت، یکـی از اجـزا 
پرمصـرف در احـداث و ایمـن سـازی جاده 
هـا و راه هـا می باشـد که هر سـاله، هزینه 
هـای زیـادی صـرف احـداث و نوسـازی و 
نگهـداری این قطعات در کشـور می شـود. 
لـذا ارتقـا کیفیـت آنهـا مـی توانـد باعـث 
صرفـه جویـی زیـادی در ایـن هزینـه هـا 

گردد.
 : افـزود  تارابگیـن  شـرکت  مدیرعامـل 
شـرایط  در  قطعـات  ایـن  دوام  افزایـش 

مختلـف اقلیمـی کشـور، مـی توانـد عمـر 
مفیـد آنهـا را افزایش داده و نیـاز به ترمیم 
و جایگزینـی آنهـا را در دوره بهـره بـرداری 
کاهـش دهـد. بـر این اسـاس بـا همکاریو 
حمایـت سـازمان هـای تابعـه وزارت راه و 
شهرسـازی از جملـه مرکـز تحقیقـات راه، 
مسـکن و شهرسـازی، سـازمان راهداری و 
حمـل و نقل جاده ای و شـرکت سـاخت و 
توسـعه زیـر بناهـای حمـل و نقـل کشـور، 
ایـن  تولیدکننـدگان  از  برخـی  همچنیـن 
قطعـات بتنـی و از آنجا که میلگرد و مفصل 
از اصلـی ترین مواد اولیـه این محصول در 
ذوب آهـن اصفهـان تولیـد و سـیمان نیـز 
قابـل تهاتـر بـا سـرباره مـی باشـد ، تولیـد 
ایـن محصـول در دسـتور کار شـرکت قـرار 

گرفت .
بختیـاری ضمـن قدردانـی از مدیرعامـل ، 

هـای  مدیریـت  و  بـرداری  بهـره  معـاون 
مرتبـط ذوب آهن به ویـژه مدیریت نظارت 
شـرکت  و  هـا  سـاختمان  تعمیـرات  بـر 
مهندسـی و پویـش سـاخت کـه در شـکل 
گیـری این محصول نقش مهمی داشـتند، 
ایـن  بـازار  بـه گسـتره  عنایـت  بـا  گفـت: 
در  الزم  هـای  بینـی  پیـش  محصـول 
خصـوص به کارگیـری امکانـات کارگاههای 
منطقـه پایـگاه صنعتی و بومی سـازی این 
محصـول و سـایر محصـوالت مـورد نیـاز 
وزارت راه، مسـکن و شهرسـازی در سـطح 

استان اصفهان شده است.
نـورا... نصیـری مدیـر پـروژه های توسـعه 
ایـن خصـوص  نیـز در  تارابگیـن  شـرکت 
گفـت: از فروردیـن مـاه سـال جـاری بـا 
انجـام مهندسـی معکـوس از مشـخصات 
حفـاظ هـای بتنـی راه و راهنمـای کنتـرل 

و  مسـکن  راه،  تحقیقـات  مرکـز  کیفیـت 
شهرسـازی، تولیـد اولیـه قالب هـای مورد 
ایـن  اولیـه  هـای  نمونـه  و  انجـام  نیـاز 
محصـول بـا کیفیـت قابـل قبـول در ایـن 

شرکت تولید گردید
وی افـزود : پـس از تاییـد دفتر منطقه ای 
مرکز تحقیقات، راه و مسـکن و شهرسـازی 
اسـتان اصفهـان در نیمـه اول فروردین ماه 
سـازی،  قالـب  هـای  کارگاه  از  بازدیـد  و 
ماشـین کاری، ریختـه گـری، آزمایشـگاه 
بتـن، کارگاه تولیـد محصـوالت بتنیدپـوی 

مصالـح ذوب آهـن، فرایند اخـذ گواهینامه 
فنی و متناسـب بـا آن مذاکرات قـراردادی 
بـا جدیـت دنبال شـد کـه منتج به شـروع 
تولیـد انبوه ایـن محصول در تاریخ ششـم 
خـرداد 99 گردیـد. در نمونـه هـای اولیـه 
تولید شـده مطابق با دسـتورالعمل مربوطه 
بخشـی از سـرباره کنورتـور ذوب آهـن بـه 
عنوان شـن وماسـه سـبز در طـرح اختاط 
بتـن مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت کـه در 
مراحـل بعدی و بر اسـاس نتایـج آزمایش 

افزایش مصرف سرباره در نظر می باشند.

دکتـر محمـود شـهامتی افـزود: در صـورت برگـزاری حـج تمتـع 

امسـال 9 هـزار و 455 نفـر در قالـب 65 کاروان از ایـن اسـتان 

عـازم بیـت هللا الحـرام می شـوند کـه از ایـن تعـداد 35 کاروان از 

مشـهد و 30 کاروان از سـایر شهرستان های استان هستند.

وی بـا اشـاره بـه فعالیـت 27 پزشـک کاروان حـج در خراسـان 

رضـوی ادامـه داد: ایـن تعـداد معاینـه و ارزیابی سـامت مدیران، 

روحانیـون و زائریـن حـج تمتع امسـال را  در این اسـتان بر عهده 

دارنـد کـه در روزهـای اخیـر و در مرحلـه اول چهار هـزار و 650 نفر 

افراد زیر 60 سـال معاینه شده اند.

نماینـده مرکـز پزشـکی حـج و زیـارت در جمعیـت هـال احمـر 

خراسـان رضـوی گفـت: 45 درصـد زائریـن متقاضـی حـج تمتـع 

امسـال مرد و 55 درصد زن هستند.

معاون پرسـتاری وزیربهداشـت درمـان و آموزش 
پزشـکی گفـت: کمبـود پرسـتار بـه ویـژه پرسـتار 
تخصصـی در سـه منطقـه اهـواز، دزفـول و آبادان 

به شدت احساس می شود. 
کمبـود  کـرد:  بیـان  آبـادان  در  حضرتـی  مریـم 
انجـام شـده و کـم کـردن  بـا مدیریـت  پرسـتار 
دیگـر  از  گرفتـن  کمـک  و  انتخابـی  عمل هـای 

اسـتان ها تا حدودی جبران شده است.
وی بـا اشـاره بـه افزایـش تعـداد بیمـاران کوویـد 
و  اسـتان خوزسـتان  در  2 هفتـه گذشـته  در   19
آبـادان افـزود: کادر درمانـی و پرسـتاران موجـود 
افزایـش  رونـد  اگـر  و  دارنـد  بازتوانـی  بـه  نیـاز 
مبتایـان بـه کرونا افزایشـی پیش بـرود و کنترل 
نشـود کادر درمـان نیـز دچـار فرسـایش خواهنـد 

شد.
خضرتـی گفـت:در حـال تامیـن پرسـتار تخصصی 
از  تـا  هسـتیم  پرسـتاری  بـا کمـک گروه هـای 
فرسـودگی پرسـتاران در خوزسـتان بـا توجـه بـه 
شـرایط خـاص اقلیمـی و گرمـای هـوا جلوگیـری 

شـود.وی ادامه داد: چهار ماه اسـت که پرسـتاران 
و پزشـکان بـرای مقابله با ویـروس کرونا در حال 
تاشـگران  ایـن  بـه  بایـد  مـردم  و  هسـتند  کار 
عرصـه سـامت کمـک کنند و در صورتـی که تعداد 
بیمـاران بیشـتر شـود از تحمـل کادر درمان خارج 

خواهد شد.
معـاون پرسـتاری وزیر بهداشـت درمان و آموزش 
پزشـکی آمـار مبتایـان بـه ویـروس کرونـا را در 
از  افـزود:  و  دانسـت  کننـده  نگـران  آبـادان 
رعایـت  بـر  عـاوه  می کنـم  تقاضـا  شـهروندان 
توصیه هـای بهداشـتی در خانـه مانـدن را جـدی 

بگیرند.
در سـفر سـه روزه معاون پرسـتاری وزیر بهداشت 
درمـان و آموزش پزشـکی بـه خوزسـتان، آخرین 
وضعیـت بیمارسـتان ها و مدیریـت بیمـاری کرونا 

در این اسـتان مورد بررسی قرار گرفت.
اسـتان خوزسـتان در دو هفتـه گذشـته از لحـاظ 
تعـداد مبتایـان بـه ویـروس کرونـا در وضعیـت 

قرمز قرار داشته است.

تولید حفاظ های بتنی مفصل دار در 
شرکت تارابگین ذوب آهن اصفهان

واکسیناسیون ۵۶۰۰ زائر حج 
تمتع در خراسان رضوی

کمبود پرستار در خوزستان

سودوکو شماره ۱۷۴۴

پاسخ سودوکو شماره ۱۷۴۳

افقی
 1 - ســریالی با بازی حسین 

یاری - از آثار عبدالحســین زرین 

کوب2 - زشــت - از حروف مقطعه 

قرآن، ســوره بیستم قرآن - از 

انواع مسلســل3 - برابر ومساوی 

- پارســایی - گوشه ای در دستگاه 

ماهور، ســرزمین باستانی - هنر 

فرنگی4 - نیك، مقابل بد - عاشــق، 

دلــداده - پاكان، زیركان5 - زهره، 

الهه عشــق و زیبایی، افرودیته - 

عمل جســتن، جهش - با فرهنگ، 

ســخندان6 - طبل بزرگ، طبل 

رســوایی - اثری ازموالنا - گیاه 

مرداب، ســاز موالنا، ساز شاکی7 - 

شــهر هلند - جای كه بتوان ار آن 

بیــرون رفت - مخفف از او8 - از 

آثــار ویلیام فالکنر9 - ســام تلفنی، 

میوه تابســتانی، شعله آتش - 

تقویــت كننــده - گاو کتاب کلیله و 

دمنــه10 - پارچــه کهنه، لنگه در - 

زلزلــه - تیرانداختــن11 - كج و مایل 

- خطای انتقال توپ در بســکتبال 

- گل همیشــه بهار12 - پرنده ی 

افســانه ای - دشت بی آبادی، ده 

- تنه درخت13 - گوســفند جنگی، 

حركتــی در فوتبال - میرنده - رود 

شــمالی - از غات، اتمسفر14 - 

اشــعه مجهول - صدای درد، کام 

درد - فیلمــی از عطــا هللا حیاتی15 - 

اثــری از محمــد افغانی - عوام فریبی

عمودی 
1 - حمله ناگهانی - شــهری در 

ســوئد2 - خارج از محوطه - 

نمایشــنامه معروف شكســپیر - تك 

تك3 - وحشــی، حیوان وحشی 

- بزرگترین داســتان گوی جهان - 

کشــور4 - چشم چران - حمله به 

دشــمن، حمله و یورش به دشمن 

- تله ماهی گیر، پارچه مشــبك - 

عضو باال نشــین، راز5 - ترسناک، 

حیرت انگیز - اثر فرانســوا ساکان6 

- نــام معروف ترین تراژدی یونان 

- دگرگون شــده - گوسفند جنگی7 

- محل ورود، مروارید درشــت، 

درون صدف - شــکل و قالب، قالب، 

شــکل - نابینا - شكست ورزشی، 

آن ســوی برد8 - اثرعبدالحسین 

آیتی9 - آناناس - باغ شــیراز، 

عامت كارخانه، بهشــت شداد - ماله 

برزگــران، دانه حنظل - ریه، عدد 

نفس کش10 - صیغه ســوم شخص 

مفرد از ره - کشــوری کوهستانی 

در اروپا - نوعی ترشــی اما بی 

میان11 - پرتو ســنج - كوچ12 - 

نت آخــر، عدد ماه، عدد کارمندی، 

تاییــد ایتالیایــی - گرگ - انتظار 

وچشمداشــت - پیش13 - ستارگان 

- ملخ دریایی - برج كج فرانســه14 

- گناهــكار - پاك و پاكیزه - 

مناســب15 - از عناصر شیمیایی 

باعدد اتمــی 22 - قدیمیترین 

زئوس پرستشگاه 

جدول شماره ۱۷۴۴

 پیام
 ایران

پروژه آبرسانی به غیزانیه اهواز تکمیل شده و درمرحله آزمایش است
قائم مقام شرکت آب وفاضاب استان خوزستان با اشاره به نهایی شدن خطوط انتقال آب، تابلو برق ها، الکتروپمپ ها و 
الکتروموتورها در پروژه آبرسانی به روستاهای غیزانیه گفت: اجرا و کارگذاری خط انتقال آب پروژه آبرسانی به روستاهای 
دهستان غیزانیه  اهواز از تصفیه خانه شهید الماسی شیبان تا ایستگاه تقویت فشار صفیره به اتمام رسیده و در مرحله آزمایش 
قرار دارد.

 مفقودی برگ سبز

مفقودی

مفقودی

 مفقودیت برگ سبز
و برگ کمپانی

ــس آی  ــی ایک ــی ت ــد ج ــین پرای ــبز ماش ــرگ س ب
و  موتــور۲۹۲۴۲۰۴  شــماره  بــه    ۱۳88 مــدل 
ــام  پرویــن  شــماره شاســی S۱۴۱۲۲88۲۵۵۰۱۳  بن
هوشــمند میرحســینی فرزنــد ســیدزمان  بــه کدملــی 
۴۵_۷۵۱د۷۵  پــالک  شــماره  و   ۴8۲۹۷۵8۴۳۰

ــت. ــاقط اس ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود ش مفق

سند،شناســنامه  وانــت دو کابیــن مــزدا مدل۱۳8۹نقــره 
 FE۵۶۳۰۴۱ای -ابــی - متالیک رنگ به شــماره  موتــور
بــه   NAGDPX۲PC۱۹E۳۹۹۰۰شاســی شــماره  و 
ــا  ــه زلیخ ــق ب ــران ۶۵متعل ــالک ۴۹ق۱۷۵ای ــماره پ ش
ــده  ــار ســاقط گردی ــود واز درجــه اعتب ــدر زهــی مفق حی

اســت .قلعــه گنــج 

سـند،هاج بک چری مدل۱۳۹۵قهـوه ای- متالیک 
 MVM۴8۴FTAG۰۱۴۰۰۶ رنـگ به شـماره  موتـور
و شـماره شاسـیNATGBATLXG۱۰۱۱۲۴۷ بـه 
شـماره پـالک ۳۹ج ۱۱۹ایـران ۷۵متعلـق بـه مینا 
جهانشـاهی برواتـی مفقـود واز درجه اعتبار سـاقط 

گردیـده اسـت .قلعه گنج 

مدل  پیکان  وانت  ماشین  کمپانی  برگ  و  سبز  برگ 
به شماره موتور۱۱۴8۷۰8۲۵۰۲ و شماره شاسی  ۱۳88
احمدی  محسن  NAAA۳۶AA۱۹G8۲۱۴۳۴بنام 
و   ۱۱۹۴ شناسنامه  شماره  به  حسن  فرزند  خرگوشکی 
پالک  شماره  و  کهنوج  از  صادره  کدملی۳۱۶۰۲۴۷۲۲8 
۶۵_۴۷۷ق۳۲ مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. 

رفسنجان

آگهی ابالغ قیمت کارشناسی
بسمه تعالى 

بدیـن وسـیله بـه اطـاع 1-خانـم صديقـه شـاه خسـروی جوپـار فرزنـد رضـا بـا کـد 
ملـی 6079891077-2-اقـای محمـود قنبـری گوهـری فرزنـد علـی بـا کـد ملـی 6079940469-
3-اقـای محمـد علـى قنبـری گوهـری فرزنـد علی بـا کـد ملـی 6079873524-4-خانـم کبری 
عبـد العلـی نـژاد فرزنـد غامحسـین بـا کـد ملـی 2991218010-5آقای اکبر شـاه خسـروی جوپار 
فرزنـد رضـا بـا کـد ملـی 6079875071-6-خانـم ایـران سـعید فرزنـد نصـرت الـه -7-خانـم 
عشـرت قنبـری گوهـری فرزنـد علـی همگـی مجهول المـكان می رسـاند نظر بـه اینکـه در پرونده 
9809983420500539اجـرای احـکام مدنـی دادگاه عمومـی ماهـان خانـم ریحانـه گوهـری فرزند 
ابراهيم درخواسـت دسـتور فروش اماک مشـاعی را نموده اسـت و رأی صادر و قطعی و از طریق 
انجام مزایده در حال اجرا می باشـد و کارشـناس رسـمی دادگسـتری قیمت روز اماک را به شـرح 
1-پـاک 2901فرعـی از یـک اصلـی واقـع در بخش شـش کرمان )جوپـار (با قیمت هـر متر مربع 
1400000 لاير جمعـا معـادل نهصـدو یـک میلیـون و ششـصد هـزار ریـال و 2-پـاک 2900 فرعی از 
یـک اصلـی واقـع در بخـش 6 کرمان )جوپار( بـا قیمت هر متر مربـع 1040000ریال معادل بیسـت 
و شـش میلیارد و چهار صد و هشـتاد و هشـت میلیون و هشـتصد هزار ریال تعیین نموده اسـت 
لـذا بـه شـما بديـن وسـيله اباغ می گـردد ظـرف 10 روز از تاریخ نشـر این اگهی چنانچـه اعتراضی 
نسـبت بـه قیمـت کارشناسـی شـده اماک داریـد کتبا به اجـرای احکام مدنـی دادگاه ماهـان ارائه 
واال در صـورت پایـان مهلـت ایـن اخطاریـه مزایـده بـا این قیمتهـای اعامی پایـه انجام خواهد شـد.
مجید شیروانی – مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی ماهان

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجـب سـند رهنـی شـماره 16164 مـورخ 94/06/31دفتـر خانـه 
اسـناد رسـمی شـماره 171 شهرسـتان جیرفت موضوع پرونده اجرائی 
کاسـه 9800043له :بانک ملت شـعبه شـریعتی بم علیه شـرکت توسـعه وعمران 
فراگسـتر سـازه سـبزواران بـه شناسـه ملـی 10861185562بـه عنـوان وام گیرنـده 
واقـای محمـود کریمـی افشـار فرزنـد ابراهیـم بـه شـماره ملـی 3031056302بـه 
عنـوان  راهـن تشـکیل ونظر به اینکه مدیون نسـبت بـه پرداخت بدهی خـود اقدام 
ننموده اسـت،برابرمقررات آئین نامه اجراءمفاد اسـناد رسـمی الزم االجرا قانون ثبت 
اسـناد وامـاک کشـور بنا به درخواسـت بسـتانکارازمورد وثیقـه ارزیابی الزم توسـط 
کارشـناس رسـمی دادگسـتری انجام وپس از قطعیـت ارزیابی بسـتانکار تقاضای 
ادامـه عملیـات اجرای نسـبت به مورد وثیقه ششـدانگ عرصه واعیان به مسـاحت 
3056متـر مربـع پـاک 1306فرعـی از 574-اصلـی واقـع در بخـش 45کرمـان به 
ادرس :جیرفـت –خیابان سـلمان فارسـی کـد پسـتی 7861844631را مینمایدلذا 
ملـک فـوق کـه ذیـل ثبـت شـماره 386صفحـه 88دفتـر 3بنـام محمـود کریمـی 
افشـار ثبت وسـند مالکیت ان نیز صادر وتسـلیم گردیده اسـت به مزایده گذاشـته 
میشـود حدود ارابعه به شـرح ذیل :شـماال:در شـش قسـمت اول دیواریست بطول 
7/45بـه شـماره 4243فرعـی از 574اصلـی دوم دیواریسـت بطول 9/20به شـماره 
4019فرعـی از 574اصلـی سـوم دیواریسـت بطـول 10/70به شـماره 4844فرعی از 
574اصلـی چهـارم دیواریسـت بطـول 15/88بـه شـماره 1651فرعـی از 574اصلی 
پنجم دیواریسـت بطول 12/90به شـماره 1652فرعی از 574اصلی ششم دیواریست 
بطـول 15/70بـه شـماره 1652فرعـی از 574اصلـی شـرقا :در پنـج قسـمت اول 
دیواریسـت بطول 4/59 به شـماره باقیمانده 46فرعی از 574اصلی دوم دیواریست 
بطـول 12متـر بـه شـماره 6134فرعی از 574اصلی سـوم دیواریسـت بطـول 12متر 
بـه شـماره5281فرعی از 574اصلـی چهـارم دیواریسـت بطـول 11/95بـه شـماره 
1541فرعـی از 574اصلـی پنجـم دیواریسـت بطـول 3/94به شـماره 1595فرعی از 
574اصلی جنوبا :در دو قسـمت اول دیواریسـت مشـترک بطول 28/50به شـماره 
1285فرعـی از 574اصلـی دوم دیواریسـت بطـول 37/49بـه شـماره 1157فرعـی 
از 574اصلـی غربـا:درب ودیـوار بطـول 44/20بـه پیـاده رو خیابـان کـه برابرنظریـه 
کارشناسـی رسـمی دادگسـتری :1- عرصه مسکونی بمسـاحت 3056متر مربع 1- 
مسـاحت عرصـه جبهـه اول از بـر خیابان تا عمق 12متـر حدود 530/4متـر مربع از 
قـرار هـر متر مربـع 50/000/000ریـال جمعا مبلـغ 26/520/000/000ریال 2- مسـاحت 
عرصـه جبهـه دوم از عمـق 12متـر تا عمـق 42متر حـدود 1326متر مربـع از قرار هر 
متـر مربـع 20/000/000ریـال جمعـا مبلـغ 26/520/000/000ریال 3- مسـاحت عرصه 

جبهـه سـوم از عمـق 42متـر تـا انتهای ملـک مـوازی 1199/6متـر مربع از قـرار هر 
متـر مربـع 10/000/000ریال جمعا مبلـغ 11/996/000/000ریال 4- یک باب سـاختمان 
بتـن آرمـه مشـتمل برنیم طبقه بـا دیوار اجری وبلوکی ،سـقف تیرچه بلـوک ،نازک 
کاری انـدود گـچ ،کـف سـرامیک ودارای در بهـای شیشـه سـکوریت وکرکـره برقی 
وچهـار دسـتگاه اسـپلیت 36000ال جـی جمعـا بـا زیر بنایـی 568متر مربـع از قرار 
هـر متر مربـع 20/000/000ریال به مبلـغ 11/360/000/000ریال 5- یک باب سـاختمان 
اسـکلت فلزی با سـقف سـبک دارای نیم طبقه وسـرویس های بهداشـتی با دیوار 
اجـری ودربهـای فلـزی نـرده ای جمعـا بـا زیـر بنـای 291متر مربـع از قـرار هر متر 
مربـع 12/000/000ریـال بـه مبلـغ 3/492/000/000ریـال 6- یـک باب سـوله سـنگین 
بـا سـقف سـبک بـه ابعـاد 30*15متر با دیـوار بلوکی ،نازک کاری پاسـتر سـیمان 
سـفید ،کف سـرامیک ،سـقف کادب تایل آذران ،مشـتمل بر سیسـتم برق کشـی 
،تهویـه هـوا ودو دسـتگاه چیلـر ابی وسـه دسـتگاه اسـپیلت بـا زیر بنـای 450متر 
مربـع از قرار هر متر مربـع 15/000/000ریال جمعا مبلغ 6/750/000/000ریال 7- سـازه 
بـا سـقف سـبک ،دیـوار اجری وکف سـیمان شـده بـه متراژ381متـر مربـع از قرار 
هـر متر مربـع 5/000/000ریال به مبلغ 1/905/0000/000ریال 8- سـاختمان سـردخانه 
بـا دیـوار اجری وسـقف سـبک بـه متراژ60متر مربـع )30متـر مربع سـردخانه زیر 
صفر درجه و30متر مربع سـردخانه باالی صفر درجه (با کلیه سیسـتمها ،تجهیزات 
ودسـتگاههای خنک کننده ولوازم مربوطه جمعا به مبلغ 1٬800٬000٬000ریال 9-سـوله 
متوسـط با سـقف سـبک ؛دیواراجری ونازک کاری پاستر سـیمان به متراژ403متر 
مربـع وسـازه بـا سـقف سـبک واقـع در امتدادسـوله بـه متراژ253متـر مربع جمع 
کل زیـر بنا656متـر مربـع بـه طـور متوسـط از قـرار هـر متـر مربـع 10/000/000ریـال 
جمعـا مبلغ 6/560/000/000ریال 10-سـاختمان نگهبانی وسـرویس های بهداشـتی 
در محوطـه بـه متراژ29متـر مربع ،محوطه سـیمان کاری شـده،یک امتیاز برق سـه 
فـاز ،یـک امتیـاز اب یک دوم ویک امتیـاز برق 110کیلو وات با ترانس ،تابلو وسـایر 
متعلقـات مربوطه وحصار کشـی جمعا مبلـغ 1/300/000/000ریال مـع الوصف ارزش 
نهایی ششـدانگ ملک موصوف با کلیه امتیازات واشـتراکات وامکان فروش جمعا 
)98/203/000/000(ریـال میباشـد .کـه مبنا وپایه مزایده نیز تعیین میگردد ،جلسـه 
مزایده از سـاعت 9الی 12صبح روز دوشـنبه مورخ  99/03/26در محل شـعبه اجراء 
اداره ثبـت اسـناد وامـاک جیرفـت برگزار مزایـده از مبلغ مذکور شـروع وبه باالترین 
قیمـت پیشـنهادی فروخته خواهد شـد .ضمنا فـروش نقدی بـوده وپرداخت کلیه 
قبـوض آب وبـرق وغیـره تـا تاریخ انجام مزایـده اعم از اینکه رقـم قطعی آن معلوم 

شـده یـا نشـده به عهـده برنـده مزایده مـی باشـد .م الف 81
رئیس ثبت اسناد جیرفت 

آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه:۱۳۹۷۰۴۰۱۹۰۶۳۰۰۰۶۴۲.۱

محمـد  آقـای  بـه  بدینوسـیله 
تولـد  تاریـخ  حسـن  پـدر  نـام  میرزائـی 
ملـی3051860891   شـماره   1362.10.05
بـه نشـانی رفسـنجان  شـماره شناسـنامه 57 
پرونـده  بدهـکار   29 دانشـجو کوچـه  خیابـان 
برابـر  کـه    139704019063000642.1 کاسـه 
ایـد  نگردیـده  شـناخته  ابـاغ  مامـور  گـزارش 
ابـاغ می گـردد کـه برابـر قـرارداد بانکی شـماره 
مبلـغ  ملـت  بانـک  و  شـما  41362.2بیـن 
و  باشـید  مـی  بدهـکار  ریـال   418.593.192
 123.033 مبلـغ   1396.8.16 تاریـخ  از  روزانـه 
ریـال کـه بـر اثر عـدم پرداخـت وجه بسـتانکار 
از  پـس  نمـود  اجراییـه  صـدور  درخواسـت 
تشـریفات قانونـی اجرایـی صـادر و بـه کاسـه 
9700664  در ایـن اجـرا مطـرح مـی باشـد لذا 
طبـق مـاده 18 آییـن نامـه اجرایی مفاد اسـناد 
رسـمی بـه شـما ابـاغ مـی گـردد از  تاریـخ 
انتشـار ایـن آگهـی  کـه تاریـخ ابـاغ اجرائیـه 
محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه 
چـاپ و منتشـر مـی گردد ظـرف مـدت ده روز 
نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در 
غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار آگهـی دیگری 
شـما  علیـه  مقـررات  طبـق  اجرایـی  عملیـات 

شـد. خواهـد  تعقیـب 
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان_علی 
خسروی انجم

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه 
مشــاعا بالســویه بــه مســاحت ششــدانگی 622/77 متــر مربــع 
ــی 36  بشــماره فرعــی 229 مجــزی شــده از 190 از ســنگ اصل
واقــع در قریــه ییاقــی نــاوان بخــش 28 گیــان تصرفــات 
ــی و  ــد قربانعل ــان ســحاب شــیخی شــیرآباد فرزن ــه آقای مالکان
ــک  ــی مل ــد اســمعیل انتقال ــر فرزن ــادگار چوب ــدون ی ــای فری آق
از مالــک رســمی فیــروز فیــروزان محــرز گردیــده اســت لــذا بــه 
اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد 
ــان ســحاب شــیخی شــیرآباد  ــام آقای ــه ن حــدود اختصاصــی ب
و آقــای فریــدون یــادگار چوبــر منتشــر و بــه اطــاع کلیــه 
مجاوریــن و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد 
حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 1399/04/07 راس ســاعت 11 
صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد. چنانچــه هــر 
ــوق ارتفاقــی  ــه حــدود و حق ــوم ب ــک مرق ــن مل یــک از مجاوری
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــی داشــته باشــند م ــوم واخواه ــک مرق مل
تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض 
ــلیم  ــش تس ــاک تال ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــا ب ــود را کتب خ
ــه اصاحــی  ــن نام ــاده 86 آئی ــر م ــد و براب و رســید اخــذ نماین
قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد 
در غیــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت مزبــور و ارائــه گواهــی 
ــده  ــا نماین ــی ی ــیله متقاض ــه وس ــت ب ــم دادخواس ــدم تقدی ع
قانونــی او ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را 

ــار : 1399/03/13 ــخ انتش ــد داد. 281 تاری ــه خواه ادام
 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش  - فردین نور زاده  3416

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

ــه موجــب  ــون فــوق الذکــر و ب چــون در اجــرای قان
رای شــماره 139860318011016406 – 1398/11/28 
هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد 
ــفی  ــد یوس ــه احم ــات مالکان ــرا تصرف ــه س صومع
فرزنــد محمــد از پــاک 9 از 4 اصلــی واقــع در قریــه 
ــدی  ــوروز امی ــان از نســق ن ــر بخــش 25 گی کلیدب
کلیدبــری بــه عنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری بــه مســاحت 1902/23 
ــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و  مترمرب
پــاک 324 بــرای آن منظــور شــده لــذا بــر اســاس 
مفــاد مــاده 1 قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه 
ــه کســی  نســبت  ــود چنانچ ــی ش ــی م 15 روز آگه
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بــه شــرح 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــته باش ــراض داش ــور اعت مذک
ــراض خــود را  ــاه اعت ــدت 2 م ــه م ــی ب ــن آگه اولی
بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد در غیــر 
ــر  ــور براب ــدت مذک ــای م ــس از انقض ــورت پ اینص
ــدام  ــت اق ــه صــدور ســند مالکی ــررات نســبت ب مق
ــع  ــد مان ــت جدی ــند مالکی ــدور س ــردد و ص ــی گ م

ــد شــد . ــه دادگاه نخواه ــه متضــرر ب مراجع
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/02/30

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/03/13
رئیس ثبت اسناد و امالک صومعه سرا 
 علی کاظمی پاکدل 3040

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  -  139860318019007426 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض 
متقاضــی آقــای گلعلــی جهانبیــن لمــر فرزنــد حافــظ بــه شــماره 
ــک ســاختمان  ــش در ششــدانگ ی شناســنامه 40 صــادره از تال
ــع  ــه مســاحت 88/42  مترمرب ــه ب ــازه و محوط ــه و مغ دو طبق
پــاک فرعــی 738 از 95 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از 
پــاک 156 واقــع در قریــه بــاالده بخــش 27 گیــان خریــداری 
ــده اســت  ــاالده محــرز گردی ــی آزاد ب ــک رســمی حضرتقل از مال
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 . 215 تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/02/30 

ــت دوم : مــورخ 99/03/13 ــخ انتشــار نوب تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده 3041

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

چــون در اجــرای قانــون فــوق الذکــر و بــه موجــب رای 
شــماره 139960318011000668 – 1399/02/10 هیــات 
حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعــه ســرا 
ــه حمیــد پورنایــب صومعــه ســرائی  تصرفــات مالکان
فرزنــد اســمعیل از پــاک 1 از 2 اصلــی واقــع در 
قریــه ســیاهگلوندان بخــش 22 گیــان از نســق 
ــه عنــوان ششــدانگ یــک قطعــه  حبیــب رمضانــی ب
زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
949/13 مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز 
ــذا  ــده ل ــور ش ــرای آن منظ ــاک 93 ب ــده و پ گردی
ــت  ــون فــوق در دو نوب ــاد مــاده 1 قان ــر اســاس مف ب
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی  
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بــه شــرح 
مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار 
ــود را  ــراض خ ــاه اعت ــدت 2 م ــه م ــی ب ــن آگه اولی
بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد در غیــر 
اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر 
ــدام  ــت اق ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــررات نس مق
ــع  ــد مان ــت جدی ــند مالکی ــدور س ــردد و ص ــی گ م

ــد . ــد ش ــه دادگاه نخواه ــرر ب ــه متض مراجع
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/02/30 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/03/13

رئیس ثبت اسناد و امالک صومعه سرا 
 علی کاظمی پاکدل 3039

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 

 1398/11/19  -  139860318019007370 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات اول موضــوع قان هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض 
ــماره  ــه ش ــظ ب ــد حاف ــر فرزن ــور چوب ــه عبادپ ــی فوزی متقاض
ــه و  ــدانگ یکبابخان ــش در شش ــادره از تال ــنامه 14 ص شناس
محوطــه بــه مســاحت 971/81  مترمربــع پــاک فرعــی 1997 
ــع در  ــاک 39 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف از 24 اصل
قریــه چوبــر بخــش 28 گیــان خریــداری از یدالــه دشــتی پــور 
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 اعتراضی 
ــی  ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
ــن اداره تســلیم و  ــه ای ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب ب
پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــم  ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس اعت
ــور و  ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه نماین
ــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر  عــدم وصــول اعتــراض طب
خواهــد شــد . 212 تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/02/30 

ــورخ 99/03/13 ــت دوم : م ــار نوب ــخ انتش تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده 2058
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 پیام
ایران

گلی که بوی ثروت آفرینی می دهد

صرفه اقتصادی کشت گل محمدی

چندیـن شیشـه ادکلـن ِبرنـد و غیـر ِبرند)فیـک( 
را روی شیشـه پیشـخوان مـی گـذارد و بـر روی 
زمـان  توضیـح می دهـد، کـه  ادکلـن  هـر شیشـه 
مانـدگاری بـو روی لبـاس تـا چـه زمانـی اسـت و 
بـوی هـر کـدام از ایـن ادکلن ها مربوط به اسـانس 

چـه گلی اسـت.
یکـی از ِبرندهـای ادکلـن، امـا از همـه گران اسـت، 
شیشـه صورتـی رنگـی کـه نـام سـازنده نیـز روی 
جلـد مقوایـی آن بـا خـط درشـت التین مشـخص 
اسـت و فروشـنده از ایـن ِبرنـد فرانسـوی بسـیار 
بـه  نهایـت  در  امـا  می کنـد،  تجمیـد  و  تعریـف 
مشـتریان می گویـد کـه این ادکلـن از گل محمدی 
ایران سـناخته شـده اسـت و بـو و مانـدگاری عطر 
آن بـه نسـبت بـه بسـیاری از ادکلن هـای برنـد و 

معـروف بیشـتر اسـت.

یک گل ثروت آفرین
و  راهبـردی  یـک گیـاه  عنـوان  بـه  محمـدی  گل 

اقتصـادی، یکـی از محصوالتـی اسـت کـه می توان 
در راسـتای افزایـش بهـره وری آب و توسـعه پایدار 

کشـاورزی از آن اسـتفاده کـرد.
ایـن  از  یکـی  معطـر"  طـای  یـا"  محمـدی  گل 
محصوالتـی اسـت کـه می تـوان از آن در راسـتای 
بخـش  پایـدار  توسـعه  و  آب  بهـره وری  افزایـش 

کـرد. اسـتفاده  کشـاورزی 
در واقـع توقـع انـدک گل محمـدی، سـازگاری آن 
و  آب  اقلیـم،  نظـر خـاک،  از  بـا شـرایط سـخت 
توجیـه اقتصـادی بـاالی آن باعـث شـده ایـن گیاه 
در بسـیاری از اراضـی حتـی زمین هـای شـیب دار 
کـه امـکان کشـت گیاهـان زراعـی در آنهـا محـدود 
اسـت، بـه عنـوان یـک گیـاه راهبـردی و اقتصادی 

مـورد توجـه قـرار گیـرد.
گل محمـدی یکـی از مهمتریـن گونه های رز اسـت 
تـام،  اسـانس  گلبـرگ، گاب،  تولیـد  بـرای  کـه 
آبسـولوت و کانکریت در مناطـق مختلف دنیا مانند 
بلغارسـتان، ایـران، ترکیـه و هنـد کاشـته می شـود 
و  موادغذایـی  آرایشـی،  عطرسـازی،  صنایـع  در  و 
پزشـکی کاربـرد دارد. ایـن گل در هـر ارتفاعی قابل 

رشـد اسـت امـا در مناطق با ارتفاعـات باالتر، گل ها 
دارای کیفیـت اسـانس باالتـری هسـتند.

صنایع فرآوری گل محمدی در استان 
ناکافی است

آقای بنیادی یکی از افرادی اسـت که در سـال 96 
کاشـت گل محمدی را در شهرسـتان شـهرکرد و در 

سـطحی 14 هکتاری آغاز کرده اسـت.
وی یکـی از دالیـل کاشـت گل محمـدی را مشـکل 
و  عنـوان  ایـن گیـاه  پاییـن  آبـی  نیـاز  و  کم آبـی 
اینکـه  بـه  توجـه  بـا  کرد:هم اینـک  خاطرنشـان 
فصـل برداشـت گل اسـت، حدود 120 نفر مشـغول 
بـه کارنـد ولـی سـال گذشـته کـه نخسـتین سـال 
نفـر  بـود، حـدود یـک هـزار و 800  برداشـت گل 

داشـتیم. کار  روز  نیـروی 
بنیـادی بـا بیـان اینکـه بـا زیـاد شـدن گل دهـی 
گل محمـدی تعـداد نیـروی کار افزایـش می یابـد، 
تصریـح کـرد: امسـال نیـز در پایان فصل برداشـت 
نیـرو  تعـداد  چـه  کـه  می شـود،  مشـخص  گل، 

مشـغول بـه کار بـوده اسـت.
وی بیان کرد: امسـال میزان گل محمدی در کشـور 
زیـاد شـده بـه همیـن دلیـل آن چنان کـه باید گل 
خریـداری نمی شـود و از سـوی دیگر چـون صنایع 
فـرآوری در اسـتان بـه انـدازه کافـی وجـود نـدارد، 

مجبـور هسـتیم گل ها را خشـک کنیم.
بـه گفتـه وی، گل های خشک شـده بـرای مصارفی 
و  شـیرینی پزی  صنایـع  دارویـی،  صنایـع  ماننـد 
عطاری هـا کاربـرد دارد و چنانچـه کیفیـت خوبـی 

داشـته باشـند صـادر می شـوند.
بنیـادی، بـا اشـاره بـه اینکـه راه انـدازی واحدهـای 
اسـانس گیری بـه هزینـه زیـادی نیـاز دارد، ادامـه 
داد: برخـاف واحدهـای گاب گیری برای راه اندازی 
کارخانـه اسـانس گیری از گل محمـدی حداقل 70 

تـا 80 میلیـارد ریـال بایـد هزینـه کرد.
وی، سـرمایه گذاری اولیـه بـرای کار خـود را حـدود 
15 میلیـارد ریـال عنوان کرد و گفت: سـال گذشـته 
نیمـی  و  برداشـت کردیـم  محمـدی  تـن گل   17
از محصـول نیـز بـه دلیـل نبـود نیـروی کار بـرای 

برداشـت از بیـن رفـت.
بنیـادی ادامـه داد: امسـال پیش بینـی شـده کـه 
40 تـن گل برداشـت کنیـم بـا ایـن حال بایـد دید 
آیـا ایـن امـکان وجود دارد کـه همـه گل تولیدی را 

برداشـت کنیم.

صرفه اقتصادی کشت 
گل محمدی

از  یکـی  کـردن  خشـک  کارشناسـان،  گفتـه  بـه 
روش هـای حفاظـت طوالنـی مـدت گل محمـدی  

اسـت.
میـزان رطوبـت گل محمـدی خشک شـده باید 6 تا 
12 درصـد باشـد، رطوبـت باال باعث کپـک زدن گل و 

رطوبـت کـم باعث خرد شـدن آن می شـود.
گل هایـی کـه زیـر نـور مسـتقیم آفتـاب خشـک 
می شـوند گل هـای بـی کیفیتـی هسـتند، خشـک 
روش  مناسـب ترین  طبیعـی،  روش  بـه  کـردن 
بـرای خشـک کردن گل محمـدی اسـت و حداکثـر 
دمـا بـرای خشـک کردن گل محمـدی 38 درجـه 
جهادکشـاورزی  باغبانـی  اسـت.مدیر  سـانتی گراد 
چهارمحـال و بختیـاری بـا بیان اینکـه گل محمدی 
بـه صـورت َتـر کیلویـی 150 تـا 200 هـزار ریـال بـه 
فـروش می رود، اظهار داشـت: امسـال بـا توجه به 
اینکه گل خشـک بازار بهتری دارد، گل کاران بیشـتر 
را خشـک  غنچه چینـی گل محمـدی  بـه صـورت 
می کننـد، سـال گذشـته قیمـت گل خشـک حدود 

کیلویـی یـک میلیـون ریـال بود.
بـه گفتـه وی، بـرای خشـک کـردن گل ابتـدا بـه 
منظـور از دسـت رفتـن سـریع رطوبـت اولیـه چنـد 
سـاعت آن را در آفتـاب و سـپس بـه مـدت هفـت 

تـا 10 روز داخـل سـوله پهـن می کننـد.

کشت گل محمدی راهکاری 
برای حفظ آب و خاک

و  طبیعـی  منابـع  کل  اداره  مرتـع  اداره  رییـس 
آبخیـزداری چهارمحـال و بختیـاری، گل محمدی را 
یـک گیـاه دارویـی با نیـاز آبی کم برشـمرد و گفت: 
ایـن گیـاه بـه طـور معمـول در اراضـی کـم بـازده و 

مراتـع درجـه سـه کشـت می شـود.
در  محمـدی  افـزود: کشـت گل  مردانـی  فرامـرز 
و  اشـتغال  تولیـد،  رونـق  بـر  عـاوه  بایـر  اراضـی 
افزایـش درآمـد بهره بـرداران و جوامـع محلـی در 
حفـظ خـاک، افزایش نفوذپذیری خـاک و تقویت 
سـفره های آب زیرزمینـی نیـز نقـش مهمـی دارد
وی میـزان فرسـایش خـاک در اسـتان را بـاال و به 
صـورت میانگیـن 20 تـن در هکتـار عنـوان و بیـان 
کـرد: پیش بینـی می شـود کشـت گل محمـدی در 
اراضـی بایـر میزان فرسـایش خاک را بـا 70 درصد 

کاهـش بـه 8 تـن در هکتار برسـاند.

برداشت ۱۰۰۰ تن گل محمدی از 
گلستان های استان

مدیـر امـور باغبانـی جهادکشـاورزی چهارمحـال و 
بختیـاری در گفـت و گـو بـا ایرنـا بـا بیـان اینکـه 
اراضـی اسـتان توسـط  از  بـه 600 هکتـار  نزدیـک 
سـازمان جهادکشـاورزی بـه کشـت گل محمـدی 
ایـن  از  داشـت:  اظهـار  اسـت،  یافتـه  اختصـاص 
میـزان 350 هکتـار بـه بـار نشسـته و برداشـت گل 
میانگیـن  شـیرانی  می شـود.ابراهیم  انجـام  آن  از 
را در هـر هکتـار سـه تـن  عملکـرد گل محمـدی 
عنـوان کـرد و افـزود: سـال گذشـته 600 تـن گل 
محمـدی از 200 هکتـار از مـزارع اسـتان برداشـت 
شـد، امسـال نیـز پیش بینـی می شـود نزدیـک بـه 
یـک هزار تن گل محمدی از مزارع برداشـت شـود.
مدیـر امـور باغبانـی جهادکشـاورزی چهارمحـال و 
بختیـاری بـا بیان اینکه امسـال کشـاورزان بیشـتر 
یـا گل  بـه صـورت غنچـه  بـه خشـک کـردن گل 
روی آورده انـد، خاطـر نشـان کـرد: سـال گذشـته 
بیشـتر گل محمـدی تولیـد شـده در اسـتان بـرای 
اصفهـان  و  یـزد  اسـتان های  بـه  فـرآوری  بحـث 
)کاشـان( ارسـال شد.شـیرانی بـا اشـاره بـه اینکـه 
اسـتان  داخـل  از گل محمـدی  مقـدار محـدودی 
یـک  هم اینـک  داد:  ادامـه  می شـود،  فـرآوری 
کارخانـه گاب گیـری در شـهرک صنعتـی شـهرکرد 
فعـال اسـت و چنـد واحـد نیـز در مقیـاس کوچک 
گاب گیـری انجـام می دهند، ولی حجـم زیادی از 
گل تولیدشـده در اسـتان بـه خـارج اسـتان حمـل 
می شـود.وی، بـا بیـان اینکه برداشـت گل محمدی 
از اوایـل خـرداد آغـاز و تـا اواخر خـرداد مـاه ادامه 
می یابـد، خاطـر نشـان کـرد: در زمـان چیـدن گل 
صـورت  بـه  نفـر   15 هکتـار  هـر  بـرای  محمـدی 
امـور  می شـوند.مدیر  کار  بـه  مشـغول  مقطعـی 
باغبانی جهادکشـاورزی چهارمحـال و بختیاری، گل 
محمـدی را یکـی از محصـوالت کـم آب َبـر و مقاوم 
در برابـر تنش هـای محیطـی دانسـت و ادامـه داد: 
طبـق برنامه مقرر شـده اسـت سـاالنه 100 هکتار به 
سـطح زیـر کشـت گل محمـدی در اسـتان افزوده 
شود.شـیرانی یـادآور شـد: کشـت گل محمـدی در 
و  ملـی  اراضـی  در  اسـتان  شهرسـتان های  همـه 
بیشـتر در مسـتثنیات انجام می شـود ولی بیشـتر 
آن مربـوط به فارسـان، شـهرکرد، بروجـن و لردگان 

ست. ا

ماه هـای  در  هرمـزگان گفـت:  دریانـوردی  و  بنـادر  مدیـرکل 
فروردیـن و اردیبهشـت امسـال یـک میلیـون و 792 هـزار تـن 
فـرآورده نفتـی از بنـدر شـهید رجایـی به خـارج از کشـور صادر 
شـد.هللا مـراد عفیفـی پـور روز دوشـنبه در تشـریح عملکـرد 2 
ماهـه منطقـه ویـژه اقتصـادی بندرشـهید رجایـی افـزود: ایـن 
میـزان صادرات فرآورده نفتی نسـبت به همسـنجی با پارسـال  
32.6 درصد افزایش داشـته اسـت.وی بیان داشـت: همچنین 
در ایـن مـدت 2 میلیـون و 652  هـزار و 948 تن فرآورده نفتی 
از بنـدر شـهید رجایی کابوتاژ و 13 هـزار و 347تن فرآورده نفتی 
ترانزیـت شـده اسـت کـه از افزایـش 100 درصـدی در این زمینه 

برخـوردار بوده اسـت.

صادرات بیش از ۲ میلیون تن کاالی
 غیرنفتی از بندرشهید رجایی 

مدیـر منطقه ویژه اقتصادی بندر شـهید رجایی گفت: همچنین 
از ابتـدای فروردیـن مـاه امسـال تـا اوایـل خردادماه جـاری، 2 
میلیـون و 247 هـزار و 238 تـن کاالی غیرنفتـی از از این بندر 
بـه خـارج از کشـور صادرشـده اسـت.  عفیفـی پـور افـزود: در 
ایـن مـدت همچنین یک میلیـون و 105 هـزار و 819 تن کاالی 
غیرنفتـی بـا کاهش 20 درصـدی وارد بندر شـهید رجایی، 547 
هـزار و 429 تـن کاال از این بندر به دیگر بنادر منطقه ترانشـیپ، 
13 هـزار و 976 تـن کاال کابوتـاژ و 219 هـزار و 473 تن ترانزیت 

شـده است.

جابه جایی هشت میلیون تن کاال در 
بندرشهید رجایی

عملیـات  یادآورشـد:  هرمـزگان  دریانـوردی  و  بنـادر  مدیـرکل 
جابجایـی کاالهـای نفتـی و غیرنفتـی نیـز در 2 ماهه نخسـت 
امسـال در بندرشـهید رجایـی بـه 8 میلیـون و 639 هـزار و 920 
تـن رسـید. عفیفی پور گفـت: 4 میلیون و 180 هـزار و 592 تن 
از کاالها غیرنفتی و 4 میلیون و 459 هزار و 328 تن  فرآورده 
نفتـی بـو که نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل افزایـش 10.9 

درصـدی را نشـان می دهـد.

تردد ۵8۳ فروند کشتی در بندر شهید رجایی 
مدیـر منطقـه ویـژه اقتصادی بندر شـهید رجایی خاطرنشـان 
کـرد: در 2 ماهـه نخسـت امسـال، 583 فرونـد شـناور بـه 

بزرگتریـن بنـدر تجـاری کشـور وارد شـده اسـت. 
وی اضافـه کـرد: از مجمـوع کل شـناورهای ورودی بـه ایـن 
بنـدر، 468 فرونـد مربـوط بـه کشـتی های دارای تنـاژ بـاالی 
هـزار تـن و 115 فرونـد مربـوط بـه شـناورهای زیـر هـزار تـن 
بـوده اسـت. بنـدر مهـم و راهبـردی شـهید رجایـی در 23 
کیلومتـری غـرب بندرعبـاس مرکـز اسـتان هرمـزگان و در 
شـمال جزیـره قشـم و تنگـه هرمـز واقـع شـده اسـت کـه با 
داشـتن روابـط دریایـی و مبادلـه کاال بـا 80 بنـدر شـاخص 
بیـن المللـی بـه عنـوان بزرگتریـن بندرتجـاری و کانتینری و 
همچنیـن دروازه طایـی اقتصـاد ایران مطرح اسـت و سـهم 
ایـران را بـه خـود اختصـاص داده  50 درصـدی از تجـارت 
اسـت.این بنـدر بـا داشـتن ظرفیت هـای مختلفـی همچـون 
پایانـه نفتـی، کانتینـری، کاالهـای فلـه، جرثقیل هـای بـزرگ 
ریلـی و زرافـه ای، اتصـال بـه راه آهـن سراسـری و اراضـی 
پشـتیبانی، نقـش حیاتـی برای اقتصـاد دریا محور در کشـور 
ایفـا می کند.ایـن منطقـه ویـژه اقتصـادی یکـی از مهم تریـن 
کریدورهـای ترانزیتـی بیـن المللـی درجهان اسـت و در مرکز 

کریـدور ترانزیتـی جنـوب بـه شـمال قـراردارد.

اســتان  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
تهــران گفــت: ایــن اســتان 500 ناحیــه 
و  فرســوده  ناپایــدار،  ســکونتگاهی 
حاشــیه ای دارد کــه فقــط بــرای 50 
ــام  ــات اصاحــی انج ــه آن مطالع ناحی
خــواه  محبــت  اســت.خلیل  شــده 
افــزود: ســکونت چهــار و نیــم میلیــون 
در  تهــران  اســتان  از جمعیــت  نفــر 
بافــت فرســوده و حاشــیه ای از جملــه 

ــت. ــران اس ــتان ته ــات اس معض
درصــد   30 نزدیــک  یادآورشــد:  وی 
بافــت  در  اســتان  ایــن  جمعیــت 
ــی  ــهری زندگ ــد ش ــوده و ناکارآم فرس

مــی کننــد و اگــر حادثــه ای مثــل زلزله 
رخ دهــد حتــی محلــی بــرای پنــاه 
دادن ایــن میــزان جمعیــت یــا اســکان 
خــواه  نداریم.محبــت  آنــان  موقــت 
کــه  هایــی  سیاســت  اظهارداشــت: 
ــال  ــون اعم ــته تاکن ــران از گذش در ته
و اجــرا شــده ایــن جاذبــه را بــرای 
ــی ایجــاد کــرده اســت  جمعیــت فراوان
کــه بــه ایــن اســتان مهاجــرت کننــد و 
بــرای ســکونت در آن حتــی زندگــی در 
ــدار را  ــت هــای ناپای ــا و باف حاشــیه ه

برگزیننــد.
اســتان  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 

تهــران بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد 
چنینــی  ایــن  هــای  سیاســت  در 
تمرکــز  بــه  اقــدام  و  نظــر  تجدیــد 
زدایــی از ایــن اســتان کــرد، گفــت: 
ــه  ــرای 500 محل ــی ب اقدامــات مطالعات
ســکونتگاهی تهــران آغــاز شــده اســت 
و متناســب بــا اولویتــی کــه داده شــده 
در دســت بررســی قــرار دارنــد. وی 
ــه  ــود ک ــه ب ــد متوج ــرد: بای ــح ک تصری
ســهم اســتان تهــران بــه تنهایــی از 
ــد  ــوده و ناکارآم ــت فرس ــه باف مجموع
ــه 10.5 و  ــب ب ــه ترتی ــور ب ــهری کش ش
24 درصــد مــی رســد در حالــی کــه 18 
ــران در  ــرزمینی ای ــت س ــد جمعی درص

ــد. ــه ان ــع یافت آن تجم

تهران ۵۰۰ سکونتگاه ناپایدار دارد

اهواز 

اصفهانکرمان

تجلیل از کادر بهداشت و درمان مناطق نفت خیز جنوب

افزایش سطح کیفی محصوالت و رضایت مندی مشتریان فوالد مبارکه  راه اندازی نرم افزار موبایل»خدمات الکترونیکی شرکت گاز کرمان «

بـا برگـزاری جلسـه ی مشـترکی 
در دفتـر مدیرعامـل شـرکت ملـی 
از  جنـوب  خیـز  نفـت  مناطـق 
زحمات و خدمات کادر بهداشـت و 
درمـان صنعـت نفـت جنوب در بحـران ویـروس کرونا تجلیل 

و تقدیـر شـد .
در ایـن جلسـه که بطـور همزمـان و از طریق ویدئـو کنفرانس 
در دفاتـر مدیـران عامـل شـرکت هـای بهـره بـردار گچسـاران 
، مهنـدس  برگـزار شـد  نیـز  آغاجـاری و مسجدسـلیمان   ،
احمـد محمـدی طی سـخنانی گفـت : این جلسـه بمنظور آن 
اسـت کـه بـه کادر ایثارگر بهداشـت و درمـان بگوییـم قدردان 

زحماتشـان بـوده و در کنارشـان بـوده و هسـتیم .

وی بـا عنـوان اینکـه در بحـران انتشـار ویروس کرونـا ، نقش 
عوامـل بهداشـت و درمـان بخوبی نمایان گشـت افـزود : این 
مراسـم در برابـر ایثار و زحمات این عزیـزان بی مقدار و ناچیز 
اسـت و امـروز بـه این باور رسـیدیم که کار عوامل بهداشـت و 

درمان جزو سـخت ترین مشـاغل اسـت .
مدیرعامـل شـرکت بهـره بـرداری نفـت و گاز مسجدسـلیمان 
ایـن جلسـه طـی سـخنانی گزارشـی در خصـوص  نیـز در 
اقدامـات انجـام شـده ی ایـن شـرکت ارایـه کـرد و گفـت : 
بـرای پیشـگیری از ابتـای کارکنـان ، وسـایل حفاظت فردی 
بـا توجـه بـه اینکه در پایان سـال قرار داشـتیم در کوتاهترین 

زمـان ممکـن خریـداری و میـان همـکاران توزیـع گردیـد .
مهنـدس قباد ناصری افـزود : در واحدهای عملیاتی پیش از 

ورود کارکنان غربالگری توسـط عوامل پزشـکیاری صورت می 
گیـرد تـا از صحت سـامت کلیـه ی کارکنـان اطمینان حاصل 
شـود ضمـن آنکـه در سـتاد و ادارات سـتادی نیـز عملیـات 
ضدعفونـی و گندزدایـی سـاختمان هـا ، غربالگـری پرسـنل 
و توزیـع مـدون ماسـک بمنظـور رعایـت اصـل پیشـگیری و 

حفاظـت فـردی صـورت مـی گیرد .
رییـس بهداشـت و درمـان صنعـت نفت مسجدسـلیمان نیز 
طـی سـخنانی ضمن تقدیـر از این اقـدام و ابتـکار مدیرعامل 
شـرکت ملـی مناطـق نفتخیـز جنـوب اظهـار داشـت : فعـال 
شـدن مرکـز EOC – بازسـازی و راه انـدازی مجـدد اورژانس 
– خریـداری و واگـذاری دسـتگاه هـای ونتیاتـور تهاجمـی 
و غیـر تهاجمـی – خریـداری و واگـذاری البسـه ماسـک و 

سـایر تجهیـزات حفاظـت فـردی بـه بیمارسـتان 22 بهمـن 
مسجدسـلیمان بعنوان مرکز درمانی معین مسجدسلیمان در 
مقابلـه بـا کرونا بخشـی از اقدامات این مدیریت می باشـد .
در ادامـه ی ایـن جلسـه مدیـران عامـل شـرکت هـای بهـره 
بـرداری نفـت و گاز کارون – مـارون – گچسـاران و آغاجـاری 
بهمـراه روسـای بهداشـت و درمـان صنعـت نفت آغاجـاری و 
گچسـاران گزارشـی از اقدامات صورت گرفتـه واحدهای تحت 

امـر را در زمینـه مقابلـه بـا ویـروس کرونـا ارایـه کردند .
در پایـان نیـز بطـور همزمـان لـوح تقدیـر امضا شـده توسـط 
مدیرعامـل شـرکت ملـی مناطـق نفتخیـز جنـوب بـه رییس 
بهداشـت و درمـان صنعـت اهواز و به نیابت از ایشـان توسـط 
مدیـران عامـل شـرکت های بهـره بردار به روسـای بهداشـت 
و درمـان صنعـت نفـت نواحـی مذکـور اعطـا و از زحمـات ، 
خدمـات و ایثارگـری کارکنان بهداشـت و درمـان صنعت نفت 

در مقابلـه بـا ویـروس کرونـا تجلیـل و تقدیـر بعمـل آمد .  

بـه منظـور توسـعه خدمـات غیرحضـوری و در 
راسـتای افزایش سـطح رضایتمندی مشـترکین؛ 
نرم افزار موبایل "خدمات الکترونیکی شـرکت گاز 
کرمـان " راه انـدازی شـده اسـت.به گـزارش روابط 
عمومـی شـرکت گاز اسـتان کرمـان ؛ مهنـدس 
فـاح  بـا اعـام ایـن خبـر گفـت: نـرم افـزار تحـت موبایـل اندرویـد گاز کرمـان؛ نـرم 
افـزاری اسـت در جهـت سـهولت اطـاع رسـانی برای مشـترکین محتـرم؛ کـه در کنار 
سـامانه الکترونیکی این شـرکت برای مشترکین محترم  اسـتان طراحی شده است. 
http://  مشـترکان می توانند با ورود به سـایت شـرکت گاز اسـتان کرمان   به آدرس
www.nigc-kerman.ir  ودانلود اپلیکیشـن خدمات الکترونیکی شـرکت از امکانات 
آن اسـتفاده کنند.مهندس فاح  با بیان اینکه اپلیکیشـن اندرویدی شـرکت گاز استان 
کرمـان قابـل  نصب بر روی گوشـی های تلفن همراه اسـت؛ افزود: مشـترکین محترم 
همچنیـن می تواننـد برای دریافـت خدمات الکترونیکی شـرکت و امکانـات خدماتی 
بیشـتر، بـه آدرسEs.nigc-kerman.ir مراجعـه کنند.ایشـان  ادامه داد: مشـترکین 
عزیـز از ایـن پـس مـی تواننـد از طریـق این نـرم افزار خدماتی که شـامل مـوارد ذیل 

مـی باشـد به ایشـان را دریافـت نمایند: 
-اطـاع از آخریـن بدهـی -پرداخـت آنایـن بدهی -لیسـت قبوض صادره -لیسـت 
پرداخت های انجام شـده -ارسـال پیـام ، زمان تولید قبض یـا پرداخت جدید -اعام 
کارکـرد کنتـور -نمایـش اعانات و اطاعیه های شـرکت گاز -امـکان مدیریت چندین 

اشـتراک در یک برنامـه -نمودار مصرف 
مهنـدس فـاح  بـا بیان اینکه شـماره تماس تلفن گویـا به شـماره 31326666 نیز به 
 صـورت 24 سـاعته در خدمـت مشـترکین محتـرم می باشـد و یکی دیگـر از راه های 

موثـر  ارتباطـی مشـترکین محترم جهـت ارائه خدمـات به این عزیزان می باشـد. 
وی بـا اشـاره بـه تـاش هـای خوبـی کـه توسـط شـرکت گاز کرمـان  در زمینه توسـعه 
خدمات الکترونیکی و آناین درحال انجام اسـت؛ تصریح داشـت: این اقدامات که در 
راسـتای توسـعه دولـت الکترونیـک صورت می گیرد؛ موجب بی نیاز شـدن مشـترکین 
از مراجعـه حضـوری بـه شـرکت گاز و به تبـع آن کاهش صرف وقت، هزینـه و افزایش 
سـطح رضایت مندی مشـترکین است.ایشـان در پایان ضمن آرزوی سامتی برای کلیه 
هـم اسـتانی هـای محتـرم از تـاش همکاران خود در شـرکت  گاز  اسـتان  کرمـان  در 

راسـتای کاهش حضور مشـترکین در سـطح ادارات سـازمان تقدیر و تشـکر نمودند. 

ــرم  ــورد گ ــۀ ن ــی ناحی ــرل کیف ــس کنت رئی
میــز  ســاخت  از  مبارکــه  فــوالد  شــرکت 
بازرســی خــط بــرش ســبک شــمارۀ  2 ایــن 
ناحیــه خبــر داد و گفــت: بــا اســتفاده از ایــن 
میــز، امــکان بازرســی دقیقتــر و بهتــر ســطح محصــوالت و در نتیجــه حصــول 
رضایتمنــدی هرچــه بیشــتر مشــتریان از کیفیــت ســطح ورقهــای تولیدشــده 
و امــکان تأمیــن سفارشــها بــا کیفیــت و حساســیت بــاال در ایــن خــط تولیــد 

فراهــم شــد.
ــورد  ــد ن ــزود: در خــط تولی ــن خصــوص اف ــادی در ای ــه نجفآب  مســعود مهدی
گــرم بــا دســتگاه بازرســی اتوماتیــک ســطح )پارســیتک( صددرصــد ســطح 
محصــوالت بازرســی میشــود تــا عیــوب ســطح شناســایی و از تولیــد محصــول 
معیــوب جلوگیــری گــردد. اجــزای ایــن دســتگاه شــامل دوربینهــا )12 دوربین 
بــا حداکثــر رزولوشــن 756 تــا 485 پیکســل و ســرعت تصویربــرداری 30 تــا 
360 فریــم در ثانیــه( پروژکتورهــا، سیســتم بازرســی ســطح، ترمینالهــا، ســرور 

ــب و  ــزار پردازشــگر )تشــخیص عی ــت ســطح، شــبکه، نرماف ــای کیفی دادهه
کاســبندی عیــب(، و سیســتم مانیتورینــگ اســت.

 وی بــا بیــان اینکــه ایــن دســتگاه در انتهــای قســمت خنــککاری ورق و قبــل 
از کافپیچهــا در خــط نــورد گــرم نصــب شــده اســت، گفــت: ازآنجاکــه ممکــن 
اســت در قســمت کویلــر و یــا در خطــوط پاییندســتی یعنــی در خطــوط واحــد 
ــوب  ــه عی ــب ســطحی )ازجمل ــز محصــوالت دچــار عی ــرم نی ــورد گ ــل ن تکمی
ــل  ــطحی در مراح ــی س ــد، بازرس ــراش( گردن ــد خ ــی مانن ــطحی مکانیک س

بعــدی ماننــد خــط بــرش بســیار حائــز اهمیــت اســت.
ــش از  ــه پی ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــرم ب ــورد گ ــۀ ن ــی ناحی ــرل کیف ــس کنت رئی
ــرش ســبک  ــر ورق در خــط ب ــز، بازرســی ســطح زی ــن می ــرداری از ای بهرهب
شــمارۀ 2 تکمیــل نــورد گــرم بهعنــوان یــک خــط پاییندســتی امکانپذیــر نبــود 
اظهــار داشــت: ایــن امربهدلیــل عــدم پاســخگویی بــه درخواســت مشــتریان 
حســاس بــه عیــوب ســطح، بعضــا باعــث نارضایتــی آنــان بــه جهــت وجــود 

ــد. ــر ورق میگردی ــوب ســطح زی خــراش و عی

بیش از یک میلیون 
تن فرآورده نفتی از بندر 

شهید رجایی صادر شد گزارش

دردسرهای قطعی برق پساکرونایی مازندران
قطعی مکرر و پرتعداد برق مشترکین مازندرانی بعد از استراحت و تنفس 2 ماهه ناشی از شیوع کرونا این روزها به یکی از 

مشکات حوزه توزیع برق استان تبدیل شده است.شیوع ویروس کرونا در استان مازندران به همراه کشور ، منجر به مشکات 
اقتصادی عدیده ای برای مردم به خصوص قشر آسیب پذیر و بازاریان شد که دولت را به اعمال سیاست های حمایتی واداشت.



از روز شنبه )17 خرداد ماه(، پخش مجموعه 

نمایش کوتاه پنج قسمتی »طرحی نو « 
با موضوعی اجتماعی در رادیو نمایش آغاز 

می شود.

آیین بزرگداشت استاد علی  اصغر 

بهاری به صورت آناین برگزار خواهد شد.
19 و 20 خرداد ساعت 21 با حضور شهرام 

صارمی و مسعود توسلی برگزار خواهد شد.

مجموعه  10 جلدی »شعر ما« با هدف 
آشنایی نوجوانان با شاعران پیشکسوت راهی 

بازار کتاب می شود.

زن آدم مثل کارت سوخته همیشه سهمیه 
ته ماهش هست.

عصر یخبندان

بزرگداشترادیوکتاب دیالوگ

 دیگر چه فرقی میکند 

که کجای این جهان باشیم

دور باش 

اما

نزدیک

من از نزدیک بودن های دور 

می ترسم...

احمد شاملو

عکس نوشت

عکس: 
مهرداد جعفری

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

انتقاد روزنامه های تهران 
از گزارش بانك جهانی 
درباره مناقشه ایران و 

انگلسـتان بر سر نفت در 
خرداد ۱۳۳۱

)ژوئن ۱8۵۲(
در ایــن روز در خــرداد ســال 1331 
)ژوئــن 1852( روزنامــه هــای تهــران 
ضمــن انتشــار گــزارش طوالنــی بانــك 
و  ایــران  مناقشــه  دربــاره  جهانــی 
ــدیدا از  ــت، ش ــر نف ــر س ــتان ب انگلس
ایــن بانــك انتقــاد كــرده و نوشــته 
بودنــد كــه بانــك جهانــی بــا ایــن 
گــزارش ماهّیــت سیاســی خــود را بــه 
جهانیــان نشــان داد و ثابــت كــرد كــه 
صرفــا یــك موسســه پولــِی بــی طــرف 
و  آرام  چهــره  پشــت  در  و  نیســت 
ــه ســود برخــی  ظاهــر الصــاح خــود ب
قــدرت هــا، سیاســی كاری مــی كنــد و 

یــك ابــزار اِعمــال ســلطه گــری اســت.
بانــك جهانــی در پی دیــدار نمایندگانش 
ــادان، در گزارشــی كــه در  ــران و آب از ته
واشــنگتن )مقــرِّ خــود( منتشــر ســاخته 
ــت  ــه نف ــریح تاریخچ ــن تش ــود ضم ب
ایــران و قــرارداد نفتــی ســال 1901 و 
ــت  ــركت نف ــا ش ــد آن در 1933 ب تمدی
انگلســتان كــه ســهامدار عمــده آن دولت 
ــر  ــه اگ ــود ك ــته ب ــود نوش ــتان ب انگلس
ــدق(  ــر مص ــت دكت ــران )دول ــت ای دول
تصــور مــی كنــد كــه قطــع صــدور نفــت 
و تعطیــل بــودن پاالیشــگاه آبــادان، 
ــه رو  ــود ســوخت رو ب ــا كمب ــان را ب جه
ــك اشــتباه اســت؛  ــن ی مــی ســازد، ای
ــازه  ــا تاســیس پاالیشــگاههای ت زیــرا ب
و اســتخراج بیشــتر از میدانهــای نفتــی 
ــن  ــراق، ای ــژه ع ــه وی ــورها ب ــایر كش س
ــران،  ــود و ای ــی ش ــع م ــا رف ــود ه كمب
خــود  محاســبه  و  »خیــال«  بازنــده 
خواهــد بــود. جمــات ایــن گــزارش 
نیــز چنــان انتخــاب شــده بــود كــه 

گویــا، نفــت ایــران ملــی نشــده و هنــوز 
ــت. ــتان اس ــه انگلس ــق ب متعل

ــتین  ــن نخس ــان، ای ــته مورخ ــه نوش ب
بــار بــود كــه دســت بانــك جهانــی 
خوانــده شــده و ماهّیــت آن فــاش 
ــروز  ــه ام ــا ب ــدا و ت ــود. بع ــده ب گردی
همیــن  كشــورها  از  دیگــر  برخــی 
اتهامــات را كــه ایــران آغازگــر آن بــود 

بــه ایــن بانــك وارد آورده انــد.

زادروز »ویلیام هون« 
طنزنگار

 William Hone هــون  ویلیــام 
ــس  ــكال و طنزنوی ــگار رادی ــه ن روزنام
انگلیســی ســوم ژوئــن ســال 1780 بــه 

ــرد. ــر ك ــال ُعم ــد و 62 س ــا آم دنی
 دولــت و كلیســا از زخــم طنزهــای 
ــرای  ــد. وی ب ــان نماندن ــون« در ام »ه
انگلســتان  مطبوعــات  آزادی  تامیــن 
ــن  ــروف تری ــرد. مع ــیار ك ــاش بس ت
 Every بــوك  ِدی  »اِوری  او  تالیــف 

دارد. عنــوان   »Day Book
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 mahyaraghazadeh در صفحه
منتشــر شد  . یکی از عوامل 

پراکندگــی جنگل  های بلوط زاگرس 
ســنجاب  ها هســتند، آن ها بلوط ها را می برند به اطراف، 

زیرخــاک مخفی می کنندو این طوری ســالهای بعدکلی درخت 
بلــوط در جنگلهای زاگرس اضافه میشــه.چندین روزِ که 

درختان بلوط،خانه ی ســنجاب ها،در حال ســوختن است . 
حیــف از اینهمه زیبایی.  

instagram

کتاب 

قسمت هایی از کتاب :
حالـت دعـای مسـیحی-  چشـم های بسـته، سـرِ به زیرگرفتـه 
– بـه درد مراقبـه نمی خـورد. ایـن حالـت بـدن وضعیـت روحی 
روحـی  مانـع جسـارت  و  را می طلبـد  نوکرصفتانـه ای  و  بسـته 
می شـود. در چنیـن حالتـی بعیـد نیسـت خـدا بـه سـروقتتان 
بیایـد، گردنتـان را بشـکند و نشـان خود را به گونـه ای مصیبت بار 
بـرای مدتـی طوالنـی بـه جا بگـذارد. بـرای مراقبه حالتـی آزاد-
امـا نـه مبارزه جویانه-مناسـب اسـت، و نه کرنش و خاکسـاری. 
مواظب باشـید. کمی زیاده روی، و آن وقت اسـت که مسـتفیض 
شـوید و بـه بـد روزی بیفتیـد. )کتـاب وقـت رفتـن – صفحـه 14(
خواهـر در حـال تزییـن درخـت کریسـمس برای برادرهایشـان 
تعریـف کـرد کـه هنـگام ظهـر بـه اتاقـک چوبـی سـری زده تـا 
کارگـر مـزدور را کـه مشـغول خـرد کـردن هیـزم بـوده اسـت 
بـرای خـوردن ناهـار صـدا بزنـد. کارگـر از او می پرسـد: ناهـار 
چـی اسـت؟ و او در جـواب می گویـد: ناهـار آن چیـزی اسـت 
کـه روی میـز می گذارنـد. بعـد کارگـر کـه عصبانـی شـده بـوده 
اسـت، تبـر را به طـرف دختـر پرتـاب می کنـد و تبـر کنـار پـای 
دختـر، کـه بـا گیس هـای بلنـد و بافتـه پـا بـه فـرار گذاشـته 
بـوده اسـت، چنـد متـر روی برف ُسـر می خـورد. )کتـاب وقت 

رفتـن – صفحـه 44(
در یـک روز داغ تابسـتان، ماکسـیمیلیان در پـی دعـوا بـا اگون، 
پسـرعموی هم سن وسـالش، خواسـت زیـر درخـت گابـی بـه 
صـورت او تـف کنـد. ولـی پسـرعمو در آخریـن لحظـه خـودش 
را پـس کشـید و تـف ماکسـیمیلیان بـه هـدف نخـورد. بعـد 
بـه زودی  پـس  تـف کـردی.  بـه خـدا  تـو  حـاال  اگـون گفـت: 
بـه خـدا تـف کـردی. زنبورهـا وزوزکنـان  تـو  بلـه،  می میـری. 
در هـوا می چرخیدنـد. هـوا پـر بـود از بـوی گابـی سـرخ و زرِد 
لهیـده ی افتـاده بـر زمیـن. ماکسـیمیلیان یکـی از گابی هـای 
شـل و ول را از زمیـن برداشـت و آن را با تمـام زنبورهایی که به 
داخـل آن میـؤه شـیرین نفـوذ کـرده بودنـد، به طرف پسـرعموی 
پابه فرارگذاشـته اش پـرت کـرد و داد زد: مـن کـه بـه خـدا تـف 
نکـردم، نـه، اصـاً بـه خدا تف نکـردم. من بـه ایـن زودی ها که 
تـو فکـر می کنـی نمی میـرم. )کتـاب وقـت رفتـن – صفحـه 45(

وقت رفتن
نویسنده: یوزف وینکلر

ترجمه: علی اصغر حداد
انتشارات: ماهی

خرم آنروز که از خطٔه کرمان بروم
دل و جان داده ز دست از پی جانان بروم

با چنین درد ندانم که چه درمان سازم
مگر این کز پی آن مایٔه درمان بروم

منکه در مصر چو یعقوب عزیزم دارند
چه نشینم ز پی یوسف کنعان بروم
بعد از این قافله در راه بکشتی گذرد
چو من دلشده با دیدٔه گریان بروم

گر چه از ظلمت هجران نبرم جان بکنار
چون سکندر ز پی چشمٔه حیوان بروم
تا نگویند که چون سوسن ازو آزادم

همچو باد از پی آن سرو خرامان بروم
چون سرم رفت و بسامان نرسیدم بی دوست

شاید اندر عقبش بی سر و سامان بروم
اگرش دور مخالف به عراق اندازد

من به پهلو ز پیش تا به سپاهان بروم
همچوخواجو گرم از گنج نصیبی ندهند
رخت بر بندم و زین منزل ویران بروم
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