
پایان رشد منفی اقتصاد ایران از سال آینده
بانـک جهانـی پیش بینی کرد امسـال اقتصـاد ایران تحت تاثیر شـیوع 

کرونـا ۵.۲ درصد کوچک شـود.
بـه گـزارش ایسـنا، چشـم انـداز اقتصـادی جهـان تحـت تاثیـر شـیوع 
کرونـا، کمـاکان ناامیدکننده باقی مانده اسـت. بانک جهانـی در گزارش 
بازبینـی شـده خـود اعالم کـرد که متوسـط رشـد اقتصادی کشـورهای 
جهـان در سـال جـاری منفـی ۵.۲ درصـد خواهـد بـود کـه فراگیرترین 
رکـود اقتصـادی از زمـان جنـگ جهانـی دوم ) ۱۹۳۹-۱۹۴۵ میـالدی( 
تاکنون محسـوب می شـود. این رشـد برای کشـورهای پیشـرفته از این 
هـم بدتر بوده و انتظار می رود متوسـط رشـد اقتصـادی آن ها به منفی 

هفـت درصد برسـد.
با وجود شـیوع کرونا و تعطیلی گسـترده کسـب و کارها در کنار سـقوط 
قیمـت نفـت در بازارهـای جهانـی و اخـالل در زنجیـره تامیـن، بانـک 
جهانـی نـه تنهـا انتظـار دارد کـه عملکـرد اقتصـادی امسـال ایـران بـه 

مراتب از سـال گذشـته بهتر باشـد، بلکه این سـال آخرین سـال رشـد 
منفـی دومیـن اقتصـاد بـزرگ خاورمیانه باشـد و سـال  آینـده، اقتصاد 
ایـران بـا رشـد مثبـت ۲.۱ درصـدی بـه سـه سـال رشـد منفـی متوالی 
خـود خاتمـه دهد.اقتصاد ایران که در سـال گذشـته طبق تخمین بانک 
جهانی ۸.۲ درصد کوچک شـد، امسـال نیز رشـد منفی ۵.۳ دصردی را 
تجربـه خواهـد کرد. پیش از شـیوع کرونا، بانک جهانی رشـد اقتصادی 

ایـران در سـال جـاری را صفـر درصد پیـش بینی کـرده بود.
بـه گفتـه بانـک جهانـی، اصلـی تریـن دلیل رشـد اقتصـادی ایـران در 
سـال جـاری کاهـش مصـارف داخلـی و فشـار وارد شـده بـه بخـش 
خدمـات )بـه طور مثال گردشـگری( به دلیل شـیوع کرونـا خواهد بود. 
ایـران نخسـتین کشـوری در منطقـه بـود کـه شـیوع ویـروس کرونا به 
طـور گسـترده در آن گـزارش شـد اگـر چه طـی هفته های بعـد تقریبا 
تمامـی کشـورهای منطقـه درگیر مقابله گسـترده بـا این ویروس شـدند.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان

تجدیدآگهی مزایده امالک مازاد

اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب کرمـان در نظـر دارد ازامـاک مـازاد خـود واقع در شهرسـتان 
جیرفـت گدارمغـک بامشـخصات مندرج در جدول ذیـل از طریق مزایده بفروش برسـاند داوطلبین شـرکت در مزایده می 
تواننـد از تاریـخ نشـر آگهـی بـه مـدت 10 روز ضمن مراجعه بـه سـامانه تـدارکات اداره کل و بازدید از ملک جهـت اخذ فرم 
شـرکت در مزایـده بـه واحد حقوقـی اداره کل راهداری و حمل و نقل جـاده ای جنوب کرمان بـه آدرس : کیلومتر 5 جاده 

ای کرمـان جنـب پایانـه بـار اداره کل راهـداری و حمل و نقل جـاده ای جنوب کرمـان مراجعه نمایند.
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شرایط قیمتمتراژکاربرینوع ملکآدرس ملکردیف
پرداخت

تلفن و آدرس هماهنگی جهت 
بازدید و اخذ فرم شرکت در مزایده
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
عملیات ساماندهی ساحل راست رودخانه هلیل پایین دست پل اول جیرفت

فرآیند شماره 11/الف/ 99
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ت ا

نوب

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان 

شـرکت آب منطقه ای کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی عملیات سـاماندهی سـاحل راسـت رودخانه هلیل پایین دسـت 
پـل اول جیرفـت بـه شـماره 11/الـف/99 را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت برگزار نمایـد. کلیه مراحل برگـزاری مناقصه 
از دریافـت اسـناد مناقصـه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 
)سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir  انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عدم عضویت قبلـی، مراحل 

ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ۹۹/۳/۲۴ میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱0 مورخ ۹۹/۳/۲۹

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱0 مورخ ۹۹/0۴/۹
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱0:۳0 مورخ ۹۹/۴/۹

اطاعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــر جهــت دریافــت اطاعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه آدرس: کرمــان، خیابــان 
پاســداران، شــرکت آب منطقــه ای کرمــان، ســاختمان شــماره دو، دفتــر قراردادهــا و تلفــن ۳۲۲۲۴۴۸۲-0۳۴ارائــه پاکــت هــای 
الــف بــه آدرس: کرمــان، خیابــان پاســداران، شــرکت آب منطقــه ای کرمــان ســاختمان شــماره یــک، طبقــه دوم، دبیــر خانــه 

محرمانــه دفتــر حراســت 
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۴۱۹۳۴ -0۲۱

دفتر ثبت نام : ۸۸۹6۹7۳7 و ۸۵۱۹۳76۸

پنجاهمین سالگرد تاسیس شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران)توانیر(گرامی باد.
اسراف در مصرف برق,رفتاری ضد ارزش و نوعی ظلم به نسل آینده است. 

روابط عمومی و گروه مدیریت مصرف شرکت برق منطقه ای کرمان

شناسه آگهی 873306

آیا جنگ داخلی ترامپ را 
نجات میدهد؟

سخنگوی قوه قضاییه:

تخلف و جرم در قوه قضاییه 
حادثه و استثناست
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بـروز ناآرامی هـا و خشـونت های دامنـه دار در آمریکا که بـه دنبال قتل 
وحشـیانه جـرج فلویـد توسـط یـک پلیس نژادپرسـت حادث شـد، 
پیـروزی دونالـد ترامپ در انتخابات ریاسـت جمهوری در آبـان ماه را 

بـا ابهـام مواجه کرده اسـت.
به جـرأت می تـوان گفـت کـه ترامـپ پرمسـئله تریـن رئیس جمهـور 
تاریـخ آمریکاسـت کـه از آغـاز ورود بـه کاخ سـفید بـا مشـکالت 
عدیـده ای دسـت وپنجه نـرم می کنـد. مسـئله دخالـت روسـیه در 
انتخابـات ۲0۱6 کـه از همـان روزهـای اول ورود به کاخ سـفید گریبان 
گیـر رئیس جمهـور بـود با افشـای مشـکالت اخالقـی او ادامـه یافت 
و دخالت هـای بسـتگان ترامـپ بخصـوص دامـاد وی در امـور جاری 
کشـور، بـر انبوه معضالت ترامـپ افزود. مدیریت بی ثبـات ترامپ در 
کاخ سـفید و کابینـه کـه با تغییـرات پی درپی مسـئولین، ناکارآمدی 
ترامپ را مشـخص کرد و فقدان دسـتاورد در عرصه سیاست خارجی، 

بهانـه خوبـی بـرای تضعیف سیاسـت های وی توسـط رقبا شـد.
خـروج عجوالنـه از برجـام، افـول بزرگ ترین اقتصاد جهان، شکسـت 
مذاکـرات واشـنگتن و پیونگ یانـگ، ناکامـی در مذاکـره بـا طالبـان، 
انزوا در تحوالت عراق و سـوریه، حمایت از تجاوز عربسـتان به یمن، 
بی تفاوتـی نسـبت بـه قتل و مثله شـده جمـال خاشـقچی و ناتوانی 
در حمایـت از داعـش و دیگـر گروه هـای تروریسـتی که بـه نیابت از 
آمریـکا در عـراق و سـوریه می جنگیدند، همه از شکسـت های آمریکا 
در عرصـه سیاسـت خارجـی حکایـت داشـت. نتیجـه ایـن وضعیت، 
مجلـس  میـان دوره ای  انتخابـات  در  خواهـان  جمهـوری  شکسـت 
نماینـدگان، اسـتیضاح ترامـپ توسـط کنگـره و طـرح محدودسـازی 
اختیـارات رئیس جمهـور بـود. ناتوانـی در مدیریـت مقابله بـا کرونا و 
تبدیـل آمریـکا به اولیـن کشـور »کروناخیز« در جهـان نیز محبوبیت 
ترامـپ را به شـدت کاهـش داد و مشـخص کـرد کـه حتـی قبـل از 
ماجـرای قتـل جـورج فلویـد نیـز انتخـاب مجـدد وی در انتخابـات 

ریاسـت جمهـوری مـورد تردید بوده اسـت.
رویکـرد اشـتباه ترامـپ در مواجهـه بـا رسـانه ها کـه منجـر بـه تقابل 
آشـکار روزنامه نـگاران و خبرنـگاران مطـرح جهـان بـا وی شـد، افکار 
عمـوی آمریـکا و جهـان را کامـالً در مقابـل کاخ سـفید قـرار داد. 
رفتارهـای نژادپرسـتانه هـم در دوره تصـدی ترامپ در کاخ سـفید به 
اوج خود رسـید. آپارتاید آمریکایی در این دوره چهره واقعی و زشـت 
خـود را بـا اعمال سیاسـت های مهاجرتـی آمریکا، دیوارکشـی در مرز 
مکزیـک و اعمـال خشـونت های سـازمان یافته علیه رنگین پوسـتان 
نشـان داد. بسـیاری از مـردم آمریـکا دیگر رغبتی بـرای رأی دادن به 
ترامـپ ندارنـد و نظرسـنجی ها نشـان می دهد که جوبایـدن 60 درصد 

و ترامـپ حـدود ۴0 درصـد شـانس پیـروزی در انتخابـات دارند.
قرائـن و شـواهد نشـان می دهـد کـه دونالـد ترامپ کار سـختی برای 
پیـروزی در انتخابـات دارد و بایـد در ایـن پنـج مـاه آینـده بـرای 

انس طال         ۱.7۱۹.۲۱0

مثقال طال     ۳0.۸۲0.۲۵0

گرم طالی ۱۸  7.۲۸۸.۱۹۲
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یورو         ۱۸6.۲00

درهم          ۴۲.۳۵۹
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دالر استرالیا      ۱0۲.۸۴۸

هتل الله و انستیتو پاستور
 ثبت ملی شد

رئیس کمیته معماری و طرح های شهری شورای اسالمی 
شهر تهران در رشته توئیتی اعالم کرد که آتلیه و دفتر کار 

سیحون، ساختمان فورد، انستیتو پاستور، هتل الله و ۶ اثر 
دیگر ثبت ملی شد.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
22  تا  32دنبال کنید

معادن یزد در قلمرو یوز
جاده سازی برای توسعه صنایع و معادن در یزد، بیشترین قربانی را از جمعیت یوز ایرانی گرفته است

رئیس مرکز اقیانوس شناسـی بوشهر گفت: مهمترین 
آالینده هـای خلیـج فارس در درجـه اول آلودگی نفتی 
 و پـس از آن فاضالب هـای شـهری و صنعتی اسـت.
مریـم قائمـی روز سـه شـنبه در گفت وگـو بـا ایرنـا 
گفـت: تغییـر اقلیـم و اسـیدی شـدن، ورود انـواع 
آلودگـی بـه دلیـل بهره بـرداری ناپایـدار، صیـد بـی 
رویـه و تخریـب زیسـتگاه ها از دیگـر چالش هایـی 
اسـت کـه دریاهـا، اقیانوس هـا و بویژه خلیـج فارس 

را تهدیـد می کنـد.
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ابالغ دستورالعمل 
قرنطینه حیات وحش
رییس گروه بیماری های حیات وحش 
سازمان حفاظت محیط  زیست گفت: 

دستورالعمل قرنطینه و بازپروری 
حیات وحش در استان ها تهیه و اباغ 
شده است. سیامک مسعودی افزود: 
در دستورالعمل قرنطینه و بازپروری 
حیات وحش، همه گونه هایی که در 
کشور وجود دارد به نوعی دیده شده 

و برای استان ها اباغ شده و آن ها نیز 
پیگیر هستند.

پیرانگاه زرتشتیان، 
کلیمیان و مسلمانان 
در یزد ثبت ملی شد

پیرانگاه ادیان زرتشتی، یهودی 
و مسلمان در یزد که عبادتگاهی 

مشترک میان این ادیان است، در 
فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.
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یادداشت  مهمان
محسن پاک آیین

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1749

چهارشنبه 21 خرداد 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

رئیس مرکز اقیانوس شناسی 
بوشهر:اسیدی شدن 
اقیانوس ها و تغییر تراز 
سطح آب آنها نیز مشکل 
دیگری است که حیات همه 
اکوسیستم ها را تهدید می کند

نفت و فاضالب 

مهمترین آالینده های 

خلیج فارس
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ایجـاد معجـزه جهـت برون رفـت از شـرایط فعلـی اقـدام کنـد. بعید 
اسـت سیاسـت های نـخ نمـای کاخ سـفید در مقصـر نامیـدن چین 
به عنـوان عامـل شـیوع کرونا یا گناهـکار قلمداد کـردن دموکرات ها در 
تحریـک رنگین پوسـتان و گروه هـای قومـی، بتواند ناجـی ترامپ از 
ایـن معرکـه باشـد. اقداماتی نظیـر ورود در یک جنـگ خارجی برای 
انحـراف افـکار عمومـی از ناکامی هـای کاخ سـفید نیـز نمی توانـد در 
ایـن مـدت کوتاهـی کـه تـا انتخابات مانـده، مؤثر باشـد. امـروز یک 
توافـق در داخـل آمریـکا بـرای جلوگیـری از انتخـاب مجـدد دونالـد 
ترامـپ شـکل گرفتـه و حـزب دموکرات نیـز فرصت طلبانه پشـتیبان 

ایـن توافق اسـت.
تنهـا نقطـه امیـد ترامـپ و طراحـان امنیتـی آمریـکا ایـن اسـت که 
بـا تبدیـل آشـوب های فعلـی بـه یـک جنـگ داخلـی، دموکرات ها را 
مسـبب آن دانسـته و خود را از وضعیت فعلی خارج کنند. دسـتورات 
مکـرر ترامـپ بـه پلیـس بـرای اعمـال خشـونت علیـه معترضین و 
واردکـردن ارتـش بـه ماجـرا، می توانـد ظرفیـت را برای ایجـاد جنگ 
داخلـی فراهـم کنـد. وقـوع جنـگ داخلـی و ناامـن سـازی عمـدی 
آمریـکا توسـط جمهوری خواهـان، ممکن اسـت مطالبات مـردم این 

کشـور را تغییـر داده و از حـزب حاکم بخواهند که برای تأمین امنیت 
کشـور جـدی شـود. در ایـن صـورت چنانچـه جمهوری خواهـان در 
مهـار بحـران موفق شـوند آنـگاه می توانند بـه جلب نظر مجـدد افکار 
عمومـی و پیـروزی در انتخابات امیـدوار باشـند.به عبارت دیگر ترامپ 
بـرای نجـات خـود بجـای ورود در یـک جنگ خارجی، ممکن اسـت 
شـعله جنـگ داخلـی را فـروزان سـازد؛ مـردم را در مقابل مـردم قرار 
دهـد و سـپس بـا مهـار بحـران، اهـداف خـود را محقـق سـازد. البته 
ایجـاد یـک جنگ داخلی چندان آسـان نیسـت و سـازوکارهای خود 
را دارد و ایـن اتفـاق نمی توانـد از چشـم دموکرات هـا پنهـان بمانـد. 
البتـه اگـر ترامـپ نتوانـد طرح مناسـبی را بـرای افزایـش محبوبیت 
خـود اجرایـی کنـد آنگاه حزب جمهوری خـواه چاره ای نـدارد جز اینکه 
منافـع حزبـی را بر منفعت ترامپ ترجیح داده و فـرد دیگری را برای 
شـرکت در انتخابـات ریاسـت جمهـوری در آبـان مـاه معرفـی نماید. 
در ایـن صـورت جمهوری خواهـان بـه مـردم خواهنـد گفـت کـه برای 
حفـظ امنیـت و ثبـات در کشـور، حاضـر بـه حـذف رئیس جمهـور از 
گردونـه انتخابـات شـده اند و با این رویکـرد به پیـروزی در انتخابات 

امیدوار باشـند.
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 پیام
سیاست

هزینه سرویس پیامکی بانک ها 15 هزار تومان شد
با توافق صورت گرفته بین بانک ها هزینه سرویس پیامک بانکی در سال جاری به ۱۵ هزار تومان افزایش یافت.

ک
بنا

 تا
س:

عک

معادن یزد در قلمرو یوز
جاده سازی برای توسعه صنایع و معادن در یزد، بیشترین قربانی را از جمعیت یوز ایرانی گرفته است

یــوز آســیایی از زیرگونه هــای یوزپلنــگ، 
سال هاســت در معــرض انقــراض قــرار 
ــرای  ــد ب ــای امی ــوز روزنه ه ــا هن ــه ام گرفت
نجــات ایــن گونــه کــه تنهــا ۵0 قــالده از آن 

ــود دارد. ــده، وج ــاهده ش ــان مش در جه
ــزد و ســمنان زیســتگاه های  اســتان های ی
اصلــی ایــن گونــه نــادر بــه شــمار می روند و 
بــر اســاس آخریــن رصدهــای انجام شــده، 
۲۹ مــورد حضــور ایــن گونــه در زیســتگاه ها 
ــاری  ــرآورد آم ــن ب ــه ای ــده ک ــاهده ش مش
ــا و  ــتقیم، رد پ ــاهده مس ــاس مش ــر اس ب

ســرگین یــوز بــوده اســت.

کارشناسان وجود 29 قاده یوز 
در زیستگاه های یزد را قطعی 

می دانند
گرچــه در اســتان یــزد از ســال ۹۴ تاکنــون 

مطالعــه جدیــد بــرای رصــد و پایــش وضعیــت 

ــده  ــام نش ــزد انج ــتان ی ــیایی در اس ــوز آس ی

اســت، امــا بــر اســاس مشــاهدات یــاد شــده، 

ــود  ــت، وج ــط زیس ــان محی ــی کارشناس برخ

۲۹ قــالده یــوز تــا پایــان نیمــه اول ســال 

ــی  ــزد را قطع ــتان ی ــتگاه های اس ۹۸ در زیس

می داننــد.

ــط  ــازمان محی ــط س ــده توس ــام ش ــد انج رص

زیســت نشــان می دهــد کــه مناطق حاشــیه ای 

و مرکــزی کویــر ایــران از جملــه خارتــوران، 

اصلی تریــن   … و  انجیــر  دره  نایبنــدان، 

زیســتگاه های یــوز آســیایی هســتند و در 

ــات وحــش  ــز در پناهــگاه حی ــزد نی اســتان ی

دره انجیــر، منطقــه حفاظــت شــده کــوه بافــق، 

پناهــگاه حیــات وحــش کمکی بهابــاد، حفاظت 

ــی  ــارک مل ــز، پ ــادران مهری ــد به ــده کالمن ش

ــز بافــق  ــوع آری ســیاهکوه اردکان و شــکار ممن

ــژه زیســتگاه های  ــه وی و برخــی مناطــق آزاد ب

شهرســتان های اردکان، بافــق و بهاباد مشــاهده 

شــده اســت.

ــداد  ــه تع ــت ک ــن اس ــه ای ــب توج ــه جال نکت

زیــادی از معــادن اســتان یــزد دقیقــًا در ایــن 

مناطــق قــرار دارنــد و جاده ســازی، بهره بــرداری 

از معــدن، اثرگــذاری گــرد و غبــار ناشــی از 

بهره برداری هــای معدنــی بــر پوشــش گیاهــی 

و … اکوسیســتم ایــن مناطــق را متحــول کــرده 

ــرده اســت. ــه وارد ک ــه آن ضرب و ب

جاده ها 7 قربانی از یوز آسیایی 
در یزد گرفته اند

و  فعالیــت  ادامــه  بــرای  ســازی  جــاده 
ــزد،  ــتان ی ــع در اس ــادن و صنای ــعه مع توس
تاکنــون بیشــترین قربانــی را از جمعیــت 
یــوز ایرانــی گرفتــه زیــرا در طــول چهــار ســال، 
ــورد  ــر برخ ــیایی در اث ــوز آس ــالده ی ــت ق هف
ــده در  ــداث ش ــای اح ــودرو در جاده ه ــا خ ب
ــده اند. ــف ش ــه، تل ــن گون ــتگاه های ای زیس
ــط  ــان محی ــتداران و کارشناس ــی از دوس یک
ــیاری از  ــت: بس ــه گف ــن زمین ــت در ای زیس
معــادن و صنایــع اســتان یــزد جانمایــی 
درســتی ندارنــد و بهره بــرداری از آنهــا در 
نزدیکــی زیســتگاه یــوز آســیایی و گاه حتــی 

در میانــه زیســتگاه ایــن گونــه در حــال انجــام 
ــف  ــرد: تل ــد ک ــایی تاکی ــی شمس است.موس
شــدن هفــت قــالده یوزپلنــگ در اثــر برخــورد 
بــا خــودرو در جاده هــای احــداث شــده بــرای 
تســهیل امــور صنایــع و معــادن، تنهــا اتفاقــی 
نیســت کــه تلــف شــدن ایــن گونــه در معــرض 
انقــراض را رقــم زده بلکــه تغییــر اکوسیســتم 
ناشــی از ایــن فعالیت هــا نیــز بــالی جــای یوز 

آســیایی شــده اســت.

نبود شکار یوز را به محل زندگی 
انسان ها نزدیک کرده است

ــی  ــی و معدن ــای صنعت ــزود: فعالیت ه وی اف

ــذار  ــی اثرگ ــع آب ــر مناب ــوارد ب در بســیاری از م

ــر  ــرده، از ســوی دیگ ــن ب ــا را از بی ــوده و آنه ب

ــا  ــا، بوته ه ــن تردده ــار ناشــی از ای ــرد و غب گ

و پوشــش گیاهــی را ضعیــف کــرده و در 

ــبب  ــر س ــن ام ــرده و ای ــن ب ــدت از بی بلندم

شــده کــه دیگــر شــکار مناســبی بــرای یــوز در 

ــه وجــود نداشــته باشــد. منطق

شمســایی عنــوان کــرد: ایــن اتفــاق یــا منجــر 

بــه تلــف شــدن یــوز می شــود و یــا همانگونــه 

کــه در مناطقــی از کشــور مشــاهده شــد، یــوز 

ــرای  ــان ب ــکونت انس ــل س ــه مح ــیایی ب آس

جســت وجوی غــذا نزدیــک می شــود کــه 

ــه  ــن گون ــرای ای ــن خــود خطــری جــدی ب ای

از  بهره بــرداری  کــرد:  تصریــح  اســت.وی 

معــادن امــری اجتنــاب ناپذیــر در مســیر 

ــی  ــا جانمای ــوان ب ــا می ت ــت ام ــعه اس توس

درســت، شناســایی کریدورهــای تــردد حیــات 

ــذر،  ــذر و روگ ــای زیرگ ــاد پل ه ــش و ایج وح

عوامــل نابــودی ایــن گونــه را تــا حــدی برطرف 

ــرد. ک

تا تعرضات انسانی برطرف نشود 
امیدی به نجات یوز آسیایی 

نیست
شمســایی، تخریــب زیســتگاه و تصادفات 
ــد  ــل تهدی ــن عوام ــاده ای را از اصلی تری ج
ــا  ــرد: ت ــد ک ــوز آســیایی دانســت و تاکی ی
ــن  ــرای ای ــدی ب ــری ج ــه تدبی ــی ک زمان
ــات  ــی از تعرض ــه ناش ــه هم ــالت ک معض
انســانی اســت، نشــود امیــدی بــه نجــات 

ــوز آســیایی نیســت. ی
ــط زیســت در ســطح  ــا مســئوالن محی ام
ــی  ــت وجوی راه ــتانی در جس ــی و اس مل

بــرای نجــات ایــن گونــه در معــرض خطــر 
ــه  ــی را ب ــز طرح های ــون نی هســتند و تاکن
مرحلــه اجــرا درآورده انــد امــا حتــی در 
زمینــه اجــرای ایــن طرح هــا نیــز اختــالف 
نظرهایــی بیــن کارشناســان و پژوهشــگران 
و دوســتداران محیــط زیســت با مســئوالن 
و تصمیم گیــران در ایــن زمینــه وجــود 

دارد.
ــود  ــم خ ــه زع ــدام ب ــر ک ــران ه صاحب نظ
ــزد و دیگــری ســمنان را مناســب  یکــی ی
ــد و اجــرای  ــن طرح هــا می دانن اجــرای ای
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــرح س ــن ط آخری
بــرای حفــظ و تکثیــر یــوز آســیایی در 
ســمنان، دوســتداران محیــط زیســت و 
ــه  ــن زمین ــزد در ای ــال ی ــکل های فع تش
ــد  ــتان ناامی ــه در اس ــن گون ــظ ای را از حف
کــرده اســت.با توجــه بــه اینکــه در اســتان 
ــوز  ــاده ای از ی ــه م ــچ گون ــر هی ــزد دیگ ی
وجــود نــدارد، فعــاالن محیــط زیســت یــزد 
ــده  ــرض ش ــتان منق ــه را در اس ــن گون ای
می داننــد و معتقدنــد راه نجاتــی بــرای 

ــزد نیســت. ــیایی در ی ــوز آس ی

ــرد:  ــد ک ــه تاکی ــوه قضایی ســخنگوی ق
تخلــف و جــرم در قــوه قضاییــه حادثــه 
قاعــده.  و  رویــه  نــه  استثناســت  و 
ــق  ــترین و دقی ــه از بیش ــوه ک ــن ق ای
تریــن و حســاس تریــن نهادهــای 
نظارتــی برخــوردار اســت، در دوره اخیــر 
فعالیــت نهادهــای نظارتــی تقویــت 
شــده اســت و  بــا وجــود همــه ســخت 
گیــری نهادهــای نظارتــی درون قــوه ای، 
ــدد  ــه ع ــت دارد ک ــا حکای ــای م آماره

ــژه  ــه بوی ــوه قضایی ــن درون ق متخلفی
در جامعــه قضــات کمتــر از یــک درصــد 
ــد  ــم نبای ــزان ه ــن می ــه همی اســت ک
باشــد. قاطبــه همــکاران مــا انســان های 
شــریف و پاکدســت و قانــع و متدیــن  
عــادل  و  ســالم  کلمــه  یــک  در  و 

ــتند. هس
ــات  ــدگان و هی ــه نماین ــاب ب وی  خط
ــس  ــس مجل ــس و ریی ــه مجل رییس
یازدهــم، گفــت: بــرای آنهــا در ایــن 

دوره مهــم آرزوی توفیــق دارم. قــوه 
قضاییــه آمادگــی خویــش را بــرای 
همــکاری بیــن قــوا از جملــه مجلــس 
ــم  ــار داری ــته اســت و انتظ ــالم داش اع
ــش  ــف خوی ــام وظای ــس در انج مجل

ــد.  ــار کن ــی رفت تحول
اســماعیلی تاکیــد کــرد:  امــروز برخــورد 
ــی مــا و  ــا مفاســد هــم وظیفــه قانون ب
ــه جامعــه اســت. امــروز  هــم وعــده ب
متخلفیــن در هــر منصــب و مقــام 
دیگــر از حاشــیه امــن و حریــم ممنوعه 
برخــوردار نیســتند. خوشــحالیم کــه 
اعــالم کنیــم قــوه قضاییــه عملگراســت 
گــزارش  شــعارزدگی  جــای  بــه  و 

عملکــرد می دهــد.

تخلف و جرم در قوه قضاییه 
حادثه و استثناست

وجود 6 میلیون تن کاالی 
اساسی در بنادر کشور

ــد و  ــای راک ــدازی واحده ــارت، راه ان ــدن و تج ــت، مع سرپرســت وزارت صنع
غیرفعــال صنعتــی و معدنــی در اســتان ها را یکــی از برنامه هــای اصلــی ایــن 
وزارتخانــه عنــوان کــرد و بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون شــش میلیــون تــن کاال 
در بنــادر کشــور وجــود دارد، گفــت: تامیــن ارز مــورد نیــاز واحدهــای تولیدی در 
دســتور کار قــرار دارد.حســین مــدرس خیابانــی در نشســت تخصصــی برنامــه 
ــت  ــازمان های صم ــای س ــا روس ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــای وزارت صنع ه
ــه ســهم  ــا اشــاره ب ــه صــورت ویدئوکنفرانــس برگــزار شــد، ب اســتان ها کــه ب
بــاالی زیرمجموعه هــای وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در تولیــد ناخالــص 
داخلــی گفــت: تمامــی مدیــران در ســایر ادوار زحمــات بســیار زیــادی را بــرای 
تحقــق اهــداف کالن وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــه دوش کشــیده اند و 
بــر ایــن اســاس، بایــد ایــن پیــام را بــه مجموعــه کشــور منتقــل کــرد کــه بایــد 

قــدردان زحمــات مجموعــه مدیــران قبلــی باشــیم.
ــزود: وزارت صنعــت، معــدن  سرپرســت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اف
ــای  ــا و پروژه ه ــام طرح ه ــد، اتم ــش تولی ــرد کالن جه ــا ۴ راهب ــارت ب و تج
ــازار  ــم ب ــت و تنظی ــرل واردات و مدیری ــادرات و کنت ــعه ص ــام، توس نیمه تم

ــد. ــا اهــداف جهــش تولیــد را محقــق کن تــالش دارد ت

ته
نک

تابع تصمیمات ملی برای حفاظت از یوز هستیم
مدیـرکل محیـط زیسـت اسـتان یـزد در ایـن زمینـه گفـت: 
پیشـینه طـرح تکثیـر نیمـه طبیعـی یـوز پلنـگ آسـیایی بـا 
پیشـنهاد و پیگیری هـای اسـتان یـزد از حـدود سـه سـال 
پیـش مطـرح شـد و رایزنی هـای اولیـه، انتخاب محـل اجرا 
و طـرح اجرایـی نیـز تدوین شـد و در نهایت بنا بـر صاحدید 

هـای ملـی بـه اسـتان سـمنان منتقـل و اجرایی شـد.
نیـره پورمایـی اظهـار داشـت: تصمیماتی از سـوی سـازمان 
حفاظت محیط زیسـت برای اسـتان های زیسـتگاه یوز گرفته 
شـده و همـه مـا تابـع ایـن برنامه هـا هسـتیم و امیدواریـم 

بتوانیـم بـه خوبـی از این گونـه محافظـت کنیم.
وی عنوان کرد: یوزپلنگ آسـیایی در شـرایط اسـارت زادآوری 
نمی کنـد بنابرایـن شـرایط نیمـه طبیعـی در اسـتان سـمنان 
بـرای حفـظ و تکثیـر ایـن گونـه فراهـم شـده کـه امیدواریم 

اسـتان یـزد از نتایـج این طـرح بهره مند شـود.

گزارش
مهر

دولتسیاست

 توجه مردم نسبت به کرونا کاهش یافته استسفیر آلمان به ایران بازگشته است
سـخنگوی وزارت خارجـه دربـاره 
ایـران  از  آلمـان  سـفیر  خـروج 
بـا مقامـات  دیـروز  گفـت: وی 
و  داشـته  دیـدار  خارجـه  وزارت 
مراحـل اداری بـرای انتخـاب جایگزینـش در حـال انجـام 
اسـت. سـیدعباس موسـوی در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره 
خـروج سـفیر آلمـان از کشـور گفـت: تا جایی کـه من خبر 
دارم سـفیر آلمان به دلیل مشـکل شـخصی که داشـتند از 
ایـران رفتند و برگشـتند؛ اگر اشـتباه نکنم دیـروز یا پریروز 
بـا یکـی از مقامـات وزارت امـور خارجـه دیدار داشـتند.وی 
کـه با خبرگـزاری صدا و سـیما مصاحبه می کـرد ادامه داد: 
سـفیر آلمان در وزارت خارجه این کشـور به پسـت جدیدی 

منصوب شـده اسـت و جایگزین ایشـان هم معرفی شـده 
و کارهـای اداری در حـال انجـام اسـت تـا جایگزین جدید 
بعنوان سـفیر وارد ایران شـود. موسـوی همچنین در پاسخ 
بـه سـوالی درباره شـدت گرفتن اعتراضات ضـد بی عدالتی 
در آمریـکا بـا اشـاره بـه اینکـه سیاسـت جمهوری اسـالمی 
ایـران عـدم مداخلـه در امور داخلی کشـورهای دیگر اسـت 
تصریـح کـرد: امـا اوج بـی عدالتـی ظلـم و تبعیـض علیـه 
مـردم یـک کشـور در اتفاقـات اخیـر آمریـکا نمایان اسـت 
بنابرایـن نمی توانیـم بعنـوان یک نظام مسـتقل کـه عدالت 
خـواه اسـت صـدای معترضان را نشـنویم و شـاهد تضییع 
حقوق مردمی باشـیم که سـالیان سال اسـت در این کشور 

تحـت سـتم قـرار دارند.

گزارش هـا  کشـورگفت:  وزیـر 
بعضـی  در  می دهـد  نشـان 
و  مشـاغل  و  شـهرها  مناطـق، 
حوزه هـای فعالیتی مـا، مراعات 
مـردم بیـش از 70 درصـد کاهـش یافتـه کـه این بـرای آنان 
روز  فضلـی«  رحمانـی  اسـت.»عبدالرضا  واقعـا خطرنـاک 
سـه شـنبه در حاشـیه نشسـت کمیتـه امنیتـی، انتظامی و 
اجتماعـی سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا،  افـزود: مـردم باید 
بداننـد کـه مـا حالت مسـالمت آمیـزی با معیشـت، زندگی 
و سـالمت ایجـاد می کنیـم و اگـر فقـط به موضوع سـالمت 
توجـه کنیـم نباید این بازگشـایی ها انجام شـود.وزیر کشـور 
خاطرنشـان کـرد: مـردم بایـد دربـاره بیمـاری و ابـراز نگرانی 

دوسـتان وزارت بهداشـت در رعایـت نشـدن پروتکل هـای 
بهداشـتی اطـالع داشـته باشـند. چـون نخسـتین رکـن هر 
تصمیمـی کـه در سـتاد گرفته و اجرا می شـود این اسـت که 
بازفعالیـت و بازگشـایی ها بایـد بـا رعایـت کامـل پروتکل ها 
فوتی هـای  و  مبتالیـان  میـزان  دربـاره  وی  باشـد.  همـراه 
ویـروس کرونـا گفـت: میـزان مبتالیـان و فوتـی هـای مـا 
متاسـفانه افزایـش یافتـه اسـت. پیشـتر روزی ۳0 تـا ۳۴ 
فوتـی داشـتیم امـا دوبـاره به عـدد 6۵ تا 70 رسـیده ایم که 
ایـن یـک دغدغـه بـرای مـا اسـت و البتـه در کنـار افزایش 
میـزان مبتالیـان، تجربـه، امکانـات و تجهیـزت خیلی خوب 
شـده و مراقبت هـای مـا بسـیار افزایـش یافـت. بـاز همـه 

این هـا مسـتلزم رعایـت شـرایط توسـط مـردم اسـت.

سامتدولت

نیاز به ورود علوم انسانی به بحث کروناموافقت وزارت اقتصاد با فروش ۴.9 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی
در حــراج اوراق بدهــی دولتــی کــه روز گذشــته 
ــزار  ــروش ۴.۹ ه ــا ف ــزار شــد، وزارت اقتصــاد ب برگ
ــک  ــه ۴ بان ــی ب ــی دولت ــان اوراق بده ــارد توم میلی
ــارد  ــزار میلی ــز ۲۲.۱ ه ــک نی ــرد و ۸ بان ــت ک موافق

ــد. ــفارش کردن ــت س ــی ثب ــن بانک ــازار بی ــامانه ب ــان در س توم
بانــک مرکــزی در اطالعیــه ای نتیجــه حــراج اوراق بدهــی دولتــی )۲0 خــرداد 
۱۳۹۹( و برگــزاری حــراج جدیــد، را اعــالم کــرد.در ایــن اطالعیــه آمــده کــه 
پیــرو اطالعیــه روز سه شــنبه ۱۳ خردادمــاه ۱۳۹۹ در خصــوص برگــزاری 
ــک ســفارش های  ــی می رســاند، ۸ بان ــه آگاه ــی ب ــی دولت حــراج اوراق بده
خــود را بــه ارزش ۲۲۱ هــزار میلیــارد ریــال در ســامانه بــازار بین بانکــی ثبــت 
ــارد  ــا فــروش ۴۹ هــزار میلی ــد. وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی نیــز ب کردن
ــاالنه ۱۵  ــود س ــن س ــا کوپ ــال )ب ــون ری ــک میلی ــت ی ــه قیم ــال اوراق ب ری

درصــد( بــه چهــار بانــک موافقــت کــرد.
همچنیــن معامــالت مربــوط بــه فــروش ایــن اوراق بــه نهادهــای مالــی برنــده 
ــزی در  ــک مرک ــزاری بان ــط کارگ ــاه ۱۳۹۹ توس ــنبه ۲0 خردادم در روز سه ش

ســامانه معامالتــی بــورس ثبــت شــد.
ــای  ــی اوراق در تواتره ــه تدریج ــتای عرض ــزی در راس ــک مرک ــزاری بان کارگ
ــه  ــروش ب ــرای ف ــی ب ــی دولت ــراج اوراق بده ــه ح ــومین مرحل ــی، س هفتگ
بانک هــا، موسســات اعتبــاری غیربانکــی، صندوق هــای ســرمایه گذاری، 
شــرکت های بیمــه ای و شــرکت های تامیــن ســرمایه را دوبــاره در روز 
اعتبــاری  موسســات  و  می کند.بانک هــا  اجــرا  خردادمــاه   ۲7 سه شــنبه 
ــال  ــه ارس ــبت ب ــد نس ــراج می توانن ــن ح ــرکت در ای ــی ش ــی متقاض غیربانک
ســفارش های خــود در نمــاد اراد۳۳ را تــا ســاعت۱۲:00 روز یکشــنبه ۲۵ 
خردادمــاه ۱۳۹۹و در نمــاد اراد۳۴ تــا ســاعت ۱۲:00 روز دوشــنبه ۲6 خردادمــاه 
ــای  ــد. صندوق ه ــدام کنن ــی اق ــازار بین بانک ــامانه ب ــق س ــا از طری ۱۳۹۹ تنه
ســرمایه  تأمیــن  شــرکت های  و  بیمــه ای  شــرکت های  ســرمایه گذاری، 
ــاد  ــود در نم ــفارش های خ ــد س ــراج می توانن ــن ح ــرکت در ای ــی ش متقاض
ــا  ــاد اراد۳۴ ت ــاه و در نم ــا ســاعت ۱۲:00 روز یکشــنبه ۲۵ خردادم اراد۳۳ را ت
ســاعت ۱۲:00 روز دوشــنبه ۲6 خردادمــاه از طریــق ســامانه مظنه یابــی شــرکت 

ــد. ــت کنن ــران ثب ــورس ته ــاوری ب ــت فن مدیری

معــاون کل وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
ــی را  ــات مهم ــا موضوع ــرد: م ــح ک ــکی تصری پزش
در زمینــه  کرونــا داریــم کــه از اهالــی علــوم انســانی 
می خواهیــم وارد عمــل شــوند و مــا را کمــک کننــد.
ــت،  ــاون کل وزارت بهداش ــی، مع ــرج حریرچ ــر ای ــنا، دکت ــزارش ایس ــه گ ب
ــروس، در  ــا وی ــا کرون ــارزه ب ــر ســتاد مب ــوزش پزشــکی و دبی ــان و آم درم
مراســم ویــژه  اختتامیــه  همایــش ابعــاد انســانی- اجتماعــی کرونــا در ایــران 
ــا ایــراد ســخنانی گفــت: بیمــاری کوویــد ۱۹ یکــی  ، در نشســتی مجــازی ب
ــه  ــی و بلک ــتی و درمان ــکالت بهداش ــترده ترین مش ــن و گس از پیچیده تری
ــر، بشــر  ــال اخی ــد صــد س ــه در چن ــی در دوره ی معاصــر اســت ک اجتماع
ــع و ظرفیت هــای از  ــر مناب ــا آن مواجــه شــده اســت و فشــار مضاعفــی ب ب
قبــل محــدود و دچــار مشــکل کل اجتمــاع و خصوصــًا بخــش بهداشــت و 

درمــان آورده اســت.
ــی  ــت: خیل ــده گف ــور در آین ــت کش ــی وضعی ــورد پیش بین ــی در م حریرچ
ــن  ــری از بی ــی همه گی ــه زمان ــند چ ــا بپرس ــر از م ــم اگ ــرض کن ــفاف ع ش

ــاده ترین  ــد، س ــرل در می آی ــت کنت ــا تح ــروس کرون ــی وی ــا ک ــی رود ی م
پاســخ ایــن اســت کــه جــواب بدهیــم، »نمی دانیــم«. یــک عــدم قطعیتــی 
بــرای آینــده وجــود دارد کــه ایــن عــدم قطعیــت از دو جنبــه اســت: یکــی 
ــروس  ــن وی ــورد ای ــا در م ــم م ــون عل ــت، چ ــروس اس ــود وی ــورد خ در م
ــدی  ــاوت و جدی ــای متف ــه دارد و رفتاره ــک ۵ ماه ــت نزدی ــاص، قدم خ
ــا  ــرای م ــی ب ــدم قطعیت ــی اش ع ــد و شــدت بیماری زای ــه نشــان می ده ک
ــورد  ــه م ــی ک ــای معروف ــی از داروه ــال بعض ــور مث ــی آورد. بط ــود م به وج
اســتفاده فراوانــی در ایــن بیمــاری شــد مــا می گوییــم اســتفاده نشــود یــا 
ــاده  ــا افت ــا بعضــی مســائل پیش پ ــدارد. ی ــی ن ــده چندان اســتفاده اش فای
کــه در پروتکل هــای رســمی و بین المللــی مطــرح شــده کــه بــه فــرض، در 
محیــط کار بایــد از دســت کش اســتفاده شــود، امــا االن معلــوم شــده کــه 
نبایــد اســتفاده شــود، بلکــه مضــر اســت یــا اینکــه، اوایــل شــیوع کرونــا بــه 
ــان  ــر متخصص ــا االن اکث ــد، ام ــادی نمی ش ــد زی ــک تأکی ــتفاده از ماس اس
ســازمان بهداشــت جهانــی تأکیــد دارنــد کــه بایــد اســتفاده شــود و تقریبــًا 

اســتفاده از ماســک نیــز اجبــاری شــده اســت.

یوز آسیایی  گونه نادری است که این روزها بسیار جدی تر در مسیر انقراض گام گذاشته است.

رئیـس کل بانـک مرکـزی بـا اعـالم ایـن کـه بیـش از ۴ ۵. 
میلیـارد دالر بـرای انجـام واردات تامیـن شـده اسـت ، گفـت: 
بـرای تامیـن کسـری بودجـه حـراج اوراق بدهـی دولـت حراج 
اوراق بدهـی دولـت ۱0 هـزار میلیـارد تومان با نرخ سـود سـاالنه 
۱۵ درصـد بـه فـروش رفـت.در بخش تامیـن ارز، بـرای واردات 
کاالهـای اساسـی، دارو و مـواد اولیه و ضروری کشـور، از طریق 
روش هـای مختلـف چهارگانـه اعالمـی بانـک مرکزی، شـرایط 
بـه وضعیـت عـادی خود برگشـته اسـت. به  طـوری کـه در این 
مـدت بیـش از ۴ ۵. میلیـارد دالر بـرای انجـام واردات تامیـن 
شـده اسـت . طبعا، بازار از شـرایط ایجاد شـده در سامانه نیما و 
دیگـر روش هـای تامین ارز و نیز اقدامات در دسـت  اجراسـت.

وزیـر آمـوزش و پـرورش گفـت: ۳0 درصـد مـدارس 
و  اسـت  بازسـازی  و  سـازی  مقـاوم  نیازمنـد  کشـور 
را  ایـن وضعیـت  اسـت  درصـدد  پـرورش  و  آمـوزش 

بخشـد. بهبـود 
محسـن حاجـی میرزایـی امروز سـه شـنبه در حاشـیه 
بنیانگـذار  درگذشـت  سـالروز  بزرگداشـت  مراسـم 
خبرنـگاران  جمـع  در  سـاز   مدرسـه  خیریـن  جامعـه 
اظهار داشـت: فرهنگ مشـارکت در امر مدرسـه سـازی 
در جامعـه بـه نـام حافظی شـناخته می شـود. فرهنگ 
مدرسـه سـازی بـرای پیشـرفت جامعـه مهـم اسـت، 
مهـم  ایـن کار  در  مـردم  همـه  نیازمندیـم  رو  ایـن  از 

شـرکت کننـد.
وی دربـاره طـرح آجـر بـه آجـر گفـت: هـدف از ایـن 
طـرح این اسـت کـه  تمامـی آحـاد جامعه ایـران این 
فرصـت را پیـدا کننـد کـه حتـی بـا بهـای یـک آجـر در 

سـاخت مدرسـه مشـارکت کننـد.

وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی در واکنـش به اعـالم مرکز 
پژوهش هـای مجلـس دربـاره کسـری ۱۸0 هـزار میلیـارد 
تومانـی بودجـه در سـال جـاری، گفـت: عبـارت کسـری 
بودجـه درسـت نیسـت، زیـرا ایـن کسـری زمانـی اتفـاق 
می افتـد کـه هزینه هـا بـر منابـع و درآمدهـا پیشـی گرفته 
باشـد و بـرآورد مـا نسـبت بـه عـدم تحقـق درآمدهـا طی 
امسـال آن هـم در بدبینانه ترین شـرایط ۱۴0 هـزار میلیارد 

تومـان خواهـد بود.
فرهـاد دژپسـند گفـت: اکنـون در ابتدای سـال قـرار داریم 
و تنهـا پیش بینـی عـدم تحقـق مطـرح اسـت و براسـاس 
پیش بینـی مـا عـدد اعالمـی مرکـز پژوهش هـای مجلس 
شـورای اسـالمی صحیـح نیسـت و بـرآورد مـا نسـبت بـه 
عـدم تحقـق درآمدها طی امسـال آن هـم در بدبینانه ترین 

شـرایط ۱۴0 هـزار میلیـارد تومـان خواهـد بود.  

تامین 4.5 میلیارد دالر 
برای واردات

30 درصد مدارس کشور 
نیازمند مقاوم سازی است

140 هزار میلیارد از درآمدهای 
امسال محقق نمی شود
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خبرمحیط زیست

آفت پروانه دم قهوه ای بر جان جنگل های ارسبارانکلینیک بازپروری حیات وحش پردیسان تعطیل نمی شود
مدیـــرکل دفتـــر حفاظـــت 
حیات وحـــش  و 
حفاظـــت  ســـازمان 
محیط زیســـت گفـــت: 
حیات وحـــش  نگهـــداری  و  بازپـــروری  کلینیـــک 
ــد  ــا می یابـ ــه ارتقـ ــود بلکـ ــل نمی شـ ــان تعطیـ پردیسـ
ـــگاهی  ـــی دانش ـــز تحقیقات ـــا مراک ـــکاری ب ـــوان هم ـــا ت ت

باشـــد. داشـــته  را 
تعطیلـــی مرکـــز و کلینیـــک بازپـــروری و قرنطینـــه 
ـــدر  ـــی در ص ـــرای مدت ـــان ب ـــارک پردیس ـــات در پ حیوان
اخبـــار محیـــط زیســـتی قرارگـــر فتـــه بـــود و نگرانـــی 
و انتقـــادات برخـــی دوســـتداران حیات وحـــش را بـــه 
ــؤوالن  ــه مسـ ــت کـ ــن در حالیسـ ــت ایـ ــراه داشـ همـ
ســـازمان محیط زیســـت مـــی گفتنـــد کـــه قصـــد 
ـــد آن را  ـــه می خواهن ـــد بلک ـــز را ندارن ـــن مرک ـــی ای تعطیل
ـــا  ـــی ارتق ـــرفته و تخصص ـــک پیش ـــک کلینی ـــب ی در قال
دهنـــد چـــون ســـازمان باغ وحـــش دار نیســـت کـــه از 

حیوانـــات نگهـــداری کنـــد.
ـــان  ـــارک پردیس ـــک در پ ـــن کلینی ـــت ای ـــع فعالی در واق
ـــب  ـــه در قال ـــردد ک ـــی گ ـــر م ـــال ۱۳7۹ ب ـــه س ـــران ب ته

اتاقکـــی کار خـــود را آغـــاز کـــرد، در واقـــع در آن 
زمـــان مجموعـــه ای از کل و بـــز و قـــوچ و میـــش 
در ایـــن مجموعـــه نگهـــداری مـــی شـــد و بـــرای 
تامیـــن مایحتـــاج انهـــا اتاقکـــی ایجـــاد و بـــه مـــرور 
ـــی را  ـــه حیوان ـــردی ک ـــر ف ـــع ه ـــت، در واق ـــعه یاف توس
ـــه  ـــت ب ـــار داش ـــت و تیم ـــه حمای ـــاز ب ـــه نی ـــت ک می یاف
ـــه  ـــر در آن ب ـــان حاض ـــی آورد و متخصص ـــز م ـــن مرک ای
مراقبـــت از آن می پرداختنـــد و بعـــد از گذرانـــدن دوره 
ـــت  ـــت را داش ـــه طبیع ـــت ب ـــوان بازگش ـــر ت ـــت اگ نقاه
در زیســـتگاه رهاســـازی می شـــد. امـــا اگـــر توانایـــی 
بازگشـــت نداشـــت در همـــان مرکـــز باقـــی می مانـــد.
ـــی  ـــکاری اداره م ـــورت پیمان ـــه ص ـــون ب ـــز تاکن ـــن مرک ای
ـــر  ـــط زیســـت در اواخ ـــت محی ـــازمان حفاظ ـــه س ـــد ک ش
ســـال ۱۳۹۸ تصمیـــم گرفـــت تـــا آن را ارتقـــا دهـــد و 
از ظرفیـــت هـــای ســـازمان بـــا مدیریـــت بهتـــر ایـــن 
مرکـــز اســـتفاده کنـــد امـــا ایـــن تغییـــر ماننـــد هـــر 
تغییـــر دیگـــری بـــا مخالفـــت هـــای زیـــادی روبـــرو 
شـــد بـــه طـــوری کـــه ســـازمان تـــا مـــرز اتهـــام بـــه 
ـــش  ـــز پی ـــن مرک ـــات ای ـــی کشـــتن حیوان ـــروش و حت ف

ـــت. رف

جنـــگل هـــای ارســـباران بـــه 
ـــار از  ـــزار هکت ـــعت ۱6۴ ه وس
جملـــه پهنـــه هـــای جنگلـــی 
ــت  ــورمان اسـ ــمند کشـ ارزشـ
ـــان  ـــوده و درخت ـــکو  ب ـــت در یونس ـــزد ثب ـــی نام ـــه حت ک
ـــت  ـــام »آف ـــه ن ـــدی ب ـــالی جدی ـــا ب ـــال ب ـــوع آن امس متن
ـــزارش  ـــه گ ـــه گریبانند.ب ـــت ب ـــوه ای« دس ـــه دم قه پروان
ـــوه ای«  ـــه دم قه ـــا آفـــت »پروان ـــارزه ب ـــا، اهمیـــت مب ایرن
کـــه گفتـــه مـــی شـــود از اســـتان اردبیـــل بـــه ســـمت 
ــه، از آن رو دو  ــیوع یافتـ ــباران شـ ــاب ارسـ ــگل هـ جنـ
ــایعاتی  ــته، شـ ــای گذشـ ــه در روزهـ ــت کـ ــدان اسـ چنـ
ـــردم و  نیـــش  ـــای م ـــه ه ـــر مشـــاهده آن در خان ـــی ب مبن
زدن شـــان بـــه بچـــه هـــا در فضـــای مجـــازی منتشـــر 
ــی  ــایعات بـ ــل شـ ــن قبیـ ــار ایـ ــت. انتشـ ــدده اسـ شـ
اســـاس در روزهـــای گذشـــته، موجـــی از نگرانـــی را در 
منطقـــه ارســـباران دامـــن زد، بـــه گونـــه ای کـــه حتـــی 
ــس  ــس در مجلـ ــر و هریـ ــردم اهـ ــده مـ ــای نماینـ پـ
ـــد و وی  ـــیده ش ـــوع کش ـــه موض ـــز ب ـــالمی نی ـــورای اس ش
خواســـتار اقـــدام عاجـــل و عملـــی نهادهـــای مســـوول 
ـــد.  ـــوه ای« ش ـــه دم قه ـــت »پروان ـــا آف ـــارزه ب ـــرای مب ب

ــان  ــزداری آذربایجـ ــی و آبخیـ ــع طبیعـ ــرکل منابـ مدیـ
ـــوه ای  ـــه ُدم قه ـــت پروان ـــا آف ـــارزه ب ـــداوم مب ـــرقی از ت ش
ـــر  ـــتان اه ـــباران و شهرس ـــر ارس ـــی درگی ـــق جنگل در مناط
ـــان و  ـــه انس ـــیبی ب ـــره آس ـــن حش ـــت: ای ـــر داد و گف خب

مـــزارع نـــدارد.
رحیـــم مهـــردادی در گفـــت و گـــو بـــا ایرنـــا در مـــورد 
ـــوه ای  ـــه ُدم قه ـــت پروان ـــا آف ـــارزه ب ـــت مب ـــن وضعی آخری
ـــالع از  ـــض اط ـــه مح ـــرد: ب ـــار ک ـــر اظه ـــتان اه در شهرس
ـــع  ـــور مناب ـــا حض ـــی را ب ـــی و علم ـــه فن ـــت کمیت ـــن آف ای
طبیعـــی، جهـــاد کشـــاورزی و مدیریـــت بحـــران در 
ـــه در  ـــان اینک ـــا بی ـــم.وی ب شهرســـتان اهـــر تشـــکیل دادی
ـــه اصـــول  ـــه ب ـــوه ای توج ـــه دم قه ـــت پروان ـــا آف ـــارزه ب مب
علمـــی و فنـــی مهـــم بـــوده و نمی توانیـــم تصمیمـــی 
خـــارج از مباحـــث فنـــی بگیریـــم، افـــزود: بالفاصلـــه 
کمیتـــه فنـــی گیاهپزشـــکی را بـــا حضـــور کارشناســـان 
ـــون  ـــم و کان ـــکیل دادی ـــاورزی تش ـــاد کش ـــازمان و جه س
ـــای  ـــد و اعض ـــایی کردن ـــت را شناس ـــن اف ـــون ای و پیرام
کمیتـــه فنـــی بـــه اتفـــاق کانـــون ورود ایـــن حشـــره را 

اســـتان اردبیـــل و مشـــکین شـــهر اعـــالم کردنـــد.

 پیام
 زیست

عمدی بودن 4 مورد از آتش سوزی  در بوستان های تهران
معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران از برخورد شدید با عوامل آتش سوزی های عمدی بوستان های تهران خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

ــازمان  ــش س ــات وح ــای حی ــروه بیماری ه ــس گ ریی
حفاظــت محیطزیســت گفــت: دســتورالعمل قرنطینــه و 
ــالغ  ــه و اب ــتان ها تهی ــش در اس ــات وح ــروری حی بازپ

شــده اســت.
ســیامک مســعودی روز ســه شــنبه در حاشــیه بازدیــد از 
مرکــز تخصصــی بازپــروری حیــات وحــش پردیســان بــه 
خبرنــگاران افــزود: در دســتورالعمل قرنطینــه و بازپروری 
حیــات وحــش، همــه گونــه هایــی کــه در کشــور وجــود 
ــالغ  ــا اب ــرای اســتان ه ــده شــده و ب ــه نوعــی دی دارد ب

شــده و آنهــا نیــز پیگیــر هســتند.
وی اظهــار داشــت: ســاختار ایــن دســتورالعمل در اســتان 
هــای گلســتان، ســمنان و فــارس بــه نوعــی آغــاز شــده 
ــر  ــژه در اســتان گلســتان ب ــه وی ــز ب ــون تمرک ــه اکن البت
ــداری و رهــا  ــدگان اســت کــه در آن نحــوه نگه روی پرن

ســازی دیــده شــده اســت.
مســعودی ادامــه داد: در رونــد انتقــال گونــه هــای 
جانــوری کلینیــک پردیســان برخــی بــاغ وحــش هــا در 
اســتان هــا همــکاری مــی کننــد همچنیــن دامپزشــکان 
خوبــی از بخــش خصوصــی در اســتان هــا در ایــن 

ــد . ــی کنن ــک م ــه کم زمین
ــد وجــود  ــن رون ــه در ای ــت: ســاختاری ک مســعودی گف
ــل مطــرح شــدن اســت، یکــی  ــدگاه قاب دارد از ســه دی
ــا در  ــاری ه ــش، دوم بیم ــات وح ــای حی ــاری ه بیم
بــاغ وحــش هــا و دیگــری امــداد و نجــات گونــه هــای 
جانــوری اســت کــه در ایــن ســاختار بــا ایــن ســه 

ــم. ــی روی ــش م ــدگاه پی دی
ــات وحــش ســازمان  ــاری هــای حی ــروه بیم رییــس گ
بــا  راســتا  ایــن  در  افــزود:  حفاظــت محیطزیســت 
ــم  ــا کردی ــه ای امض ــم نام ــکی تفاه ــازمان دامپزش س
ــادل اطالعــات  ــات وحــش تب ــه حی ــم در زمین ــا بتوانی ت
داشــته باشــیم و تاکیــد مــا ایــن اســت کــه اســتان هــا 
ــل  ــا و ســاختارها عم ــتورالعمل ه ــن دس ــر اســاس ای ب

ــد. کنن

سوژه اباغ 
دستورالعمل 

قرنطینه حیات وحش

نفت و فاضالب مهمترین آالینده های خلیج فارس

 اقیانوس ها بیش از 30 درصد از کربن دی اکسید تولید شده توسط بشر را جذب می کند

بوشـهر  اقیانوس شناسـی  مرکـز  رئیـس 
گفـت: مهمترین آالینده هـای خلیج فارس 
در درجـه اول آلودگـی نفتـی و پـس از آن 

فاضالب هـای شـهری و صنعتـی اسـت.
مریـم قائمـی روز سـه شـنبه در گفت وگو با 
ایرنـا گفـت: تغییر اقلیم و اسـیدی شـدن، 
ورود انـواع آلودگـی بـه دلیـل بهره بـرداری 
تخریـب  و  رویـه  بـی  صیـد  ناپایـدار، 
زیسـتگاه ها از دیگـر چالش هایی اسـت که 
دریاهـا، اقیانوس ها و بویـژه خلیج فارس را 

تهدیـد می کنـد.
وی اضافـه کـرد: آلودگی های پالسـتیکی و 
بویژه ریز پالسـتیک ها از دیگر آلودگی هایی 
اسـت کـه بـا رهـا شـدن در طبیعـت و قرار 
بـاران و روخانه هـا  گرفتـن در مسـیر آب 
بـه دریـا وارد می شـوند و بـا قـرار گرفتـن 
ایـن  در چرخـه غذایـی جانـداران حیـات 
اکوسیسـتم را بـا خطـر روبـرو کرده اسـت.

رئیـس مرکـز اقیانـوس شناسـی بوشـهر 
گفـت: گرمایش جهانی یکـی از بزرگ ترین 
قـرن  در  بشـر  کـه  اسـت  چالش هایـی 
حاضـر بـا آن روبررو اسـت، اسـیدی شـدن 
اقیانوس هـا و تغییـر تـراز سـطح آب آنهـا 

نیـز مشـکل دیگری اسـت که حیـات همه 
اکوسیسـتم ها را تهدیـد می کنـد.

قائمـی افـزود: آب  سـنگ های مرجانـی و 
جانـداران دریایـی کـه صدف آنهـا از جنس 
کربنـات کلسـیم اسـت بـا اسـیدی شـدن 
حـل  آب  در  بـه کلـی  یـا  نـازک  دریاهـا 
می شـود و قـادر نیسـتند اسـکلت کربناتی 

خـود را تشـکیل دهنـد.
وی بیـان کـرد: گازهـای گلخانـه ای بویـژه 
فعالیت هـای  توسـط  دی اکسـید  کربـن 
صنعتی تولید و درآب حل و سـبب اسیدی 

شـدن دریاهـا می شـود.
رئیـس مرکـز اقیانـوس شناسـی بوشـهر 

گفت: در این ارتباط شـبکه پایش اسـیدی 
شـدن دریـا در این مرکز راه انـدازی و پایش 
در ایـن زمینـه  بـرای نتیجه گیـری دقیـق، 
طوالنـی مدت و چندسـاله آغاز شده اسـت.
پایـش  برنامـه  اینکـه  بیـان  بـا  قائمـی 
تغیـر اقلیـم نیـز بـه تازگـی در پژوهشـگاه 
شده اسـت  راه انـدازی  اقیانوس شناسـی 
ادامـه داد: پایـش سـواحل یکـی دیگـر از 
برنامه هایـی اسـت کـه بـه صـورت منظـم 
در سـواحل خلیـج فـارس در خوزسـتان و 
بوشـهر انجـام می شـود و تاکنـون چندیـن 
زمینه هـای سـیالب ها،  در  پایـش  برنامـه 
صـورت  اکوسیسـتم ها  و  نفتـی  آلودگـی 

گرفتـه اسـت.
رئیـس مرکـز اقیانـوس شناسـی بوشـهر 
گفـت: پایـش آب هـای دور بـا اسـتفاده از 
کاوشـگر خلیج فـارس از دیگـر برنامه های 
پژوهشـگاه اقیانوس شناسـی در چند سال 
اخیـر اسـت و تاکنـون 6 گشـت بـه صورت 
فصلـی در آب هـای خلیـج فـارس، تنگـه 
هرمـز و دریـای عمـان انجـام داده اسـت.
پایشـی  برنامـه  ایـن  در  افـزود:  قائمـی 
پارامترهـای دریایـی، فیزیکـی، شـیمیایی، 
زیستی، زمین شناسـی دریا و هواشناسی و 
سـنجش از دور پایـش و نتایج آن در بانک  
داده هـای پژوهشـکده اقیانـوس  شناسـی 

می شـود. جمـع آوری 
وی ادامـه داد: بانـک اطالعاتی اقیانوسـی و 
دریایـی در زمان حاضر ۵ میلیارد رکورد دارد 
و بـرای پژوهشـگران داخلـی و بین المللـی 

قابل دسترسـی است.
رئیـس مرکـز اقیانـوس شناسـی بوشـهر 

بـا  مرتبـط  مانورهـای  انجـام  گفـت: 
مخاسـطرات دریایـی در سـال های ۲0۱6 و 
۲0۱۸، ورود مطالـب مرتبـط بـا اقیانوس هـا 
و دریاهـا در کتاب هـای درسـی، برگـزاری 
برنامه هـای پاکسـازی سـواحل بـا کمـک 
گروه هـای مختلـف به طور منظـم، برگزاری 
کالس های آموزشـی ویـژه دبیران آموزش و 
پرورش، برگزاری کارگاه های صنایع دسـتی 
آموزشـی  بسـته های  سـاخت  دریایـی، 
برنامه هـای  برگـزاری  و  دریـا  شـناخت 
از  مرتبـط  مناسـب های  در  مناسـبتی 
برنامه هـای ترویجی اسـت که بـا همکاری 
پژوهشـگاه اقیانوس شناسی استان بوشهر 

صـورت گرفتـه اسـت.

قائمـی بـا یـادآوری نام گـذاری روز جهانـی 
دریـا و اقیانـوس در هشـتم ژوئـن سـال 
۲00۸ از سـوی مجمع عمومی سـازمان ملل 
گفـت: روز جهانـی دریـا و اقیانوس از سـال 
۲00۸ بـه بعـد بـا هـدف افزایـش آگاهـی 
عمومی نسـبت بـه اقیانوس هـا و نقش ان 
در حفـظ یـک سـیاره سـالم گرامی داشـته 

می شـود.
وی افزود:سـازمان ملـل هر سـال شـعاری 
را بـرای ایـن روز در نظـر می گیـرد که شـعار 
امسـال » نـوآوری بـرای دریـا و اقیانـوس 
پایـدار« اسـت و دهـه آینـده نیـز از سـوی 
ایـن سـازمان بـه عنـوان » علوم اقیانوسـی 
برای توسـعه پایدار« نام گذاری شده اسـت.

دبیر مرجع ملی کنوانسـیون تنوع زیسـتی 
کشـور گفـت: تنهـا 7 درصـد از مسـاحت 
کل ایران را پوشـش جنگلی تشـکیل داده  
اسـت یعنی ۹۳ درصد مابقی آن خشـک و 
نیمه خشـک اسـت. در چنین کشـوری که 
پوشـش گیاهـی آن بسـیار کم اسـت،  هر 
یـک درخـت باید بـرای ما اهمیـت زیادی 

داشـته باشد.
هـادی کیادلیـری در گفـت و گـو با ایسـنا، 
عیسـی  حرف هـای  بـه  اشـاره  ضمـن 
حفاظـت  سـازمان  رییـس   - کالنتـری 
محیـط زیسـت - مبنـی بـر اینکـه آتـش 

سـوزی در جنگل هـا و مراتـع در شـرایط 
عـادی کامـال طبیعی اسـت و از ۱00 میلیون 
هکتـار از جنگلهـا و مراتـع کشـور، کمتـر 
از ۱۵00 هکتـار از فروردیـن تاکنـون دچـار 
آتـش سـوزی شـده اسـت،  تاکیـد کـرد: 
آتش سـوزی تنهـا عامـل تخریـب کننـده 
جنگل هـای کشـور نیسـتند بلکـه عوامـل 
تخریـب متعـددی وجـود دارد کـه همـه 
آن هـا در کنـار یکدیگـر در حال نابـود کردن 
اکوسیسـتم های جنگلی از جملـه  زاگرس 
هسـتند بنابرایـن اگر بخواهیم بـا این دید 
بـه تخریـب جنگل هـا نـگاه کنیـم، تمـام 

خواهیـم  دسـت  از  را  ایـران  جنگل هـای 
داد.وی ادامـه داد: هـر یـک درختـی کـه 
مـا در زاگـرس از دسـت می دهیـم، کشـور 
را بـه سـمت بیابانی شـدن سـوق می دهد 
میـزان  براسـاس  نبایـد  اصـال  بنابرایـن 

سـطح آتش سـوزی خسـارات وارد شـده 
بـه جنگل هـا را بیـان کـرد. مـا بـا کشـوری 
کـه چندیـن میلیـون هکتـار جنـگل دارد و 
چندیـن درصد از مسـاحت آن را جنگل فرا 

گرفتـه  اسـت، فـرق داریـم.  

آیا نباید نگران آتش سوزی های 
جنگلی باشیم؟

پاژهای دولتی ساحل خزر به 
ایجاد تصفیه خانه مجاب شدند

مدیــرکل محیــط زیســت اســتان مازنــدران گفــت: تمــام پالژهــا و مجتمــع هــای 
دولتــی و حاکمیتــی حاشــیه دریــای خــزر در ایــن خطــه شــمال کشــور به اســتقرار 
ــه فعالیتشــان مجــاب شــدند.دکتر  ــرای ادام ــه فاضــالب ب ــه خان ســامانه تصفی
حســینعلی ابراهیمــی کارنامــی عصــر روز ســه شــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنگارایرنا 
افــزود: پیگیــری قانونــی محیــط زیســت کــه بــا همراهــی مدیریت ارشــد اســتان و 
دســتگاه قضــا  بــرای حفــظ ســالمت شــهروندان بــه خصــوص شــناگران در دریای 
خــزر نیــز مواجــه شــد، باعــث شــده تــا متولیــان ایــن پالژهــا شــاید پــس از نیــم 
قــرن بــه اســتقرار ســامانه تصفیــه خانــه فاضــالب در ایــن واحدهــا تمکیــن کننــد.
وی اضافــه کــرد: براســاس ضــرب االجــل محیــط زیســتی تمــام پالژهــا و مجتمــع 
هــای فرهنگــی و اقامتــی دولتــی و حاکمیتی حاشــیه ســاحل دریای خــزر موظف 
شــدند ، حداکثــر تــا پایان ســال ۹۹ ســامانه تصفیــه خانه فاضــالب خودشــان را راه 
انــدازی کننــد و در غیــر ایــن صــورت اجــازه فعالیــت نخواهنــد داشــت.دبیر شــورای 
ــن دســتورالعمل تمکیــن  ــه ای ــی کــه ب ــدران اظهارداشــت: واحدهای پســماند مازن
نکــرده و تاکنــون اقدامــی بــرای اســتقرار ســامانه تصفیــه خانــه فاضــالب در اماکن 
اقامتــی خــود نداشــتند، از طریــق دایــره حقوقــی محیــط زیســت اســتان مازندران 

بــرای تصمیــم قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند.

ته
نک

رئیـس مرکـز اقیانوس شناسـی بوشـهر بـه نقـش کلیـدی 
اقیانوس هـا به عنوان منبع بسـیاری از داروهـا مانند داروی 
سـرطان و آلزایمراشـاره کـرد و گفـت: بسـیاری از کیت هـای 
تشـخیص آزمایشـگاهی کرونا حاصـل ترکیباتی اسـت که از 
باکتری هـای موجـود در ارگانیسـم های دریایـی ااسـتخراج 
شده اسـت.قائمی یـادآوری کـرد: کشـور مـا دارای سـه حوزه 
آبـی مهـم کـه زیسـتگاه هـزاران گونـه آبـی اسـت و ظرفیت 
باالیـی از لحـاظ اقتصادی و توسـعه پایدار برای کشـور ایجاد 
کرده اسـت.وی در بیـان ظرفیت هـای ویـژه خلیـج فـارس 
گفـت: جنگل هـای مانگـرو و آب سـنگ های مرجانـی دو 
زیسـتگاه با اهمیـت و پر تولید خلیج فـارس و دریای عمان 
آب سـنگ های مرجانـی کـه جنگل هـای  اسـت طوریکـه 
زیـر آبـی نیـز نامیـده می شـود. پـس از جنگل های حـاره ای 
دومین اکوسیسـتم پر تولید کره زمین محسـوب می شـود و 
حیـات بیش از یکهزار گونه جانوری به این زیسـتگاه وابسـته 

است.

محیط 
سوختزیست

کاهش ۲۵ درصدی گازسوزی در صنعت نفتپایش ۸۳ بیمارستان از ابتدای اردیبهشت امسال
اداره حفاظـت محیـط  رییـس 
محیـط  تهـران  شـهر  زیسـت 
فعالیـت  بـر  همـواره  زیسـت 
واحدهـای بیمارسـتانی نظـارت 
دارد، اظهارکـرد: از ابتـدای اردیبهشـت مـاه امسـال پایش 
بیمارسـتان ها به صورت مسـتمر آغاز و تاکنـون حدود ۸۳ 
بیمارسـتان پایـش و حـدود ۴۵ اخطاریه محیط زیسـتی 
نیـز در حوزه هـای مختلف اعم از فاضالب و پسـماند برای 

واحدهـای بیمارسـتانی صـادر شـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا فاطمـه برنـا همزمـان بـا گرامیداشـت 
هفته محیط زیسـت در حاشـیه مراسـم افتتاح سیسـتم 
تصفیـه خانـه فاضـالب سـه بیمارسـتان در تهـران کـه بـا 

حضـور سـعید محمـودی - مدیـرکل حفاظـت محیـط 
زیسـت اسـتان تهـران - برگـزار شـد بـا اشـاره بـه اینکـه 
بـا توجـه بـه وسـعت تهـران از بعـد جمعیتی با احتسـاب 
بیمارسـتان های غیر دولتی در مجموع ۱6۴ بیمارسـتان در 
سـطح شـهر تهران وجود دارد، اظهارکرد: یکـی از اولویت ها 
تصفیـه  سیسـتم  نصـب  بیمارسـتان ها  فعالیـت  بـرای 
فاضـالب و مدیریـت پسـماندها اسـت کـه در شـهر تهران 
ایـن امـر اجرایـی شـده و تقریبـا همـه بیمارسـتان ها بـه 
سیسـتم تصفیـه فاضـالب مجهـز شـده اند. رییـس اداره 
حفاظت محیط زیسـت شـهر تهران ادامـه داد: این برنامه 
پایـش تا بررسـی تمام بیمارسـتان های تهـران ادامه دارد 

و به صـورت دوره ای مجـددا تکـرار خواهـد شـد.

مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی 
ــا  ــران در پیامـــی بـ نفـــت ایـ
جهانـــی  روز  گرامیداشـــت 
گفـــت:  زیســـت،  محیـــط 
ــه  ــت در زمینـ ــرکت نفـ ــم شـ ــات مهـ ــی از اقدامـ یکـ
محیـــط زیســـت، تهیـــه گزارش هـــای میـــزان انتشـــار 
ـــر اســـت کـــه نشـــان از کاهـــش  ـــه فل گازهـــای ارســـالی ب
ـــل  ـــال قب ـــا س ـــه ب ـــد در مقایس ـــزان ۲۵ درص ـــه می آن ب

دارد.
»مســـعود کرباســـیان« در پیامـــی بـــه مناســـبت 
ــه  ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ روز جهانـــی محیـــط زیســـت بـ
ـــاه  ـــش رف ـــعه و افزای ـــای توس ـــه معن ـــدار ب ـــعه پای توس

ــه  ــدون لطمـ ــی، بـ ــای کنونـ ــن نیازهـ ــع و تأمیـ جوامـ
زدن بـــه یکپارچگـــی و ثبـــات نظام هـــای حیاتـــی 
ــت  ــدی در جهـ ــی جـ ــد عزمـ ــی نیازمنـ ــل های آتـ نسـ
حفـــظ، نگهـــداری و بهره بـــرداری صحیـــح از مواهـــب 
ــن  ــه داد: ایـ ــت، ادامـ ــی اسـ ــمند الهـ ــع ارزشـ و منابـ
ـــورمان  ـــی  کش ـــون اساس ـــم قان ـــل پنجاه ـــوع در اص موض
ـــه  ـــرار گرفت ـــد ق ـــورد تأکی ـــی م ـــه عموم ـــوان وظیف به عن
ـــا ۲۲  ـــت )از ۱6 ت ـــط زیس ـــه محی ـــن هفت ـــت. بنابرای اس
ـــط  ـــت محی ـــازمان حفاظ ـــوی س ـــه از س ـــاه( را ک خردادم
ـــان  ـــعار »زم ـــتی و ش ـــوع زیس ـــوع تن ـــا موض ـــت ب زیس
ــی  ــت گرامـ ــده اسـ ــذاری شـ ــت« نام گـ ــرای طبیعـ بـ

می داریـــم.
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روحانی اصاحیه اساسنامه بنیاد ملی نخبگان را اباغ کرد
 حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری و رییس شورای عالی انقالب فرهنگی مصوبه »اصالح ماده ۱۲ 
اساسنامه بنیاد ملی نخبگان« را برای اجرا به بنیاد ملی نخبگان ابالغ کرد.

انتقاد تندگویان از نحوه توزیع بودجه حوزه جوانان 
و »وام ازدواج«

و  ورزش  وزارت  جوانــان  امــور  معــاون 
جوانــان افزایــش وام ازدواج را غیرهدفمند 
دانســت و گفــت: بودجــه حوزه جوانــان در 
کشــور بیــن بیــش از ٣0دســتگاه توزیــع 
ــان  ــه دســت جوان ــه ب ــا آنچ ــود ام می ش
ــی  ــون تومان ــک وام ۵0 میلی ــد ی می رس
ــا آن زندگــی مشــترک خــود  ــا ب اســت ت

را شــروع کننــد.
نشســت  در  تندگویــان  محمدمهــدی   
ــاره  ــا اش ــن ازدواج ب ــی خیری ــع مل مجم
بــرای  جوانــان  معاونــت  تــالش  بــه 

ایجــاد مجمــع خیریــن ازدواج گفــت: 
درخصــوص انجــام کار خیــر و کمــک 
ــا  ــان بحران ه ــژه در زم ــه وی ــه ب داوطلبان
چــه توســط نهادهــای دولتــی و حاکمیتی 
و  مردمــی  توســط گروه هــای  چــه  و 
ــان  ــا نش ــر، پایش ه ــخاص موث ــه اش چ
بــه  نیــاز  حــوزه  ایــن  می دهــد کــه 

دارد. اتفاقــات جدیــدی 
ــی از  ــت بخش ــه دول ــان اینک ــا بی وی ب
ایــن اقدامــات را انجــام داده امــا بــه 
ــتگاه های  ــس و دس ــد مجل ــر می رس نظ
قانونگــذار بایــد فکــر جامعــی در ایــن 
زمینــه کننــد، افــزود: فکــر می کنــم یکــی 
از مشــکالت اساســی بحــث هدفمنــد 

ــه  ــات ب ــات و امکان ــع خدم ــودن توزی نب
جامعــه نیازمنــد و نبود ســامانه مشــخص 
ــه اســت. کشــوری در بهــره منــدی عادالن
معــاون امــور جوانــان بــا انتقــاد از اینکــه 
بــه  حاضــر  حمایتــی  دســتگاه های 
تبعیــت، هماهنگــی و حتــی ارائــه گــزارش 
ــس  ــتند و ح ــر نیس ــه یکدیگ ــرد ب عملک
مــی کننــد در یک مســابقه رقابتــی حضور 
دارنــد، تصریــح کــرد: بــرای مثــال در 
مکانــی ســیل و زلزلــه آمــده و گروه هــای 
ــا بهزیســتی و  مختلــف از هــالل احمــر ت
کمیتــه امــداد اقداماتــی انجــام می دهنــد، 
امکانــات  در خروجــی می بینیــم  امــا 
دســت برخــی متمرکــز شــده و توزیــع بــه 

ــوده اســت.  ــه نب شــکل عادالن
تعــداد  اگــر  افــزود:  تندگویــان 
ــک  ــم کم ــد و حج ــای نیازمن خانواده ه
ــن و بخــش خصوصــی  ــا و خیری نهاده
مشــخص باشــد و مدیریــت درســتی در 
توزیــع هدفمنــد امکانــات صــورت بگیرد، 

مشــکل برطــرف می شــود.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه بایــد 
ــات  ــه خدم ــود ک ــاد ش ــامانه ای ایج س
ارائــه شــده در آن پایــش شــود تــا 
تداخــل کار پیــش نیایــد، ادامــه داد: 
نبایــد اینطــور باشــد کــه خانــواده ای 
بارهــا خدمــات بگیــرد، امــا برخــی اصــال 

خدماتــی دریافــت نکننــد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــور جوان ــاون ام مع
ــه شــکل کشــوری  ــد ب ایــن مشــکل بای
حــل شــود و درخواســت مــا از نهادهــای 

ــار کــرد: در  قانونگــذار همیــن اســت، اظه
گذشــته خیــران بــه روال ســنتی کارشــان 
ــی  ــفانه برخ ــد و متاس ــام می دادن را انج
االن هــم حــس خوبــی بــه ایجاد ســاختار 
بــدون دخالــت دولــت و بــه شــکل مردمی 
ــد تغییــر فرهنــگ ایجــاد  ــد امــا بای ندارن
ــد  ــد می طلب ــه جدی ــه جامع ــود چراک ش
کــه در ســاختار ســنتی تجدیدنظــر و 

ــود. ــد ش ــم و هدفمن ــا منظ کمک ه
تندگویــان بــا بیــان اینکــه در حــوزه ازدواج 
حتــی  و  اســت  زیــاد  شــاخه های کار 
می توانــد بومــی و منطقــه ای شــود، گفــت: 
از نظــر مــن اشــتغال جوانــان بهتریــن راه 
حــل بــرای مشــکل ازدواج اســت و باعــث 
می شــود فــرد آبرومندتــر ســر زندگــی اش 
ــدار  ــت پای ــی معیش ــی جوان ــرود. وقت ب
نــدارد بــا تعــدادی لــوازم زندگــی مشــکل 

برطــرف نمی شــود، شــاید بــه او یخچــال 
ــور  ــه ط ــی چ ــردا در زندگ ــا ف ــم ام بدهی
ــل  ــن دلی ــه همی ــد؟ ب ــر کن ــد آن را پ بای
ــم  ــمت ه ــن س ــه ای ــر ب ــد در کار خی بای
حرکــت کنیــم. ایــن دالیــل باعــث شــدند 
کــه بــه ســمت تشــکیل مجمــع خیریــن 

ــم. ازدواج حرکــت کنی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تشــکیل مجمــع 
ملــی خیریــن ازدواج باعــث شــفافیت کار 
ــردم  ــاد م ــم می شــود و اعتم ــن ه خیری
هــم  بیشــتر خواهــد شــد، افــزود: یکی از 
دغدغه هــای مــا موضــوع موالیــد اســت و 
اگــر ایــن موضــوع تبدیــل بــه یــک هــدف 
شــود می توانیــم از خیریــن بخواهیــم 
بــرای  حتــی  را  کمک هایشــان  کــه 
توانمندســازی زوج هــا در ایــن بخــش 

ــد. معطــوف کنن
و  ورزش  وزارت  جوانــان  امــور  معــاون 

ــدوارم  ــه امی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب جوان
ــا در  ــد ت ــای کار بیاین ــتان ها پ ــه اس هم
توافــق بــا وزارت کشــور مجمــع ملــی 
ــود،  ــمی ش ــت رس ــن ثب ــوری خیری کش
اظهــار کــرد: االن هــم دبیرخانــه ایــن 
مجمــع در معاونــت جوانــان شــکل گرفتــه 

ــت. اس
تندگویــان بــا بیــان اینکــه موضــوع اصلــی 
ازدواج  قانــون تســهیل  ازدواج جوانــان 
اســت کــه 1۵ ســال پیــش تصویــب 
ــت  ــن درحالیس ــرد: ای ــح ک ــده، تصری ش
کــه صنــدوق ذخیــره ایــن قانــون شــکل 
نگرفتــه اســت. در حــال حاضــر وام ازدواج 
ــاکله  ــت و ش ــد نیس ــز هدفمن ــت نی دول
مشــخصی نــدارد و معلــوم نیســت بــا چه 
هدفــی آن را پرداخــت مــی کنیــم و دنبــال 

چــه اتفاقــی هســتیم.      

بیــان  بــا  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
ــک ســاختمان نیســت  ــه مدرســه ی اینک
ــه  ــا کســی نیســت ک و مدرســه ســاز تنه
ســاختمانی می ســازد بلکــه مدرســه ســاز 
ــت:  ــازد گف ــی س ــده را م ــگ و آین فرهن
ــروع  ــر را ش ــه آج ــر ب ــرح آج ــال ط امس
کــرده ایــم کــه هرکســی بتوانــد حتــی بــا 
اهــدای یــک آجــر در امــر مدرســه ســازی 
مشــارکت کنــد. محســن حاجــی میرزایی 
در مراســم بزرگداشــت ســالروز درگذشــت 

جامعــه  بنیانگــذار  حافظــی  مرحــوم 
خیریــن مدرســه ســاز کــه در اردوگاه باهنر 
ــگاه واالی  ــه جای ــا اشــاره ب برگــزار شــد ب
انســان در نظــام هســتی اظهــار کــرد: 
ــا مــی آیــد هیــچ  ــه دنی انســان وقتــی ب
نمــی دانــد و بــه تدریــج توانایــی دیــدن، 
شــنیدن و اندیشــیدین پیــدا مــی کنــد که 
نقطــه آغــاز تمــدن و همــه دســتاوردهای 
زندگــی انســانی اســت.وی افــزود: آگاهی 
رمــز درک پیچیدگــی و عظمتــی اســت که 

در هســتی شــکل گرفتــه اســت. انســان 
ــون یادگیــری  ــد بیامــوزد. مدرســه کان بای
اســت. مدرســه یــک ســاختمان نیســت 
بلکــه جایــگاه تحقــق مطلوبیــت خلقــت 
ــن  ــرای اوج گرفت ــه ای ب ــانی و عرص انس
اســت. مدرســه یــک ســاختمان نیســت 
و مدرســه ســاز تنهــا کســی نیســت 
مدرســه  می ســازد.  ســاختمانی  کــه 
ســاز فرهنــگ و آینــده را مــی ســازد.وزیر 
ــا تاکیــد بــر اینکــه  آمــوزش و پــرورش ب
ــت:  ــد گف ــی مان ــدار م ــی، پای ــان اله بنی
بنیانــی اوج مــی گیــرد کــه بــا نیتــی پاک 
و درســت بنــا نهــاده شــده اســت. مرحــوم 
حافظــی بنیــان ســنجیده ای بنــا نهــاد و 

ــد.  ــی خواهــد مان ــار آن باق آث

خیران مدرسه ساز، فرهنگ و 
آینده را می سازند

»تلویزیون تابستانی« برای 
دانش آموزان در راه است

معــاون آمــوزش ابتدایــی وزارت آمــوزش و پــرورش از اجــرای طــرح تلویزیون 
تابســتانی حــول محــور مهــارت آمــوزی دانش آمــوزان خبــر داد.

ــوزش  ــداوم آم ــه ت ــاره ب ــا اش ــا ایســنا، ب ــو ب ــم زاده در گفت وگ رضــوان حکی
ــرد: طــرح  ــار ک ــام تابســتان اظه ــی در ای ــق شــبکه شــاد و رســانه مل از طری
تلویزیــون تابســتانی را بــا شــبکه آمــوزش پیــش مــی بریــم و پیشــنهاداتی 
در ایــن زمینــه ارائــه داده ایــم کــه بــه زودی نهایــی می شــود.وی افــزود: بــر 
ایــن اســاس یکــی از پیشــنهادات مــا ایــن اســت کــه تلویزیــون تابســتانی 
ــی  ــه غن ــد ب ــارت آمــوزی داشــته باشــد و بتوان ــی حــول محــور مه برنامههای
ســازی اوقــات فراغــت دانش آمــوزان نیــز کمــک کند.معــاون آمــوزش ابتدایی 
وزارت آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه کســب اطمینــان از فراگیــری مهارت 
ــیار  ــا بس ــرای م ــردن در کالس اول ب ــاب ک ــتن و حس ــدن، نوش ــای خوان ه
ــدن و  ــه صــورت خــاص آمــوزش خوان مهــم و یــک دغدغــه اســت گفــت: ب
ــد.وی ادامــه داد: در جلســه ای  ــرای کالس اولــی هــا ادامــه می یاب نوشــتن ب
کــه بــا رئیــس ســازمان صداوســیما داشــتیم توافــق کلــی حاصــل و بــا شــبکه 
آمــوزش هــم گفــت وگوهــا انجــام شــده اســت و در حــال نهایــی کــردن طــرح 

تلویزیــون تابســتانی بــرای پخــش از شــبکه آمــوزش هســتیم.

ته
نک

تندگویـان بـا بیـان اینکـه در حـوزه ازدواج شـاخه های کار 
منطقـه ای شـود،  و  بومـی  و حتـی می توانـد  اسـت  زیـاد 
گفـت: از نظـر مـن اشـتغال جوانـان بهتریـن راه حـل برای 
مشـکل ازدواج اسـت و باعـث می شـود فرد آبرومندتر سـر 
زندگـی اش بـرود. وقتـی جوانـی معیشـت پایـدار نـدارد با 
تعـدادی لـوازم زندگـی مشـکل برطرف نمی شـود، شـاید به 
او یخچـال بدهیـم امـا فـردا در زندگـی چـه طور بایـد آن را 
پـر کنـد؟ بـه همیـن دلیـل بایـد در کار خیـر به این سـمت 
هـم حرکـت کنیـم. ایـن دالیـل باعـث شـدند که به سـمت 

تشـکیل مجمـع خیریـن ازدواج حرکـت کنیـم.
وی بـا اشـاره به اینکه تشـکیل مجمـع ملی خیریـن ازدواج 
باعـث شـفافیت کار خیریـن هـم می شـود و اعتمـاد مردم 
هـم  بیشـتر خواهـد شـد، افـزود: یکـی از دغدغه هـای مـا 
بـه  تبدیـل  موضـوع  ایـن  اگـر  و  اسـت  موالیـد  موضـوع 
کـه  بخواهیـم  خیریـن  از  می توانیـم  شـود  هـدف  یـک 
کمک هایشـان را حتـی بـرای توانمندسـازی زوج هـا در این 

بخـش معطـوف کننـد.

خبر

جامعهجامعه

شناسایی 1۰ هزار معتاد مجهول الهویه کمک 1۰۰ میلیاردی تهرانی ها به مراکز نیکوکاری
امـــداد  کمیتـــه  مدیـــرکل 
اســـتان تهـــران از فعالیـــت 
در  نیکـــوکاری  مرکـــز   ۳۳۴
اســـتان خبـــر داد و گفـــت: 
ـــون  ـــدای ســـال جـــاری تاکن ـــران از ابت ـــردم اســـتان ته م
ـــز  ـــن مراک ـــه ای ـــان ب ـــون توم ـــارد و 7۸۲ میلی ۱0۲ میلی
کمـــک کرده اند.بـــه گـــزارش ایســـنا، ســـید ابوالفضـــل 
ــا  ــوکاری بـ ــز نیکـ ــه مراکـ ــان اینکـ ــا بیـ ــی بـ پرپنچـ
محوریـــت مســـاجد، فرهنـــگ خیـــر، احســـان و نـــوع 
دوســـتی را گســـترش مـــی دهنـــد، ادامـــه داد: ایـــن 
مراکـــز توســـط مـــردم اداره می شـــوند و بـــه صـــورت 
ـــر  ـــدان ه ـــران و نیازمن ـــایی خی ـــا شناس ـــور ب ـــه مح محل

ـــدان کمـــک رســـانی  ـــه نیازمن ـــران ب ـــق خی ـــه از طری محل
می کننـــد.وی تصریـــح کـــرد: کمکهـــای مـــردم نیـــک 
اندیـــش اســـتان تهـــران بـــه صـــورت نقـــد، کاال، خدمـــات 
ـــال  ـــدای س ـــه از ابت ـــود ک ـــی ش ـــام م ـــات انج و تخفیف
ـــان  ـــون توم ـــارد و 7۸۲ میلی ـــون ۱0۲ میلی ـــاری تاکن ج
از طریـــق مراکـــز نیکـــوکاری بـــرای امـــور نیازمنـــدان 

دریافـــت شـــده اســـت.
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــران ب ـــتان ته ـــداد اس ـــه ام ـــر کل کمیت مدی
ـــوکاری در روســـتاهای  ـــز نیک ـــون ۱۴ مرک ـــه هـــم اکن اینک
ـــز  ـــت مرک ـــت: هف ـــد، گف ـــت دارن ـــران فعالی ـــتان ته اس
نیکـــوکاری نیـــر بـــا مدیریـــت بانـــوان بـــه نیازمنـــدان 

ـــد. ـــی  دهن ـــه م ـــت ارائ خدم

و  پیشـگیری  دفتـر  مدیـرکل 
بهزیسـتی  سـازمان  درمـان 
معتـاد  هـزار   ۱0 شناسـایی  از 
مجهول الهویـه در کشـور و ارائـه 
دفترچـه بیمـه و خدمـات بسـتری بـه آنهـا خبـر داد.»فریـد 
براتـی سـده« مدیـرکل دفتـر پیشـگیری و درمـان سـازمان 
بهزیسـتی در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایلنا دربـاره مراکز کاهش 
آسـیب و انتقـادات برخـی دسـتگاه ها از فعالیـت ایـن مراکز 
گفـت: خدمـات موبایل ون هـا، تیم  هـای سـیار، شـلترها و 
دی آی سـی ها یـک راهبـرد اصلـی و اسـتراتژی اسـت و در 
واقـع یـک سـری اقدامـات حمایتـی از افـرادی اسـت کـه 
مصرف کننـده موادمخـدر هسـتند و نمی تواننـد ایـن مـواد 

را تـرک کننـد. نکتـه بعـدی ایـن اسـت کـه خدمـات کاهش 
آسـیب در مکان هایـی ارائـه می شـود کـه افراد مصـرف کننده 
مـواد وجـود دارنـد. وی ادامـه داد: براسـاس ارزیابی هایی که 
صـورت می گیـرد، در مکان  هایـی کـه حضور معتـادان پرخطر 
بیـش از دیگـر مناطـق اسـت، مراکـز کاهـش آسـیب نیـز 
مسـتقر می شـوند و خدمـات خوبی را ارائـه می کنند. فعالیت 
ایـن نـوع مراکـز هـم در سیاسـت های ابالغـی مقـام معظـم 
رهبـری در زمینـه مـواد مخـدر اشـاره شـده و هـم در قانـون 
آمده اسـت. البته در برخی موارد دسـتگاه یا سـازمانی معتقد 
اسـت کـه مرکز کاهش آسـیب در یک منطقـه باعث حضور و 
تجمـع معتـادان می شـود، اما این صحبت ها دلیل نمی شـود 

کـه مـا راهبـرد یـا اسـتراتژی مان را تغییـر دهیـم.

تندگویان: از نظر من اشتغال جوانان بهترین راه حل برای مشکل ازدواج است

سـامانه کشـوری نظـارت پهپـادی جاده هـا بـا حضـور رئیس 
پلیـس راهـور ناجـا به صـورت آزمایشـی سه شـنبه ۲0 خرداد 
در سـمنان آغـاز بـه کار کرد.بـه گـزارش ایلنا به نقل از سـایت 
راهـور ناجا، سـردار کمال هادیانفر رییس پلیـس راهنمایی و 
رانندگـی ناجـا در آییـن بهره بـرداری از ایـن طرح کشـوری در 
سـمنان گفـت: ایـن سـامانه پهپادی بـا هدف تامیـن امنیت 
تـردد در محورهـای مواصالتی در راسـتای هدفگذاری کاهش 
انتظامـی  نیـروی  از سـوی  جـاده ای  سـوانح  و  تصادفـات 
برنامه ریـزی شد.سـردار سـیدکمال هادیانفـر، افـزود: پهپـاد 
ایـن سـامانه ظرفیـت پـرواز ۱۲ سـاعته تـا ۳00 کیلومتـر بـه 

صـورت رفـت و برگشـت را دارد.

رییـس سـابق سـازمان زندان هـا بـا اشـاره بـه اقدامـات ایـن 
زندان هـا گفـت:  در  از شـیوع کرونـا  در جلوگیـری  سـازمان 
خوشـبختانه در طی سـه مـاه اخیر حتی یک مـورد فوتی بین 
زندانیـان بـه دلیل کرونـا در زندان های سراسـر کشـور گزارش 
نشـده اسـت.»علی اصغر جهانگیر« در آخرین گفت وگوی خود 
در کسـوت ریاسـت سـازمان زندان هـا و اقدامـات تامینـی و 
تربیتـی دربـاره آخریـن وضعیـت زندان هـا با توجه به شـیوع 
کرونـا در کشـور به خبرنـگار ایلنا گفت: پـس از بازدیدهایی که 
نمایندگان وزارت بهداشـت از زندان های سراسـر کشور داشتند، 
گزارشـی را هفته گذشـته اعالم کردند و در آن گزارش اقدامات 
سـازمان زندان هـا در خصـوص پیشـگیری از شـیوع کرونـا را 
قابـل تحسـین دانسـتند. وی ادامـه داد: مـا از همـان اولیـن 
روزهـای شـیوع کرونـا در کشـور عالوه بـر اینکـه فاصله گذاری 
اجتماعـی را در زندان هـا رعایـت کردیم و اقدامات بهداشـتی و 
درمانـی را در دسـتور کار قـرار دادیـم با سیاسـت های ریاسـت 

محتـرم قـوه قضاییه اقـدام به مرخصـی زندانیـان کردیم. 

ــی  ــه مهرگیت ــه خیری ــر موسس ــژاد« مدی ــرا گیتی ن »زه
ــا در  ــگار ایلن ــا خبرن ــو ب ــاز در گفت وگ ــر مدرسه س و خی
واکنــش بــه اینکــه آیــا بــا گســترش شــبکه شــاد امــکان 
ــوردار  ــر برخ ــق کمت ــازی در مناط ــوزش مج ــعه آم توس
ــی دشــواری های حاصــل  ــه نوع ــوان ب ــا بت وجــود دارد ت
از رفــت و آمــد در مناطــق صعب العبــور و گذرانــدن کالس 
داد؟ گفــت: کارشناســان  را کاهــش  کپرهــا  در  درس 
ــوع  ــن موض ــه روی ای ــت ک ــت سال هاس ــم و تربی تعلی
کار می کننــد، ایــن برنامــه در دنیــا نیــز از پیــش انجــام 
شــده و حتــی در برخــی از مناطــق آفریقــا و روســتاهای 
آنــان آمــوزش از طریــق شــبکه های مجــازی شــکل 
ــرا در  ــه اج ــا ب ــور م ــه در کش ــا اینک ــت، ام ــه اس گرفت
ــدوارم  ــن امی ــت و م ــا اس ــزو آرمان ه ــه،  ج ــا ن ــد ی بیای

کــه انجــام شــود.

شروع نظارت پهبادی بر 
تردد در جاده ها

هیچ زندانی بر اثر کرونا 
فوت نکرده است

تامین گوشی های هوشمند 
برای دانش آموزان 

مدرسهجامعه

پوشش 99 درصدی نوآموزانچرا برخی کودکان مسائل بهداشتی را رعایت نمی کنند؟
یــک روانشــناس کــودک و نوجــوان ضمــن ارائــه 
راهکارهایــی جهــت نحــوه آمــوزش رعایــت نــکات 
بهداشــتی بــه کــودکان گفــت: میــزان رعایــت 
ــه  ــوه مقابل ــاالن و نح ــتی در بزرگس ــوارد بهداش م
آنهــا بــا اســترس و اضطــراب ناشــی از کرونــا، تاثیــر زیــادی بــر میــزان 

ــت مســائل بهداشــتی دارد. ــه رعای ــودکان نســبت ب ــه ک توج
ــوی  ــن الگ ــه والدی ــان اینک ــا بی ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــال صادق لی
تمــام نمــای رفتــاری فرزندانشــان هســتند، گفــت: میــزان رعایــت 
ــا اســترس و  ــور ب ــا چط ــه آنه ــن و اینک مســائل بهداشــتی توســط والدی
ــت. ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــد بس ــار می آین ــا کن ــی از کرون ــراب ناش اضط
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه میــزان رعایــت مــوارد بهداشــتی و نحــوه مقابلــه 
ــر  ــادی ب ــر زی ــن، تاثی ــا در والدی ــا اســترس و اضطــراب ناشــی از کرون ب
ــه  ــتی دارد، ب ــائل بهداش ــت مس ــه رعای ــودکان نســبت ب ــه ک ــزان توج می
ــرل  ــود را کنت ــترس خ ــی اس ــرایط فعل ــه در ش ــرد ک ــه ک ــن توصی والدی
کننــد، زیــرا والدینــی کــه اســترس و اضطــراب خــود را کنتــرل می کننــد، 

بهداشــتی  نــکات  رعایــت  خــود  فرزنــدان  بــه  می تواننــد  راحت تــر 
ــترس و  ــا اس ــه ب ــی ک ــه والدین ــت ک ــن درحالیس ــد، ای ــادآوری کنن را ی

ــد. ــترس می کنن ــر اس ــز درگی ــان را نی ــد، کودکانش ــراب درگیرن اضط
ــرایط  ــالم در ش ــروری س ــتای فرزندپ ــه در راس ــناس در ادام ــن روانش ای
ــی  ــان معین ــه زم ــرد ک ــه ک ــودک توصی ــان ک ــن و مراقب ــه والدی ــا ب کرون
از روز را بــا کــودک ســپری کننــد و بازی هــا و کارهایــی کــه کــودک 
بــه آن عالقــه دارد را انجــام دهنــد، در ایــن شــرایط نیــز می تــوان 
ــه  ــه شســتن دســت ها، رعایــت فاصل ــکات و مســائل بهداشــتی از جمل ن
ــه  ــه آنهــا آمــوزش داد، اعتمــاد ب اجتماعــی و روش هــای پیشــگیری را ب
نفــس کــودک را افزایــش و احســاس امنیــت را در او ایجــاد کــرد. البتــه 

ــم اســت. ــه مه ــت رابط ــه کیفی ــدارد، بلک ــی ن ــی اهمیت ــت زمان کمی
ــدان  ــای فرزن ــه صحبت ه ــه ب ــت ک ــن خواس ــن از والدی ــی همچنی صادق
ــی و  ــب  آموزش ــق کت ــد و از طری ــوش دهن ــه گ ــر و حوصل ــا صب ــود ب خ
تصاویــر مرتبــط بــا مســائل بهداشــتی بــا یکدیگــر مطالعــه داشــته 

ــند.             باش

رئیــس ســازمان آموزش وپــرورش اســتثنایی بــا 
ــرح ســنجش ســالمت جســمانی و  ــه ط ــان اینک بی
آمادگــی تحصیلــی نوآمــوزان بــدو ورود بــه دبســتان 
ــرد:  ــد، اظهارک ــد ش ــاز خواه ــاه آغ ــه دوم تیرم از نیم
ــه دبســتان و60  ــدو ورود ب در ســال جــاری پوشــش ۹۹ درصــدی نوآمــوزان ب

درصــدی پیش دبســتانی ها در ایــن طــرح هدف گــذاری شــده اســت.
ــه گــزارش ایســنا، در نشســت مشــترک رئیــس ســازمان آموزش وپــرورش  ب
اســتثنایی و معــاون آمــوزش ابتدایــی و اعضــای شــورای معاونــان دو 
ــت  بخشــی  ــت، نشســت بررســی شــیوه های انســجام  بخشــی و کیفی معاون
بــه فعالیت هــای مشــترک برگــزار شد.ســید جــواد حســینی در ایــن نشســت 
بابیــان اینکــه آمــوزش  و پــرورش اســتثنایی در ۴ قلمــرو بــا آمــوزش ابتدایــی 
ــته دو  ــاه گذش ــد م ــترک چن ــت مش ــرد: نشس ــتقیم دارد، اظهارک ــد مس پیون
ــه  ــر ب ــد منج ــه بای ــود ک ــترک ب ــکاری مش ــرای هم ــی ب ــاز خوب ــت آغ معاون
ــزود: طــرح ســنجش ســالمت جســمانی و  ــم شــود.وی اف ــج خــوب ه نتای
آمادگــی تحصیلــی نوآمــوزان بــدو ورود بــه دبســتان و پیش دبســتانی، 

ــوز  ــوزان دیرآم ــش آم ــی، دان ــدارس تلفیق ــر و م ــی فراگی آموزش هــای تلفیق
ــتثنایی  ــرورش اس ــرو آموزش وپ ــری، ۴ قلم ــژه یادگی ــکالت وی ــز مش و مراک
اســت کــه در پیونــد مســتقیم بــا معاونــت آمــوزش ابتدایــی اســت. رئیــس 
ســازمان آموزش وپــرورش اســتثنایی بابیــان اینکــه  طــرح ســنجش ســالمت 
جســمانی و آمادگــی تحصیلــی نوآمــوزان بــدو ورود بــه دبســتان از نیمــه دوم 
تیرمــاه آغــاز خواهــد شــد، اظهارکــرد: در ســال جــاری پوشــش ۹۹ درصــدی 
نوآمــوزان بــدو ورود بــه دبســتان و60 درصــدی پیش دبســتانی ها در ایــن طــرح 
هدف گــذاری شــده اســت و مشــارکت معاونــت آمــوزش ابتدایــی در شناســایی 
بازمانــدگان از طــرح و همچنیــن مداخــالت مؤثــر بعــد از طــرح از ضروریــات 

ــه اهــداف طــرح ســنجش اســت. رســیدن ب
رئیــس ســازمان آموزش وپــرورش اســتثنایی بابیــان اینکــه7۴۱ مرکــز 
براســاس  اظهارکــرد:  دارد  وجــود  کشــور  در  یادگیــری  اختــالالت  ویــژه 
برآوردهــا۱000 مرکــز ویــژه اختــالالت یادگیــری دیگــر در کشــور نیــاز اســت و 
ــز را  ــن مراک ــی ای ــی و کیف ــرورش اســتثنایی توســعه کم ســازمان آموزش وپ

هدف گــذاری کــرده اســت.
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نمایشگاه مجازی با عنوان »سوزن دوزی، زن و نقش« با موضوع معرفی تعدادی از نمونه های سوزندوزی بلوچی موجود در 

گنجینه موزه مردم شناسی کاخ گلستان ظهر روز گذشته )۲0 خرداد ماه( به صورت زنده در اینستاگرام کاخ گلستان برگزار می شود.

میراثمیراث

آغاز بازسازی کلیسای نوتردام یک سال پس از آتش سوزیطراحی و اجرای لوح قلمزنی نقوش دوره قاجار

رئیـــس گـــروه پژوهشـــی هنرهـــای 
میـــراث  وزارت  پژوهشـــگاه  ســـنتی 
ــرای  ــی و اجـ ــی، گفـــت: طراحـ فرهنگـ
ـــا  ـــار ب ـــوش دوره قاج ـــی نق ـــوح قلمزن ل
هـــدف آزمـــودن زیبایـــی نقـــوش گل و مـــرغ بـــر روی فلـــز انجـــام 

شـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی پژوهشـــگاه میـــراث فرهنگـــی و 
ــر  ــالم ایـــن خبـ ــا اعـ ــریف زاده بـ ــیدعبدالمجید شـ ــگری، سـ گردشـ
ـــی  ـــتۀ قلم زن ـــد رش ـــا هنرمن ـــه زیبانی ـــط فاطم ـــر توس ـــن اث ـــت: ای گف

طراحـــی و اجـــرا شـــده اســـت.
ـــواع  ـــر روی ان ـــار ب ـــی در دوره قاج ـــوش تزئین ـــه نق ـــان اینک ـــا بی وی ب
آثـــار هنـــری تزئینـــی و کاربـــردی مـــورد اســـتفاده قـــرار می  گیـــرد 
کـــه نمونه هـــای آنهـــا در داخـــل و خـــارج از ایـــران موجـــود اســـت 
ـــد الکـــی گل و  ـــام از نقاشـــی جل ـــا اله ـــن طـــرح ب ـــرد: در ای ـــح ک تصری
ـــته  ـــم برجس ـــک نی ـــا تکنی ـــی ب ـــوح قلمزن ـــان ،ل ـــد زم ـــر محم ـــرغ اث م

ـــت. ـــده اس ـــرا ش اج
شـــریف زاده خاطرنشـــان کـــرد : ایـــن ایـــده همســـو بـــا حفـــظ و 
احیـــاء هنرهـــای ســـنتی و برگـــزاری همایـــش هنـــر دورۀ قاجـــار 
ـــت. ـــورت گرف ـــگری ص ـــی و گردش ـــراث فرهنگ ـــگاه می ـــط پژوهش توس
رئیـــس گـــروه پژوهشـــی هنرهـــای ســـنتی پژوهشـــگاه وزارت 
ـــی  ـــی برنج ـــوح قلمزن ـــرای ل ـــی و اج ـــت: طراح ـــی، گف ـــراث فرهنگ می
قلـــع انـــدود شـــده نقـــوش گل و مـــرغ دورۀ قاجـــار بـــا تکنیـــک 
قلمزنـــی نیـــم برجســـته در ابعـــاد ۳0*۲۳ ســـانتی متر مربـــع 

انجـــام شـــد.
رییـــس گـــروه پژوهشـــی هنـــر هـــای ســـنتی پژوهشـــگاه میـــراث 
فرهنگـــی و گردشـــگری در پایـــان تصریـــح کـــرد: از آنجایـــی کـــه 
ـــه  ـــتر ب ـــطح و بیش ـــورت مس ـــه ص ـــار ب ـــرغ دوران قاج ـــوش گل و م نق
ـــم را  ـــا حج ـــدیم ت ـــر آن ش ـــدند ب ـــودار می ش ـــی نم ـــد الک ـــکل جل ش
ـــر  ـــا ب ـــم ت ـــز بیازمایی ـــر روی فل ـــده ب ـــی ش ـــوش طراح ـــی نق ـــر زیبای ب
ـــم. ـــف دهی ـــی مضاع ـــرغ جان ـــاب گل و م ـــگ و لع ـــوش رن ـــوش خ نق

بـــا گذشـــت یـــک ســـال از آتش ســـوزی 
ــن  ــازی ایـ ــردام کار بازسـ ــای نوتـ کلیسـ
ـــا جداســـازی  شـــاهکار معمـــاری گوتیـــک ب
داربســـت های آســـیب دیده در آتـــش، 
ـــل  ـــوزی روز ۱۵ آوری ـــوع آتش س ـــل از وق ـــرز، قب ـــزارش رویت ـــد.به گ ـــاز ش آغ
ـــقف  ـــاره و س ـــه من ـــردام ک ـــای نوت ـــن ۹۸( در کلیس ـــال ۲0۱۹ )۲6 فروردی س
آن را خـــراب کـــرد، داربســـت هایی بـــرای بازســـازی منـــاره قدیمـــی ایـــن 

بنـــا برپـــا شـــده بـــود در آتـــش ســـوخته و درهم تنیـــده شـــدند. 
ــروژه  ــی از پـ ــه بخـــش مهمـ ــن داربســـت ها کـ ــازی ایـ ــات جداسـ عملیـ
بازســـازی کلیســـای نوتـــردام اســـت، از اواســـط مـــاه مـــارس بـــه دلیـــل 
ـــاه،  ـــد م ـــت چن ـــا گذش ـــال ب ـــد. ح ـــف ش ـــا متوق ـــیوع کرون ـــا از ش نگرانی ه
ـــی کار  ـــد ایمن ـــاب و کمربن ـــتفاده از طن ـــا اس ـــر ب ـــکل از ۵ کارگ ـــم متش دو تی
جابه جایـــی ایـــن تیرک هـــای فلـــزی ذوب شـــده و درهم تنیـــده را آغـــاز 
ـــود  ـــت موج ـــزار داربس ـــی ۴0 ه ـــتفاده از اره برق ـــا اس ـــران ب ـــد. کارگ می کنن
ـــل  ـــا جرثقی ـــده ب ـــازی ش ـــای جداس ـــد و تیرک ه ـــش را می برن ـــن بخ در ای

بـــه زمیـــن منتقـــل می شـــود. )دوشـــنبه( کارگـــران مجهـــز بـــه کاله هـــای 
ـــروژه  ـــا پ ـــد ت ـــب کردن ـــی را نص ـــای ایمن ـــن توره ـــک، آخری ـــی و ماس ایمن
 Christophe-Charles( ـــلو ـــز روس ـــتف چارل ـــه کریس ـــود.به گفت ـــاز ش آغ
ـــده  ـــاده پیچی ـــات فوق الع ـــک عملی ـــن ی ـــردام، ای ـــاد نت Rousselot( از بنی

ــد.   ــزی می شـ ــرای آن برنامه ریـ ــت بـ ــه ماه هاسـ ــت کـ ــاس اسـ و حسـ
ـــدار  ـــقف طاق ـــی از س ـــش اعظم ـــی و بخ ـــای بیرون ـــوس، دیواره ـــرج ناق ب
ــود در  ــار هنـــری موجـ ــای مذهبـــی و آثـ ــار یادگارهـ ــا در کنـ ایـــن کلیسـ
ــورده  ــت نخـ ــالم و دسـ ــته سـ ــال گذشـ ــوزی سـ ــا از آتش سـ ــل بنـ داخـ
ـــت  ـــده اس ـــت های ذوب ش ـــازی داربس ـــس از جداس ـــا پ ـــد. تنه ـــی ماندن باق
ــای  ــاختار طاق هـ ــودن سـ ــالم بـ ــزان سـ ــد میـ ــین می تواننـ ــه مهندسـ کـ
ـــی و تعییـــن کنند.امانوئـــل مکـــرون رئیس جمهـــوری  آســـیب دیده را وارس
فرانســـه پـــس از وقـــوع آتش ســـوزی ســـال گذشـــته وعـــده بازســـازی 
ـــد  ـــز امیدوارن ـــردام نی ـــئوالن نت ـــال را داد. مس ـــدت ۵ س ـــرف م ـــا ظ ـــن بن ای
تـــا درهـــای ایـــن کلیســـا تـــا ســـال ۲0۲۴، کـــه پاریـــس قـــرار اســـت 

میزبـــان مســـابقات المپیـــک باشـــد، بـــه روز گردشـــگران بـــاز شـــود.

لنا
 ای

س:
عک

طی 7 سـال گذشـته شـاهد خروج ۱7 اثر از فهرسـت میراث 
ملـی کشـور بودیـم در ایـن میـان باتوجـه بـه ثبـت ۳۳ هزار 
اثـر در فهرسـت میـراث ملـی کشـور، می توان گفت طی سـه 
دهـه گذشـته حـدود 0/۳ درصـد آثـار از ثبت خارج شـده اند.

بـه گـزارش خبرنگار ایلنـا، ابراهیم شـقاقی )مدیرکل حقوقی 
وزارتخانـه میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی(  با 
اشـاره بـه آنکـه طـی ۳۵ سـال شـکل گیری سـازمان میراث 
فرهنگی شـاهد ثبت ۳۳ هزار اثر غیرمنقول در فهرسـت آثار 
میـراث ملی هسـتیم، گفت: قانون تشـکیل سـازمان میراث 
فرهنگی در سـال 6۴ اعالم شـد و از آن سـال تاکنون در کل 
کشـور ۳۳ هزار اثر ثبت شـده اسـت. در تمام این ۳۵ سـال 
تنهـا ۸۵ اثـر از ثبت خارج شـده اسـت که حـدود 0/۳ درصد 
کل آثـار ثبتـی را دربرمی گیـرد و می تـوان گفـت حتی به نیم 

درصـد هم نمی رسـد.
بـه گفتـه او، طـی ۳۵ سـال گذشـته کـه شـاهد شـکل گیری 
هسـتیم،  ملـی  آثـار  ثبـت  و  فرهنگـی  میـراث  سـازمان 
بیشـترین خـروج  آثـار از فهرسـت میراث ملی در سـال ۸۸ 
اتفـاق افتـاده اسـت. چنانکـه در این سـال بنا بـر رای دیوان 
عدالـت اداری ۱۱ اثـر از فهرسـت ثبـت ملـی خـارج شـدند.

 شـقاقی در خصـوص تعـداد آثار ثبتی کشـور که از سـال ۹۲ 
تاکنـون از فهرسـت میـراث ملـی خـارج شـده اند، گفـت: در 
سـال ۹۲ دو اثـر، در سـال ۹۳ سـه اثـر، سـال ۹۴ یـک اثـر، 
سـال ۹۵ سـه اثـر، سـال ۹6 دو اثـر، سـال ۹7 سـه اثـر و 
سـال ۹۸ نیـز سـه اثر از فهرسـت میـراث ملی خارج شـدند. 
درواقـع  می تـوان گفـت در طول هفت سـال گذشـته، ۱7 اثر 
از فهرسـت میـراث ملـی خارج شـده اند. این در حالی اسـت 
کـه در سـال های قبـل از آن ماننـد سـال ۸۸ و ۸7 به ترتیب 
۱۱ و 7 اثـر از فهرسـت میـراث ملـی خـارج شـده بودنـد. او 
یـادآور شـد: اسـتان آذربایجـان شـرقی ازجمله اسـتان هایی 
اسـت که بیشـترین آثـار خروج از ثبـت را دارد.  در این میان 
نـام اسـتان هایی ماننـد آذربایجان غربی، اصفهان و گلسـتان 
نیـز در فهرسـت اسـتان هایی که آثارشـان از فهرسـت میراث 

ملـی خـارج شـده اند، دیده می شـود.

سوژه خروج 17 اثر از 
فهرست میراث 

ملی طی 7 سال

کشف شهری بزرگ از دوره ساسانی در فارس

پیشتر این محوطه روی نقشه های جغرافیایی 100/1 ایران به عنوان قلعه مشخص شده بود

ساســانی  دوره  از  بــزرگ  شــهری 
ــب  ــی، در قل ــاغ ایران ــده چهارب دربرگیرن
دشــت  در  دوره،  ایــن  امپراطــوری 
باچــون- فراشــبند، فــارس کشــف شــد.
پارســا  ایلنــا،  خبرنــگار  بــه گــزارش 
دکتــری  )دانشــجوی  قاســمی 
پاریــس۱،  دانشــگاه  باستان شناســی 
ــه کشــف شــهری  ــا اشــاره ب فرانســه( ب
بــزرگ از دوره ساســانیان در فراشــبند 
ــنجش از  ــه س ــت: در نتیج ــارس، گف ف
و  قدیــم  هوایــی  دور عکس هــای  راه 
جدیــد و بررســی های اولیــه میدانــی 

ــزرگ  ــه ب ــک محوط ــی، ی باستان شناس
فراشــبند  در  ساســانی  دوره  شــهری 
ــدود ۱۱  ــه ح ــن محوط ــد. ای ــف ش کش
کیلومتــری شــمال شــرق و شــرق شــهر 
فراشــبند، بــه فاصلــه ۲۸ کیلومتــری 
ــاد، در  ــا فیروزآب ــور ی ــتانی گ ــهر باس ش
ــع شــده  ــی قطــار باچــون واق دشــت بن
کیلومتــری   ۲.7 فاصلــه  در  اســت. 
ــارک  ــتای ن ــه، روس ــن محوط ــرق ای ش
ــمال آن  ــری ش ــه ۳ کیلومت ــه فاصل و ب

روســتای باچــون قــرار دارد. 
ــه  ــن محوط ــه ای ــه آنک ــاره ب ــا اش او ب
حــدود ۱۴ کیلومتــر مربــع مســاحت دارد 
و دارای شــش بخــش مجــزا بــه شــکل 
ــزرگ در  ــاروی ب ــک ب ــا ی مســتطیلی، ب

بخــش میانــی، تعــداد زیــادی کوشــک 
و ســاختمان های اقامتــی در راســتای 
خیابان هــای آن اســت، اظهــار کــرد: 
ــه فراشــبند،  ــری منطق ــت قرارگی ــه عل ب
در قلــب امپراطــوری ساســانی، تاکنــون 
یافته هــای باستان شناســی زیــادی از 
آن بدســت آمــده اســت که مهتریــن آنها 
یادمان هــای معــروف بــه چهارطاقــی 
اســت. در جنــوب غربــی محوطــه یــک 
ــه کوچــک اســتقراری روســتایی  محوط
ــا  ــای یــک روســتا ب و در شــرق آن بقای
بقایــای ســاختمانی پراکنــده زیــادی 
دیــده می شــود کــه قدمــت آنهــا از دوره 

ــه اســالمی اســت.  ــا میان ساســانی ت

بــه گفتــه قاســمی، پیشــتر ایــن محوطه 
 ۱00/۱ جغرافیایــی  نقشــه های  روی 
ایــران بــه عنــوان قلعــه مشــخص شــده 
ــی از  ــون کس ــفانه تاکن ــا متاس ــود ام ب
پژوهشــگران متوجــه اهمیــت آن نشــده 
و در طــول چنــد دهــه اخیــر آســیب های 
زیــادی بــه آن وارد شــده اســت. الزم 
ــکاران  ــتر هم ــه پیش ــت ک ــر اس ــه ذک ب
ــن  ــارس از ای ــتان ف ــناس اس باستان ش
محوطــه بازدیــد کــرده و بخــش بســیار 
ثبــت کــرده  را  آن  مرکــزی  کوچــک 
بودنــد و هیــچ کــدام از آنهــا بــه وســعت 
بــزرگ ایــن محوطــه پــی نبــرده و تنها از 
بخــش مرکــزی آن بازدیــد و بــه توصیف 
ــاخص در آن  ــای ش ــد بن ــر  چن مختص
ماننــد کاروانســرا و بنــای مرکــزی کــه بــه 
ــروف اســت، بســنده  ــازار مع ــام چهارب ن

کرده انــد. 
بــه  اشــاره  بــا  باستان شــناس  ایــن 
و  او  توســط  اولیــه کــه  بررســی های 
فرهنگــی  میــراث  اداره کل  همــکاران 
فــارس انجــام شــده اســت، گفــت: 
عکس هــای هوایــی نشــان می دهــد 
شــکل  بــه  چهاربــازار  محوطــه  کــه 
مربــع  کیلومتــر   ۱۴.۴ و  مســتطیلی 
طــول  دارد.  وســعت  هکتــار(   ۱۴۴0(
شــمالی  راســتای  در  ۴ کیلومتــر  آن 
-جنوبــی، و  عــرض آن ۳.6 کیلومتــر 
در راســتای شــرقی-غربی اســت. محــل 
اجــرای ایــن محوطــه دارای یــک شــیب 
مالیــم بــه ســمت جنــوب غربــی و غــرب 
اســت کــه آب را بــه سراســر بخش هــای 
آن می رســاند. در دورتــادور ایــن محوطه، 
ــار ورودی در  حصــار کشــی شــده و چه
ــش  ــی دارد. بخ ــت جغرافیای ــار جه چه

ــه  ــان ب ــار خیاب ــه، چه ــی محوط اندرون
ــه  ــت ک ــده اس ــرا ش ــب اج ــکل صلی ش
چهــار خیابــان اصلــی همدیگــر را در 
بخــش یــک ســوم جنوبــی محوطــه 
ــر خیابان هــای  ــد. عــالوه ب قطــع می کنن
اصلــی، دو خیابــان فرعــی دیگــر، در 
حدفاصــل بیــن مســتطیل های شــمالی 
بــا پهنــای بســیار کمتــر وجــود دارد کــه 
ــه  ــی ب ــای هوای ــواهد آن در عکس ه ش
صــورت یــک خــط طولــی شــرقی-غربی 
ایــن خیابان هــای  مشــخص اســت. 
ــه  ــی را ب ــی، فضــای داخل ــی و فرع اصل
شــش قســمت تقســیم کــرده امــا 
ــق  ــور دقی ــه ط ــمت ب ــش قس ــن ش ای
ــه داد:  مســاوی نیســتند. قاســمی ادام
در تقاطــع چهــار مســتطیل جنوبــی، 
ــکل  ــه ش ــه ب ــزی محوط ــاختار مرک س

ــاد  ــه ابع ــکل ب ــع ش ــاروی مرب ــک ب ی
۵۵0 در ۵۵0 متــر اســت. ایــن بــارو، 
ــرض ورودی  ــم ع ــار ورودی ه دارای چه
ســطح  در  کــه  اصلــی  خیابان هــای 
بیرونــی دیــوار آن برج هــای نیمــه مــدور 
ــت.  ــده اس ــاخته ش ــکل س ــدور ش و م
ایــن  بیرونــی  دیوارهــای  ضخامــت 
بــاروی مــدور مرکــزی ۲ متــر و از مصالح 
ســنگ و گــچ ســاخته شــده اســت. در 
یــک طــرف ورودی هــای دیــواره بیرونــی 
ایــن بــاروی مربــع شــکل، بقایــای یــک 
ــده می شــود  ــاق مســتطیل شــکل دی ات
کــه احتمــاال جلوخــان یــا اتــاق نگهبانــی 
بــوده و بــه نظــر می رســد در اطــراف 
ورودی هــای دیگــر نیــز، بــه شــکل 

ــت. ــته اس ــود داش ــه وج قرین

پیرانگاه ادیان زرتشتی، یهودی و مسلمان 
در یـزد که عبادتگاهی مشـترک میان این 
ادیـان اسـت، در فهرسـت آثـار ملـی ایران 
بـه ثبـت رسـید.»پیرانگاه« یـا »پیـرون« 
محـالت  مـرز  در  یهودیـان  و  زرتشـتیان 
عبادتگاهـی  یـزد،  و کسـنویه  آبـاد  نصـر 
مشـترک میـان ادیـان زرتشـتی، یهـودی 
و مسـلمان اسـت کـه پیـروان هـر سـه 
دیـن، ایـن محـل را مقدس شـمرده و در 
گذشـته ای نـه چنـان دور در آن بـه عبادت 
می پرداختنـد و مراسـمات و جشـن های 
خود را در آن برگزار می کردند.داسـتان های 

زیـادی گـرد این بنـای تاریخـی و در مورد 
تاریخچـه ایجـاد آن نقل می شـود که یکی 
از ایـن روایت هـا که زبان به زبان از سـوی 
افـراد قدیمـی و محلـی منقـول اسـت، به 

تاریخچـه سـاخت این بنـا اشـاره دارد.
یکـی از ایـن روایـات، سـاخته شـدن این 
بنـا توسـط یـک فـرد ثروتمنـد از پیـروان 
حضـرت موسـی )ع( را نقـل می کنـد کـه 
گویـا پـس از ورشکسـتگی و از بین رفتن 
تمـام دارایـی اش در دوازه شـهر یـزد که در 
آن نزدیکـی بوده اسـت، به خـواب می رود 
را  نبـی)ع(  در خـواب حضـرت خضـر  و 

می بینـد و از حـال و روز خـود بـه پیامبـر 
خـدا می دهـد و حضـرت خضـر)ع( نیـز 
تـا  می خواهـد  و  می دهـد  امیـد  او  بـه 
بـه خانـه اش بـرود و در تپوهـا )ظـروف 
را  ابریشـمی اش  طاقه هـای  قدیمـی(، 

بـردارد و او پـس از بیـدار شـدن به صحت 
خـواب خـود پی می بـرد و سـرمایه اش به 
او بـاز می گـردد که همین مسـئله منجر به 
سـاخت عبادتگاهـی در محـل نرسـی آباد 

یـا نصـر آبـاد امـروزی می کنـد.

پیرانگاه زرتشتیان، کلیمیان و 
مسلمانان در یزد ثبت ملی شد

رونمایی از دانشنامه تخصصی 
فرش و قالی

روز ۲۱ خــرداد مــاه ۱۳۹۹ )۱0 ژوئــن( همزمــان بــا روز جهانــی صنایع دســتی، 
وبــگاه ویکی فــرش دانشــنامه  تخصصــی فــرش و قالــی رونمایــی می شــود. 
ــت  ــرش، سرگذش ــام ویکی ف ــا ن ــی ب ــان فارس ــن در زب ــنامه  آنالی ــن دانش ای
هنــر ـ صنعــت فــرش را از گذشــته های دور تــا بــه امــروز در سراســر جهــان 
ــتان،   ــد، پاکس ــتان، هن ــن(، افغانس ــه امروزی ــی )ترکی ــران، آناتول ــژه ای به وی
قفقــاز و آســیای میانــه بررســی می کند.نیلوفــر علیپــور ـ دبیــر اجرایــی 
ویکی فــرش ـ از رونمایــی ویکی فــرش خبــر داد و گفــت: ویکی فــرش 
یــک نهــاد پژوهشــی  ـ هنــری غیردولتــی، غیرسیاســی و غیرانتفاعــی اســت 
کــه می کوشــد بســتری بــرای همــکاری همــه  پژوهشــگران، اســتادان، 
ــم آورد.  ــرش فراه ــی حــوزه  ف ــی و بین الملل دانشــجویان و کارشناســان ایران
بســتر فنــی ایــن همــکاری مشــترک بــا اســتفاده از پلتفــرم مدیاویکــی ایجاد 
ــود در  ــری خ ــاب کارب ــا حس ــد ب ــانی می توانن ــران به آس ــت و کارب ــده اس ش

ــد. ــا ویرایــش مقــاالت ایــن دانشــنامه  آزاد مشــارکت کنن تولیــد ی
علیپــور  گفــت: برخــی مقــاالت ایــن دانشــنامه داری امضــای یــک یــا چنــد 
مؤلــف اســت و برخــی دیگــر حاصــل همــکاری گروهــی نویســندگان و بــدون 

امضــا اســت.                       

ته
نک

او بـا اشـاره بـه آنکه دشـت باچون بـه علت داشـتن دو دلتای 
مهـم دارای یکـی از غنی ترین سـفره های آب زیر زمینی اسـت، 
خاطرنشـان کـرد: بـه نظر می رسـد چشـمه برم-فرهـاد باچون 
مهمتریـن منبـع تامیـن آب دایمی ایـن محوطه بوده اسـت. 
بقایـای کانال هـای زیـادی در سـطح محوطـه دیده می شـود 
کـه آب را از ضلـع شـمالی دشـت بـه محوطه منتقـل می کرد. 
عـاوه بر ایـن، تعداد زیادی اسـتخر مـدور با میانگیـن قطر 20 
متر در سرتاسـر محوطه سـاخته شـده اسـت.به گفته قاسـمی، 
پراکندگی سـفال های ساسـانی در سـطح و بقایای معماری به 
جـای مانـده نشـان می دهـد که ایـن محوطه احتمـاال مربوط 
بـه دوره ساسـانی و باتوجـه بـه پـان مسـتطیلی آن، احتمـاال 
در دوره شـاپور اول بـه بعد سـاخته شـده اسـت. طبـق گزارش 
طبری، مهرنرسـه، وزیر بزرگ )قرن 4 و 5 میـادی( در زاده گاه 
خـود در در والیت اردشـیر خوره، و جره، سـه باغ بـزرگ )دوازده 
هـزار نخـل، دوازده هزار زیتـون و دوازده هزار سـرو( بنیان نهاد 

کـه تـا سـده های بعـد از او پابرجـا بوده اند.

گردشگریمیراث

ورود 9۵ هزار مسافر به کیش در کمتر از سه ماههتل الله و انستیتو پاستور ثبت ملی شد
و  معمـاری  کمیتـه  رئیـس 
شـورای  شـهری  طرح هـای 
اسـالمی شـهر تهـران در رشـته 
توئیتـی اعـالم کـرد کـه آتلیه و 
دفتـر کار سـیحون، سـاختمان فـورد، انسـتیتو پاسـتور، 

هتـل اللـه و 6 اثـر دیگـر ثبـت ملـی شـد.
نوشـت:  خـود  توئیتـر  در  شـنبه  سـه  روز  اعطـا  علـی 
خوشـحالم که مطالبه حفاظت از میـراث معماری معاصر 
بـه بـار نشسـته و سـازمان میراث توجه بیشـتری نشـان 

می دهـد.
سـیحون،  کار  دفتـر  و  آتلیـه  دیـروز  داد:  ادامـه  وی 
سـاختمان فـورد، انسـتیتو پاسـتور، هتل اللـه در الله زارنو 

و شـش اثـر دیگـر ثبت ملی شـدند. موضـوع را همچنان 
در قالـب الیحـه حفاظت از میراث معمـاری معاصر دنبال 

خواهـم کرد.
اعطـا نوشـت: طرح الـزام شـهرداری به تهیه الیحـه الزام 
شـهرداری تهـران بـه حفاظـت از میراث معمـاری معاصر 
را اواخـر سـال ٩8 بـه شـورا بـردم کـه ۲۱ اردیبهشـت در 

صحـن شـورا بـه تصویب رسـید.
وی خاطرنشـان کـرد: در جلسـات مسـتمر با شـهرداری، 
میـراث فرهنگـی و سـایر دسـتگاه های مرتبـط تـالش 
می کنیـم به دسـتاوردهای روشـنی در حفاظـت از میراث 

معمـاری معاصر برسـیم.

توسـعه  شـرکت  مدیرعامـل 
فـرودگاه  و  بنـادر  مدیریـت  و 
هـای منطقـه آزاد کیـش گفت: 
آمـار پروازهـای فـرودگاه بیـن 
المللـی کیـش از ابتـدای فروردیـن تـا ۱۸ خـرداد سـال 
جـاری بیـن ۲۵ تـا ۵0 پـرواز در روز افزایـش یافته اسـت 
کـه در ایـن میـان بیـش از ۹۵ هـزار مسـافر بـه جزیـره 

کیـش سـفر کردنـد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از سـازمان منطقـه آزاد کیش، 
علـی عـرب با بیـان اینکه از ابتـدای خرداد امسـال میزان 
ورود گردشـگران از مسـیر هوایـی بـه جزیـره کیـش در 
مقایسـه بـا دو مـاه پیـش از آن رشـد قابل توجی داشـته 

اسـت افـزود: بـا رفـع محدودیـت هـای سـفر بـه جزیـره 
کیـش، از ابتـدای خـرداد به صـورت تدریجی پـرواز ها به 
مقصـد کیـش در حـال افزایش اسـت.وی به آغـاز مجدد 
فعالیـت هـای ایرالیـن ها به مقصـد جزیره کیش اشـاره 
کـرد و گفـت: از ابتـدای فروردیـن تا ۱۸خرداد ۱6 شـرکت 
هواپیمایـی بـا انجـام ۸۲7 پـرواز، ۹۵ هزار و ۹۹0 مسـافر 
و یـک میلیـون و ۲۵ هـزار و 7۳6 تـن بـار بـه مقصـد 
جزیـره کیـش منتقـل کردنـد.وی در خصـوص خروجـی 
هـای انجـام شـده از ترمینال فـرودگاه بیـن المللی کیش 
افـزود: کل پروازهـای خروجـی از ترمینال فـرودگاه کیش 
شـامل ۸۳0 پـرواز و ۸۹ هـزار و ۳۹۴ مسـافر همـراه بـا 

یـک میلیـون و ۲۳۱ هـزار و ۹77 تـن بـار بوده اسـت.

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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شـهردار کرمان گفت: برای سـاخت تندیس سـردار 
بلکـه  اکتفـا نمی کنیـم؛  اثـر  بـه یـک  سـلیمانی، 
چندیـن اثـر هنـری را در شـهر کرمان اجـرا خواهیم 
کرد.به گزارش کرمان آنالین، سـیدمهران عالم زاده در 
نشسـت عمومی شـورای اسـالمی شـهر کرمـان، با 
اشـاره به سـه اثر هنری منتخب از تندیس سـردار 
سـلیمانی افـزود: از میان هنرمندان کشـوری که در 
فراخـوان سراسـری شـرکت کـرده بودنـد، سـه اثـر 
ارزشـمند از هنرمنـدان کرمانـی انتخـاب شـده و به 

مرحلۀ نهایی رسیده است.
وی بـا تأکیـد بـر ارزش واالی هنرمنـدان کرمانـی، 
توجـه و دقـت آن ها را در خلـق اثر هنری از تندیس 
سـردار سـلیمانی سـتود و گفـت: در صورتـی کـه 
آثـار  شـاهد  بـود،  بیشـتر  هنرمنـدان  مشـارکت 
متفاوت تـری بودیم.شـهردار کرمـان با بیـان این که 
کرمـان، زادگاه و مزار سـردار سـلیمانی اسـت و باید 

به صـورت ویژه بـه خلق آثار هنری در آن نگاه شـود، 
گفـت: برای شـروع بـه کار می توانیم یـک اثر هنری 
را به عنـوان اولین اثر هنری قابـل اجرا، انتخاب و در 
فرصـت مناسـب، آثـار خـوب هنـری دیگـری را در 
شـهر اجرا کنیم.عالـم زاده ارایۀ نظرات اعضای شـورا 
در سـاخت آثـار هنـری را ارزشـمند و قابـل قبـول 

دانست.
شـهردار کرمـان همچنیـن بـا بیـان این که تـا پایان 
این دوره از مدیریت شـهری، تنها یک سـال فرصت 
باقـی مانده اسـت، گفت: ما برای خدمت رسـانی به 
شـهروندان عهـد بسـته ایم؛ ضمن این کـه مدیریت 
شـهری در هر دوره ای کارآمدی ها و نواقصی دارد که 
بایـد مـورد ارزیابی قرار گیرد و منصفانـه در مورد آن 
تصمیم گیـری شـود.عالم زاده بـا اشـاره بـه این کـه 
ورود اعضـای شـورای اسـالمی شـهر بـه مسـایل 
مختلـف، موجـب دیده شـدن نقاط ضعـف خواهد 

بـود، گفـت: به طـور قطـع نواقصـی کـه از چشـم 
مدیـران شـهرداری پنهـان مانـده، توسـط اعضـای 
شـورا رصـد خواهد شـد و ایـن ارزیابـی درنهایت به 

نفع مردم و شهر خواهد بود.
وی افزود: پیشـنهاد می دهم هریک از کمیسیون ها 
بـا معاونت هایـی کـه ارتبـاط کاری بیشـتری دارند، 
هماهنگ شـوند و گـزارش کار کامل تـری از عملکرد 
شـهرداری را دریافـت کنند.عالـم زاده ادامـه داد: این 
مشـارکت دوجانبـه، بسـیاری از مشـکالت را مرتفع 
خواهد کرد.شـهردار کرمان همچنین ضمن تشکر از 
یاری، همراهی و راهنمایی اعضای شـورای اسـالمی 
شـهر در سه سـال مدیریـت شـهری گفـت: همـواره 
شـورای اسـالمی شـهر را به عنـوان نهـادی کـه بایـد 

نظارت و حمایت کند، در کنار شهرداری دیده ایم.
عالـم زاده اعضـای شـورای اسـالمی شـهر را افرادی 
مدبـر، کارشـناس و صاحب تجربه دانسـت و گفت: 

ایـن نقطۀ قوت شـورای فعلی اسـت؛ زیـرا در مدت 
خدمتم به عنوان شـهردار، نسـبت به اعضای شورای 
اسـالمی شـهر اطمینـان خاطـر داشـتم و توانسـتم 
فکـر و دقـت خـود را بـرای انجـام وظایـف محولـه، 
متمرکـز کنم.شـهردار کرمـان همچنیـن از تعامل با 
ارتـش برای رفع مشـکل معـارض زمین آرامسـتان 
خبـر داد و گفـت: در جلسـۀ اخیـر با حضـور معاون 
اسـتاندار، مصـوب شـد شـهرداری از هفتـۀ آینـده 

عملیات عمرانِی آرامستان را شروع کند.

عالـم  زاده همچنیـن در پاسـخ بـه اعضـای شـورا در 
خصوص تأخیر در تکمیل سـاختمان شورا گفت: در 
تالش هسـتیم با رفع نواقص پیِش رو، ساختمانی 

در خور شأن شورا ساخته شود.
وی از جانمایـی سـاختمان آینـدۀ شـورا در میـدان 
شـورا خبـر داد و گفـت: طرحـی بـرای سـاختمان 
شـورای اسـالمی شـهر در نظـر داریـم کـه در صورت 
توافـق بـا موقوفـۀ گنجعلی خـان، سـاخت آن در 

همین دوره از مدیریت شهری شروع خواهد شد.

شهردار کرمان خبر داد:

ساخت و نصب چندین اثر هنری از تندیس 
سردار سلیمانی
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افقی
 ۱ - ویتامیــن انعقــاد خون، ویتامین 

جدولــی - تنبــل - هافبک با تجربه 

بایــرن مونیخ۲ - جاروب - نام 

بازیگــر - جوانمرد۳ - فرمان مغولی 

- خورشــی از اسفناج و كدو۴ - 

بانگ نزدیــک، بانگ چوپان، ضمیر 

عربی - ســالن کارخانه - فوتبالیســت 

تیم والنسیای اســپانیا - تکبر، 

غــرور۵ - گوش كردن - از تجهیزات 

درمانــی - احمق6 - ماه پاییزی - 

اخبــار فرنگی - رنج دیده، آزرده7 

- مته برقی - خشــمگین مباش 

- ترســان۸ - تخم مرغ فرنگی، 

گنــدم - بهتریــن گلزن و ریباند فصل 

۹۴، از ســال ۹۲در تیم اورالندو و 

پســت سنتر به NBA آمد - خوب 

مختصر۹ - وســط. بین - میوه 

رســیده - بندری در هند۱0 - مخالف 

خوبتــر - دعوی كردن - بها بازار، 

بازار ســهام۱۱ - واحد اندازه گیری 

مخابراتی - اشــاره به نزدیك، ضمیر 

اشاره - شــرح و تفصیل خبر یا 

کاری کــه انجــام گرفته۱۲ - متد بی 

ســر - نام دیگر بلدرچین - منزل 

بزرگ - ناراســت۱۳ - تیز هوشی - 

شــهرکی در جنوب تهران۱۴ - همكار 

مهــره، خم و تــاب، خمیدگی - فیلمی 

از محمدرضاعرب - ملكه آســمان 

و همســر زئوس۱۵ - گلی زیبا - 

امامــت - تیر پیكاندار

عمودی 
۱ - لقب اشــخاص - جزیره - 

چكش ســنگین۲ - از آثار اوهنری 

- جابجایــی هوا، هوای متحرك، از 

عناصــر اربعه، آماس، ورم و برآمدگی 

روی بــدن، نفخ - افاده، فیس، خود 

نمایی۳ - پوشــاك ستور - موی 

گردن شــیر، موی گردن اسب - 

نمونه - امر به آمدن۴ - آهنگســاز 

آلمانــی - حرکتی در جودو - همراه 

خــل۵ - فــرو رفتگی در آب - حیله 

گر - گرما6 - شــالوده و بنیاد، پایه 

و مبنا، سنگ آســیاب،حرف هیتلری، 

حرف نازی ها - شــهر سفال ایران 

- خبرگزاری كشــورمان7 - خسته، 

دلتــن - راه آذری - بوجود آوردن، 

آفریدن۸ - پایان - افشــاندن - 

پرنده آش ســرد کن، پرنده ایست۹ 
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مســابقه پایانی، مسابقه حساس 
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وارونه۱۱ - برابر ومســاوی - متداول، 

مرســوم - در بدر۱۲ - آغوش، میوه، 

خشــكی - عطر بستنی - الزم۱۳ 

- بدهی - شــهر مقدس عراق، 

شــهر مدفــن امیرالمؤمنین - قبر - 

كلمه شــگفتی۱۴ - باال آمدن آب 

دریــا، کاله الف، باب روز - فرزند 

زاده، فرزند فرزند، شــيرين تر از 

فرزند،نســل سوم - غذایی هندی۱۵ 

- ســنگین نیست، شیوه، فوری، 

مقابل ســنگین - تن پوش، جامه و 

رخــت - به فتح اول درگاه
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 پیام
 ایران

بهره برداری از فاز اول پست برق غدیر اهواز
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: عملیات احداث فاز اول پست ۱۳۲.۳۳ کیلو ولت غدیر اهواز به پایان رسید و مورد بهره برداری 
قرار گرفت.محمود دشت بزرگ اظهار کرد: فاز اول پست غدیر ۳0 مگاولت آمپر ظرفیت دارد و ارزش سرمایه گذاری آن بالغ بر ۱۱۳ میلیارد ریال 
بوده است. وی بهره برداری از این پست را موجب افزایش پایداری شبکه برق و کاهش خاموشی ها در پست های فوق توزیع شرق اهواز و 
شهرستان های باوی و شهر جدید رامین دانست و افزود: تعدیل بار پست ۱۳۲ کیلو ولت مالثانی و افزایش تعداد فیدرهای خروجی و قابلیت 
مانور در شبکه فوق توزیع از دیگر مزایای برقدار شدن فاز اول پست غدیر است.

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسمی برابررای 
شـماره۱۳۹۴60۳۱۹0۱۲00۱۸6۹ -هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم زهـرا عضـدی فرزنـد غالمعبـاس 
بشـماره شناسـنامه ۵۴صادره از سـیرجان در سـه دانگ مشاع از 
ششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت ۲00 متر مربـع از پالک 
۲۸۳ فرعـی از ۵۸۸ اصلـی واقع در اباده خیابان تخت جمشـید 
بخـش ۳6کرمـان خریـداری از مالک رسـمی اقـای محمد علی 
یزدانـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الف 7۴۸
 تاریخ انتشار نوبت اول:۹/۳/6

 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۳/۲۱
محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و اماک

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

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

آگهـی موضـوع ماده۳ قانون و مـاده ۱۳آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی 
برابـررای شـماره۱۳۹۴60۳۱۹0۱۲00۱۸6۸ -هیـات اول موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقای مجید 
مـددی زاده فرزنـد شـکراله بشـماره شناسـنامه ۹۱۴صـادره از 
بافـت در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب خانـه به 
مسـاحت ۲00 متـر مربع پالک ۲۸۳ فرعـی از ۵۸۸ اصلی واقع 
در آبـاده خیابان تخت جمشـید بخش ۳6 کرمـان خریداری از 
مالـک رسـمی آقای محمد علـی یزدی محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطالع عموم مراتب دردو نوبـت به فاصله ۱۵روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی به مدت دوماه اعتراض خـود را به این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
. م الف 7۴7- تاریخ انتشـار نوبت اول:۹۹/۳/6-تاریخ انتشـار 

نوبـت دوم : ۹۹/۳/۲۱
محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

آگهـی موضـوع ماده۳ قانون و مـاده ۱۳آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسند رسمی 
برابـررای شـماره۱۳۹۹60۳۱۹0۱۲000۱۳7 -هیـات دوم موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی اقـای منصور 
خالقـی نـژاد فرزند احمد بشـماره شناسـنامه ۳۸۵0 صـادره از 
سـیرجان در یـک مغـازه بـه مسـاحت ۱۸/۲6مترمربـع  پالک 
واقـع در خیابـان شـهدا بخـش ۳۵ کرمـان  اصلـی   ۲۳۵۳
خریـداری از مالـک رسـمی اقای محمد علی شـاه اسـماعیلی 
محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله ۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع 
قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد . م الـف 70۵
 تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۳/6

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۳/۲۱
محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و اماک

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع 
مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره۱۳۹760۳۱۹0۱۲00۱۵۴۵ -هیـات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی اقای حمید 
ملک شـاهی فرزند محمود بشماره شناسـنامه ۱۳۳۳۹صادره 
از سـیرجان در یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ۲۵0۴0/۹6متـر 
مربـع پـالک ۱۸07 اصلـی واقـع در اراضی فیروز اباد قهسـتان 
بخـش ۳۸کرمـان از مالـک رسـمی اقـای رجبعلـی بشـیری 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو 
نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق 

مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف 707
 تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۳/6

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۳/۲۱
محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و اماک

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

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

آگهـی موضوع ماده۳ قانـون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند 
دوم  شـماره۱۳۹۸60۳۱۹0۱۲00۳0۸۱-هیات  برابـررای  رسـمی 
اراضـی و  ثبتـی  قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت  موضـوع 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی 
آقـای محمد زلفی پاریزی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 
۱۹۱۸ صـادره از در یـک باب خانه به مسـاحت ۱۵6/۴0مترمربع 
پـالک 6۲۹اصلـی واقـع در آبـاده شـهرک امیرالمومین بخش 
۳6کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای اکبـر امجـدی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصله ۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در 
صـورت انقضـای مدت مذکوروعدم وصول اعتـراض طبق مقررا 

ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف 7۴۹
 تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۳/6

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۳/۲۱
محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و اماک

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک شهداد

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

آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون 
واراضـی و سـاختمانهای  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن 
فاقدسند رسمی برابررای شـماره ۱۳۹۹60۳۱۹00۵0000۴۹مورخ 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  هیـات   ۱۳۹۹/۲/۱6
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای حمید اسـمعیلی فرزند 
محمد بشـماره شناسـنامه ۱۴6 صادره از شـهداد در ششدانگ 
یکبابخانه به مسـاحت 660مترمربع پـالک ۱۵۹۱ فرعی مفروز 
و مجـزی از ۲7۳ فرعـی از ۴7- اصلـی واقـع در بخـش 
۲6کرمـان بـه آدرس سـیرچ- بعـد از پـل ابگـرم کوچـه اول 
سـمت راسـت خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ابوالقاسـم 
وزیـرزاده سـیرچی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه ۱۵روزآگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
بـه مـدت دوماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف ۳۱0

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۳/۲۱
تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۹/۴/۴

ابراهیم سیدی-رئیس ثبت اسناد و اماک

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک رودبار جنوب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و 
سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره۱۳۹۹60۳۱۹07۹0007۵-۹۹/0۳/0۳هیات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت 
ملـک شـهر رودبـار جنوب تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی خانـم مرضیه خدا مرادپـور فرزند عزت هللا 
بشـماره شناسـنامه  ۱67۴صـادره ازکهنـوج دریک بـاب خانه به مسـاحت ۳۱۲متر مربع پـالک ۱۵۸6فرعی 
از۱۸۸- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۱۸۸اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبار جنوب –بلوار شـهید 
پیکان-کوچـه اندیشـه ۳ خریـداری از مالکین رسـمی آقـای عبدالمهدی مهیمی محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:۸۹0-   تاریخ انتشـار 

نوبـت اول: ۹۹/0۳/۲۱ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۹۹/۴/۴
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد اماک

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک رودبار جنوب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳۹۹60۳۱۹07۹00007۴-۹۹/0۳/0۳هیات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهر رودبار 
جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم لیالسـنجری مقـدم فرزنـد عبـاس بشـماره شناسـنامه  
۲۱6۴۲صـادره ازکهنـوج دریـک بـاب مغازه تجاری به مسـاحت ۳۴0متر مربع پالک ۱۵۸۵فرعـی از۱۸۸- اصلی 
مفروز و مجزی شـده از پالک ۱۸۸اصلی قطعه سـه واقع در رودبار جنوب –بلوار امام روبروی سـتاد فرماندهی 
انتظامـی  خریـداری از مالکیـن رسـمی آقـای عبدالمهدی،عبدالحسـین مهیمـی ،خانـم ایران دخت خـدادادی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف:۸۹۱-تاریخ انتشـار نوبت 

اول: ۹۹/0۳/۲۱ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۹۹/۴/۴
  علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد اماک 

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 
برابـر رای شـماره ۱۳۹۹60۳۱۸0۱۹000۵0۹ - ۱۳۹۹/0۲/۱۸ هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک تالـش تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای باقر مقدم حسـین زاده  
فرزند قسـمت به شـماره شناسـنامه ۱۹ صادره از تالش در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل 
بـر سـاختمان  بـه مسـاحت ۳۱۱/۹۳  مترمربـع پالک فرعی ۵۵7 از ۳۸ اصلـی مفروز و مجزی 
شـده از پـالک ۱۱۴ واقـع در قریـه ییالقـی مریـان بخش ۲۸ گیـالن خریداری از مالک رسـمی 
آقـای محمـد قلـی دالوری مریـان محـرز گردیـده اسـت لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم ۹۹/0۳ تاریخ انتشـار نوبت دوم : مـورخ ۹۹/0۴/0۴
رئیس ثبت اسناد و اماک تالش – فردین نورزاده                                                     3632

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  
برابـر رای شـماره ۱۳۹۸60۳۱۸0۱۸00۴۴۳6 - ۹۸/0۹/0۴ هیـات موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک سـنگر تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی حسـین قطره سـروندی فرزند محمد 
مهـدی  بـه شـماره ملـی 6۵۳۹700۹۲۱ در ششـدانگ یـک بـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت 
76۱/07  مترمربـع  مجـزی شـده از پـالک ۸۲ فرعـی از سـنگ ۳ اصلی واقع در قریـه رودبرده 
بخـش ۱۲ گیـالن ، خریـداری از مالـک رسـمی آقـای شـعبانعلی اقدامیـان کـه برای ان شـماره 
۲66۳ فرعـی محـرز گردیـده اسـت لـذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله ۱۵ 
روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول : 

۹۹/0۳/06 تاریـخ انتشـار نوبت دوم : مـورخ ۹۹/0۳/۲۱
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   
برابـر رای شـماره ۱۳۹۸60۳۱۸0۱۸00۵76۲ - ۹۸/۱۱/۱6 هیـات موضـوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک سـنگر تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی محترم متقی سـکاچائی فرزند رسـول  
بـه شـماره ملـی 6۵۲۹۲0۴760 در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکباب انبـاری به 
مسـاحت ۸۳۳/۱۵  مترمربع  مجزی شـده از پالک ۱۴ فرعی از سـنگ ۲0 اصلی واقع در قریه 
شهرسـتان بخش ۱۲ گیالن ، خریداری از مالک رسـمی آقای رسـول متقی که برای ان شـماره 
۵۵۱ فرعـی محـرز گردیـده اسـت لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله ۱۵ 
روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول : 

۹۹/0۳/06 تاریـخ انتشـار نوبت دوم : مـورخ ۹۹/0۳/۲۱
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اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی-آگهی اصالحـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای اصالحی شـماره۱۳۹۸60۳۱۹0۱۴00۴7۲7-
۹۸/۱۱/0۸هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم 
نسـرین علیخـان نـژاد  فرزنـد قربانعلی بشـماره شناسـنامه ۸0۱۴صـادره از جیرفت درششـدانگ یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت ۳۹۱/۵۳متـر مربـع پالک - فرعـی از۵۴۹- اصلـی مفروز و مجزی شـده از 
پـالک۱ فرعـی از ۵۴۹-اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی کلـرود جیرفت بخـش ۴۵ کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای محمـد خزایـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتب دریک 
نوبـت آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـارآگهی بـه مـدت یکمـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد . 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد اماک - تاریخ انتشار نوبت اول:99/03/21 

اگهی اباغ
بدیـن وسـیله بـه آقای مجتبی دهقان بذرافشـانی فرزند مظفر شناسـنامه شـماره ۱۵۳ صـادره از 
کرمان سـاکن- ابالغ می شـود که خانم نرگس ضرابی جهت وصول 700 سـکه به اسـتناد مهریه 
مندرج در سـند ازدواج شـماره ۴60۹ دفتر ۱07 بم علیه شـما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسـه 
۹۹00۱۱۳ در این اداره تشـکیل شـده و طبق گزارش مورخ ۱۳۹۹/0۳/۱۸ مامور، محل اقامت شـما به شـرح 
متـن سـند شـناخته نشـده ، لذا بنا به تقاضای بسـتانکار طبـق ماده ۱۸ آئیـن نامه اجرا مفـاد اجرائیه فقط 
یـک مرتبـه در یکـی از روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود و چنانچـه ظرف مـدت ده روز از 
تاریـخ ایـن اگهـی که روز ابالغ محسـوب می گردد، نسـبت بـه پرداخت بدهی خود اقـدام ننمایید، عملیات 

اجرائی جریان خواهـد یافت.م/الف ۱۵
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بم- محمد امیری خواه

بحران کم آبی را جدی بگیریم
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بندر چابهار؛ فرصتی ویژه برای جهش تولید

طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار یکی از هشت پروژه مهم در راستای توسعه سواحل مکران و جهش تولید است 

طـرح توسـعه بنـدر شـهید بهشـتی چابهار 
از هشـت پـروژه مهـم در راسـتای  یکـی 
توسـعه سـواحل مکـران و جهـش تولیـد 
اسـت که اتمام فاز نخسـت و آغاز عملیات 
فـاز دوم آن و همچنیـن تامیـن تجهیـزات 
سـال جاری  در  بنـدر  ایـن  اسـتراتژیک 
صـادرات،  در  بـزرگ  جهشـی  می توانـد 
مبـادالت کاال با کشـورهای مختلف و تولید 

باشـد. ملی 
اقتصـادی  اولویـت  چابهـار  بنـدر  توسـعه 
بـا  مقابلـه  بـرای  کشـور  زیرسـاختی  و 
تحریم های آمریکایی محسـوب می شـود. 
براسـاس آنچـه در اسـناد باالدسـتی مانند 
برنامـه توسـعه سـواحل مکـران و برنامـه 
و  اجتماعـی  اقتصـادی،  توسـعه  ششـم 
فرهنگی کشـور برنامه ریزی شـده سـواحل 
مکـران بـه  مرکزیـت چابهـار بایـد میزبـان 
بیـش از ۱0 میلیـون تن فـوالد و ۳0 میلیون 

تـن محصـوالت باالدسـتی و پایین دسـتی 
صنایـع پتروشـیمی باشـد کـه ایـن هـدف 
بـا توسـعه بنـدر چابهـار امکان پذیـر خواهد 
بـود. به عـالوه این منطقـه می تواند پایلوت 
بیشـتر فعالیت هـای اقتصادی کشـور برای 
تولیـد و صـادرات باشـد کـه تحقـق آن در 
سـال جهـش تولیـد نیازمنـد عـزم ملـی 

است. 
بنـدر چابهـار اکنـون فرصتـی ویـژه بـرای 
اقتصاد کشـور اسـت که بایـد از مزایای بین 
المللی آن به شایسـتگی بهره مند شـد. این 
بنـدر در واقـع کم هزینه تریـن، مطمئن ترین 
و ایمن تریـن مسـیر بـرای اتصـال بازارهای 
دو کانـون جمعیتی جهان شـامل ۲۱ کشـور 
حـوزه اقیانـوس هنـد بـا جمعیتـی حـدود 
۲ میلیـارد نفـر و کشـورهای آسـیای میانه، 
حـوزه قفقـاز تـا شـرق اروپـا بـا جمعیتـی 

حـدود ۸00 میلیـون نفر اسـت.
چابهـار در توسـعه محـور شـرق و تکمیـل 
زنجیـره حمل و نقل اهمیت ویـژه ای دارد و 

اتمام فاز نخسـت طرح توسـعه بندر شـهید 
بهشـتی و آغاز عملیات فاز دوم و همچنین 
تامیـن تجهیـزات اسـتراتژیک این بنـدر در 
سـال جاری مـی تواند گامی بلنـد در زمینه 

جهش تولید باشـد.
بـه گفته محمدرضـا اله یار معاون مهندسـی 
و توسـعه امـور زیربنایـی سـازمان بنـادر و 
دریانوردی طرح توسـعه بندر شهید بهشتی 
چابهار یکی از هشـت پروژه مهم در راسـتای 
جهـش تولید اسـت که روند اجـرای آن هر 

دو هفتـه بـه دولـت گزارش می شـود.
رییـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی 
سیسـتان و بلوچسـتان نیـز از برنامه ریزی 
بلنـد مدت برای ارتقای ظرفیت بندر شـهید 
بهشـتی به ۸۲ میلیون تن خبر داده اسـت.
مهـرداد عـرب اول در گفـت و گو بـا خبرنگار 
ایرنا درباره روند توسـعه بندر شهیدبهشـتی 
چابهـار اظهار داشـت: بنـدر چابهـار به خوبی 
مـی توانـد نقـش یـک دروازه بیـن المللی 
 ،)CAS( به سـوی کشورهای آسـیای میانه

کشـورهای همسـایه و حـوزه اقیانوس هند 
را ایفـا کند.

وی افـزود: بنـدر چابهار به دلیـل واقع بودن 
در یکـی از مهمتریـن کریدورهـای حمـل و 
نقل جهانی، در صورت اسـتفاده از پتانسیل 
هـای موجـود از اهمیـت باالیـی در حمل و 

نقـل بین المللـی برخوردار می شـود. 
رییـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی 
سیسـتان و بلوچستان با اشـاره به اهمیت 
این بندر اسـتراتژیک گفت: در سـند راهبرد 
توسـعه محـور شـرق کشـور کـه در سـال 
۱۳۸۴ بـه تصویـب هیـات وزیـران رسـیده 
اسـت، توسـعه بندر شـهید بهشـتی چابهار 
بـه عنـوان مهمتریـن زیرسـاخت منطقـه، 
جهـت تامیـن اهـداف عالیه کشـور مد نظر 

قـرار گرفت. 
ایـن مقـام مسـئول ادامـه داد: همچنیـن 
تاکیـد رهبر معظم انقالب مبنی بر سـاخت 
و بهـره برداری هر چه سـریعتر بندر شـهید 
بهشـتی نشـان دهنـده اهمیت ایـن بندر و 

جایگاه آن در کشـور اسـت. 
از  بنـدر چابهـار  اول تصریـح کـرد:  عـرب 
موقعیتـی اسـتراتژیک در خـارج از خلیـج 
فارس در شـرق تنگه هرمـز در دریای عمان 
برخـوردار بـوده و در مجـاورت خطوط اصلی 
کشـتیرانی به آفریقا، آسـیا و اروپا قرار دارد. 
وی در ادامـه بیـان داشـت: با اهتمام دولت 
تدبیـر و امیـد از سـال ۱۳۹۲ تاکنـون بـا 
صـرف حدود یـک میلیارد دالر و پیشـرفت 
فیزیکـی بنـدر به ۹۸ در صد رسـیده اسـت 
کـه عمال سـال گذشـته در فـاز اول بـه بهره 

برداری رسـیده اسـت. 

بندر چابهار؛ ایفاگر نقش دروازه 
بین المللی 

به گفته رییس سـازمان مدیریـت و برنامه 
ریزی سیسـتان و بلوچسـتان، ایـن بندر به 
خوبـی مـی توانـد نقـش یـک دروازه بیـن 
المللـی به سـوی کشـورهای آسـیای میانه 
)CAS( و کشـورهای همسـایه را ایفـا کند. 
عـرب اول بـا بیـان این که ایـن بندر نزدیک 
تریـن راه دسترسـی کشـورهای محصور در 
خشـکی آسـیای میانه به آبهای آزاد اسـت، 
اذعـان کـرد: ابـن بنـدر بـزرگ اقیانوسـی 

کشـورهایی  بـرای  منحصربفـرد  مزیتـی 
ترکمنسـتان،  افغانسـتان،  همچـون 
و  قرقیزسـتان  تاجیکسـتان،  ازبکسـتان، 
بـه  مسـتقیم  دسترسـی  قزاقسـتان کـه 
مرزهـای آبـی ندارند، محسـوب می شـود. 
تکمیـل  بـا  همزمـان  تصریـح کـرد:  وی 
راه آهـن چابهـار – زاهـدان زیـر سـا خـت 
ترانزیـت ریلـی کشـور نیـز توسـعه خواهـد 
یافـت و امـکان حمل و نقـل کاال و خدمات 
از اقیانـوس هنـد و خلیج فـارس به دریای 
خـزر و در نهایـت بـه روسـیه و اروپـا فراهم 
خواهـد شـد. وی گفـت: ایـن قابلیـت هـا 
سـبب توسعه و پیشـرفت استان سیستان 
و بلوچسـتان مـی شـود و ایجـاد اشـتغال 
قابـل توجـه و رونـق زندگـی مـردم را در پی 
خواهـد داشـت و بـه منویـات مقـام معظم 

رهبـری جامعـه عمـل می پوشـاند. 

قابلیت پهلوگیری شناورهای 
اقیانوس پیما 

رییـس سـازمان مدیریت و برنامـه ریزی 
اسـتان بـا اشـاره بـه طراحـی بنـدر شـهید 
بهشـتی اضافه کـرد: شـناورهای با ظرفیت 
۱00 هـزار تـن و آبخـور ۱6 متـر در ایـن بندر 
بزرگ اقیانوسـی قابلیت پهلوگیری، تخلیه 
و بارگیـری دارنـد. عرب اول افـزود: فاز اول 
ایـن بنـدر شـامل ۲ بخـش اسـکله هـای 
کانتینـری و چند منظوره بـوده، که در حال 
حاضـر آمـاده بهره بـرداری اسـت. به گفته 
وی، وجـود اسـکله کانتینـری با دو پسـت 
اسـکله بتنـی به طـول کلـی 7۲0 متـر و با 
ظرفیـت ۴۵0 هـزار TEU کانتینر، ا سـکله 
چنـد منظـوره بـا سـه پسـت اسـکله بتنی 
بـه طـول کلـی 6۸۴ متر و بـا ظرفیت یک 
میلیـون و 6۵0 هـزار تـن کاالی فلـه غیـر 
کانتینـری از دیگـر قابلـت هـای ایـن بندر 
اسـت. رییس سـازمان مدیریـت و برنامه 
ریزی سیسـتان و بلوچسـتان با اشـاره به 
ظرفیـت ایـن بنـدر مهم بیـان کـرد: بعد از 
اتمـام سـاخت فـاز اول طرح توسـعه بندر 
شـهیئ بهشـتی ظرفیت این بندر بـه ۸/۵ 
میلیـون تن ارتقا یافـت و قابلیت بارگیری 
و بارانـدازی ایـن میزان کاالی فله و کانتینر 

را دارد. 

بهــروز شــهابی زاد در نشســتی بــا مدیــرکل کمیتــه امــداد 
ــن  ــی ای ــزود:  حت ــزد اف ــتان ی ــی )ره ( اس ــام خمین ام
ــد در  ــز نبای ــت نی ــد حمای ــای نیازمن ــداد از خانواده ه تع

ــند. ــته باش ــود داش ــراز اردکان وج ــتانی در ت شهرس
را  تقویــت مشــاغل خانگــی  از تجربــه  اســتفاده  وی 
ضــروری دانســت و اضافــه کــرد: سرپرســتان زن تحــت 
تشــکیل  را  مددجویــان  از  درصــد   7۵ حمایــت کــه 
می دهنــد بایــد ازطریــق اشــتغال زایی مــورد حمایــت 

ــد. ــرار گیرن ق
شــهابی زاد اظهــار داشــت: درصــورت رفــع خألهــای قانونــی 
ــوان  ــی نهادهــای حمایتــی می ت ــع مال ــرای تأمیــن مناب ب
از کمک هــای دائمــی ازســوی صنعــت بــرای ایــن نهادهــا 

بهــره گرفــت.
وی تصریــح کــرد: بایــد افزایــش روحیــه اعتمــاد به نفــس 
و کاهــش نگرانــی از آینــده در مددجویــان دنبــال شــود و 
ــز  ــی نی ــی و فرهنگ ــاد اجتماع ــی در ابع ــات حمایت اقدام
ــی ره اســتان  ــام خمین ــداد ام ــه ام ازســوی اداره کل کمیت

دنبــال شــود.
فرمانــدار اردکان بــا اشــاره بــه موضــوع کرونــا و مشــکالت 
اقتصــادی ای کــه بــرای مــردم به وجــود آورده؛ اظهــار 
داشــت: رزمایــش مواســات و هم دلــی بــا مشــارکت 
از  نهادهــای حمایتــی  یکــی  مــردم و نقش آفرینــی 
ــتان اردکان  ــتی در شهرس ــای نوع دوس ــن جلوه ه زیباتری
ــت از  ــارات و حمای ــا جــذب اعتب ــد ب ــت: بای ــود.وی گف ب
مددجویــان بــه مرحلــه ای برســیم کــه نیازمنــدی در 

ــد. ــته باش ــود نداش ــتان وج شهرس
ــت:  ــار داش ــز اظه ــداد نی ــه ام ــرکل کمیت ــجاعان مدی ش
ــردم  ــزان کمــک م ــاف، می ــازار و اصن ــی ب ــم تعطیل علیرغ
و خیریــن بــه کمیتــه امــداد در ایــن شــرایط کرونــا پنــج 

ــر شــد. براب

همـدان _ سـارا پرویـزی سـاالر/ در سـال گذشـته شـهرداری 
منطقـه یک همـدان با اجرای ۱۱7هـزار متر مربع پیاده رو سـازی 
توانسـت تاثیر به سـزایی در زیبا سـازی شـهر و اسـتاندارد سازی 
محل حرکت عابرین پیاده داشـته باشـد. در سـال جاری نیز این 
منطقـه بـا آغـاز پـروژه های پیـاده رو سـازی سـعی دارد تا هرچه 
بیشـتر در راسـتای اسـتاندارد سـاز معابـر جهـت حرکـت عابرین 
پیـاده اقـدام کنـد. دهبانـی صابـر مدیـر منطقـه یـک شـهرداری 
همـدان بـا بیـان اینکـه پیـاده روی جـزء الینفک زندگـی هر یک 
از افـراد جامعـه بـه شـمار مـی رود عنوان کـرد با استانداردسـازی 
هرچـه بیشـتر پیاده روها مـی توان شـهروندان را ترغیب به پیاده 
روی بیشـتر نمـود کـه این مهـم اثرات بسـیار زیادی بر سـالمت، 
زندگـی اجتماعـی، تعامالت و ... دارد.بـا توجه به اینکه پیاده روی 
یکـی از عمـده تریـن نوع حرکـت افراد در جوامع می باشـد ایجاد 
فضـای مناسـب  بـرای عابران پیـاده از لحاظ ایمنی، زیبا سـازی،  
تعامـالت اجتماعی و... بسـیار مهـم و حائز اهمیت اسـت. از این 
رو بهبـود ایمنـی پیـاده رو هـا عاملی تعیین کننده در سـاماندهی 
یک شـهر محسـوب می شود.وی گفت: از سـال گذشته با اجرای 
۱۱7 هزار متر مربع پیاده رو سـازی که در شـهر همدان بی سـابقه 
بوده اسـت، نهضت پیاده رو سـازی در سـطح منطقه یک آغاز شد 
و سـعی داریـم در سـال جدیـد نیـز بـا برنامه ریـزی و هماهنگی 
مناسـب بـا ادارات مختلـف ضمن ارتقا و به روز کردن زیرسـاختها 
ایـن نهضـت را ادامـه دهیم.مدیـر منطقه یـک شـهرداری همدان 
با اشـاره به اینکه از ابتدای سـال گذشـته سـعی شـد تا معابری 
کـه تـردد شـهروندان در آنهـا بیشـتر اسـت شناسـایی شـده و با 
برنامـه ریـزی و اولیوت بندی مناسـب پیاده رو سـازی آغاز شـود 
اظهـار کـرد: عملیـات پـروژه های پیـاده رو سـازی بلـوار ارم، بلوار 
بعثت، سـعیدیه، مظفریه، بلوار احمدی روشـن، خیابان کرمانشاه، 
خیابـان مطهـری، خیابان پرسـتار، میـدان شـریعتی و جاللی به 
اتمـام رسـیدند و خوشـبختانه مـردم بازخـورد بسـیار مناسـبی را 
نسـبت بـه این پـروژه ها داشـتند. همچنین پروژه هـای پیاده رو 
سـازی خیابـان بوعلی)حـد فاصل میدان جهـاد و آرامـگاه(، بلوار 
شـهید اسـالمیان نیز دارای پیشرفت مناسبی هستند که به زودی 

تحویل شـهروندان خـوب همدانی خواهند شـد.

البرز اصفهان

در سال جاری شهرداری کرج 11۰۰ میلیاردتومان پروژه افتتاح می کندآبرسانی سیار  به ۳۰۸ روستا در استان اصفهان
مدیـر عامل شـرکت آبفا اسـتان اصفهان با اشـاره 
بـه افزایش دما در فصل تابسـتان گفـت: در حال 
حاضـر آب شـرب سـالم و بهداشـتی حـدود ۳0۸ 
روسـتا در اسـتان اصفهان  با جمعیتی بالغ بر۴7 
هـزار نفـر از طریق تانکر تامین می شـود.مهندس 
هاشـم امینـی بـا بیـان اینکه آبرسـانی به صورت سـیاردر روسـتاهای ۲۲ شهرسـتان، 
انجام می گیرد اعالم کرد: منابع محدود منجر شـده که آب شـرب برخی از روسـتاها 
بـه صـورت سـیار تامیـن شـود، ایـن در حالیسـت که درصـدد هسـتیم بـا راه اندازی 
مجتمـع هـای آبرسـانی در نقاط مختلف اسـتان بسـتر تامیـن پایدار آب شـرب همه 
روسـتائیان مهیـا گـردد.وی بـا تاکیـد بـر تامین پایـدار آب شـرب روسـتائیان خاطر 
نشـان سـاخت:هم اکنـون بیـش از۹۲7 روسـتا تحـت پوشـش شـرکت آبفا اسـتان 
اصفهـان قـرار دارد کـه از ایـن رقم ۳00 روسـتا تحت پوشـش طرح آبرسـانی اصفهان 
بـزرگ قـرار گرفتـه و آب شـرب بیـش از 6۲7 روسـتا از طریـق منابـع داخلـی کـه در 
مجموع شـامل ۵۳۵ فقره چاه ،77 چشـمه و۳۵ قنات می باشـد، تامین می شـود 

مدیرعامل شـرکت آبفا اسـتان اصفهان با اشـاره به اقلیم آب و هوایی شـرق اسـتان 
تصریـح کـرد: منابـع آبی بسـیار محدود در شـرق اسـتان موجب شـده اسـت که آب 
شـرب 7۴ روسـتا در اردسـتان و ۸7 روسـتا در ناییـن به صورت سـیار تامیـن گردد.

مهنـدس امینـی احـداث مجتمـع هـای آبرسـانی را یکـی از راههـای تامیـن پایـدار 
آب شـرب روسـتاییان برشـمرد و خاطرنشـان سـاخت:مطالعه و اجـرای  مجتمـع 
آبرسـانی کوهستانبهارسـتان با ۱۸ روسـتا، مجتمع آبرسـانی الی سـیاه با ۵۱ روسـتا 
در ناییـن، مجتمـع آبرسـانی برزاونـد بـا ۱۸ روسـتا، مجتمـع همبـرات بـا ۲6 روسـتا 
در اردسـتان،مجتمع آبرسـانی کوهپایه با ۲۹روسـتا، مجتمع وردشـت سـمیرم با ۵۲ 
روسـتا ،مجتمع آبرسـانی ۱0 روستایی نخلسـتان خور و مجتمع آبرسانی 60 روستایی 
چشـمه لنگان غرب اسـتان و مجتمع آبرسـانی ۵ روسـتایی  علی عرب در چادگان با 

هـدف تامیـن پایدار آب شـرب روسـتاییان در دسـتور کار قـرار دارد. 
وی در پایـان خاطـر نشـان سـاخت: در روسـتاهای اسـتان ۸۴6 مخـزن بـا ظرفیـت 
۱۲۸ هـزار و 7۵6 مترمکعب جهت تامین آب شـرب روسـتاییان احـداث گردیده وهم 

اکنون ۲۳۱ هزارو ۵00 انشـعاب آب  به مشـترکین در روسـتاها واگذار شـده اسـت.

شـهردار کـرج ارزش پروژه هایـی کـه امسـال 
بـرداری  بهـره  بـه  کـرج  شـهرداری  توسـط 
می رسـد را هـزار و ۱00 میلیـارد تومـان اعـالم 

کـرد ؛
علـی کمالـی زاده در مراسـم رونمایـی از خودروهـای جدیـد آتش نشـانی با اشـاره 
بـه اینکـه رسـالت سـازمان آتش نشـانی ایجـاد بسـتری ایمـن برای شـهر اسـت، 
اظهـار کـرد: شـاهد ورود دسـتگاه ها و ماشـین آالت جدیـد بـه نـاوگان هسـتیم تا 

بـه اسـتانداردهای الزم نزدیـک تر شـویم.
وی بـا اشـاره بـه اینکه سـازمان آتش نشـانی در حوزه نیـروی انسـانی و تجهیزات 
همچنـان نیازمنـد مسـاعدت و اعتبـارات اسـتانی اسـت، گفـت: خوشـبختانه در 

آینـده ای نزدیـک دو ایسـتگاه آتش نشـانی در کـرج افتتـاح می شـود.
شـهردار کـرج بـا بیـان اینکـه شـهرداری ایـن کالن شـهر در حوزه هایـی از جملـه 
و  اسـتان خدمـات  بـه کل  اتوبوس رانـی  یـا  و  آتش نشـانی  پسـماند،  مدیریـت 
سـرویس ارائه می دهد، افزود: امید اسـت از سـوی مسـئوالن اسـتان حمایت های 

الزم بـرای خریـد تجهیـزات بیشـتر و رفع مشـکالت مربوط به ایـن حوزه ها صورت 
گیـرد تـا شـهری آرام، پایـدار و بـا تاب آوری بیشـتر داشـته باشـیم.

کمالـی زاده اضافـه کـرد: در زمـان شـورای چهـارم دو تـا سـه هـزار نیـرو جـذب 
شـهرداری شـدند ولـی در بخش هـای ماننـد آتش نشـانی بـا کمبـود نیـرو مواجـه 

. هستیم
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه شـهر در دوره پنجم شـورا دوران بلـوغ را می گذرانـد، گفت: 
مرحلـه سـوم اتوبوس هـای جدیـد تـا پانـزده روز دیگـر وارد نـاوگان اتوبوسـرانی 

کـرج می شـوند.
شـهردار کـرج در بخـش دیگـری بـه وضعیـت دو پـروژه بزرگـراه شـمالی و قطـار 
شـهری کـرج اشـاره کـرد و گفـت: امیدواریـم این دو پروژه مهم و سرنوشـت سـاز 

در کوتاه تریـن زمـان ممکـن بـه بهـره بـرداری برسـند.
کمالـی زاده ارزش پروژه هـای کـه امسـال توسـط شـهرداری کـرج به بهـره برداری 
می رسـد را هـزار و ۱00 میلیـارد تومـان اعـالم کـرد و گفـت: ایـن مهـم بـه توسـعه 

شـهر کمـک فراوانـی می کند.

هامون و جان تازه 
خولک بافی سیستان

 هامــون کــه زنــده شــد زندگــی را بــا 
خــود بــه ارمغــان آورد و نــه تنهــا بــه 
ــع  ــاورزی، مناب ــت، کش ــط زیس محی
ــه شــادابی و  ــردم منطق ــی و م طبیع
نشــاط بخشــید بلکــه چــرخ برخــی 
ــی  ــژه خولک باف ــتی بوی ــع دس صنای
ــه  ــس از ۲ ده ــی( را پ ــر باف )حصی
خشکســالی و رکورد کامــل، به حرکت 
ایــن حرفــه  در آورد و صنعتگــران 
هماننــد گذشــته مشــغول بــه فعالیت 
شــدند.منطقه سیســتان واقــع در 
شــمال سیســتان و بلوچســتان و 
ــه  ــالمی ب ــران اس ــرق ای ــوب ش جن
ســبب وجــود تــاالب بین المللــی 
هامــون، رودخانــه هیرمنــد و بادهــای 
ــیاری از  ــرای بس ــمی ۱۲0روزه ب موس
مــردم آشناســت، وضعیــت مطلــوب 
کشــاورزی و آب و هــوای مناســب در 
گذشــته های نــه چنــدان دور ایــن 
منطقــه را بــه انبــار غلــه ایــران معروف 
کــرده بود.تــاالب بین المللــی هامــون 
آب  پهنــه  بزرگتریــن  عنــوان  بــه 
شــیرین ایــران و خاورمیانــه، از دوران 
ــی در  ــش اساس ــون نق ــم تاکن قدی
ــته  ــتان داش ــان سیس ــی مردم زندگ
بطوریکــه سیســتان را زاده هامــون و 
ــه  ــن دریاچ ــد، ای ــده ان ــد نامی هیرمن
ــی،  ــت طبیع ــرات مثب ــر اث ــالوه ب ع
آییــن  در  اجتماعــی،  و  اقتصــادی 
ــی دارد. ــدس خاص ــز تق ــت نی زرتش
آب  تامیــن  بــر  عــالوه  هامــون 
و کشــاورزی ســاکنان  آشــامیدنی 
منطقه، معیشــت های گوناگونــی را در 
ــه  پیرامــون خــود خلــق کــرده و زمین
اشــتغال گروه هــای مختلــف از جملــه 
و  دامــداری  شــکار،  ماهیگیــری، 

حصیربافی را فراهم ساخته است.

 70 درصد مددجویان سیستان و بلوچستان
کمیته امداد اردکان 

بانوان هستند

نهضت پیاده رو سازی 
در منطقه یک شهر 
همدان ادامه دارد

--
--

- 
س :

عک

گزارش

جمع آوری و تصفیه بیش از 1 میلیون و 700 هزار مترمکعب فاضاب در کرمان 
مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری شبکه و تصفیه خانه فاضالب شهر کرمان از جمع آوری و تصفیه ۱ میلیون و 7۸7 هزار و ۳۸۲ متر مکعب پساب 

در این شهر طی دو ماه گذشته خبر داد."حمید روح االمینی" با اعالم این خبر افزود: همچنین در این مدت ۱۱۳0 مورد آزمایش در آزمایشگاه 
تصفیه خانه فاضالب شهر کرمان انجام شده است. وی در ادامه بیان داشت: 6000 متر ویدئومتری شبکه، ۴0 کیلومتر شستشوی شبکه، ۳۵ مورد 

 رفع حوادث اصلی و فرعی شبکه و دو مورد رفع حوادث شبکه از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط این واحد طی یک ماه گذشته بوده است.



رسانه در آینه تصویر
شماره جدید هفته نامه چلچراغ منتشر شد 

»تیغ و ترمه« آخرین ساخته ی کیومرث 
پوراحمد در مقام کارگردان است. او پس از 
ساخت »کفش هایم کو؟« به سراغ ساخت 
فیلمی زنانه رفته تا حال و هوایی متفاوت 

نسبت به آثار اخیر کارنامه اش را تجربه کند.

جشنواره بین المللی مستند شفیلد در کشور 

انگلستان نام سه فیلم ایرانی را در 

برنامه نمایش سال ۲0۲0 خود قرار داد.

موزه سرامیک فرزانه، )۲0 خرداد 
ماه( همزمان با روز جهانی صنایع دستی با 
حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان تهران و مدیرکل موزه های کشور و برخی از 

اهالی فرهنگ و هنر افتتاح شد.

داشت دروغ می گفت ...
منتها من دوست داشتم باور کنم 

خشم و هیاهو
جشنواره فیلمموزه دیالوگ

آب آتش میبرد خورشید شب پوش شما
میرود آب حیات از چشمٔه نوش شما
شام را تا سایبان روز روشن دیده ام

تیره شد شام من از صبح سحرپوش شما
در شب تاریک خورشیدم در آغوش آمدی

همچو زلف ار بودمی یک شب در آغوش شما
از چه رو هندوی مه پوش شما در تاب شد

گر به مستی دوشم آمد دوش بر دوش شما
ای ز روبه بازی آهوی شما در عین خواب

شیر گیران گشته مست از خواب خرگوش شما
مردم چشم عقیق افشان لؤلؤ بار من

گشته در پاش از لب در پوش خاموش شما
حلقٔه گوش شما را تا بود مه مشتری

مشتری باشد غام حلقه در گوش شما
عیب نبود چون بخوان وصل نبود دسترس
گر به درویشی رسد بوئی ز سر جوش شما

آب حیوانست یا گفتار خواجو یا شکر
ماه تابانست یا گل یا بناگوش شما

خواجوی کرمانی 

 

مغزم مثل كتابيه كه چند 
صفحش كمه

امانوئل اشميت

عکس نوشت

عکس: 
 آيدا عباسی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

روزی که سكِه زریِن 
»شعله جاویدان« پول مّلی 

ایرانیان شدـ  ژوئن سال 226
اردشـیر پاپـكان بنیادگذار دودمان ساسـانیان 
یازدهـم ژوئـن )مصـادف بـا ۲۱ خـرداد( در 
»شـعله  زریـِن  سـكِه  میـالدی   ۲۲6 سـال 
جاویـدان« را پـول ملـی )سراسـری( ایـران 

اعـالم داشـت و بـه جریـان گـذارد.
     وی این سكه را در سال ۲۲۴ میالدی در 
»پـارس« بـه عنـوان واحد پول رایـج در محل 
ضـرب كـرده بـود. بـر یـك روی این سـكه كه 
نمونـه هـای آن در مـوزه هـا موجـود اسـت 
نقـش »شـعله جاویـدان« حـك شـده اسـت 
كـه در ظرفـی روی سـتونی قـرار داده شـده 
و زبانـه مـی كشـد. بـا ایـن اقـدام، اردشـیر 
توجـه ویـژه خـود را بـه آییـن زرتشـت كـه بر 
رعایـت اخالقیـات و درسـتی و مهربانی كردن 
تاكیـد داشـته نشـان داد و آن را بـا سیاسـت 
قـرن  آمیخـت كـه چهـار  درهـم  )حكومـت( 
ادامـه داشـت. یكـی شـدن دیـن و دولت در 
ایـران پـس از ساسـانیان، در دوران بوئیـان، 

صفویـان و زمـان معاصر تجدید شـده اسـت. 
در سـطح جهـان،  مطـرح  مورخـان  نظـر  بـه 
دیـن  سـاختن  )یكـی  ایرانیـان  روش  ایـن 
احیـاء  و  تقویـت  عامـل  هربـار  دولـت(،  و 
نیرومنـدی  و  اقتـدار  ایرانـی،  ناسیونالیسـم 
و خالقیـت  اسـتعداد  افتـادن  بـكار  و  ایـران 

ایرانـی شـده اسـت.
 ۲۲6( سـال  همـان  در  قبـال  اردشـیر       
میـالدی( در محل هرمـزگان )نزدیـك بهبهان 
امـروز( و در جریـان جنـگ داخلـی ایرانیـان 
بـا وارد سـاختن شكسـت نهایـی بـر اردوان 
پنجـم آخریـن شـاه دودمـان اشـكانی ایـران 
بـه عمر حكومت ۴7۵ سـاله اشـكانیان پایان 

داده بـود.
از  )مركـب  پـارس  حكمـران  اردشـیر       
اسـتان هـای جنوبی ایـران آن زمـان از جمله 
سـپاهان و كرمـان( و پاسـبان آتـش مقدس 
در ایـن منطقـه، حكومـت اردوان را بـه فسـاد 
داخلـی و ابـراز ضعـف در برابـر رومیـان متهم 
كـرده بـود و پرچـم نجـات وطـن را بـر دوش 
برانداختـن  از  پـس  اردشـیر  بـود.  گرفتـه 
اشـكانیان، برخـالف تصـور همـگان پایتخـت 
را از تیسـفون )مدائـن- نزدیـك بغـداد( بـه 

اسـتخر )شـیراز( و یـا شـهر مـورد عالقه اش 
كرمـان منتقـل نكرد. عباسـیان هـم كه تحت 
تأثیـر فرهنـگ و ایده هـای سیاسـی ایرانیان 
بودنـد در سـال 76۲ میالدی بغـداد را که یک 
دهکـده و درختسـتان بـود بـه صورت شـهری 
بـزرگ در آوردنـد و پایتخـت خالفت اسـالمی 
خـود قـرار دادنـد. واژه بغـداد پارسـی اسـت 
)بـغ – داد و بـغ به معنای خدا اسـت(. شـهر 
تیسـفون پایتخت اشـكانیان و ساسـانیان در 
سـال 6۳7 میـالدی بـه تصـرف عـرب درآمد.
ظهـور  سـبب  اردشـیر  رفتـار  و  تفكـر      
پرتـو  ایـران در  و  ایرانـی شـد  ناسیونالیسـم 
همین ناسیونالیسـم ویـژه، در دوران حكومت 
در  بـار  سـه  بـا  اردشـیر  پسـر  یکـم  شـاپور 
اسـیركردن  روم،  امپراتـوری  كوبیـدن  هـم 
تحقیـر  و  كشـور  ایـن  امپراتـور  »والریـن« 
رومیـان و خـراج گـزار كـردن آنـان، بـار دیگر 
تنهـا ابرقـدرت جهان شـد. این ناسیونالیسـم 
پـس از ساسـانیان نیـز چندبـار خـود نمایـی 
كـرده و جلـوه هـا و محصـوالت خـود را بـر 
جـای گذارده اسـت از جملـه در زمان زیاریان، 

.... و  فردوسـی،  بوئیـان، 

طبیعت همیشه تازه های شگفت 
انگیزی برای غافل گیر کردنمان دارد، 
زیبایی هایی که در تابلو نقاشی هیچ 
هنرمندی جز خدا نمی توان پیدا کرد.در شمال شهرستان اهر، 

کوه های دیوار مانندی قد کشیده اند که معروف ترین قسمت آن 
را قلعه »شیور« تشکیل می دهد، این قلعه محل زندگی » سینه 

سرخ« است که رنگ آبی فیروزه ای و مسحور کننده  تخم های 
آن توجه بسیاری از کوهنوردان و گردشگران را به خودش جلب 

می کند.معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست 
آذربایجان شرقی در گفت وگو با ایسنا در این خصوص می گوید: 
این پرنده از خانواده گنجشک سانان بوده و رنگ تخم های آن 

طیف های مختلف رنگ آبی از آبی کم رنگ تا فیروزه ای پررنگ 
را شامل می شود.داود غنی پور ادامه می دهد: پررنگ یا کم رنگ 
بودن تخم های سینه سرخ به نوع تغذیه و امالح و مواد معدنی 

 مورد استفاده پرنده و گونه و زیر گونه بستگی دارد.
او می افزاید: سینه سرخ جزو پرنده های بومی آذربایجان شرقی 
نیز بوده و در نیمه شمالی این استان دیده می شود، سینه سرخ 

گونه ای اوراسیایی است که در منطقه قفقاز پراکنش داشته و 
در جنگل های هیرکانی شمال، البرز، قزوین، زنجان، آذربایجان 

 شرقی و آذربایجان غربی هم دیده می شود.
به گفته معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست 

 آذربایجان شرقی، سینه سرخ جزو گونه های کمیاب نیست.
غنی پور می گوید: سینه سرخ ها با فنچ ها و یا سهره سانان و 
گنجشک ها هم خانواده هستند و گونه ای از فنچ ها به شمار 

می آیند.
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کتاب 

گانـدی چـه می گویـد اثـر نورمـن فینکلشـتاین، نویسـنده آمریکایی 

پیرامـون خشـونت پرهیزی،  را  ماهاتمـا گانـدی  فلسـفه  اسـت کـه 

مقاومت و شـجاعت بررسـی می کند. گاندی رهبر سیاسـی و معنوی 

هندی هـا بـود کـه ملـت هنـد را در راه آزادی از اسـتعمار امپراتـوری 

بریتانیـا رهبـری کـرد. او در طـول زندگی اش اسـتفاده از هر نوع ترور 

و خشـونت بـرای رسـیدن بـه مقاصـد را رد می کـرد.

ایـن فلسـفه در زندگـی گانـدی کـه هرگونـه خشـونت را رد می کند در 

زبـان سنسـکریت، سـتیاگرهه نـام دارد. موضـوع اصلـی ایـن کتـاب 

نیـز بـر پایه شـرح و تفسـیر همین سـتیاگرهه اسـت.

پشت جلد کتاب گاندی چه می گوید آمده است:

بـا  کـه  می داننـد  بـی آزار  و  آرام  زاهـدی  را  گانـدی  مـردم  اغلـب 

متحـد  را  هنـد  مـردم  خشـونت پرهیزی،  نظریـه ی  بنیان گـذاری 

سـاخت و بریتانیایی هـا را متقاعـد کـرد کـه تـداوم اسـتعمار دیگـر 

بـه سودشـان نیسـت. امـا ایـن تصـور از گانـدی حقیقـی دور اسـت. 

آرای خـود او نیـز تناقضاتـی دارد کـه بـا بررسـی مجموعـه آثـار او 

می تـوان نمونه هایـی از آن هـا را یافـت. بـا ایـن همـه، وی دربـاب 

مقاومـت بی خشـونت آرای مهمـی دارد کـه حتـی بـرای سـخت ترین 

سـکوالرها هـم بسـیار سـودمند اسـت. بایـد گفـت کـه به رغـم تمـام 

تناقض گویی هـای گانـدی، همچنـان می تـوان نظریـات او را با ذهنی 

خردبـاور آموخـت.

کتـاب گانـدی چـه می گویـد تـالش دارد اندیشـه های گانـدی را در 

چارچـوب یـک نظـام فکـری تبییـن کنـد و نقـش کلیـدی مفهـوم 

»شـجاعت« را در درک جهان بینـی او شـرح دهـد. در ادامه با معرفی 

ایـن کتـاب همـراه ما باشـید.

] معرفی کتاب: کتاب قدرت بی قدرتان – واتسالف هاول [

کتاب گاندی چه می گوید

گانـدی مـرد بزرگـی بـود و آزادی را تقدیـم ملـت هنـد کـرد. امـا اگر 

از او چیـزی ندانیـم و دربـاره او مطالعـه نکـرده باشـیم ممکن اسـت 

»عـدم  مفهـوم  فقـط  و  ساده سـازی کنیـم  را  او  فلسـفه گسـترده 

خشـونت« را از آن برداشـت کنیـم. بایـد در نظـر داشـت کـه اندیشـه 

و عمـل گانـدی بـه مراتـب پیچیده تـر و متناقض تـر از ایـن مفهـوم 

سـاده اسـت. حتـی می تـوان گفـت در همین »عـدم خشـونت« نیز 

پیچیدگی هـای زیـادی نهفتـه اسـت.

نورمـن فینکلشـتاین بـا مطالعـه مجموعـه آثـار گانـدی کـه نزدیـک 

بـه صـد جلـد کتـاب اسـت تـالش می کنـد مـا را در پیچیدگی هـای 

اندیشـه گانـدی راهنمایـی کنـد. یکـی از اولیـن مـواردی کـه نورمـن 

فینکلشـتاین بـه آن اشـاره می کنـد    

ایـن اسـت کـه در فلسـفه خشـونت پرهیزی، گانـدی از بزدلـی بیش 

از خشـونت نفـرت دارد. در واقـع از نظـر گانـدی پسـت ترین آدم هـا 

کسـانی هسـتند که نه بـه قصد ایسـتادگی بلکه برای فـرار از متجاوز 

بـه مبـارزه بی خشـونت روی می آورنـد.

بـه ایـن مثـال کـه گانـدی می زنـد دقـت کنیـد تـا بدانید کـه موضوع 

پرهیـز از خشـونت از دیـدگاه گانـدی به آن سـادگی که ممکن اسـت 

به نظر برسـد نیسـت.

اندیشـه های گانـدی بـا وجـود همـه فراز و نشـیب ها و بـا وجود همه 

تناقضاتـی کـه دارد، فلسـفه ای مناسـب بـرای اسـتقالل هند بـود اما 

نکتـه ای کـه وجود دارد این اسـت کـه بعد از گاندی ادامـه پیدا نکرد. 

در واقـع کارهـای گانـدی فقـط خاص خـود او بود. گانـدی وقتی روزه 

می گرفـت روی همـه مـردم تاثیـر می گذاشـت امـا بعـد از او دیگـر 

کسـی قادر نبـود چنیـن کاری کند.
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