
افزایش ۳.۶ میلیارد مترمکعبی صادرات گاز ایران بررسی فاصله تورمی دهکها در بهار ۹۹
معـاون وزیـر نفـت در امـور گاز اعـام کرد که صـادرات گاز 
ایـران در سـال ۹۸ بـا ثبـت جهشـی ۲۶ درصـدی، حـدود 
۳.۶ میلیـارد مترمکعـب افزایـش یافته اسـت.به گزارش 
ایسـنا از شـرکت ملـی گاز ایـران، حسـن منتظرتربتـی، با 
اشـاره بـه ثبـت رکوردهـای جدیـد تولیـد، انتقـال، توزیـع 
و صـادرات گاز در سـال ۱۳۹۸، از ثبـت رکـورد بی سـابقه 
صـادرات گاز طبیعی کشـور در این سـال خبـر داد و گفت: 
مصـرف تجمعـی گاز مشـترکان خانگی، تجـاری و صنایع 
غیرعمـده پارسـال حـدود ۱۰ میلیـارد مترمکعـب افزایش 
یافـت، امـا بـا وجـود ثبـت رکوردهـای جدید مصـرف، گاز 
مشـترکان خانگـی شـهری و روسـتایی قطـع یـا بـا افت 
فشـار روبـه رو نشـد.وی با بیان اینکـه در چهار مـاه پایانی 
پارسـال، میانگیـن مصـرف گاز خانگی روزانـه ۵۵ میلیون 
مترمکعـب نسـبت به مدت مشـابه سـال ۱۳۹۷ افزایش 

داشـت، تصریح کـرد: با وجود جهش مصـرف گاز خانگی 
امـا پارسـال رکـوردی جدید بـرای صادرات گاز کشـور ثبت 
شـد.معاون وزیـر نفـت در امـور گاز بـا بیـان اینکـه سـال 
۱۳۹۸ میانگیـن صـادرات تجمعی گاز حـدود ۳ میلیارد و 
۶۰۰ میلیـون مترمکعـب نسـبت بـه سـال ۱۳۹۷ افزایش 
داشـته، افـزود: در مجموع سـال ۱۳۹۸ صـادرات گاز ایران 
جهشـی ۲۶ درصـدی نسـبت بـه سـال ۹۷ تجربـه کـرده 
اسـت.تربتی بـا بیـان اینکـه کل برداشـت گاز از منابـع در 
سـال ۹۸ حدود ۲۷۰ میلیارد مترمکعب بوده اسـت، تأکید 
کـرد: هم زمـان بـا افزایـش مصـرف گاز و توسـعه شـبکه 
خطـوط لولـه و بهره بـرداری از تأسیسـات جدیـد تقویـت 
فشـار، در مجمـوع گازی تولیـد نشـد کـه بـرای انتقـال و 
از  یکـی  باشـد.وی  داشـته  آن مشـکلی وجـود  توزیـع 
مهم تریـن برنامه هـای اولویـت دار سـال ۹۹ شـرکت ملی 

گاز ایران را سـاخت و توسـعه شـبکه گازرسـانی در استان 
سیسـتان و بلوچسـتان دانسـت و تصریح کرد: براسـاس 
برنامـه زمان بنـدی، امیدواریم تا آذرماه امسـال گازرسـانی 
بـه شـهر زاهـدان بـه پایـان برسـد، ضمـن آنکـه سـاخت 
خطـوط لوله انتقال گاز در دیگر شـهرهای این اسـتان هم 
تکمیـل شـود و بـه تفکیـک اولویت در مـدار بهره بـرداری 
قـرار گیرد.مدیرعامـل شـرکت ملـی گاز ایـران همچنیـن 
بـا بیـان اینکـه شـیوع ویـروس کرونـا تاکنـون تأثیـری 
در اجـرای برنامه هـای توسـعه ای یـا تعمیـرات صنعـت 
گاز کشـور نداشـته اسـت، اظهـار کـرد: بـا برنامه ریـزی 
انجام شـده از پارسـال و بـا تأمیـن منابـع مالـی و اجـرای 
تمامـی پروتکل هـای بهداشـتی، شـیوع کرونـا اختالـی 
در رونـد توسـعه و اجـرای پروژه هـای جدیـد توسـعه و 

تعمیراتـی شـرکت ملـی گاز ایـران ایجـاد نکرده اسـت.

بـر دهک هـا نشـان  تـورم  بررسـی شـدت اصابـت 
می دهـد نـرخ تـورم در فصل گذشـته کاهـش یافته 
و بـه تناسـب آن فاصلـه بیـن نـرخ تـورم دهک اول 
)ثروتمنـدان  دهـم  دهـک  و  کم برخـوردار(  )قشـر 
جامعـه( همـواره در حـال افزایـش بـوده و از رقـم 
۳.۴ درصـد در فروردین مـاه بـه ۴.۲ درصـد رسـیده 

ست. ا
هـر جامعـه ای بـه لحـاظ درآمـد و مصـرف بـه ۱۰ 
از  هرکـدام  بـه  می شـوند کـه  تقسـیم بندی  گـروه 
اول قشـر  ایـن گروه هـا دهـک می گوینـد. دهـک 
کـم برخـوردار جامعـه و ثروتمنـدان در دهـک دهـم 

قـرار دارنـد.
 دهک هـای کم درآمـد بـه علـت درآمد کمتـر، هزینه 
کمتـری را بـه تفریـح و سـرگرمی و حتی بهداشـت 
و درمـان اختصـاص می دهنـد. بنابرایـن وزن ایـن 
کاالهـا در سـبد مصرفـی آنهـا کمتر اسـت. در مقابل 
بیشـترین سـهم را خوراکی هـا و آشـامیدنی ها دارنـد.
مصرفـی گروه هـای  سـبد  از  درصـد   ۴۰ از  بیـش 
تشـکیل  آشـامیدنی ها  و  خوراکی هـا  را  کم درآمـد 
می دهنـد. اگـر در ایـن کاالهـا گرانـی اتفـاق بیفتـد، 
در  اسـت.  قابل لمـس  بسـیار  کم درآمدهـا  بـرای 
نتیجـه اگـر تـورم خوراکی هـا زیـاد شـود، فشـار بـر 
یافـت. خواهـد  افزایـش  نیـز  گروه هـای کم درآمـد 
قیمـت  افزایـش  دلیـل  بـه  تـورم  رشـد  چنانچـه 
آنـگاه  باشـد،  خدمـات  و  غیرخوراکـی  کاالهـای 

فشـار تورمـی از سـوی پردرآمدها بیشـتر احسـاس 
. د می شـو

پاییـن  ضریـب اهمیـت خوراکی هـا در دهک هـای 
درآمـدی ۴۳.۳ درصـد و غیرخوراکی هـا و خدمـات 
اهمیـت  ضریـب  مقابـل  در  اسـت.  درصـد   ۵۶.۷
خوراکی هـای و آشـامیدنی های در دهک هـای باالی 
درآمـدی ۱۷.۲ درصـد و غیرخوراکـی ۸۲.۷ درصـد 

ست. ا
اتفاقـی کـه در فصـل گذشـته )بهـار( رخ داد به این 
صـورت بـود کـه نرخ تـورم کل در فروردین مـاه برابر 
۳۲.۲ درصـد بـود. در ایـن مـاه شـاخص کل قیمـت 
اول ۳۰.۸  تـورم( در دهـک   )نـرخ  مصـرف کننـده 
درصـد و دهـک دهـم ۳۴.۲ درصـد رسـید و فاصلـه 

تورمـی ۳.۴ درصد شـد.
مطابـق اعـام مرکـز آمـار، نرخ تـورم در اردیبهشـت 
مـاه نسـبت بـه فروردیـن ۲.۴ درصـد کـم شـد و به 
تبـع آن نـرخ تـورم دهـک اول نیـز ۲.۸ درصـد و 

دهـک دهـم ۲.۳ درصـد کـم شـد.
نـرخ تـورم در آخریـن ماه فصـل بهار همچنان سـیر 
نزولـی داشـت و معـادل ۲۷.۸ درصد بود. براسـاس 
اعـام مرکـز آمـار نرخ تـورم قیمـت مصرف کننده در 
ایـن تاریـخ بـرای دهـک اول ۲۸ درصـد و دهـک 
دهـم ۳۱.۹ درصـد ثبـت شـد و فاصلـه تورمـی در 
بیـن قشـر کم برخـوردار و ثروتمند جامعـه برابر ۳.۹ 

درصـد بوده اسـت.
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بانهایت تاسف درگذشت  برادربزرگوارتان 
بازمانـدگان  دیگـر  و  جنابعالـی  خدمـت  را 
تسـلیت عـرض میکنم امیـدوارم کـه خداوند 
متعـال بـه شـما و خانـواده محترمتـان صبر 

جمیـل عطـا کند.

جناب آقای حسین زاده
معاون محترم فرهنگی اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمی استان کرمان

افزایش ۱۰.۲ درصدی مصرف برق استان 
نسبت به تابستان سال قبل

سالی که نکوست از بهارش 
پیداست

دادستان نظامی تهران:

هواپیمای اوکراینی بر اثر 
برخورد با زمین منفجر شد
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بهار سـال ۹۹ را نقطه عطف شـروع انواع تاطم و نوسـانات کم سـابقه در 
بازارهـا مـی تـوان نـام گـذاری کـرد. از بازدهـی بـاالی بـازار سـهام گرفته تا 
رشـد بی سـابقه قیمـت انـواع ارزهـای خارجی! عـدم اطمینان به شـرایط 
اقتصـادی و کـم شـدن ارزش واقعـی پول ملی، هراسـی را در مـردم ایجاد 
نمـود کـه بـا نگهـداری دارایـی ها بـه صـورت ریالـی ارزش آنها روز بـه روز 
کاهـش مـی یابـد، بنابراین پول نقد و سـپرده هـای بانکی روانه بـازار ارز و 

سـکه شـد و بـا افزایـش تقاضـا، بر قیمـت ها افزوده شـد.
شـرایط دولـت نیـز دارای فـراز و نشـیب و بسـیار نامسـاعد اسـت. حجـم 
بـاالی بدهـی بـه بانـک مرکـزی وکسـری شـدید بودجـه به دلیل سـقوط 
کـم سـابقه درآمدهـای نفتـی از ۱۰۰ میلیـارد دالر به ۸ میلیارد دالر در سـال 
۹۸، امـکان عرضـه ارز در بـازار و تعدیـل قیمت ها را به شـدت کاهش داده 
اسـت. ایـن نوسـانات شـرایط را به گونـه ای رقـم زده که نمی تـوان پیش 
بینـی نمـود کـه آیـا قیمـت ها مجـدد افزایـش می یابـد و یا همیـن مرز 
قیمـت را حفـظ خواهـد کرد. خسـارات ناشـی از شـیوع ویـروس کرونا در 
جهـان و عـدم توانایی سـرمایه گـذار در پیش بینـی بازارهای مالـی، آنها را 
بـه سـمت بـازار طـا سـوق داده اسـت. آنهـا معتقدند کـه تـداوم ویروس 
کرونـا منجـر بـه دخالت بانـک های مرکزی جهـان در اقتصاد خواهد شـد 
در نتیجـه آن قیمـت طـا افزایـش خواهـد یافت. در هفته گذشـته قیمت 
اونـس طـا روند افزایشـی داشـته و در اواسـط هفتـه قیمـت ۱۷۶۹ دالر را 
بـه ثبـت رسـاند. کارشناسـان معتقدنـد که در صـورت تداوم سیاسـت های 
حمایتـی و انبسـاطی بانک هـای مرکـزی طـا می تواند در هفته هـای آتی 
بـه سـمت مـرز ۱۸۰۰ دالری حرکـت کنـد. بـا توجه بـه اینکه قیمـت طا و 
سـکه در کشـور از قیمت های بین المللی تبعیت می کنند، بنابراین انتظار 
ایـن اسـت که قیمت سـکه نیز در هفتـه های آتی همچنـان افزایش یابد. 
تـداوم رشـد نقدینگی و تشـدید انتظـارات تورمـی و در نتیجه کاهش امید 
بـه آینـده اقتصادی کشـور افزایش تقاضا در انـواع بازارها از جمله بـازار دالر 

و سـکه را به دنبال داشـته اسـت.
در هفته گذشـته سـکه تا روز سـه شـنبه با میانگین نرخ رشـد ۳.۶ درصد 
بـه قیمـت ۸۷۲۰ هـزار تومـان رسـید. در آخرین روز هفته بـا کاهش ۳.۶ 
درصـدی بـه ۸۴۰۰ تومـان رسـید. در بهـار امسـال رونـد تغییـرات قیمت 
سـکه بـه شـدت بـه تبعیـت از قیمـت دالر بـوده و تبـع آن هـر دو نیـز از 
اونـس جهانـی و نـرخ حوالـه درهـم نیـز پیـروی کـرده انـد. دالر در هفته 
گذشـته توانسـت رکـوددار قیمـت در تاریـخ کشـور شـود و در اوایل هفته 
بـا رشـد قابـل توجه ۶۵۰ تومانـی، به قیمت ۱۹ هـزار و ۷۰۰ تومان رسـید. 
کاهـش سـطح تقاضای مصرفـی اقتصاد داخلی کشـور بـه دلیل کاهش 
قـدرت خریـد مردم و افزایـش نگرانی ها در خصوص تداوم شـیوع کرونا 
و نیـاز بـه حفـظ نقدینگی بـرای دوران احتمالـی قرنطینه مجـدد، با ورود 
افـراد بیشـتر بـه بـازار ارز و افزایش تقاضـا، قیمت را افزایش داده اسـت. 
در اواخـر هفتـه امـا دالر بـا کاهـش ۴ درصـدی بـه عـدد ۱۹۵۰۰ رسـید. 
برخـی فعـاالن برگشـت دالر از مـرز ۲۰ هـزار تومانی را سـیگنالی از تغییر 
مسـیر بـازار میداننـد و معتقدنـد در روزهای آتـی فعالیت بازارسـاز در بازار 

افزایـش خواهـد یافت.
بـازار بـورس همچنـان رو بـه جلـو در حـال حرکـت اسـت و در پنـج روز 
معاماتـی هفتـه گذشـته بـازده هفتگـی ۱۵.۴ درصـد را بـه ثبـت رسـانده 
اسـت) عـدد ۱۴۱۹۴۵۳( که بیشـترین رشـد هفتگـی شـاخص در دو ماه 
اخیر بوده اسـت. در مجموع شـاخص کل بورس در سـه ماه ابتدایی سـال 
نزدیـک بـه ۱۴۸ درصـد رشـد کـرد. همانطور که گفتـه شـد افزایش بدهی 
دولـت بـه بانـک مرکـزی و به تبع آن افزایـش پایه پولی، نقدینگـی را وارد 
بازارهـای مالـی نمـوده اسـت. ایـن موضـوع بـا توجـه بـه افزایـش تورمی 
درآمـد شـرکت ها و منفـی شـدن نرخ هـای سـود واقعـی )سـود اسـمی 
منهـای تـورم(، انتظـارات معاملـه گـران را بـه افزایـش بازدهی بـازار بورس 

افزایـش مـی دهد.
قیمـت نفـت بـر خـاف سـایر بازارهـا الگـوی قیمتـی نامشـخصی دارد و 
بـه شـدت وابسـته بـر مناسـبات تجاری بیـن المللـی و البتـه تاثیرگذاری 
ویـروس کروناسـت. اختافـات میـان چیـن و آمریـکا و افزایـش تعـداد 
مبتایـان و قربانیـان ویـروس کرونـا در آمریـکا کـه احتمـال مـی رود بـا 
گسـترش مـوج دوم آن ایـن تعـداد نیـز افزایش یابد، بر قیمـت آتی نفت 
اثرگـذار خواهـد بود. هفته گذشـته، قیمـت نفت برنت و نفـت خام آمریکا 
پـس از پنـج روز متوالـی رشـد مایـم، در اواخـر هفتـه بـا کاهـش قیمت 
مواجـه شـدند. نفـت خام آمریـکا و نفت برنت بـه ترتیب با کاهـش ۰.۱۳ 

و ۰.۴۴ درصـدی نسـبت بـه اول هفتـه مواجه شـدند.

انس طا         ۱.۷۷۱.۲۱۰

مثقال طا     ۳۶.۱۹۰.۲۵۰

گرم طای ۱۸  ۸.۵۵۶.۱۹۲

گرم طای ۲۴   ۱۱.۴۸۰.۲۰۰

بهار آزادی      ۸۴.۰۰۰.۰۰۰

امامی          ۸۷.۸۰۰.۰۰۰

نیم       ۴۴.۵۰۰.۰۰۰

ربع         ۲۴.۴۰۰.۰۰۰

گرمی       ۱۳.۶۰۰.۰۰۰

دالر             ۱۸۸.۳۹۰

یورو         ۲۱۰.۲۰۰

درهم          ۵۱.۳۵۹

لیر ترکیه           ۲۷.۴۲۳

دالر استرالیا      ۱۲۹.۸۴۸

موافقت با تحویل هدایای 
ریاست جمهوری به میراث فرهنگی

محمدحسن طالبیان معاون میراث  فرهنگی کشور از موافقت 
روحانی برای تحویل هدایای نفیس و ارزشمند به رئیس 
جمهوری در دوره های مختلف به وزارت میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی خبر داد.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
21 تا  ۳4دنبال کنید

وقتیبلوطهازغالمیشوند
محمد درویش فعال محیط زیست: از تجهیزات مهار حریق هوایی بی بهره هستیم 

حتی یک هواپیمای آب پاش برای صیانت از منابع طبیعی نداریم

 تـاالب گاوخونـی دوبـاره نفـس می زنـد و پرنده های 
مهاجـر بـر لکه هـای آبـی اش فـرود آمدنـد، معلـوم 
چـه  زاینـده رود،  آب  جریـان  تنـاوب  بـا  نیسـت 
سرنوشـتی در انتظـار ایـن تـاالب و زیسـتمندانش 
باشـد،حقابه های وعـده داده شـده در بهـار امسـال 
عملی نشـده اسـت و پسـابی هـم که در نیمـه خرداد 
راهـی تـاالب می شـد فقط پس از گذشـت چنـد روز 

شـد.  قطع 
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جدیدترین 
کشف در محوطه  

»کافرکلی ها« آمل
»در نخستین فصل پروژه بررسی 
و شناسایی مجموعه کاِفرِکلی ها 
)مجموعه  دستکند صخره ای و 

کوهستانی( در شهرستان آمل در 
مازندران، نخستین شواهد از وجود 

استودان، گور دخمه و مقبره در البرز 
میانی، کشف و شناسایی شد.«

یوزپلنگ ها در استان 
سمنان برخط می شوند

کوشکی، دلبر و ایران، سه یوزپلنگ 
آسیایی انتقال یافته به منطقه 

حفاظت شده توران در شرق استان 
سمنان هستند، اکنون تالش می شود 
برای بهبود شرایط رصد و پایش هرچه 

بهتر زیست آنها، زیرساخت ارتباط 
اینترنتی در این منطقه ارتقا یابد.
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گرچه امسال حق آبه چندانی 
به  گاوخونی نرسید اما همان 
میزان پسابی هم که از ۱۵ 
خرداد روانه تاالب می شد به 
دالیل نامعلوم  قطع شد تا 
در روزهای آینده در این  باره 
تصمیمگیری دوباره شود
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وقتی بلوط ها زغال می شوند
محمد درویش فعال محیط زیست: از تجهیزات مهار حریق هوایی بی بهره هستیم.

 حتی یک هواپیمای آب پاش برای صیانت از منابع طبیعی نداریم.

 در کنـار اخبـار منفـی و بـدی کـه گاه و بـی گاه 
از خوزسـتان روانـه فضـای رسـانه ای جامعـه 
مراتـع  و  جنگل هـا  آتش سـوزی  می شـود، 
اسـتان طـی چند مـاه اخیر دردی جانـکاه بود.
تصاویـر هولناکـی کـه از سـوختن گونه هـای 
جریـان  در  جانـوری کـه  و  کمیـاب گیاهـی 
آتش سـوزی جنگل هـای ارتفاعـات خائیـز در 
مـرز کوهسـتانی میـان خوزسـتان و کهگیلویه 
و بویراحمـد در بهبهـان و دهدشـت در فضـای 
مجازی منتشـر شـد، همه بیانگـر عمق فاجعه 
و  آتـش کینه تـوزی  از  فاجعـه ای کـه  بـود؛ 
اختـاف میـان دو نفـر سـر گرفـت و دامن گیر 

حیوانـات، گیاهـان و درختـان شـد.
داسـتان آتش سـوزی در جنگل های خوزستان 
داسـتان جدیـدی نیسـت! بـا افزایـش دمای 
هـوا در خوزسـتان طـی سـال های ۹۷، ۹۸ و 
سـال جـاری و همچنین بحران خشک سـالی 
و کاهـش چشـمگیر بارندگی هـا بسـیاری از 
گونه هـای گیاهـی و جانـوری تلـف شـدند و 
یـا در اثـر آتش سـوزی از بیـن رفتنـد؛ نکتـه 
مهـم اینجاسـت کـه بنـا بـه اعـام مسـئوالن 
عمـده ای  بخـش  طبیعـی خوزسـتان  منابـع 
جنگل هـای  و  مراتـع  آتش سـوزی های  از 
خوزسـتان به صورت »عمـدی« رخ داده اسـت.
بـرای  ایـن کار  از  نظـر می رسـد بخشـی  بـه 
تولیـد هیـزم و همچنین از بین بردن پوشـش 
گیاهـی به منظـور فراهـم کـردن توجیـه بـرای 
ساخت وسـاز غیرمجـاز و خـاف قانون توسـط 
کسـانی صـورت می گیرد کـه همواره تیشـه به 

ریشـه جنگل هـا زده انـد.
هرچنـد بـه همـه ایـن مـوارد، ضعـف نظـارت 
قانونـی و نداشـتن ضمانـت اجرایـی و عـدم 
بایـد  را  موجـود  قوانیـن  مؤثـر  بازدارندگـی 
اضافـه کرد؛ متأسـفانه هرسـاله بخـش زیادی 
از جنگل هـا و همچنیـن مراتـع بکـر، زیبـا و 
سرسـبز خوزسـتان از شـمال تـا جنـوب براثـر 

مـی رود. بیـن  از  آتش سـوزی ها 

لزوم اختصاص کانادایر
محمـد درویش فعـال حوزه محیط زیسـت در 
خصـوص آتش سـوزی های مکـرر جنگل هـا و 
مراتـع، وضعیـت یگان حفاظت محیط زیسـت 
و منابـع طبیعـی را »خـوب« نمی دانـد و اظهار 
می کنـد: هنـوز یگان حفاظت در حوزه سـازمان 
جنگل ها و محیط زیسـت اسـت و از تجهیزات 
مهـار حریـق هوایـی بی بهـره هسـتیم؛ حتـی 
بـرای  آب پـاش(  )هواپیمـای  یـک کانادایـر 
صیانت از منابع طبیعی اختصاص داده نشـده 

است.
وی ادامـه می دهـد: امکانـات انفـرادی مثـل 
دمنـده، کوله پشـتی پاششـی، آتـش کـوب و 
یـا لباس هـای اطفـای حریـق، کفـش و کاه 
کـه بـرای مهـار حریـق در نظر گرفته می شـود، 
به انـدازه نیروهـای یـگان نیسـت چـه برسـد 
بـه داوطلبـان! بـه همیـن دلیـل هم خسـارتی 

بیشـتر ازآنچـه بایـد را متحمـل می شـویم.
ایـن کنشـگر محیط زیسـت ایـران با اشـاره به 
سـوختگی شـدید چنـد نفـر از نیروهایـی کـه 
بـرای اطفای حریـق رفته اند، تصریـح می کند: 
متأسـفانه امسـال دو تا سه نفر و سال گذشته 
نیـز چهـار نفـر جـان خـود را از دسـت دادنـد و 
چنـد نفر تـا ۹۰ درصد دچار سـوختگی شـدند.
اصـاً  وضعیـت  اینکـه  عنـوان  بـا  درویـش 
وضعیـت امیدوارکننـده و قابل قبولی نیسـت، 
محیط زیسـت  یگان هـای  می کنـد:  تشـریح 
و منابـع طبیعـی کامـاً وابسـته بـه هوانیـروز 
آتـش  کـردن  خامـوش  بـرای  تـا  هسـتند 

ارسـال کنـد. هلی کوپتـر 
وی اضافـه می کنـد: بـا توجـه بـه اینکـه آن ها 
بایـد بـرای هر سـاعت پـرواز ابتـدا ۲۰ میلیون 
تومـان به حسـاب هوانیـروز واریـز کننـد و بـا 
مشـکات مالی و مسـائل بوروکراتیـک روبه رو 
هسـتند این فرآینـد با تأخیر مواجه می شـود.

کانادایر ارزان تر است
ایـن کنشـگر محیط زیسـت ایـران می گویـد: 
متأسـفانه رئیس سـازمان محیط زیست اعام 

کـرد کـه »اطفـای حریـق صرفـه اقتصـادی 
نـدارد و سـرمایه گذاری برای اطفـای حریق در 
جنگل هـا توجیه اقتصـادی نـدارد« وقتی خود 
سـازمان محیط زیسـت چنین تحلیلـی را ارائه 
می دهـد چـه انتظـاری داریم که خریـد بالگرد 
آب پـاش بـه یک مطالبـه جدی تبدیل شـود؟
درویش با بیان اینکه ۲۰ سـال پیش سـازمان 
جنگل هـا دسـت کم یـک فرونـد هلی کوپتـر 
داشـت ولـی اکنـون همـان را ازدسـت داده و 
یـگان هوایی نیز ندارند، عنـوان می کند: هزینه 
زیـادی الزم نیسـت و اصـاً بـه هلی کوپتر نیاز 
نداریـم بلکـه به کانادایـر نیاز داریـم یعنی یک 
نـوع هواپیمـای آب پـاش مخصـوص اطفـای 
حریـق که به راحتـی می تـوان آن را تأمین کرد.
وی قیمـت کانادایـر را یک چهـارم تا یک پنجم 
می شـود:  یـادآور  و  می دانـد  هلی کوپتـر 
چراکـه  تهیـه کـرد  را  آن  به راحتـی  می تـوان 
به مراتـب خیلـی ارزان تر اسـت ولی متأسـفانه 
دنبـال آن نرفتنـد و می گوینـد »طبـق اعـام 
سـتاد فرماندهی کل قوا تجهیزات هوایی فقط 
بایـد در اختیـار این سـتاد باشـد« درصورتی که 
وزارتخانه هـای دیگـر مثـل نیـرو و نفـت، یگان 
هوایـی، هلی کوپتر و هواپیمـا دارند، یعنی این 

بیشـتر یـک بهانـه بـه نظر می رسـد!

استفاده از مشارکت مردمی
ایـن فعـال محیط زیسـت ایـران بـا تأکیـد بر 
اینکـه وضعیـت مشـارکت عمومـی در حـوزه 
محیط زیسـت و منابع طبیعـی به مراتب خیلی 
بهتـر از وضعیت دولتی اسـت، ادامـه می دهد: 
به رغـم محـدود شـدن فعالیـت سـازمان های 
مردم نهـاد ولـی بازهـم در چنین مواقعـی که با 
مشـکلی به نـام »سـیل« یـا »آتش سـوزی« 
پـای کار  خالصانـه  آن هـا  هسـتیم  روبـه رو 
همیـن  را  زیـادی  امکانـات  حتـی  می آینـد؛ 
نیروهـای مردمـی بـرای خرید دمنـده و آتش 
کـوب فراهـم می کننـد و اگر که یـک مدیریت 
درسـتی اعمـال می شـد، می توانسـتیم از این 

سـرمایه خیلـی بهتـر اسـتفاده کنیم.
احسـاس  مـردم  اگـر  می گویـد:  درویـش 
می کردنـد فعـاالن محیط زیسـتی نظراتشـان 

عمـل  بهتـر  به مراتـب  می شـود  شـنیده 
می کردنـد ولـی فعـاالن محیط زیسـت وقتی 
می خواهنـد بـه قتـل یـک خـرس اعتـراض 
شـرایطی  چنیـن  در  ندارنـد،  اجـازه  کننـد 
نهـادی  فعلـی مـردم  فعالیت هـای  همیـن 

اسـت. قابل سـتایش 
وی بـه یـک مطالعـه ای در باالدسـت سـد 
و  اشـاره  بویراحمـد  و  کهگیلویـه  در  کوثـر 
اضافـه می کنـد: در حـوزه آبخیز اعـام کردند 
کـه هفـت هـزار هکتـار مرتع سـوخته اسـت 
درصورتی کـه آمارهـای رسـمی حـدود یـک 
هزار و ۵۰۰ هکتار بود و آن ها با سـنجنده های 
ماهـواره ای محاسـبه دقیـق کردنـد و اگـر بـه 
همین نسـبت حسـاب کنیم معلوم است آن 
چیـزی کـه به صـورت رسـمی اعام می شـود 

خیلـی کمتـر از واقعیت اسـت.

آتش گرفتن زاگرس
ایـن کنشـگر محیط زیسـت ایـران بـا عنـوان 

اینکـه زاگـرس در حـال حاضـر دچـار تغییرات 
اقلیمی شـده و خشک سـالی در حال افزایش 
اسـت و برف هـا بـه بـاران تبدیـل می شـود، 
جنگل هایـی  از  هکتـار  هـر  می کنـد:  تأکیـد 
براثـر  می دهیـم  دسـت  از  زاگـرس  در  کـه 
آتش سـوزی امـکان برگشـت آن بـه شـرایط 
طبیعـی بسـیار دشـوار می شـود؛ ایـن بلوط ها 
چـون درخت هـای بسـیار کندرشـدی هسـتند 
یـک  تـا  می بـرد  زمـان  دسـت کم ۱۰۰ سـال 
منطقه را ُقرق و همین رویشـگاه جنگلی که از 
بیـن رفتـه را دوباره بـه وجود بیاوریـم؛ عماً در 
ایـن رویشـگاه هایی که می سـوزد اگـر درختان 
آن بسـوزند دیگر از بیـن رفته و نمی توان کاری 

کرد.
درویـش با عنـوان اینکه همیشـه گزارش هایی 
از آتـش گرفتـن عمـدی جنگل هـا داشـته ایم، 
تشـریح می کنـد: در خائیـز دو دامـدار بـر سـر 
قلمـروی چـرای دام باهـم دعـوا می کننـد و 
به عمـد نسـبت بـه آتش سـوزی اقـدام کردند؛ 
یـا مثاً کشـاورزان برای اینکه زمین کشـاورزی 
خـود را گسـترش بدهنـد به عمـد یـک یـا دو 
درخـت را آتـش می زننـد کـه ممکن اسـت در 

ایـن شـرایط آتش گسـترده شـود.
وی ادامـه می دهـد: برای اسـتحصال زغال هم 
ایـن امـکان وجـود دارد کـه به صـورت عمـدی 
آتش سـوزی ایجـاد شـود ولـی ایـن اتفاقـات 
هرسـاله رخ می دهـد و برخـی مواقـع حتـی 
تیراندازی هایـی کـه در مناطـق جنگلـی بـرای 
شـکار می شـود ولی اینکـه چرا امسـال آن قدر 
زیـاد شـده بـه خاطـر این اسـت کـه گونه های 
علفـی یک سـاله خیلـی زیـادی داریـم کـه به 
همـه خشک شـده  بارندگی هـای کـم،  علـت 
و عرصه هـای جنگلـی مثـل یـک انبـار بـاروت 

شـده و بایـد خیلـی بیشـتر مراقبـت کنیم.

آتش سوزی ۹۸۶ هکتار 
مرتع و جنگل

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزسـتان 
تـا ۲۰  فروردیـن  اول  از  می کنـد:  اظهـار  نیـز 
خردادماه امسـال، ۳۶ فقره آتش سـوزی در ۱۲ 
شهرسـتان خوزسـتان رخ داده که بیشتر مراتع 

دسـتخوش حریق شـده اسـت.
کوروش کیانـی ادامه می دهد: آتش سـوزی ها 
عمدتـًا بـا عامل انسـانی رخ داده کـه ۷۴ درصد 
براثـر بی مباالتـی کشـاورزان )آتـش از اراضـی 

کشـاورزی به مراتع و پوشـش جنگلی سرایت 
کـرده(، سـه درصـد عمـدی )افـراد نسـبت به 
آتش سـوزی اقـدام کردند(، پنـج درصد عوامل 
غیرانسـانی و ۱۸ درصـد هـم عوامل ناشـناخته 

بوده اسـت.
وی خبـر می دهـد: در این آتش سـوزی ها ۹۸۶ 
هکتـار از پوشـش گیاهی اسـتان دچـار حریق 

شـد که حـدود ۷۰۰ هکتـار آن مراتع بود.

آموزش عمومی مردم
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزسـتان 
حـوزه  در  انجام شـده  اقدامـات  خصـوص  در 
بـرای  می گویـد:  مـردم  عمـوم  بـه  آمـوزش 
آمـوزش و پیشـگیری مجموعـه اقداماتـی را 
طراحـی و اجـرا کردیم کـه از آن جمله می توان 
به اجاره چرای سـبک در پوشـش های گیاهی، 
حریق هـای مدیریت شـده )نوارهـای یک تا دو 
متـری خـود را آتش می زنیم تا پوشـش های 
گیاهـی خصوصـًا حاشـیه راه ها باعث سـرایت 
آتـش بـه مراتـع و جنگل هـا نشـوند( و یـا 
سـنگ چینـی )اجـرای دیـوار عرصه بـه عرض 
۷۰ سـانت و ارتفـاع یـک متـر کـه از افزایـش 
آتش سـوزی و سـرایت بـه مراتـع و اراضـی 

جنگلـی جلوگیـری می کنـد( اشـاره کرد.
ُبـر  آتـش  احـداث  می دهـد:  ادامـه  کیانـی 
به وسـیله لـودر و گریـدر نیـز از دیگـر اقدامـات 
انجام شـده اسـت که پوشـش های گیاهی کف 

را قطـع می کنـد.
وی یـادآور می شـود: کاس هـای آموزشـی بـا 
جوامـع محلـی برگـزار شـد و بـا بهره بـرداران 
دارای  مراتـع  بـرای  طبیعـی  منابـع  همـکارِ 
طـرح قراردادهایـی را منعقـد کردیـم تـا تعداد 
دیده بان هـا افزایـش یابد و به محض مشـاهده 

دود گـزارش دهنـد.

تقسیم تیم های اطفای حریق
آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
بـه قطعـی سـامانه  واکنـش  خوزسـتان در 
و  ملـی  سـامانه  ایـن  می گویـد:   ۱۳۹
جنگل هاسـت  سـازمان  بـا  آن  پاسـخگویی 
داریـم کـه  را  اسـتانی   ۱۵۰۴ سـامانه  ولـی 

اسـت. پاسـخگو  همیشـه 
فروردین مـاه  از  می کنـد:  بیـان  کیانـی 
را  تجهیـزات  و  حریـق  اطفـای  تیم هـای 
بازسـازی کردیـم و ضمـن تقسـیم بندی بین 
شهرسـتان ها آن هـا را در حالـت آماده بـه کار 
نگـه داشـتیم؛ همچنین تعدادی شهرسـتان 

به عنـوان معیـن دیگـر شهرسـتان های  نیـز 
اسـتان خوزسـتان انتخاب شـدند؛ مثاً برای 
آتش سـوزی خائیـز تیم هـای اطفـای حریق 
آتش سـوزی  بـرای  و  شهرسـتان  چهـار  از 
حضـور  شهرسـتان  هفـت  از  نیـز  اندیـکا 

داشـتند.
از  اندیمشـک  بـرای  می کنـد:  عنـوان  وی 
دزفـول و شـوش و بـرای جنگل های دسـت 
کاشـت نیـز از شـوش، اهواز، دشـت آزادگان 
و اداره کل منابـع طبیعـی حضـور داشـتند.

آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
خوزسـتان اظهـار می کنـد: همـه پرسـنل از 
معـاون و نیروهـای سـتادی تـا پایین تریـن 
رده را آماده بـاش دادیـم کـه بـرای اعـزام به 
حریق هـای احتمالی آمادگی داشـته باشـند.

امانت داری منابع طبیعی
کیانـی تصریـح می کنـد: توصیـه ای کـه بـه 
مـردم و کشـاورزان می شـود ایـن اسـت کـه 
اراضی کشـاورزی باقیمانده از کشـت خود را 
تحـت هیـچ شـرایطی آتـش نزننـد خصوصًا 
آن هـا که زمینشـان در حاشـیه مراتع، جنگل 
و بیشـه زارها واقع شـده اسـت؛ زیرا بـا انجام 
ایـن کار بایـد مسـئولیت عواقـب آن را نیز بر 

عهـده بگیرند.
وی اضافـه می کنـد: در صـورت بی توجهـی 
بـه ایـن کار و وقـوع آتش سـوزی قطعـًا باید 
خسـارت سـنگینی را پرداخت کنند و برخورد 

جـدی بـا آن ها می شـود.
آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
گردشـگران،  می کنـد:  توصیـه  خوزسـتان 
شـکارچیان و چوپانـان بایـد از منابع طبیعی 
به عنـوان یـک سـرمایه و امانـت قابل انتقـال 
بـه نسـل های بعـد به خوبـی مراقبـت کننـد؛ 
آن هـا همچنیـن بایـد از روشـن کـردن آتش 

و مراتـع خـودداری کننـد. در جنگل هـا 
کیانـی ادامـه می دهـد: آتش سـوزی کـه در 
بـه خاطـر  مراتـع مسجدسـلیمان داشـتیم 
بـود و  شـلیک گلولـه یـک فـرد شـکارچی 
متأسـفانه ایـن بی توجهـی خسـارت هایی را 

وارد کـرد.
بـا  شـکار  مجوزهـای  می گویـد:  وی 
محیط زیسـت اسـت و فکـر نمی کنـم هم در 
ایـن فصـل گـرم سـال کـه هـر بـاروت خـود 
تیـری بـرای آتش سـوزی جنگل هـا و مراتع 

اسـت، مجـوزی صـادر کنـد. | مهـر

ته
نک

راهکارها عملیاتی شود
پـاک  طبیعـت  و  زمیـن  مهـرورزان  انجمـن  مدیـر  دهکـردی 
خوزسـتان اعتقـاد دارد که آمـوزش، فرهنگ سـازی و ایجاد دانش 
عمومـی در کنـار اقدامـات تدریجـی به نوعـی کلیـد نجـات منابع 
طبیعـی و محیط زیسـت به خصـوص بـرای جلوگیـری از تخریـب 
و حریق هـای عمـدی اسـت.دهکردی اظهـار می کنـد: بـا توجه به 
سیاسـت های برنامـه ششـم توسـعه و بـا تصویـب الیحـه منابع 
طبیعی و محیط زیسـت مدیریت دو سـازمان جنگل هـا و مراتع و 
آبخیـزداری و محیط زیسـت در قالـب یک وزارت بـا یک مدیریت 

مسـتقل می تواند گره گشـا باشـد.
وی می گویـد: رسـانه ها به عنـوان رکـن چهـارم دموکراسـی و پـل 
ارتباطـی بیـن مـردم و مسـئوالن و یکـی از ارکان فرهنگ سـازی، 
بایـد نسـبت بـه منابـع طبیعـی و محیط زیسـت کشـور از خـود 
حساسـیت بیشـتری نشـان دهند.به گزارش ، آنچه مسـلم است، 
حرمـت امامـزاده را متولـی نگـه مـی دارد و تـا زمانـی کـه خـود 
سـازمان محیط زیسـت اعتقادی به تقویت یگان حفاظتی نداشته 
باشـد مـردم بایـد شـاهد از بیـن رفتن سـرمایه های ملی باشـند.

گزارش
کوثر کریمی

هوانیروز مسجدسلیمان، نفت در خوزستان و سازمان هلی کوپتری ایران در اهواز هلی کوپتر دارند ولی هلی کوپترها 
متعلق به منابع طبیعی نیست

 پیام
سیاست

1۵ تیر، ظریف و صالحی به کمیسیون امنیت ملی می روند
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی از حضور وزیر خارجه و رییس سازمان انرژی اتمی 
در جلسه هفته آینده این کمیسیون خبر داد.

سنا
 ای

س:
عک

خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
ــا رد انتقاداتــی کــه برخــی  کشــورمان ب
افــراد بــه ســند همکاری هــای جامــع و 
راهبــردی ایــران و چیــن وارد کرده انــد، 
ــن ســند در راســتای  ــرد: ای ــح ک تصری
منافــع دو کشــور و ســندی افتخارآمیــز 
است.ســید عبــاس موســوی صبــح 
ــری خــود  روز دوشــنبه در نشســت خب
کــه بــا حضــور خبرنــگاران داخلــی 
خارجــه  وزارت  محــل  در  خارجــی  و 

بــه  پاســخ  در  بــود،  شــده  برگــزار 
ســند  مــورد  در  اظهارنظرهــا  برخــی 
و  ایــران  ســاله   ۲۵ همکاری هــای 
چیــن و برخــی گمانه زنی هایــی کــه 
ــت،  ــده اس ــرح ش ــاط مط ــن ارتب در ای
گفــت: ایــن موضــوع، موضــوع جدیدی 
نیســت و در ســفر رییــس جمهــور چین 
ــور  ــه دو کش ــد ک ــق ش ــران تواف ــه ای ب
در راســتای گســترش همکاری هــای 
ــع خــود ســندی را در  ــردی و جام راهب

ایــن زمینــه تهیــه و تدویــن کننــد. 
ــاده شــده  ــن ســند آم ــس ای پیش نوی

ــود. ــی ش ــور نهای ــد در دو کش و بای
گمانــه زنی هــا در ارتبــاط بــا ســند 
رد  را  ســاله   ۲۵ همکاری هــای 
می کنیــم.وی بــا بیــان این کــه تاکنــون 
بیــن مقامــات دو کشــور در ایــن زمینــه 
انجــام  گفت وگوهایــی  و  رایزنی هــا 
شــده و اخیــرا پیش نویــس مربــوط بــه 
آن نهایــی شــده اســت، ادامــه داد: مــن 
گمانه زنی هایــی کــه در ایــن زمینــه 
ــچ  ــم هی ــود را رد می کن ــرح می ش مط
کــدام از مطالبــی کــه در رســانه ها و 
یــا توســط برخــی افــراد در ایــن مــورد 

ــدارد. ــت ن ــده واقعی ــرح ش مط

سند همکاری های ایران-چین 
افتخار آمیز است

هواپیمای اوکراینی بر اثر برخورد 
با زمین منفجر شد

دادســتان نظامــی اســتان تهــران در دیــدار بــا جمعــی از خانواده هــای 
ــان  ــه بی ــان ب ــدادی از وکای آن ــی و تع ــای اوکراین ــان ســانحه هواپیم قربانی
جزییاتــی از ایــن پرونــده پرداخت.دادســتان نظامــی اســتان تهــران در تبییــن 
ــتناد  ــا اس ــانحه ب ــن س ــوع ای ــت وق ــرح شــده در خصــوص عل مســائل مط
ــای آســیب زننده شــامل  ــال برخورده ــت: احتم ــات کارشناســی گف ــه نظری ب
پرتوهــای لیــزری و الکترومغناطیــس بــه هواپیمــای اوکراینــی منتفــی به نظر 
می رســد و نظریــه اولیــه کارشناســان تــا ایــن لحظــه، حاکــی از عــدم انفجــار 
یــا احتــراق دیگــری در لحظــه وقــوع ســانحه در هواپیماســت.ترکی بــا بیــان 
ــال  ــی، اخت ــر هــک ســایبری و الکترونیک ــی ب ــه دلیل ــن لحظ ــا ای ــه ت اینک
بیرونــی در ســامانه های پدافنــدی و موشــکی و نفــوذ در ســامانه ها یــا 
شــبکه ها بدســت نیامــده، افــزود: بــه هیــچ شــواهد و قرائنــی بــرای احتمــال 
خرابــکاری و جاسوســی در هواپیمــا نرســیدیم و آثــاری از قطعــات موشــک 
شــلیک شــده بــر روی بدنــه هواپیمــا مشــهود اســت و هواپیمــا بــر اثــر برخورد 
بــا زمیــن منفجــر شــده و قطعــات آن تــا شــعاع وســیعی از محــل اصابــت 
پراکنــده شــده کــه بــه  لحــاظ مســکونی بــودن محــل بــا مشــکاتی از نظــر 

جمــع آوری قطعــات هواپیمــا و حفــظ صحنــه مواجــه شــدیم.

سیاستسیاست

مردم باید بر اجرای قانون نظارت کنندعلت ایجاد فساد را پیدا کنیم
یــک نماینــده ســابق مجلــس 
گفــت: در مبــارزه بــا فســاد 
پرونده هایــی  ایجــاد  علــت 
مثــل طبــری و زنجانــی را پیــدا 
ــاط  ــنا،  در ارتب ــا ایس ــو ب ــار در گفت وگ ــی بختی کنیم.عل
بــا ضــرورت مبــارزه بــا فســاد در تمــام قــوا اظهــار کــرد: 
ــی  ــا فســاد طــی ســال های گذشــته اقدامات در رابطــه ب
ــه فســاد  ــه اســت. چ ــراز و نشــیب  صــورت گرفت ــر ف پ
سیاســی و چــه اقتصــادی همچنــان مشــکلی اســت کــه 
باعــث ســلب اعتمــاد عمومــی شــده اســت. اگــر از مردم 
بپرســیم بزرگ تریــن مشــکل کشــور چیســت شــاید بــه 
ــاد را  ــه  موضــوع فس ــن دغدغ ــا دومی ــن ی ــوان اولی عن

مطــرح می کننــد.وی ادامــه داد: زیبنــده جمهــوری 
اســامی نیســت کــه بعــد از چهــل ســال صــدا و ســیما 
یکــی از مدیریــان ارشــد نظــام را بــرای دچــار شــدن بــه 
فســاد نشــان می دهــد. فســاد موضوعــی اســت کــه در 
ــف  ــای مختل ــوا، دســتگاه ها و بخــش  ه ــام ق درون تم
ــی  ــال سیاس ــن فع ــت. ای ــرده اس ــه ک ــت رخن حاکمی
تصریــح کــرد: اینکــه همــه فکرمــی کننــد بــرای انجــام 
کارهــا در کشــور بایــد پارتی داشــته باشــند نشــات گرفته 
ــارزه  ــی از مب از فســاد سیســتماتیک اســت. پــس وقت
بــا فســاد حــرف می زنیــم از ایــن خــرده مفســدین تــا 
ــد در  ــروع  را بای ــال نامش ــل م ــا و تحصی اختاس گره

بــر بگیریــم.

شــورای   مجلــس  رییــس 
ــد کــرد: مــردم  اســامی تاکی
قانــون  اجــرای  بــه  بایــد 
حــق  ایــن  کننــد  نظــارت 
آنــان اســت و مجلــس بایــد ایــن فرصــت را بــه مــردم 
ــای گروهــی  ــار و رســانه ه ــزارش اداره اخب ــه گ دهد.ب
ــنبه در  ــر چهارش ــاف عص ــر قالیب ــس،  محمدباق مجل
نشســت بــا اقتصاددانــان جــوان ضمــن تبریــک میــاد 
حضــرت ثامن الحجــج حضــرت امــام رضــا)ع(، گفــت: 
ــا  ــد بهترین ه ــس آمدن ــه مجل ــه ب ــرادی ک ــه اف اگرچ
ــد  ــردم خواهن ــخگوی م ــن پاس ــه یقی ــا ب ــد ام نبودن
بــود و بــه قــول خــود وفــادار هســتیم، همچنیــن 

ــد را در  ــس راه نیافته ان ــه مجل ــه ب ــی ک دوســتان خوب
ــف  ــذا خــود را مکل ــم داشــت ل ــان خواهی ــار خودم کن
می دانــم در تمامــی امــورات، بســتر را بــرای اســتفاده 
از نظــرات شــما عزیــزان فراهــم کنــم چراکــه مجلــس 
دارد. نیــاز  شــما  تمامــی  بــه 
خواســتار  جلســه  در  حاضــر  اقتصاددانــان  از  وی 
ــی  ــا چگونگ ــه ب ــن در رابط ــنهاد روش ــک پیش ــه ی ارائ
ــک  ــی کم ــزود: چگونگ ــد و اف ــس ش ــه مجل ــک ب کم
ــول در درون  ــدا تح ــش دارد؛ ابت ــس دو بخ ــه مجل ب
ــام  ــس و انج ــرون مجل ــول در بی ــس و دوم تح مجل

رســالت هایی کــه خانــه ملــت برعهــده دارد.

سنا
 ای

س:
عک

 معـاون اول رییـس جمهـوری با بیـان محدودیت های فعلی 
بـرای سـرمایه گذاری در کشـور، گفـت: بایـد از اقدامـات و 
افزایـش سـرمایه گذاری هـای شـرکت های دولتـی و عمومی 
از منابـع داخلـی بـرای توسـعه کشـور حمایـت کـرد. معـاون 
اول رییـس جمهـوری بـا اشـاره بـه وضعیـت سـرمایه گذاری 
در کشـور بـا توجـه بـه محدودیت هـای فعلـی اظهـار داشـت: 
بایـد از اقدامـات و افزایش سـرمایه گذاری های شـرکت های 
دولتی و عمومی از منابع داخلی برای توسـعه کشـور حمایت 
کرد.جهانگیـری از سـازمان برنامـه و بودجـه خواسـت تـا بـه 
منظـور پیشـبرد طرح هـای مربـوط بـه بهینه سـازی مصـرف 
سـوخت و از رده خـارج کـردن خودروهـای فرسـوده، راهـکار 

عملیاتـی ارائـه کند.

رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکـه فاصله گـذاری اجتماعـی 
بایـد بـه عنوان یـک اصل مهم مـورد توجه همـگان قرار 
گیـرد، خاطرنشـان کـرد: بخش هـای مختلـف و مهمـی 
ماننـد اقتصـاد و خدمـات بایـد حتی االمـکان از طریـق 
دولـت الکترونیـک دنبـال شـود؛ برای توسـعه شـبکه ها 
اسـتفاده همـگان، مسـوولیت  بـه منظـور دسترسـی و 
سـنگینی بـر عهـده وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطاعات 
خدماتـی  دسـتگاه های  همـکاری  بـا  بایـد  اسـت کـه 

سـریع تر انجـام شـود.
ملـی  بـه شـبکه   و دسترسـی  ایجـاد  افـزود:  روحانـی 
دولـت  تاکیـد  مـورد  همـواره  ارزان  و  امـن  اطاعـات 
ایـن  در  تـاش کنیـم.  راسـتا  ایـن  در  بایـد  و  بـوده 
جلسـه معمـاری، اجـزا و فهرسـت خدمـات شـبکه ملی 
اطاعـات نهایی شـد و بـه تصویب شـورای عالی فضای 

رسـید. مجـازی 

وزیـر کشـور گفـت: مقـرر شـد نظـارت بـر توزیـع کاالهـای 
اساسـی و نظـارت بـر خـود کاالهـا را از منظـر کان تـا خـرد 
مـورد توجه قـرار دهیم.عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشـور 
عصـر روز )دوشـنبه( در حاشـیه پنجـاه و دومیـن جلسـه 
سـتاد اطـاع رسـانی و تبلیغـات اقتصـادی کشـور در جمـع 
خبرنگاران، اظهارداشـت: جلسـه سـتاد هماهنگـی اقتصادی 
امـروز تشـکیل شـد و مهمتریـن موضـوع کـه در دسـتور کار 
بـود، بحـث افزایـش قیمـت هـا و گرانـی هـا هـم در حـوزه 
کاالهـا و هـم در حـوزه مسـکن بـود. همـه دسـتگاه هـای 
مربـوط دعـوت شـدند و دالیـل هـر کـدام از افزایـش هـا 
دقیقـًا توضیـح داده شـد.وی عنـوان کرد: هـم در مورد بحث 
افزایـش قیمـت ارز، هـم کاهـش واردات در برخـی از موارد، 
موضـوع تبلیغـات و اسـتفاده نامناسـب در بحث ابزار رسـانه 

ای و مـوارد متعـدد دیگـر مطـرح شـد. 

سـاخت  سـپاه گفـت: کار  فضـای  هـوا  نیـروی  فرمانـده 
نداریـم  تصدی گـری  بنـای  مـا  اسـت،  خودروسـازان  بـا 
برطـرف کـردن کاسـتی های  بـه  وابسـتگی،  رفـع  بـرای  و 
صنعـت خـودرو کمـک می کنیم.بـه گـزارش ایلنـا، سـردار 
امیرعلـی حاجـی زاده در بازدیـد از مرکـز تحقیقـات ماهـواره 
اظهـار  ملـی  پلتفـورم خـودروی  و  پژوهشـکده خـودرو  و 
داشـت: خیلی از آقایان در کشـور ما معتقدند که مشـکات 
اقتصـادی و تحریـم از طریـق مذاکـره و تعامـل قابـل حـل 
اسـت؛ بنـده هم همیـن اعتقـاد را دارم منتهی نه بـا آمریکا 
و دشـمنان، بلکـه ایـن مذاکره و تعامل بایـد با ظرفیت های 
بسـیار بی نظیر داخل کشـور مثل دانشـگاه ها و شـرکت های 
دانـش بنیـان باشـد. وی افـزود: امروز هم ما بـرای مذاکره 
و تعامـل در بحـث خودروسـازی به دانشـگاه علم و صنعت 

آمده ایـم.

ضرورت استفاده از توان 
شرکت های دولتی و عمومی

تاکید بر ایجاد شبکه  ملی 
اطالعات امن و ارزان

نظارت بر توزیع کاالهای 
اساسی در کشور

بنای تصدی گری در 
صنعت خودرو را نداریم
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هوابارندگی

ارتقای استاندارد خودروها ؛ راهکار کاهش »ازن«بی اثر شدن بارش ها با افزایش دما و تبخیر آب

ـــی  ـــای جهان ـــر مدل ه ـــه اکث ـــی ک در حال
نشـــان می دهـــد کـــه ایـــران تـــا پنـــج 
ــا  ــش بارش هـ ــا افزایـ ــده بـ ــال آینـ سـ
رییـــس  ولـــی  اســـت،  مواجـــه 
ــد  ــن داده نبایـ ــه ایـ ــد کـ ــام می کنـ ــی اعـ ــکده اقلیم شناسـ پژوهشـ
ـــا  ـــا ب ـــش بارش ه ـــار افزای ـــران در کن ـــه ای ـــرا ک ـــد؛ چ ـــراه کن ـــا را گم م
ـــزان  ـــه می ـــه ای  ک ـــه گون ـــت، ب ـــه اس ـــز مواج ـــا نی ـــزان دم ـــش می افزای
ـــدون  ـــا را ب ـــش دم ـــرات افزای ـــه اث ـــت ک ـــدی اس ـــه ح ـــا ب ـــش دم افزای
اثـــر می کنـــد؛ از ایـــن رو بایـــد نقشـــه راه آینـــده مـــا بـــر مدیریـــت 

ــود. ــز شـ ــوان داری متمرکـ ــزداری و آبخـ ــع آب، آبخیـ منابـ
ـــی  ـــاد صبحگاه ـــون ب ـــف همچ ـــات لطی ـــی اوق ـــنا، برخ ـــزارش ایس ـــه گ ب
ــان و  ــود و گاهـــی خروشـ ــواز می شـ ــوزد، روح نـ ــورت بـ ــه صـ ــه بـ کـ
ـــرد،  ـــود می ب ـــا خ ـــد ب ـــود بیاب ـــر راه خ ـــه در س ـــر چ ـــه ه ـــا ک ـــیل آس س
ـــا  ـــات گوی ـــی اوق ـــارد و برخ ـــز می ب ـــک ری ـــد و ی ـــات ممت ـــی اوق برخ
نفریـــن آســـمان بـــر زمیـــن نـــازل شـــده اســـت. محققـــان بـــه مـــا 

می گوینـــد اینهـــا نشـــانه های تغییـــر اقلیـــم اســـت کـــه گاهـــی 
ســـال پـــر بارشـــی را تجربـــه می کنیـــم و در برخـــی اوقـــات دســـت 

ـــدک. ـــد ان ـــر چن ـــارش ه ـــرای ب ـــم ب ـــمان داری ـــوی آس ـــه س ـــا ب دع
امـــا دو ســـال اســـت کـــه زمین هـــای تشـــنه ایـــران بـــا بارش هـــای 
خوبـــی مواجهنـــد، ولـــی رییـــس پژوهشـــکده اقلیـــم شناســـی 
تاکیـــد دارد کـــه هـــر چنـــد مدل هـــای جهانـــی حکایـــت از افزایـــش 
بارش هـــا دارد، ولـــی نبایـــد ایـــن داده هـــا مـــا را گمـــراه کنـــد؛ چـــرا 
ـــت، از آن  ـــه اس ـــارش مواج ـــش ب ـــا افزای ـــور ب ـــه کش ـــدر ک ـــه همانق ک
ـــر  ـــای تبخی ـــه معن ـــا ب ـــش دم ـــا را دارد و افزای ـــش دم ـــتر، افزای بیش
ــس  ــان، رییـ ــان بابائیـ ــر ایمـ ــتر. دکتـ ــرف آب بیشـ ــتر و مصـ بیشـ
ــرد:  ــار کـ ــنا اظهـ ــا ایسـ ــو بـ ــی در گفت وگـ ــکده اقلیم شناسـ پژوهشـ
ـــف  ـــن تعاری ـــق ای ـــی دارد و مطاب ـــی تعاریف ـــی هواشناس ـــازمان جهان س
ـــی  ـــر اقلیم ـــالی و از نظ ـــا خشکس ـــم و ی ـــال داری ـــه دوره ترس ـــم ک ببینی

مـــا از دوره خشکســـالی وارد ترســـالی شـــده ایم یـــا خیـــر.

پنــج روز پیاپــی اســت کــه در تهــران »ازن« 
هــوا را آلــوده می کنــد. دبیــر کمیتــه فنــی 
ســازمان  خودرویــی  مجوزهــای  صــدور 
علــت  می گویــد کــه  زیســت  محیــط 
ــیکلت های  ــا و موتورس ــده ازن، خودروه ــازهای آالین ــد پیش س ــی تولی اصل
بنزینــی هســتند. برخــی بــه مــا می گوینــد کــه چــرا روی موضــوع ارتقــای 
ــن  ــه ای ــخ ب ــتاده اید؟ در پاس ــخت ایس ــفت و س ــا س ــتاندارد خودروه اس
بایــد گفــت کــه تاثیــر ارتقــای اســتانداردهای خودرویــی بــر آلودگــی هــوا را 
پنــج ســال دیگــر خواهیــم دیــد و آن موقــع افســوس می خوریــم کــه چــرا 
زودتــر بــه ســمت ارتقــای اســتانداردها حرکــت نکردیــم. بهــزاد اشــجعی - 
دبیــر کمیتــه فنــی صــدور مجوزهــای خودرویــی ســازمان حفاظــت محیــط 
ــای  ــرا روزه ــود و چ ــد می ش ــه تولی ــه »ازن« چگون ــاره اینک ــت - درب زیس
گــرم تابســتانی را آلــوده می کنــد بــه ایســنا می گویــد: ازن آالینــده ای ثانویــه 
ــا و  ــور گرم ــوخته در حض ــای نس ــس و هیدروکربن ه ــده ناک ــت. آالین اس
تابــش شــدید خورشــید طــی تابســتان آالینــده ازن را تولیــد می کننــد. علــت 

اصلــی تولیــد آالینــده ناکــس و هیدورکربن هــای نســوخته نیــز خودروهــا و 
موتورســیکلت های بنزینــی هســتند. منابــع ســاکنی کــه آلودگــی هــوا تولیــد 
می کننــد - ماننــد نیروگاه هــا و صنایــع - نیــز در افزایــش غلظــت آالینــده 
ازن نقــش دارند.طــی روزهــای گــرم ســال گذشــته »ازن« ۲۵ روز از هــوای 
تهــران را آلــوده کــرد و در ســال ۹۷ نیــز افزایــش غلظــت ایــن آالینــده علــت 
اصلــی آلودگــی هــوا در تهــران طــی ۱۶ روز بــود. بــر اســاس پیش بینی هــای 
انجــام شــده آالینــده ازن امســال تعــداد روزهــای بیشــتری از ســال را آلــوده 
ــت  ــال اس ــج س ــدود پن ــد: ح ــار می کن ــاره اظه ــجعی در این ب ــد. اش می کن
کــه طــی ماه هــای گــرم ســال غلظــت آالینــده ازن بــه طــور مــداوم افزایــش 
پیــدا می کنــد و اولیــن دلیــل ایــن موضــوع افزایــش خودروهــای بنزینــی 
در تهــران اســت. در ســال ۹۳ در پایتخــت ۲.۵ میلیــون خــودروی بنزینــی 
داشــتیم امــا ایــن رقــم در ســال ۹۶ بــه ۴ میلیــون رســید. مشــخص اســت 
کــه افزایــش تعــداد خودروهــا کــه عامــل اصلــی تولیــد آالینــده ناکــس و 
هیدروکربن هــای نســوخته هســتند، در افزایــش غلظــت »ازن« در حضــور 

گرمــا موثــر اســت.

 پیام
 زیست

دستور ویژه معاون اول رئیس جمهوری به رئیس محیط زیست درباره تاالب انزلی
معاون اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور از دستور ویژه هفته قبل معاون اول رئیس جمهوری به رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور جهت بررسی معضات تاالب انزلی و اتخاذ تمهیدات الزم برای احیای این تاالب خبر داد و گفت: قرار است 

این موضوع مهم در اولین ستاد هماهنگی و مدیریت تاالب های کشور مطرح شود که به ریاست اسحاق جهانگیری وبا حضور 
اعضای ستاد و سایر مسئوالن ملی و استانی تشکیل می شود.

کوشـکی، دلبـر و ایران، سـه یوزپلنگ آسـیایی انتقال یافته 
بـه منطقـه حفاظت شـده تـوران در شـرق اسـتان سـمنان 
هسـتند، اکنـون تـاش می شـود بـرای بهبود شـرایط رصد 
ارتبـاط  زیرسـاخت  آنهـا،  زیسـت  بهتـر  هرچـه  پایـش  و 

اینترنتـی در ایـن منطقـه ارتقـا یابـد.
زیسـتگاه  بـرای  بهتـر  هرچـه  شـرایط  کـردن  فراهـم   
یوزپلنگ هـای آسـیایی در منطقـه حفاظت شـده تـوران در 
شهرسـتان شـاهرود اسـتان سـمنان بـه دغدغـه ای بـرای 

تبدیـل شـده اسـت. اسـتان  ایـن  در  مسـووالن 
اکنـون توجـه بـه زیسـت ایـن گونـه در خطرانقـراض در 
اسـتان سـمنان بـه جایـی رسـیده اسـت کـه نیـاز اسـت 
یابـد. ارتقـا  در منطقـه  تلفـن همـراه  اینترنتـی  پوشـش 

رصـد برخـط داده و اطاعـات دریافتـی بـه ویـژه از دوربین 
فنـاوری  از  اسـتفاده  بـزرگ  مزیـت  شـده  نصـب  هـای 
ارتباطـی بـا سـرعت مطلـوب)از نـوع نسـل سـوم اینترنـت 
تلفـن همـراه( در زیسـتگاه یوزپلنگ ها در اسـتان سـمنان 

بود. خواهـد 
یوزپلنـگ ایرانـی در فهرسـت اتحادیه بیـن  المللی حفاظت 
از محیـط زیسـت قـرار دارد، بـه معنـای اینکـه گونـه ای در 
خطـر انقـراض اسـت، حـدود ٢ هزار سـال پیـش یوزها در 
بیشـتر نقـاط آسـیا حضـور داشـتند امـا اکنـون منحصـر به 
نواحـی بیابانـی ایـران شـده  انـد. در واقـع ایـران از دهـه 
۱۹۷۰ بـه عنـوان تنها زیسـتگاه یوزپلنگ  آسـیایی شـناخته 
شـده اسـت از ایـن رو بـه آن یوزپلنـگ ایرانـی نیـز مـی 
گوینـد. منطقـه تـوران یـا خارتـوران یکـی از سـه منطقـه 
حفاظـت شـده ایران با مسـاحت یک میلیـون و ۴۷۰ هزار 
هکتـار، زیسـتگاه یوزپلنـگ ایرانی به شـمار مـی رود که در 

شـرق اسـتان سـمنان قرار دارد. 
ایـران هـم توله یوزپلنگ سـه سـاله ای اسـت که در سـال 
۹۶ بـه طـور غیررسـمی از زادگاهـش در پارک ملـی توران 
و  نگهـداری می شـد  پردیسـان  پـارک  در  و  خـارج شـد 

فروردیـن امسـال دوبـاره بـه زادگاهش بازگشـت.

سوژه یوزپلنگ ها در 
استان سمنان 
برخط می شوند

بیم و امید تاالب گاوخونی در گیرودار مرگ و زندگی

اگر آب نرسد، بحران در گاوخونی وخیم تر می شود

 تــاالب گاوخونــی دوبــاره نفــس می زنــد و 
پرنده هــای مهاجــر بــر لکه هــای آبــی اش 
فــرود آمدنــد، معلــوم نیســت بــا تنــاوب 
ــتی  ــه سرنوش ــده رود، چ ــان آب زاین جری
ــتمندانش  ــاالب و زیس ــن ت ــار ای در انتظ
باشــد،حقابه های وعــده داده شــده در 
بهــار امســال عملــی نشــده اســت و 
پســابی هــم کــه در نیمــه خــرداد راهــی 
ــت  ــس از گذش ــط پ ــد فق ــاالب می ش ت
ــاالب و حواصیــل  ــد روز قطــع شــد. ت چن
ــتند؛  ــان آب هس ــر جری ــوز منتظ ــا هن ه
آبــی کــه شــاید بیایــد و شــاید هــم نــه!

ــن  ــی  ت ــاالب گاوخون ــه ت ــود ک ســال ها ب
و  بالنده هــا  بــود،  نســاییده  آب  بــه 
مهمان هــای دیریــن گاوخونــی کم کــم 
ــد  ــرده بودن ــم ک ــاالب گ ــه ت ــان را ب راهش
امــا ســالی کــه گذشــت روزهــای  خــوش 
تــاالب بــود. گاوخونــی تشــنه، لبی تــر کرد 
و نفســی تــازه کشــید. فامینگوهــا بــاز راه 
آبگیــر فــات مرکــزی ایــران را بازیافتنــد و 
اردیبهشــت و نیمه هــای خــرداد را مهمــان 

ــد. ــی آن بودن ــای آب لکه ه
فامینگوهــا مثــل ســابق بــا آمــدن فصــل 
ســوی  بــه  رو  را  بال هایشــان  گرمــا 
عرصه هــای شــمالی بــاز می کننــد. بــا 
اینکــه اردیبهشــت در تــاالب گاوخونــی 
فــرود آمدنــد امــا معلــوم نیســت تــا 

را  تــاالب   آبــی  شــرایط  انــدازه  چــه 
ــد. مســئوالن  ــا دیده ان ــرای زادآوری مهی ب
ــا  ــد فامینگوه ــت می گوین ــط زیس محی
ــیدند  ــم رس ــه زادآوری ه ــی ب در گاوخون
امــا تلــخ اینکــه بــا ایــن شــرایط کــم آبــی 
ــتان  ــدن آب و تابس ــل ش ــع و وص و قط
ــت  ــت سرنوش ــش روس ــه پی ــی ک گرم
تــاالب و زیســتمندانش چــه خواهــد 

ــد؟! ش
 بــا رســیدن تیرمــاه، بــاز خشــکی و 
ــال  ــا احتم ــا ب ــت فرس ــای طاق ــاز گرم ب
ــش  ــتر از پی ــه را بیش ــدن آب، عرص نیام
ــد.  ــگ می کن ــی تن ــاالب گاوخون ــرای ت ب
سرنوشــت نامعلــوم تــاالب و زیســتمندان 
آن در گــرو تصیمــات پرتنــش آب اســت؛  

ــد همــه را و بیشــتر از همــه  ــی کــه بای آب
کشــاورزان را راضــی کنــد. گرچــه امســال 
حــق آبــه چندانــی بــه  گاوخونــی نرســید 
امــا همــان میــزان پســابی هــم کــه از ۱۵ 
ــل  ــه دالی ــاالب می شــد ب ــه ت خــرداد روان
نامعلــوم  قطــع شــد تــا در روزهــای آینــده 
در ایــن  بــاره تصمیمگیــری دوبــاره شــود. 
رضــا خلیلــی ورزنــه یکــی از فعــاالن 
محیــط زیســت کــه از نزدیــک تــاالب 
گاوخونــی را رصــد کــرده اســت بــه ایرنــا 
دربــاره وضعیــت ایــن روزهــای گاوخونــی 
ــل  ــه دلی ــر ب ــال اخی ــن دو س ــت: ای گف
ــق  ــداری از ح ــت مق ــا و دریاف بارندگی ه
ــر  ــی بهت ــاالب گاوخون ــت ت ــا  وضعی آبه ه
بــود. در ایــن فصــل امــا تــا یک مــاه دیگر 
گاوخونــی کامــل خشــک می شــود چــون 
گرمــای هــوا تبخیــر را افزایــش می دهــد  
ــاالب وجــود  ــی هــم کــه در ســطح ت و آب

ــود. ــم می ش ــرعت ک ــه س دارد ب
ــا  ــگار ایرن ــه خبرن ــی ب ــه خلیل ــور ک آن ط
ــل  ــی در اوای ــته یعن ــه گذش ــت هفت گف
ــه  ــاورزهایی ک ــراض کش ــا اعت ــاه  ب تیرم
در بخــش جلگــه، گلرنــگ کاشــته بودنــد 
رهاســازی آب بــه تــاالب قطــع شــد. آبــی 
کــه بــه گفتــه ایــن فعــال محیــط زیســت 
بیشــتر پســاب بــود و حــاال همین پســاب 
هــم کــه زهــاب پاییــن دســت بــود قطــع 

شــده اســت.
خلیلــی معتقــد اســت کــه دوره هــای 
بــرای  مدونــی   برنامــه  یــا  خاصــی 
زیســت  حقابه هــای  دادن  اختصــاص 
ــن  ــرای ای محیطــی  مشــخص نشــد و ب
موضــوع اهمیــت چندانــی قائــل نیســتند. 
ــردم در  ــاش م ــرار و مع ــاورزی و ام کش
ــر  ــال اخی ــی در دوس ــت ول ــت اس اولوی

هــر وقــت آب کشــارزی قطــع شــد مقــدار 
آبــی کــه پشــت ســد رودشــتین ذخیــره 
آبــی  می آمــد؛  بــرای گاوخونــی  بــود 
ــدارد.  ــداری ن ــم دوام و پای ــی ه ــه خیل ک
حســین اکبــری سرپرســت معاونــت 
نظــارت و پایــش اداره کل حفاظــت محیط 
ــا اشــاره  ــز ب ــان نی زیســت اســتان اصفه
ــال های  ــه در س ــابی ک ــن پس ــه میانگی ب
گذشــته بــه تــاالب بیــن المللــی گاوخونی 
وارد شــده اســت گفــت: پــس از ســالیان 
و  حقابــه  اختصــاص  عــدم  متمــادی 
خشــکی  تــاالب گاوخونــی، در نیمــه دوم 
ســال ۹۸ چهــار بــار بــه صــورت چنــد روزه 
و موقــت از ســد رودشــتین رهاســازی آب 

ــی انجــام شــد. ــاالب گاوخون ــه ت ب
ایــن  از  پیــش  اکبــری  گفتــه  بــه 
بــه  آبرســانی  گذشــته  ســالهای  در 

تــاالب گاوخونــی انجــام نشــد و  بــا 
پیگیری هــای جــدی در ســطوح مختلــف 
اســتانی و ملــی در نیمــه دوم ســال 
ــب  ــون مترمکع ــدود ۴۱ میلی ــته ح گذش
آب و پســاب وارد  تــاالب گاوخونــی شــد. 
امــا پیش بینی هــا آن طــور کــه انتظــار 
ــه  ــم  اینک ــد و بررغ ــی نش ــت عمل می رف
در ســال آبــی ۹۷-۹۸ در سرشــاخه هــای 
ــه ایســتگاه ســنجش  ــده رود از جمل زاین
چلگــرد بارشــهای کــم ســابقه ۲۱۴۰ میلــی 
متــری ثبــت شــد و حتــی آب در ســطح 
ــا  ــاورزی ت ــارف کش ــرای مص ــه ب رودخان
ــه دوم خــرداد  ــا نیم ســد رودشــتین و ت
هــم جریــان داشــت ولــی در فروردیــن و 
اردیبهشــت مــاه رهاســازی آب بــه طــرف 

ــد. ــام نش ــی انج ــاالب گاوخون ت

فقـره   ۱۱۰۰ از  بیـش  وقـوع  بـه  توجـه  بـا 
آتش سـوزی در جنگل هـا و مراتـع کشـور 
از ابتـدای سـال جـاری و تـاش نیروهـای 
مردمـی بـرای اطفـای آن، یـک عضو هیئت 
علمی موسسـه تحقیقات جنگل ها و مراتع 
کشـور می گویـد: سـازمان های ذی ربط باید 
نیروهـای مردمـی را سـازماندهی کننـد و 
آمـوزش  دهنـد تا ایـن نیروها هنـگام وقوع 
آتش سـوزی از آمادگـی الزم بـرای اطفـای 
حریـق برخوردار باشـند اما متاسـفانه مردم 
و سـازمان های مـردم نهـاد بـا ابتدایی ترین 
عمـل  وارد  و کلنـگ  بیـل  ماننـد  وسـایل 

منجربـه  مـوارد  برخـی  در  کـه  می شـوند 
مصدومیـت یـا مـرگ هموطنـان می شـود.
احمـد رحمانـی در گفـت و گـو بـا ایسـنا بـا 
بیان اینکه مردم ما دلسـوز طبیعت هسـتند 
و اگـر به خاطر سـازمان های مردم نهـاد نبود، 
طبیعـت  بـه  شـده  وارد  خسـارات  حجـم 
بیـش از این بـود، اظهارکرد: در این شـرایط 
الزم اسـت نیروهـای مردمـی از امکانـات، 
تجهیـزات، تخصص و آموزش هـای الزم در 

زمینـه اطفـای حریق برخـوردار باشـند.
ایـن عضو هیئت علمی موسسـه تحقیقات 
کـرد:  تاکیـد  کشـور  مراتـع  و  جنگل هـا 

نیروهـای مردمـی نیـز بایـد مسـائل ایمنی 
را هنـگام کمـک بـه اطفـای حریـق رعایـت 
کننـد. از ایـن رو آمـوزش و آمادگـی مـردم 
بـرای اقـدام اطفـای حریق اهمیـت زیادی 
دارد. رحمانـی وظیفـه اصلی مـردم را هنگام 

نهادهـای  بـه  وقـوع آتش سـوزی گـزارش 
متولـی دانسـت و اظهـار کرد: وظیفـه مردم 
در وهلـه اول ایـن اسـت کـه بـه محـض 
مشـاهده آتش سـوزی آن را به مسـئوالن و 

شـماره های اعـام شـده اطـاع دهنـد.

اطفای حریق جنگل ها
 با بیل و کلنگ

شبکه شهرداران شهرهای تاالبی 
کشور شکل می گیرد

مدیـر ملـی طـرح حفاظـت از تاالب هـای ایـران از برگـزاری نشسـتی بـا هـدف 
تسـهیل شـکل گیری شبکه شـهرداران شـهرهای تاالبی کشور و بررسـی زمینه های 
همـکاری مشـترک میـان طـرح حفاظـت از تـاالب هـای ایـران و اداره کل محیـط 
زیسـت و توسـعه پایـدار شـهرداری تهـران خبـر داد. علـی ارواحـی بـا اشـاره بـه 
از  خردمندانـه  بهره بـرداری  بـرای  جوامـع  آگاه سـازی  در  شـهرداری ها  نقـش 
تاالب ها، شـکل گیری شـبکه شـهرداران شـهرهای تاالبـی را به عنـوان نقطه عطفی 
در ایجـاد پیونـد میـان جوامـع شـهری و تاالب هـا دانسـت و اظهارکـرد: مدیریـت 
پایـدار تاالب هـای کشـور از طریـق همکاری  و مشـارکت ذینفعان کلیـدی در اجرای 
برنامه هـای مدیریـت جامع زیسـت بومی تاالب های کشـور امکان پذیـر خواهد بود.
وی گفـت: همـکاری بـرای شـکل گیری شـبکه شـهرداران شـهرهای تاالبی کشـور، 
امکان سـنجی تخصیـص اعتبـارات در سـطوح سـتادی و اسـتانی بـرای اجـرای 
هرچـه موثرتـر مسـئولیت های شـهرداری ها در قالـب برنامه هـای مدیریت مصوب 
تاالب ها، بررسـی چگونگی همکاری مشـترک شـهرداری تهران با طرح حفاظت از 
تاالب هـای ایـران بـرای جلـب حمایت دفاتر محیط زیسـت شـهرداری های کشـور 
در اجـرای اقداماتـی بـرای حفاظـت از تاالب هـا و ارتقای سـطح آگاهـی عمومی از 

اهمیـت ایـن زیسـت بوم هـای ارزشـمند را از جملـه ایـن زمینه ها برشـمرد.

ته
نک

سرپرسـت معاونـت نظـارت و پایـش حفاظت محیط زیسـت 
اسـتان اصفهـان دربـاره اینکه اقدام دسـتگاه متبـوع وی برای 
مطالبـه حقابه زیسـت محیطـی تـاالب گاوخونـی در ماه های 
اخیـر چه بـوده اسـت گفـت: پیگیری هـای جـدی و مکاتبات 
زیـادی بـرای تامیـن حقابه ها هم در سـطح مراجـع ذی صالح 
اسـتانی و هـم مراجـع ذی صـالح ملی داشـتیم. تشـکل ها و 
سـازمانهای مردم نهاد اسـتان، کمیته آب شـورای اسالمی شهر 
اصفهـان و اداره کل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهـان هم  
پیگیری ها و حمایتهای ارزشـمندی داشـته اند. پس از گذشت 
زمـان زیـاد در نهایـت از  1۶ خـرداد آب از سـد رودشـتین بـه 
سـمت تاالب رهاسـازی شد.سد رودشـتین با تاالب گاوخونی 
فاصلـه ۸۵ کیلومتـری دارد. به گفته اکبری دبی آب رها شـده 
در سـاعت اولیـه 1۵ مترمکعـب در ثانیـه بـود که بـه تدریج در 
ایـن فاصله؛ دبـی آب کم و در نهایت در بند شـاخ کنار)آخرین 
سـازه سـنگی در مسـیر زاینـده رود در شـرق اصفهـان( در 2۷ 
خـرداد بـه ۵/2 )پنـج و دو دهـم(  مترمکعب در ثانیه رسـید.

محیط 
خبرزیست

تصویب حد مجاز آرسنیک در برنجوضعیت نابه سامان چاه های ذغال در قم
محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
قـم وضعیـت  اسـتان  زیسـت 
ذغـال  هـای  چـاه  فعالیـت 
را  ذغـال  تولیدکننـدگان  و 
موردتوجـه قـرار داد و گفـت: نابسـامانی و پراکندگـی این 
فعالیـت هـا بـرای اسـتان آزاردهنـده بوده و باید شـهرک 

شـود. احـداث  قـم  در  ذغـال  تخصصـی 
موسـوی  رضـا  سـید   : قـم  از  خبرآنایـن  بـه گـزارش 
مشـکینی با اشـاره به صـدور ۳۳۰ اخطاریه بـه واحدهای 
صنعتـی در سـال گذشـته اظهار داشـت: طی ایـن مدت، 
۱۳۰۰ مـورد بازدیـد و پایـش از واحدهـای صنعتی صورت 
گرفتـه کـه حـدود ۳۵۰ مـورد نمونـه بـرداری از واحدهـا 

اتفـاق افتـاد کـه هرکـدام مسـیر مشـخصی را طـی مـی 
کننـد که بعضـًا منجر به صـدور اخطاریه، تشـکیل پرونده 
قضایـی و یـا تعطیلی این واحدهای آالینده شـده اسـت.
بـه گفتـه مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان قـم 
در سـال گذشـته ۲۹۲ روز هـوای پـاک و سـالم، ۴۹ روز 
ناسـالم برای گروه های حسـاس و ۲۴ روز ناسـالم برای 
عمـوم مردم بوده اسـت. وی افـزود: در واقع این ۲۴ روز 
برای عموم ناسـالم نبوده بلکه چندسـاعتی از روز ناسـالم 
بـوده کـه بـا در نظـر گرفتن شـاخص های دیگـر منجر به 
تعطیلی می شـده اسـت، در این زمینه درخواسـت ایجاد 
یک ایسـتگاه سـنجش آلودگی هوا در اسـتان برای سال 

جدیـد را داریم.

محیــط  دفتــر  مدیــرکل   
ــذا وزارت  زیســت و ســامت غ
ــاز  ــاورزی از حدمج ــاد کش جه
میــزان  برنــج،  در  آرســنیک 
کادمیــوم در گنــدم و تجدیدنظــر در اســتاندارد الــک 

گنــدم خبــر داد.
جهــاد کشــاورزی،  وزارت  دوشــنبه  روز  بــه گــزارش 
»علیرضــا رفیعــی پــور« گفــت: در راســتای تأکیــد 
ــاء و  ــوص احص ــوری در خص ــس جمه ــاون اول رئی مع
اعــام مشــکات اســتانداردهای ملــی، جلســه مشــترک 
بررســی مشــکات اســتانداردهای ملــی در حــوزه وزارت 
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــاورزی، وزارت بهداش ــاد کش جه

پزشــکی و ســازمان ملــی اســتاندارد بــا حضــور رئیــس 
ســازمان ملــی اســتاندارد، رئیــس ســازمان دامپزشــکی، 
رئیــس ســازمان غــذا و دارو برگــزار و اختــاف نظرهــای 
دســتگاهی در حــوزه مســئولیت ایــن ســه ارگان مطــرح 

شــد.
مدیــرکل مدیــرکل دفتــر محیــط زیســت و ســامت 
ــه  ــن جلس ــزود: در ای ــاورزی اف ــاد کش ــذا وزارت جه غ
تجدیدنظــر اســتاندارد حــد مجــاز مایکوتوکســین هــا در 
خــوراک انســان و دام مجــدد مطــرح شــد و در نهایــت 
بــا توجــه بــه اینکــه کمیتــه ملــی ایــن اســتاندارد پیــش 
از ایــن برگــزار شــده و توافقــات الزم صــورت گرفتــه بــود، 

مــورد توافــق جمــع قــرار گرفــت.

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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دریافت برگ های هدایت تحصیلی از 2۳ تیرماه از پورتال همگام
معاون پرورشی و فرهنگی اظهار کرد: خانواده ها عاقه دانش آموزان را در انتخاب رشته در اولویت قرار دهند و از اجبار دانش 
آموزان در انتخاب رشته تحصیلی بپرهیزند.

سنا
 ای

س:
عک

سند ملی سالمندان در انتظار  تایید سازمان برنامه و بودجه

ملــی  شــورای  دبیرخانــه  رییــس 
شــدن  نهایــی  از  ســالمندان کشــور 
نســخه ویرایــش شــده ســند ملــی 
ســالمندی پــس از تاییــد ســازمان 

داد. خبــر  بودجــه  و  برنامــه 
وزارت  یکشــنبه  روز  گــزارش  بــه 
عامــه  حســام  الدیــن  بهداشــت، 
ــت:  ــی ســالمندی گف ــاره ســند مل درب
ــال  ــه در س ــالمندی ک ــی س ــند مل س
۱۳۹۸ تهیــه شــده، یــک ویرایــش 
الزم  بخش هــا  از  برخــی  در  آمــاری 
آن،  آمــاری  بحــث  زیــرا  داشــت، 

همیــن  بــه  بــود؛  تحقیقــی  کاری 
بــرای ســازمان  ایــن ســند  منظــور 
برنامــه و بودجــه ارســال شــد کــه 
ــراه  ــا هم ــد آن هســتیم ت منتظــر تایی
ــا پیوســت آن، کــه شــامل راهکارهــا  ب
ــی  ــند مل ــی س ــت های اجرای و سیاس
اســت بــه دســتگاه ها ابــاغ شــود.
زمانــی  بــازه  ایــن  در  افــزود:  وی 
دســتورالعمل  تهیــه  حــال  در 
ســالمندی  حــوزه  نهــادی  نگاشــت 
ملــی  شــورای  عضــو  دســتگاه های 
ســالمندی هســتیم کــه نقشــه جامــع 
ــر  ــالمندی در ه ــوع س ــت موض مدیری
دســتگاه، چــه در بحــث ســاختاری و 
ــه  ــزی و چ ــه  ری ــوزه برنام ــه در ح چ
ــای  ــکل  ه ــا و پروت ــوزه فرآینده در ح

اجرایــی و مســائل همــکاری  هــای 
بیــن  بخشــی و چــه در حــوزه پایــش 
ــع انســانی  ــارت و بودجــه و مناب و نظ
ســرفصل  شــود.  تهیــه  فیزیکــی  و 
ــام  ــادی انج ــت نه ــن نگاش ــا در ای  ه
شــده و مــا آماده ایــم بــه محــض 
بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  اینکــه 
ــرده  ــه ک ــاغ را ارائ ــه اب ــند تاییدی س
ســند  کــردن  عملیاتــی  بودجــه  و 
را تخصیــص دهــد، ایــن برنامــه را 

اجرایــی کــرده و پیــش ببریــم.
و  تمرکــز  تمــام  گفــت:  عامــه 
اســت  نکتــه  ایــن  بــر  مــا  توجــه 
ــن  ــن ای ــادی و تدوی ــت نه ــه نگاش ک
مبتنــی  عملیاتــی  ریــزی  برنامــه  
تحــت  فضــای  در  ملــی  ســند  بــر 

انجــام  برخــط  صــورت  بــه  و  وب 
ــت  ــده و قابلی ــدگار ش ــا مان ــود ت ش
ــته  ــم داش ــت وجو ه ــه و جس مقایس
حقیقــت  در  ســالمندآزاری  باشــد. 
مجموعــه ای از اجزایــی اســت کــه 
ــی  ــه نوع ــالمند را ب ــک س ــوق ی حق
زیــر پــا گذاشــته و پایمــال مــی  کنــد 
و باعــث صدمــه و کاهــش کارآمــدی 
ــج و معضــل  ــزوا و احســاس رن و ان

در فــرد ســالمند مــی  شــود.
ملــی  شــورای  دبیرخانــه  رییــس 
بــه   داد:  ادامــه  ســالمندان کشــور 
اجتماعــی  ارتباطــات  حــال،  هــر 
بــه  ورود  بــا  مســن  افــراد 
کوچک تــر،  ســالمندی،  مرحلــه 
و  محدودتــر  دوستان شــان 
ــر  ــات کمت ــه اطاع ــان ب دسترسی ش
بــا  آنهــا  انطبــاق  قــدرت  و  شــده 
اقتصادی شــان  تــوان  و  مســائل 

و  می کنــد  پیــدا  کاهــش  نیــز 
می شــود  باعــث  موضــوع  همیــن 
آســیب  پذیرتــر  ســالمندان  کــه 
ــر از  ــه غی ــر، ب ــرف دیگ ــوند. از ط ش
ســالمندآزاری کــه بخشــی از آن در 
فرهنگــی کــه  و  تبلیغــی  فضاهــای 
بــرای ســالمندان تهیــه مــی  شــود 
یــا مــوارد حقوقــی و بیــرون از ســطح 
ــواده، عمــده مــوارد ســالمندآزاری  خان
در افــراد نزدیــک به ســالمندان صورت 
مــی  گیــرد. ایــن افــراد می تواننــد 
اعضــای خانــواده یــا مراقبــان ســالمند 
باشــند یــا افــرادی کــه بــه نوعــی 
ــد. ــالمند دارن ــا س ــک ب ــاط نزدی ارتب
عامــه اظهــار کــرد: اگــر بخواهیــم 
در مقولــه ســالمندآزاری مداخلــه ای 
مؤثــر و صحیــح انجــام دهیــم، در 

و  ســالمند  حســاس  ســازی  کنــار 
ــه ســالمند  جامعــه و اطــاع  رســانی ب
ــوارد  ــه م ــد ک ــاع یاب ــه اط ــرای اینک ب
ســالمندآزاری چیســت و در مواقــع 
و  اقدامــی  چــه  ســالمندآزاری 
مشــاوره  ای بایــد انجــام شــود، بایــد 
مراقبــان  بــه  را  الزم  آموزش هــای 
ســالمند و بــه اعضــای خانــواده ای 
ــد،  ــی  کنن ــداری م ــالمند نگه ــه از س ک
ــورت،  ــن  ص ــر ای ــم؛ در غی ــه دهی ارائ
باعــث  ایــن حســاس  ســازی،  بــا 
و  ســالمند  بیــن  تنــش  افزایــش 
ــت  ــا در حقیق ــواده اش ی اعضــای خان

می شــویم. ســالمند  مراقبــان 
وی بیــان کــرد: بایــد بــه ایــن موضــوع 
جانبــه  همــه   و  معتــدل  نگاهــی 
داشــته باشــیم و در ایــن راســتا نیــز 
بایــد مهارت هــای ارتباطــی ســالمند 

ــه  ــد در مقابل ــا بتوان ــم ت ــا دهی را ارتق
بــا مقولــه ســالمندآزاری، مدیریــت 
صحیحــی داشــته باشــد. بــرای مثــال 
مالــی  و  حقوقــی  مبحث هــای  در 
تعریــف  را  فرآیندهایــی  ســالمندان 
ــه مشــاوره  ــوان نمون ــه  عن کنیــم کــه ب
ــی  ــات مال ــه تعام ــرای کلی ــی ب حقوق
ــی  ــا کس ــود ت ــاری ش ــالمندان اجب س
و  داده  فریــب  را  ســالمند  نتوانــد 
در  یــا  او شــود  مالــی  آزار  موجــب 
از درآمــد ماهیانــه  مــورد اســتفاده 
ســالمندان اگــر جایــی بــه وکالــت 
ــی  ــل قانون ــت، وکی ــاز اس ــی نی قانون
خانــواده بــر ایــن موضــوع نظــارت 
ــود  ــی وج ــوارد اختاف ــر م گ ــد و ا کن
ورود  اختــاف  حــل  شــورای  دارد، 

ــد.  ــدا کن پی

رئیــس بنیــاد مســتصعفان از پرداخــت 
٢٣٠ میلیــارد تومــان بــه کمیتــه امــداد 
ودیعــه  تامیــن  بــرای  بهزیســتی  و 
مســکن نیازمنــدان و مددجویــان خبــر 

داد.
بــه گــزارش ایســنا، پرویــز فتــاح صبــح 
روز گذشــته در جمــع خبرنــگاران گفــت: 
ــی از  ــات دریافت ــه گزارش ــه ب ــا توج ب
ســطح جامعــه و فشــار روی اقشــار 
ــن  ــت ره ــژه در پرداخ ــه وی ــف ب ضعی

ــاد  ــکن، بنی ــام آور مس ــاره سرس و اج
مســتضعفان بــه دو نهــاد حمایتــی 
کمیتــه امــداد و بهزیســتی در ایــن 

ــت. ــرده اس ــک ک ــوص کم خص
ــن  ــن ای ــه تامی ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
مبلــغ بــرای ســازمان های کمیتــه امــداد 
و بهزیســتی ســخت اســت، اظهــار کرد: 
ــاد  ــن دو نه ــه پیــش مســئوالن ای هفت
ــی های  ــی بررس ــم و ط ــوت کردی را دع
شــرایط  کــه   شــد  گفتــه  آمــاری 

ســختی بــرای تامیــن ودیعــه مســکن 
مددجویــان و مراجعــان مــوردی دارنــد، 
بــه همیــن دلیــل تصمیــم گرفتیــم در 
ایــن حــوزه هــم کمــک کنیــم. رئیــس 
بنیــاد مســتضعفان بــا اشــاره بــه اینکــه 
هــم بــرای ودیعــه مســکن و هــم 
ــراد تحــت  پرداخــت اجــاره مســکن اف
ــن  ــق ای ــدان از طری ــش و نیازمن پوش
دو نهــاد اقــدام خواهــد شــد، تصریــح 
ــکن ١۵٠  ــه مس ــش ودیع ــرد: در بخ ک
ــتی  ــق بهزیس ــان از طری ــارد توم میلی
ــه  ــزد و ب ــدون کارم ــداد ب ــه ام و کمیت
صــورت فــوری هــم در شــهر و هــم در 

روســتا پرداخــت می شــود.

تامین ودیعه و اجاره مسکن 
نیازمندان

نسبت به دوران بلوغ و نوجوانی 
فرزندانتان حساس باشید

معــاون امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانــان بــه تشــریح اقدامــات دفاتــر مشــاوره 
و روانشناســی زیرنظــر ایــن معاونــت در محــل وقــوع حادثــه قتــل رومینــا اشــرفی 
ــی  ــرس و نگران ــاس ت ــاد احس ــال ایج ــه دنب ــان ب ــت: روانشناس ــت و گف پرداخ
ــاش  ــه ت ــه در منطق ــن حادث ــوع ای ــد از وق ــا پدرانشــان بع ــاط ب ــران در ارتب دخت
کردنــد تــا روش هــای بهبــود روابــط خانوادگــی، توجــه بــه حقــوق متقابــل بیــن 
ــه  ــردم منطق ــه م ــم را ب ــرل خش ــی و کنت ــای ارتباط ــواده، مهارت ه ــای خان اعض
ــا ایســنا، پــس از گذشــت  ــان در گفت وگــو ب آمــوزش دهند.محمدمهــدی تندگوی
حــدود یــک مــاه از قتــل رومینــا اشــرفی دختــر گیانــی کــه توســط پدرش کشــته 
ــان  ــر نظــر وزارت ورزش و جوان ــر مشــاوره و روانشناســی زی ــات دفات شــد، اقدام
در ایــن منطقــه را طــی ایــن مــدت تشــریح کــرد و گفــت: در محــل وقــوع ایــن 
حادثــه دو دفتــر مشــاوره مشــغول فعالیــت هســتند کــه بــه آنهــا ماموریــت داده 
ــی ایــن موضــوع و  ــرای ریشــه یاب ــا بررســی محیطــی و اجتماعــی الزم ب شــد ت
کمــک بــه کاهــش تبعــات آن را انجــام دهنــد.وی افــزود: بررســی های مشــاوران 
ــی از  ــه ترکیب ــی ناحی و روانشناســان حاضــر در منطقــه نشــان می دهــد کــه اهال
اقــوام گیلــک و تــرک هســتند کــه ایــن موضــوع بــه دلیــل ضعــف مهــارت ارتباطی 

مشــکاتی را بــرای برخــی افــراد ایجــاد کــرده اســت.

ته
نک

رییـس دبیرخانه شـورای ملی سـالمندان کشـور ادامـه داد: 
بـه  هـر حـال، ارتباطـات اجتماعـی افـراد مسـن بـا ورود به 
و  محدودتـر  دوستان شـان  کوچک تـر،  سـالمندی،  مرحلـه 
دسترسی شـان بـه اطالعـات کمتر شـده و قدرت انطبـاق آنها 
با مسـائل و تـوان اقتصادی شـان نیز کاهش پیـدا می کند و 
همیـن موضوع باعث می شـود که سـالمندان آسـیب  پذیرتر 
شـوند. از طـرف دیگـر، به غیـر از سـالمندآزاری که بخشـی از 
آن در فضاهـای تبلیغـی و فرهنگـی که برای سـالمندان تهیه 
مـی  شـود یا موارد حقوقی و بیرون از سـطح خانـواده، عمده 
مـوارد سـالمندآزاری در افـراد نزدیـک به سـالمندان صورت 
مـی  گیـرد. این افـراد می توانند اعضـای خانواده یـا مراقبان 
سـالمند باشـند یـا افـرادی کـه بـه نوعـی ارتبـاط نزدیـک با 
سـالمند دارنـد. وی بیـان کـرد: باید بـه این موضـوع نگاهی 
معتـدل و همـه  جانبـه داشـته باشـیم و در ایـن راسـتا نیـز 
بایـد مهارت هـای ارتباطـی سـالمند را ارتقـا دهیـم تـا بتواند 
در مقابلـه بـا مقوله سـالمندآزاری، مدیریت صحیحی داشـته 

باشد.

خبر

حوادثعلم

کاهش ۲۳.۴ درصدی تلفات تصادفاتتولید دانش و فناوری حرکت پرشتابی دارد
تحقیقــات  علــوم،  وزیــر 
حرکــت  گفــت:  فنــاوری  و 
تولیــد  زمینــه  در  پرشــتابی 
دیــده  فنــاوری  و  دانــش 
عنــوان  بــه  مــدرس  تربیــت  دانشــگاه  و  می شــود 
ــی  ــوزش عال ــی آم ــات تکمیل ــع تحصی ــگاه جام دانش
کشــور، ذخیــره خوبــی از محققــان و پژوهشــگران را در 
اختیــار دارد.آییــن انعقــاد و تبــادل تفاهم نامــه همــکاری 
میــان صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، دانشــگاه تربیــت 
ــره  ــا هــدف »توســعه زنجی ــراب ب ــدرس و شــرکت ف م
ــا حضــور  ــرق خورشــیدی در کشــور« ب ارزش صنعــت ب
منصــور غامــی، وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، 

ــش و  ــاون پژوه ــعرباف، مع ــی ش ــین رحیم غامحس
فنــاوری وزارت علــوم، محمدتقــی احمــدی، رییــس 
دانشــگاه تربیــت مــدرس، علــی وحــدت، رییــس 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، علــی وکیلــی، مدیرعامــل 
ــتادی وزارت  ــئوالن س ــی از مس ــراب و جمع ــرکت ف ش
ــوم  ــی وزارت عل ــاد علم ــهدای جه ــالن ش ــوم در س عل
برگــزار شــد. غامــی در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــرژی در میــان حوزه هــای مختلــف پروژه هــای  حــوزه ان
ملــی از اهمیــت باالیــی بــرای ســرمایه گذاری برخــوردار 
اســت، اظهــار داشــت: تهدیدهــا و چالش هــای گوناگــون 
ــاوری  ــش و فن ــرای دان ــادی ب ــای زی ــروز فرصت ه ام

ــت. ــرده اس ــاد ک ــور ایج کش

در دو ماهـــه نخســـت ســـال  
 ۹۷۳ و  یک هـــزار  جـــاری 
نفـــر در حـــوادث رانندگـــی 
دســـت  از  را  خـــود  جـــان 
ـــا مـــدت مشـــابه ســـال  ـــم در مقایســـه ب ـــن رق ـــد ای دادن
اســـت. یافتـــه  کاهـــش  درصـــد   ۲۳.۴ قبـــل 
ــازمان  ــام سـ ــاس اعـ ــر اسـ ــا و بـ ــزارش ایلنـ ــه گـ بـ
پزشـــکی قانونـــی کشـــور، از کل تلفـــات حـــوادث 
ـــزار  ـــاری یک ه ـــال ج ـــه نخســـت س ـــی در دو ماه رانندگ

ــد. ــر زن بودنـ ــرد و ۳۳۷ نفـ ــر مـ و ۶۳۶ نفـ
در ایـــن مـــدت اســـتان های تهـــران بـــا ۱۶۳، فـــارس 
ـــتان  ـــترین و اس ـــی بیش ـــا ۱۴۸ فوت ـــان ب ـــا ۱۴۹ و کرم ب

ـــا  ـــدام ب ـــر ک ـــام ه ـــاری و ای ـــال و بختی ـــای چهارمح ه
ــا ۲۴  ــل بـ ــا ۲۱ و اردبیـ ــد بـ ــه و بویراحمـ ۱۹،کهگیلویـ
ــد.  ــته انـ ــات را داشـ ــات تصادفـ ــار تلفـ ــن آمـ کمتریـ
ــات  ــات تصادفـ ــدت از کل تلفـ ــن مـ ــن در ایـ همچنیـ
یکهـــزار و ۲۷۴ نفـــر در جـــاده هـــای بـــرون شـــهری، 
۵۶۸ نفـــر در مســـیرهای درون شـــهری، ۱۱۸ نفـــر در 
ـــیرها  ـــایر مس ـــر در س ـــتایی و ۱۳ نف ـــای روس ـــاده ه ج

جـــان خـــود را از دســـت داده انـــد.
ـــال  ـــت امس ـــی در اردیبهش ـــوادث رانندگ ـــات ح ـــار تلف آم
ــدی  ــش ۱۴.۴ درصـ ــی، کاهـ ــزار و ۱۴۱ متوفـ ــا یکهـ بـ
ـــت. ـــته اس ـــل داش ـــال قب ـــابه س ـــدت مش ـــه م ـــبت ب نس

هر
 م

س:
عک

سند ملی سالمندی که در سال 1۳۹۸ تهیه شده بود یک ویرایش آماری در برخی از بخش ها الزم داشت

معـاون مبـارزه با جعـل و کاهبرداری پلیـس آگاهی پایتخت 
از دسـتگیری ۳ کاهبـردار کـه بـا گـزارش تصـادف سـاختگی 
در طـی چنـد سـال اخیـر بالـغ بـر ۲۰میلیـارد ریـال از شـرکت 
هـای بیمـه کاهبـرداری کـرده انـد، خبـر داد.سـرهنگ کارآگاه 
"جهانگیـر تقـی پـور" گفت: در پی شـکایت یک شـرکت بیمه 
مبنـی بـر کاهبـرداری با شـگرد گـزارش تصادفات سـاختگی 
پرونـده بـرای رسـیدگی تخصصـی در اختیـار کارآگاهـان اداره 
سـیزدهم پلیـس آگاهـی قرار گرفـت و بافاصلـه کارآگاهان با 
تحقیقـات میدانـی و پیگیـری سـرنخ هـای موجـود، اعضای 
باندی را شناسـایی و به دسـت آوردند ۳ مرد ۳۰ الی ۴۰ سـاله 
بـا همـکاری یکدیگر صحنـه های تصـادف را ایجـاد می کنند.

مدیـرکل ارزیابـی عملکـرد آمـوزش و پـرورش گفـت:  خیلی 
از دانش آمـوزان گـزارش تنبیـه بدنـی خـود در مـدارس را 
نمی دهند.»زهـرا مظفـر« مدیـرکل ارزیابی عملکـرد آموزش 
و پـرورش در گفت وگـو با خبرنـگار ایلنا، دربـاره اولویت بندی 
شـکایات به نسـبت اهمیت آنها توضیح داد: زمان رسـیدگی 
به شـکایات ۷ تا ۱۰ روز تعیین شـده و این فرآیند از منطقه، 
 اسـتان و در نهایـت سـتاد بایـد طی شـود، به همیـن خاطر 
از نظـر مـا همه شـکایات فوری هسـتند، مگر در مـواردی که 
نخواهیـم این فاصلـه زمانی را طی کنیم.مظفـر ادامه داد: در 
مواقعـی کـه نخواهیم طـی بازه زمانی مشـخص شـکایت را 
دنبـال کنیـم، می توانیـم از دو طریـق یعنی با ارسـال نامه یا 
تمـاس تلفنـی به اسـتان مربوطـه کار پیگیری از شـکایت را 
انجـام دهیم. وی خاطر نشـان کرد: ما هفته گذشـته موردی 
در یکـی از اسـتان ها داشـتیم که بافاصله پـس از اینکه من 
شـکایت را خواندم با اسـتان تماس گرفتم و کارشـناس را به 
اسـتان فرسـتادم. کارشـناس قبل از اینکه پاسخ را به صورت 
اداری ارسـال کنـد، نتیجـه پیگیری هـا را به من اعـام کرد.

در مرحله دوم رزمایش همدلی و احسـان که توسـط سـتاد 
اجرایـی فرمـان حضـرت امـام )ره( در حال برگزاری اسـت، 
۴ میلیـون بسـته پروتئینـی میـان اقشـار کـم برخـوردار و 
آسـیب دیـده از شـیوع بیمـاری کرونا در حال توزیع اسـت.
بـه گزارش ایسـنا، هموطنانی که مایل هسـتند در این طرح 
مشـارکت کننـد با شـماره گیـری ۳۰۴۰۳۰ # در این امر خیر 
سـهیم شـوند.در مرحلـه اول کـه در ماه مبـارک رمضان اجرا 
شـد، یک میلیون بسـته معیشـتی در نقاط مختلف کشـور 
بیـن اقشـار آسـیب پذیـر توزیـع شـد.این بسـته ها توسـط 
گروه هـای جهـادی، سـمنها، خیریه هـا، متولیـان صنـوف و 
انجمنهـای مـردم نهـاد به دسـت نیازمندان می رسـد.مرحله 
دوم ایـن رزمایـش بـه مدت یکمـاه ادامه خواهد داشـت و 
توزیـع بسـته های معیشـتی به صـورت همزمان در سراسـر 

کشـور آغاز شـده است.

انهدام باند تصادف های 
ساختگی در پایتخت

خیلی از تنبیه بدنی ها در 
مدارس گزارش نمی شود

 توزیع بسته های معیشتی 
بین اقشار کم برخوردار

جامعهجامعه

مشموالن »وام ازدواج« فرزندان بازنشستگان کشوری اعالم شدعدم تمکن مالی کم درآمدها برای مراجعه به روانشناس
مشــاوره  و  روانشناســی  نظــام  رئیــس ســازمان 
بــا اشــاره بــه بنــد )ج( مــاده ۱۰۲ قانــون برنامــه 
ــه و  ــای پای ــث بیمه ه ــه در آن بح ــعه ک ــم توس شش
تکمیلــی وضــع شــده تــا همــه اقشــار جامعــه بتواننــد 
ــت:  ــد، گف ــات روانشناســی و مشــاوره اســتفاده کنن ــا اســتفاده از آن از خدم ب
ــداده  ــه انجــام ن ــای پای ــی شــدن بیمه ه ــت همگان ــی جه ــت اقدام ــوز دول هن
ــن  ــتن تمک ــل نداش ــه دلی ــد ب ــار کم درآم ــه اقش ــت ک ــن درحالیس ــت، ای اس
ــه کنند.محمــد حاتمــی در  ــه روانشــناس و مشــاور مراجع ــد ب ــی نمی توانن مال
گفت وگــو بــا ایســنا، بــا تاکیــد بــر اینکــه خدمــات روانشناســی و مشــاوره بایــد 
همگانــی شــود، اظهــار کــرد: اگــر مــردم بتواننــد در زمــان مواجهــه بــا بحــران از 
خدمــات مشــاور و روانشناســی اســتفاده کننــد، بســیاری از نیازهایشــان برطــرف 
ــیاری از  ــه بس ــد ک ــک می کن ــی کم ــاور و روانشناس ــات مش ــود. خدم می ش
مشــکات بــه آســیب های جــدی منجــر نشــود و از بــروز مســائلی ماننــد قتــل 
جلوگیــری شــود.رئیس ســازمان نظــام روانشناســی و مشــاوره کشــور بــر لــزوم 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــاور اش ــناس و مش ــتفاده از روانش ــرای اس ــازی ب فرهنگ س

ــری از  ــت بهره گی ــردم جه ــان م ــازی می ــتای فرهنگ س ــازمان در راس ــن س ای
خدمــات روانشناســی و مشــاوره، نامــه ای بــه عبدالعلــی علی عســگری- رئیس 
صداوســیما ارســال کــرد، چراکــه مقــام معظــم رهبــری نیــز بــر ایــن موضــوع 
تاکیــد کردنــد کــه مراجعــه بــه روانشــناس و مشــاوره بایــد نهادینه شــود و مردم 
بیاموزنــد هنــگام مواجهــه بــا مشــکل بــه متخصصــان مراجعــه کننــد.وی ادامــه 
داد: امــا از ســوی دیگــر مســئله ای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه مــردم امــکان 
بهره گیــری از خدمــات روانشناســی و مشــاوره را ندارنــد؛ اقشــار کم درآمــد بــه 
ــه  ــه روانشــناس و مشــاور مراجع ــد ب ــی نمی توانن ــل نداشــتن تمکــن مال دلی
کننــد و ایــن خدمــات تنهــا بــه اقشــاری اختصــاص دارد کــه از تمکــن مالــی 
مناســبی بهره مندنــد، ایــن درحالیســت کــه اقشــار کم درآمــد در معــرض خطــر 
ــن  ــری ای ــت پیگی ــن حــال جه ــزود: در عی ــد. حاتمــی اف ــرار دارن بیشــتری ق
مصوبــه، نامــه ای بــه محمدباقــر قالیبــاف - رئیــس مجلــس شــورای اســامی 
نوشــتیم؛ اگــر دولــت واقعــا قصــد دارد بــرای مــردم بــه ویــژه اقشــار کم درآمــد 
ــا افــراد از  کاری انجــام دهــد، بیمه هــای پایــه را در ایــن زمینــه لحــاظ کنــد ت

طریــق بیمــه تامیــن اجتماعــی بــه روانشــناس مراجعــه کننــد.

صنــدوق  منابــع  و  مدیریــت  توســعه  معــاون 
بازنشســتگی کشــوری از مشــخص شــدن یــک 
هــزار نفــر از مشــموالن و واجدیــن شــرایط دریافــت 
فرزنــدان  ازدواج  تومانــی  تســهیات ۲۰ میلیــون 
ــه گــزارش ایســنا، فتــح هللا شــعبانی روز )دوشــنبه  ــر داد.ب ــدوق خب ایــن صن
۹ تیرمــاه( گفــت: مشــموالن دریافــت یــک هــزار فقــره تســهیات ۲۰ میلیــون 
ــتگی  ــدوق بازنشس ــن صن ــتگان و موظفی ــدان بازنشس ــی ازدواج فرزن تومان
ــِی مــدارک و  کشــوری پــس از قرعــه کشــی، اولویــت بنــدی و راســتی آزمای
اســناد ارســالی، مشــخص شــده انــد و پرداخــت تســهیات بــه حســاب ایــن 
ــد  ــام خواه ــه اتم ــاری ب ــه ج ــان هفت ــا پای ــاز و ت ــنبه( آغ ــراد از روز )دوش اف
ــق  ــن تســهیات از طری ــن ای ــام آنای ــت ن ــان اینکــه ثب ــا بی رسید.شــعبانی ب
ســایت صنــدوق بازنشســتگی از ســوم تــا ۲۰ خردادمــاه انجــام شــد، گفــت: 
ایــن تســهیات شــامل فرزندانــی مــی شــد کــه تاریــخ عقدنامــه آنهــا از اول 

ــد. ــاه ۹۹ باش ــت م ــان ۳۱ اردیبهش ــا پای ــن ۹۸ ت فروردی
ــرای  ــدوق بازنشســتگی کشــوری ب ــل صن ــد مدیرعام ــه تاکی ــاره ب ــا اش وی ب

اجــرای فصلــی ایــن تســهیات، گفــت: قــرار شــد پرداخــت وام ازدواج فرزندان 
بازنشســتگان و وظیفــه بگیــران در چهــار دوره و هــر دوره بــرای یــک هــزار فقره 

اجرایــی شــود.
ــح  ــدوق بازنشســتگی کشــوری تصری ــع صن ــت و مناب ــاون توســعه مدیری مع
ــا اقســاط ۶۰ ماهــه )۵ ســاله(  کــرد: ایــن تســهیات ۲۰ میلیــون تومــان و ب
بــوده کــه بــه غیــر از ثبــت نــام اینترنتــی و تحویــل مــدارک بــه اســتانها جهــت 
ــت  ــرای دریاف ــده ای ب ــه شــرایط خــاص و پیچی ــچ گون ــی، هی راســتی آزمای
مثــل داشــتن ضامــن و اســناد بانکــی و مالــی نــدارد کــه پــس از تاییــد نهایی، 
ــه تعــداد  ــه حســاب شــخص بازنشســته متقاضــی و مشــمول ب ــغ وام ب مبل

تســهیات در نظــر گرفتــه شــده، واریــز خواهــد شــد.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل صنــدوق بازنشســتگی 
کشــوری، شــعبانی یــادآور شــد: در ایــن دوره، بــرای دریافــت وام ازدواج 
فرزنــدان بیــش از ۲۹ هــزار نفــر درخواســت خــود را ثبــت کردنــد کــه از ایــن 
میــان و در گام نخســت، بــا توجــه بــه منابــع در اختیــار، حــدود یــک هــزار نفــر 

مشــمول و واجــد شــرایط دریافــت ایــن تســهیات شــدند.
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ملی کشور به ثبت رسید.«

میراثمیراث

جدیدترین کشف در محوطه  »کافرکلی ها«ی آملبررسی همکاری های مشترک بنیاد رودکی و اپرای وین

مدیرعامـــل بنیـــاد رودکـــی و معـــاون 
ــق  ــن از طریـ ــی ویـ ــرای دولتـ ــی اپـ فنـ
ویدئـــو کنفرانـــس دربـــاره همکاری هـــای 
ـــه نوســـازی تـــاالر وحـــدت  مشـــترک از جمل
گفت وگـــو کردند.بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی و امـــور بین الملـــل بنیـــاد 
ـــی  ـــن فرهنگ ـــس انجم ـــفیر و ریی ـــاون س ـــر، مع ـــاندر ریگ ـــی،  الکس رودک
ــی و  ــاد رودکـ ــل بنیـ ــی مدیرعامـ ــدی افضلـ ــا مهـ ــران، بـ اتریـــش در ایـ
کریســـتوفر ویـــدورا، معـــاون فنـــی اپـــرای دولتـــی ویـــن در خصـــوص 
توســـعه همکاری هـــای هنـــری دیـــدار و بحـــث و تبـــادل نظـــر کردند.بـــا 
ـــن،  ـــرای وی ـــالن اپ ـــدت و س ـــاالر وح ـــترک ت ـــای مش ـــه ویژگی ه ـــه ب توج
ـــدت و  ـــاالر وح ـــی ت ـــینری و فن ـــازی بخـــش ماش ـــازی و نوس ـــز، بازس تجهی
ـــازها  ـــداری س ـــزات نگه ـــازی تجهی ـــاوره در استانداردس ـــه مش ـــن ارای همچنی

و نت هـــا از نـــکات مهـــم ایـــن کنفرانـــس ویدئویـــی بـــود.
ــی از  ــژه ناشـ ــرایط ویـ ــه شـ ــاره بـ ــا اشـ ــرف بـ ــه دو طـ ــن جلسـ در ایـ
شـــیوع بیمـــاری کرونـــا در ســـطح جهـــان و محدودیت هـــای برگـــزاری 

برنامه هـــای هنـــری بـــا حضـــور هنرمنـــدان، در مـــورد شـــیوه های نویـــن 
ـــزاری  ـــد؛ برگ ـــی کردن ـــور مذاکرات ـــان دو کش ـــری می ـــات هن ـــش تعام افزای
اجراهـــای مشـــترک و تشـــکیل مســـترکاس های آموزشـــی بـــه صـــورت 
آنایـــن از جملـــه پیشـــنهادهای مطـــرح شـــده در ایـــن نشســـت بـــود. 

همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه پروتکل هـــای بهداشـــتی مطـــرح بـــرای 
بازگشـــایی تاالرهـــای هنـــری، دو طـــرف بـــر تبـــادل تجربیـــات خـــود در 
ـــرداری از  ـــره ب ـــان به ـــه از زم ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــد کردند.ب ـــه تاکی ـــن زمین ای
ـــزات  ـــه گذشـــته اســـت بســـیاری از تجهی ـــار ده ـــش از چه ـــاالر وحـــدت بی ت
ـــاالر وحـــدت دچـــار  ـــه ت ـــکار رفتـــه در سیســـتم مکانیکـــی و گرداننـــده صحن ب
فرســـودگی شـــده اســـت و چنـــدی پیـــش بـــه همیـــن دلیـــل یکـــی از 
ـــده  ـــی ش ـــیب دیدگ ـــار آس ـــدت دچ ـــاالر وح ـــه ت ـــده صحن ـــای گردانن چرخه
ـــاخته  ـــه س ـــن قطع ـــه ای از ای ـــی نمون ـــان ایران ـــاش مهندس ـــا ت ـــه ب ـــود ک ب
ـــت آورد.  ـــود را بدس ـــش خ ـــت چرخ ـــددا قابلی ـــدت مج ـــاالر وح ـــا ت ـــد ت ش
ـــاالر و  ـــن ت ـــزات ای ـــازی تجهی ـــازی و نوس ـــزوم بازس ـــل ل ـــا قب ـــا از مدته ام

ـــود. ـــده ب ـــاس ش ـــی احس ـــادگار مل ـــن ی ـــن ای ـــر از اماک ـــیاری دیگ بس

بررســی  پــروژه  فصــل  نخســتین  »در 
کاِفرِکلی هــا  مجموعــه  شناســایی  و 
و  صخــره ای  دســتکند  )مجموعــه  
در  آمــل  شهرســتان  در  کوهســتانی( 
ــره  ــه و مقب ــور دخم ــتودان، گ ــود اس ــواهد از وج ــتین ش ــدران، نخس مازن
ــل از  ــه نق ــزارش ایســنا ب ــی، کشــف و شناســایی شــد.«به گ ــرز میان در الب
ــاح  ــم ف ــی و گردشــگری، میث ــراث فرهنگ ــی پژوهشــگاه می ــط عموم رواب
ــام  ــا اع ــا - ب ــه کافرکلی ه ــی مجموع ــت باستان شناس ــت هیئ - سرپرس
ــه  ــک ب ــه نزدی ــروز ک ــا ام ــده ت ــی های انجام ش ــت: در بررس ــر گف ــن خب ای
ــد  ــان مانن ــش الریج ــراز بخ ــتانی دره ه ــتاهای کوهس ــه در روس ۱۰ مجموع
»کَهــرود«، »َپنجــاب«، »نیــاک«، »ُپــل مــون«، »اِنِهــه«، »گَزانــه« و 
ــی از  ــار« بررســی، شناســایی و مســتندنگاری شــده اند، شــواهد جذاب »َم
موجودیــت کارکردهــای متفــاوت بــرای مــا آشــکار شــده اســت، بــه طوری کــه 
ــر  ــه از نظ ــت دو مجموع ــه در نهای ــد ک ــی نشــان می ده ــای ابتدای تحلیل ه
ــر  ــا از منظ ــر محوطه ه ــد و دیگ ــم باش ــه ه ــبیه ب ــت ش ــرد می توانس کارب

ــا بیــان این کــه مهمتریــن  عملکــرد متفــاوت هســتند.این باستان شــناس ب
تحلیل هــای اولیــه از ایــن مجموعه هــای دســتکند، نشــان از کاربــری 
ــرز(  ــین های الب ــی از شاهک نش ــاید یک ــره )ش ــه و مقب ــتودان، گوردخم اس
دارد و ایــن فرایــض، بــا مبنــای کامــاً علمــی، محصولــی از مقایســه ابعــاد، 
ــا نمونه هــای مشــابه در کشــور اســت، ادامــه داد: در  ــه ب فــرم، شــکل و گون
فرضیــه آرامگاهــی، شــکل و شــمایل ســاختاری و فضــای تدفیــن به صــورت 
تخــم مرغــی )یــا وان ماننــد( در بســتر ســنگی ایــن دســتکندها حفــر شــده 
و بــا مصالــح ســنگ و آجــر و مــات گــچ و ســاروج مشــخص بــود. همچنین 
ــی از  ــک شــکل )در یک ــو و اتاق ــو در ت ــان ت ــوع پ ــه، ن ــه گوردخم در فرضی
ــای  ــا هــم ایجــاد شــده( و بقای ــط ب ــوه و مرتب ــاق در دل ک ــار ات ــا، چه آن ه
ــوت  ــودن در آن را ق ــته ب ــی بس ــاالً زمان ــه احتم ــه ورودی ک ــر بدن ــات ب م
ــکل،  ــتودان، ش ــه اس ــر در فرضی ــوی دیگ ــت. از س ــود داش ــد، وج می بخش
ــتودان های  ــای اس ــا نمونه ه ــده آن ب ــی و ایجادش ــای داخل ــاختار و فض س
اســتان فــارس مشــابه بــوده و برخــی بــه گونــه شــکلی، قوســی و اســتوانه ای 

بوده انــد.           

مدیـرکل دفتـر آمـوزش و مطالعـات گردشـگری از راه اندازی 
سـامانه یکپارچـه آمـوزش مجازی گردشـگری خبـر داد.

به گزارش ایسـنا به نقل از روابط عمومی معاونت گردشـگری 
زاهـد  صنایع دسـتی،  و  میراث فرهنگـی، گردشـگری  وزارت 
شـفیعی گفـت: بـا توجـه بـه تاکیـد وزیـر میـراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی مبنـی بر تمرکز بـر آموزش های 
مجازی در شـرایط شـیوع ویـروس کرونا، راه اندازی سـامانه 
یکپارچـه آمـوزش مجـازی در دسـتور کار ایـن معاونـت قرار 
گرفـت تـا بـه واسـطه آن بسـتری مجـازی و مطمئـن بـرای 
کلیـه فراگیـران از سراسـر کشـور و نیز اسـاتید و موسسـات 
هم اکنـون  رو  ایـن  از  شـود.  فراهـم  آموزشـی گردشـگری 
دوره هـای کوتاه مـدت گردشـگری از جملـه راهنمایـان تـور 
فرهنگـی، طبیعت گـردی، زمینـ  گردشـگری و مدیریت فنی 
بنـد »ب« بـه صـورت مجازی برای هموطنان سراسـر کشـور 

مهیا شـده اسـت.  
او بـا بیـان اینکـه آموزش مقوله ای تعطیل نشـدنی، مسـتمر 
و پویاسـت و ضـرورت دارد در تمـام شـرایط حفـظ و برقـرار 
امـر مسـتثنی  ایـن  از  افـزود: آمـوزش گردشـگری  باشـد، 
نیسـت و نیـروی انسـانی شـاغل در ایـن صنعـت نیازمنـد 
بـه همگام سـازی و بازنگـری مهارت هـا وآموخته هـای خـود 
حتی در شـرایط غیرعادی وحادی مانند شـیوع کرونا اسـت.
شـفیعی ادامه داد: اسـتفاده از فرصت هـا و امکانات ارتباطی 
از راه دور همـواره مدیـران بخـش گردشـگری را بـه اسـتفاده 
از فناوری هـای نـو ترغیـب کـرده اسـت، لیکـن  بـه دنبـال 
شـیوع ویـروس کرونا و ضـرورت پرهیز از اجتمـاع مخاطبان 
رعایـت  بـه  التـزام  نیـز  و  محـدود  و  بسـته  فضاهـای  در 
پروتکل هـای بهداشـتی و فاصله گـذاری اجتماعـی، تسـریع 
در بهـره گیـری از آموزش های مجازی را تشـدید کرده اسـت 
و همچنیـن انگیـزه  و اهـداف دیگـری نظیـر ضـرورت توزیع 
امکانـات و فرصت هـای  علمـی و نیـز رعایت تـوازن و عدالت 
آموزشـی بـرای تمام مناطـق برخوردار و کمتر برخوردار کشـور 

را مضاعـف کرده اسـت.

سوژه راه اندازی 
سامانه آموزش 

مجازی گردشگری 

پیشینه دین مداری ایرانیان در فهرست ملی فرهنگی ناملموس

آیین ِسدره پوشی جشنی است که خانواده های زرتشتی برای فرزندان خود هنگام رسیدن به سن هوشیاری و 
مسئولیت پذیری برگزار می کنند. 

مهــارت  زرتشــتیان،  سدره پوشــی  ن 
پوشــش  زرتشــتیان،  کُشــتی بافی 
واپســین  در  زرتشــتی،  بانــوان 
ــراث   ــت می ــی ثب ــورای مل ــت ش نشس
ــوان  ــران، به عن ــوس ای ــی ناملم فرهنگ
ــی  ــت مل میراث فرهنگــی ناملمــوس ثب

ــد. ش
بــه  ناملمــوس  فرهنگــی  میــراث 
فرهنگــی  فرایندهــای  و  تولیــدات 
گفتــه می شــود کــه در پــی گذشــت 
باقــی  پیشــین  نســل های  از  زمــان 
دارایی هــای  از  بخشــی  مانده انــد. 

ــد  فرهنگــی، محصوالتــی ملمــوس مانن
هنــری  کارهــای  یــا  ســاختمان ها 
ــای  ــال بخش ه ــن ح ــا ای ــتند. ب هس
زیــادی از فرهنــگ بــه  شــکل ناملموس 
اســت؛ ماننــد ترانــه، موســیقی، رقــص، 
درام، توانمنــدی، آشــپزی، هنــر صنایــع 
گوناگــون.  جشــنواره های  و  دســتی 
ــمار  ــگ به ش ــکل هایی از فرهن ــا ش اینه
و  ثبــت  قابــل  کــه  کــه  می رونــد 
ــوده  ــوس نب ــی ملم ــتند ول ــط هس ضب
ــی  ــل فیزیک ــره در مح ــت ذخی و قابلی
ــق  ــی از طری ــد ول ــوزه را ندارن ــد م مانن
ابزارهــا و وســایلی کــه در آن هــا بــه کار 
ــتند.  ــردن هس ــل تجربه ک ــد قاب رفته ان
توســط  فرهنگــی  وســایل  ایــن 

متحــد گنجینه هــای  ملــل  ســازمان 
شده اســت. نامیــده  بشــری 

زرتشــتیان،  سدره پوشــی  آئیــن 
زرتشــتیان،  کُشــتی بافی  مهــارت 
پوشــش بانــوان زرتشــتی، در واپســین 
ــراث   ــت می ــی ثب ــورای مل ــت ش نشس
فرهنگــی ناملمــوس ایــران، بــه  عنــوان 
ــی  ــت مل میراث فرهنگــی ناملمــوس ثب
شــد. مهــارت کشــتی بافی، پوشــش 
ــی،  ــن سدره پوش ــتی، آیی ــوان زرتش بان
از آثــار پیشــنهادی در شــورای ملــی 
ناملمــوس  فرهنگــی  میــراث   ثبــت 
ــن  ــی ای ــت مل ــا ثب ــه ب ــود ک ــران ب ای

میــراث فرهنگــی موافقــت شــد.
بــه گــزارش وزارت میــراث فرهنگــی 

دفتــر  مدیــرکل  پورعلــی،  مصطفــی 
ــی  ــورای مل ــت ش ــار در نشس ــت آث ثب
ناملمــوس  میراث فرهنگــی  ثبــت 
اثــر   ۵۵ مجمــوع  از  کــرد:  عنــوان 
ایــام،  اســتان های  از  پیشــنهادی 
قــم، لرســتان، یــزد و گیــان، ۴۸ اثــر 
ــارت کشــتی بافی  ــی شــد. مه ــت مل ثب
ــتی،  ــان زرتش ــش زن ــتیان، پوش زرتش
در  زرتشــتیان،  سدره پوشــی  آییــن 
میــان آثــار  اســتان یــزد، به عنــوان 
میراث فرهنگــی ناملمــوس بــه ثبــت 

ــید. ــی رس مل
مصطفــی فاطمــی مدیــرکل میــراث 
صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی، 
دســتی اســتان یــزد نیــز بــه خبرنــگار 
آئیــن  ملــی  ثبــت  دربــاره  ایرنــا 
بانــوان  پوشــش  و  پوشــی  ســدره 
ــار  ــتین ب ــرای نخس ــت: ب ــتی گف زرتش
از شــهرداری کمــک گرفتــه  و ایــن 
ــی شــد. ــت مل ــای زرتشــتی ثب آئین ه
اســت  جشــنی  ِسدره پوشــی  آییــن 
بــرای  زرتشــتی  خانواده هــای  کــه 
فرزنــدان خــود هنــگام رســیدن بــه 
ســن هوشــیاری و مســئولیت پذیری 
ــر  ــر و پس ــر دخت ــد. ه ــزار می کنن برگ
در خانــواده  زرتشــتی، هنگامــی کــه 
آموزش هــای پیامبــرش را درک  کنــد 
برپــا  سدره پوشــی  جشــن  او  بــرای 
خــود  نیــاکان  آییــن  او  می شــود. 
می بنــدد  پیمــان  و  می پذیــرد  را 
در  را  راســتی  آییــن  ســفارش های 
زندگــی بــه کار گیــرد. نوجوان زرتشــتی 
ــاکان  ــن نی ــا ســدره پوش شــدن، آیی ب
از  پیــروی  بــا  و  را می پذیــرد  خــود 
راســتی بــه آن پایبنــد می شــود. در 

برگــزاری آییــن سدره پوشــی ســفره ای 
ســفید گســترده می شــود و روی آن 
ــراغ  ــا چ ــمع ی ــرو، ش ــدان گل و س گل
)آجیــل  لــرک  آتشــدان،  روشــن، 
آمیختــه از چنــد میــوه ی خشــک(، 
میــوه، نقــل و شــیرینی، قنــد ســبز 
و بشــقابی کــه مخلــوط دانــه  برنــج 
و بــرگ ســبز آویشــن در آن ریختــه 
گذاشــته  آن  روی  کشــتی  و  شــده 

می چیننــد. برســفره  را   اســت 
در ایــن آییــن، نخســت بــا نشــان 
ــه  ــان ب ــه مهمان ــه و گاب ب دادن آیین
آنــان خوش آمــد می گوینــد، ســپس 
پذیرایــی  شــیرینی  و  شــربت  بــا 
می شــوند. نوجــوان در حالــی کــه ســر 
و تــن خــود را شســته اســت، ِســدره و 
لبــاس ســراپا ســفید بــر تن و پوشــش 

همراهــی  بــا  دارد،  ســر  بــر  ســفید 
ــی در  ــفره  سدره پوش ــار س ــد در کن موب
برابــر روشــنایی می نشــیند. بــا آوای 
اوســتاخوانی موبــد، کُشــتی بــه گونــه ای 
ویــژه  روی ســدره بســته می شــود. 
همچنیــن نوجــوان بــا خوانــدن بخشــی 
از اوســتا بــه پایبنــدی خــود بــه آییــن 

می دهــد. یکتاپرســتی گواهــی 
ِســدره پیراهنــی ســفید و گشــاد از 
آســتین های  اســت،  پنبــه  جنــس 
آن  کــه  دارد  یقــه  بــدون  و  کوتــاه 
تــا  می کننــد  تــن  لبــاس،  زیــر  را 
ــاد  ــه ی ــی را ب ــی و فروتن ــواره پاک هم
داشــته باشــند. جامــه ای ســاده کــه در 
فرهنــگ زرتشــتی نشــان ســادگی و 

پاکــی بــه شــمار مــی رود.

مدیـرکل میـراث و گردشـگری اردبیل با اشـاره 
بـه آنکـه سـفر بـه اردبیـل ۴۰ درصـد ارزانتـر از 
سـایر استان هاسـت از ارائـه تخفیف هایـی تـا 
۵۰ درصـد توسـط هتل هـا بـه مسـافران خبـر 
میراث فرهنگـی،  )مدیـرکل  فاحـی  نـادر  داد. 
گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان اردبیـل( 
بـا اشـاره بـه بازگشـایی مراکـز روبـاز آبگـرم  در 
اسـتان، گفـت: گردشـگری در حالـت ریکاوری 
بـه سـر می بـرد و با توجـه به آنکه تمام کسـب 
و کارهـای گردشـگری فعـال شـده اند، خودمان 
را بـرای پذیرایی از گردشـگران تابسـتانی آماده 
می کنیـم. ضمـن آنکـه مراکـز روبـاز آب هـای 
پروتکل هـای  رعایـت  بـا  آبگرم هـا  و  معدنـی 
بهداشـتی در اسـتان فعـال شـده  اند و تاکنـون 

ایـن  فعالیـت  در خصـوص  مشـکل خاصـی 
مجموعه هـا نداشـتیم و سـبب شـیوع ویروس 
کرونـا نیـز نشـده  اند.او ادامـه داد: تحلیـل مـا 
آن اسـت کـه بعـد از کرونـا، رونـق گردشـگری 
بیشـتر در حوزه داخلی باشـد از این رو اسـتان 
کسـب  بـرای  الزم  آماده سـازی های  اردبیـل 
درصـد بیشـتری از تعـداد گردشـگران داخلـی 
یکسـو  از  اسـت.  داده  قـرار  کار  دسـتور  در  را 
اقلیـم خنـک ایـن اسـتان و از دیگر سـو وجود 
جاذبه هایـی از میـراث جهانـی گرفته تـا میراث 
ملـی از پل هـای معلـق تا پیسـت های اسـکی 
و محوطه هـای تاریخـی و گردشـگری، می تواند 
ایـن اسـتان را تبدیل بـه مقصد مناسـبی برای 
سـفرهای تابسـتانی کند.فاحـی بـا اشـاره بـه 

از ۵۰  اردبیـل بیـش  آنکـه هتل هـای اسـتان 
درصـد تخفیف را به مسـافران این اسـتان ارائه 
می دهنـد، تصریح کـرد: نباید فرامـوش کرد که 
یکـی از خصوصیـات بـارز گردشـگری اردبیـل، 
ارزان بـودن هزینـه سـفر اسـت. حتـا می تـوان 
گفـت، نـرخ سـفر به اردبیـل بیـش از ۴۰ درصد 

کمتـر از میانگیـن بسـته های سـفر بـه سـایر 
شـهرها و اسـتان های کشـور اسـت. هرچند در 
خردادمـاه شـاهد حضور گردشـگران در اسـتان 
افـت  سـال گذشـته  بـه  نسـبت  امـا  بودیـم 
چشـمگیری داشـت بـا ایـن وجـود امیدواریم 

گردشـگری بـه حالـت عـادی خـود بازگـردد.

سفر به اردبیل ۴۰ درصد ارزانتر 
از سایر استان هاست

موافقت با تحویل هدایای 
ریاست جمهوری به میراث فرهنگی

محمدحســن طالبیــان معــاون میراث  فرهنگــی کشــور از موافقــت دکتــر روحانــی 
بــرای تحویــل هدایــای نفیــس و ارزشــمند بــه رئیــس جمهــوری در دوره هــای 
ــه  ــر داد. ب ــی، گردشــگری و صنایع دســتی خب ــه وزارت میراث فرهنگ ــف ب مختل
ــت:  ــی گف ــاون میراث  فرهنگ ــان مع ــن طالبی ــا، محمدحس ــزارش میراث آری گ
»پــس از ســال ها تــاش، در پــی پیشــنهاد وزیــر میراث فرهنگــی، گردشــگری 
ــه  ــار نفیــس، فاخــر و ارزشــمند هدیه شــده ب ــل آث ــرای تحوی و صنایع دســتی ب
رئیــس جمهــوری در دوره هــای مختلــف بــه ایــن وزارتخانــه، آقــای دکتــر روحانی 
بــا ایــن پیشــنهاد موافقــت کــرد.«او ادامــه داد: »از ایــن رو بــرای نخســتین بــار 
هدایــای فاخــر و نفیــس مذکــور اهدایــی بــه رئیــس جمهــوری بــه عنــوان امــوال 
ــی، گردشــگری و  ــوال وزارت میراث فرهنگ ــای ام ــه امن ــران ب ــی ای میراث فرهنگ
صنایع دســتی تحویــل خواهــد شــد.«طالبیان ضمــن قدردانــی ویــژه از رییــس 
جمهــوری بــرای موافقــت بــا ایــن اقــدام فرهنگــی کــه نقطــه عطفــی برای کشــور 
خواهــد بــود و امیــدواری بــرای تــداوم ایــن تصمیــم و ســنت فرهنگــی در آینــده، 
اظهــار کــرد: »ایــن اشــیا و هدایــا بــه محــض تحویــل در ســامانه جــام موزه هــای 
کشــور ثبــت می شــود و پــس از برنامه ریزی هــای الزم و طراحــی فضــای 

نمایشــی، بــه زودی بــرای عمــوم مــردم بــه نمایــش گذاشــته خواهــد شــد.«

ته
نک

ــه رنگ هــای  ــه ب ــد ک زرتشــتیان پوششــی ســنتی دارن
ــان  ــان بیگم ــر آن ــش س ــی در پوش ــت ول ــن اس روش
اســت.  نبــوده  بی تاثیــر  غالــب  فرهنگ هــای 
ــر زن و  ــوی س ــرای م ــژه ای ب ــتور وی ــی و دس چگونگ
ــه  ــه ســفارش ب ــدارد بلک ــی وجــود ن مــرد از نظــر دین
پاکــی تــن و بهداشــت روان را بایــد زرتشــتیان نســبت 
بــه جــای زندگــی خــود دریابنــد و از روی آزادی، آنچــه 
را شایســته جایــگاه آنهاســت برگزیننــد. در بیشــتر 
ــیاه در  ــره و س ــگ تی ــود رن ــده می ش ــش ها دی پوش
ــزا  ــم اف ــوگ و غ ــره س ــگ تی ــون رن ــت چ ــا نیس آنه
بــه شــمار مــی رود و جلــوه  شــادمانی را در آنــان 
کاهــش مــی داده اســت. لبــاس زن و مــرد، بــه ویــژه 
بانــوان بــه شــکلی دوختــه می شــده کــه هــر دو کنــار 
یکدیگــر کارهــای روزانــه را انجــام مــی داده و دســت و 
پــای زن و مــرد بــرای نگهــداری پوشــش آنــان درگیــر 

ــت. ــوده اس ــش نب پوش

گردشگریمیراث

فهرست کشورهای مجاز برای سفر به اروپااتمام مرمت پل تاریخی آق قال 
اداره کل  میراث فرهنگـی  معـاون 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
صنایع دسـتی استان گلسـتان از 
اتمام مرمت وآغـاز نورپردازی پل 
تاریخـی آق قـا و مرمت ضلع شـرقی مرکز محله سرچشـمه 
در گرگان خبر داد. سـارا اخوت روز دوشـنبه 9 تیر 99 با اشـاره 
بـه قدمـت دوره صفـوی پل تاریخی آق قا گفـت: »این پل با 
تزئینـات آجـری زیبـا  از جمله آثار تاریخی اسـتان گلسـتان 
اسـت که با سـاخت پلی ديگر بـر روی رودخانـه گرگانرود در 
ايـن محـل، از آن برای عبور و مرور عابران پياده و گردشـگران 
اسـتفاده می شـود.«او بـا تاکیـد بـر اینکـه قدمـت و اهميت 
تاريخـی و فرهنگـی اين پل باعث شـده كه ايـن اثر تاريخی 

در رديـف يكـی از مهم ترين جاذبه های گردشـگری گلسـتان 
قـرار گيـرد، افـزود: »ایـن سـازه تاریخـی به صورت مسـتمر 
از سـوی کارشناسـان پایـش می شـود و از سـال ١٣84 تـا 
کنـون در برهه هـای مختلف مـورد مرمت قرار گرفته اسـت.« 
اخـوت، دیواره سـازی، ترمیم پایه های پل، استحکام بخشـی 
شـامل خاک بـرداری، لجن بـرداری و اجـرای بریـد عرضـی، 
احـداث دو دهنـه طاق، کف سـازی عبـورگاه، دسـت انداز پل و 
.... را از جملـه اقدامـات مرمتـی صورت گرفته بر روی این پل 
تاریخـی برشـمرد و افـزود: »در فـاز جدید مرمـت نورپردازی 
ایـن بنـا به منظـور نمایـش شـکل، ابعـاد بنـا و نمـای آن در 
دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت کـه تـا پایان مـرداد مـاه قابل 

بهره بـرداری خواهـد بود.«

چهـــار  گذشـــت  از  پـــس 
ــه  ــت ورود بـ ــاه از ممنوعیـ مـ
اتحادیـــه اروپـــا، مرزهـــای 
اتحادیـــه اروپـــا بـــه زودی 
ـــم ۱۴  ـــت ک ـــهروندان دس ـــه روی ش ـــمی ب ـــور رس ـــه ط ب

ــد. ــد شـ ــاز خواهـ ــور بـ کشـ
بـــه گـــزارش ایســـنا و بـــه نقـــل از فوربـــس، انتظـــار 
مـــی رود فهرســـت نهایـــی کشـــورهایی کـــه مرزهـــای 
ـــد، در  ـــد ش ـــاز خواه ـــا ب ـــه روی آن ه ـــا ب ـــه اروپ اتحادی

 ایـــن هفتـــه اعـــام شـــود.
ـــای  ـــه تصمیم ه ـــه ب ـــا توج ـــد« ،  ب ـــزارش »لومون ـــق گ طب
ــهروندان ۱۴  ــا، شـ ــه اروپـ ــران اتحادیـ ــه سـ روز جمعـ

کشـــور می تواننـــد از روز یکـــم جـــوالی بـــه ایـــن 
منطقـــه ســـفر کننـــد امـــا نـــام کشـــورهایی همچـــون 
ـــی  ـــت انتخاب ـــیه در فهرس ـــل و روس ـــده، برزی ایاالت متح

ــورد. ــم  نمی خـ ــه چشـ بـ
ایـــن فهرســـت هـــر دو هفتـــه یـــک بـــار مـــورد 
ــن  ــاس ایـ ــر اسـ ــت. بـ ــد گرفـ ــرار خواهـ ــی قـ بررسـ
فهرســـت، شـــهروندان کشـــورهای الجزایـــر،  اســـترالیا، 
کانـــادا،  گرجســـتان، ژاپـــن، صربســـتان،  کـــره جنوبـــی،  
مونته نگـــرو،  مراکـــش، نیوزیلنـــد،  روآنـــدا، تایلنـــد،  
ــه  ــوالی بـ ــم جـ ــد از یکـ ــه می تواننـ ــس و اروگوئـ تونـ

ــد. ــفر کننـ ــا سـ ــه اروپـ ــورهای اتحادیـ کشـ

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
تولیـد  یـاوران  طـرح  اجـرای  از  مرکـزی 
همزمـان با سراسـر کشـور در اسـتان مرکزی 
خبـرداد و گفـت: ایـن طـرح با هـدف حضور 
تحقیقاتـی  مراکـز  کارشناسـان  و  محققـان 
اسـتان در مـزارع و در کنار کشـاورزان و بهره 

برداران اجرایی شده است.
آنجفـی افـزود: حضـور نداشـتن کارشناسـان 
در کنـار کشـاورزان و بهره گیـری از دانش روز 
ایـن  از جملـه مهمتریـن مشـکات  همـواره 
بخـش بـه شـمار می رفـت کـه با اجـرای این 
طـرح گام موثـری در تزریـق فنـاوری روز بـه 
و  بهـره وری  بهبـود  و  کشـاورزی  بخـش 

افزایش تولید برداشـته شده است.
وی گفـت: انتقـال دانـش و حضـور محققـان 

در عرصه هـای بخـش کشـاورزی در راسـتای 
افزایـش عملکـرد و تولیـد در داحد سـطح از 
جملـه برنامه هـای اولویـت دار وزارت جهـاد 

کشـاورزی در سال جاری است.
مرکـز  محققـان  حضـور  افـزود:  آنجفـی 
منابـع  و  کشـاورزی  آمـوزش  تحقیقـات، 
طبیعـی اسـتان مرکـزی و مدیریـت ترویـج 
در  اسـتان  ایـن  جهـاد کشـاورزی  سـازمان 
از سـه سـال  عرصه هـای بخـش کشـاورزی 

گذشته آغاز شده است. 
وی ادامـه داد: طـرح یاوران تولید از اسـتان 
مرکـزی آغـاز و در راسـتای بررسـی وضعیت 
موجـود و ارایـه گزارش هـا و رفـع مشـکات 
بخـش کشـاورزی امسـال در سـطح کشـور 

اجرایی شده است.

اجرای طرح یاوران تولید همزمان با سراسر کشور در 
استان مرکزی
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افقی
 ۱ - تقاضای معافیت از كار و خدمت 

اداری، طلب بخشش كردن - از آثار 

باستانی استان فارس۲ - مفتول، نقره 

- ابزار اضافه الزم - ریسمان۳ - خاک 

سفالگری، خاک سرخ، خاک عهد 

عتیق - عنوان امپراتوران رومی - وزيدن 

باد۴ - كنایه از آدم سبك - شهر ساحلی 

- تکرار حرف - انبار غله۵ - نوعی نان 

- سرگذشتها - عدد منفی، جواب سر 

باال۶ - مایه حیات، مایه روشنایی، مظهر 

پاكی - زیان رسانیدن - واحد پول قدیم 

هلند۷ - چراگاه ایات - روبرو - قوه 

رشد و نمو۸ - فصل پاییز - باجه وگیشه 

- پذیرنده یا شایسته۹ - کارگر - دستور 

زبان - چوبه اعدام، خانه تازی۱۰ - هادی 

الکتریکی، هر جسم هادی الکتریسیته 

- ژوپیتر، خدای خدایان - كافی، كافی 

است۱۱ - سوپ وطنی، غذای نذری، 

غذای ایرانی - مثل و مانند، بدرستی که 

- سر گوسفند را میبرد، قصاب۱۲ - اسم، 

همه دارند - دهن کجی - سنگ سخت، 

گرانیت - بانگ و آواز۱۳ - از بنادر نروژ 

- وسیله طبخ چای، همکار قوری - تکرار 

حرف۱۴ - روایت كننده . نقل كننده - 

حمله به دشمن، حمله و یورش به دشمن 

- سالخورده، پیر، کهنسال۱۵ - اثری از 

بزرگ علوی - از بازیکنان اسبق منچستر

عمودی 
۱ - نام این مکان تاریخی - نه بی ادبانه۲ 

- بیماری ریوی، نت بیمار - محله، برابری 

- عروس میگیرد، پولی که به عروس و 

داماد داده می شود۳ - چاشنی غذا - 

آرواره، جانوردریایی - بازرگان، سوداگر 

- رقم شده، قلم، نگاشته ۴ - طرز لباس 

پوشیدن، واحد نظامی - ضم وارونه - نو 

ه دختری - شکوه، شکوه و شکایت، 

چوپان آن را به چرا می برد۵ - برادر 

پدر - ریز نمرات - یار ویس۶ - حشره 

ای كه ایده ساخت هلی كوپتر شد - لوله 

تنفسی، از اجزای دستگاه تنفسی،حلقوم 

و گلو، زندان مسعود سعد سلمان - نت 

آخر، عدد ماه، عدد کارمندی، تایید 

ایتالیایی۷ - آفریدگار، پروردگار، خدای 

یكتا - مجانی - امر از کوشیدن۸ - طبق 

دستور پزشك مصرف كنید، دوا - رنگ 

طایی، دماغ سوخته، خیط شده - ستاره، 

کوکب، نجم۹ - زشت و بد - فیلمی از 

غامرضا رمضانی - بندگاه میان ساعد و 

بازو، مرفق۱۰ - استفراغ، به هم خوردن 

حال را گویند - واحد فروش گردو، حافظ 

را به شاخه نبات سوگند دهند و از او 

گیرند، فال گیر می گیرد - کانتري۱۱ 

- تریاك، ماده مخدر - اثری از آلفرد 

دوموسه - جم وارونه۱۲ - میوه معروف 

و شیرین جنوب، خرما - کشور همسایه، 

کشور متجاوز که هشت سال جنگ 

تحمیلی را به پا کرد - پسوند شباهت - 

خویشاوندی۱۳ - دشمن اصلی موش، 

گربه - سمبول - انبار كشتی - گرداگرد 

لب و دهان۱۴ - درخشان، روشن - 

ویران - رود آرام، خم بزرگ۱۵ - بم 

وارونه - نام بازیگر
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 پیام
 ایران

پایان آسفالت راه های روستاهای باالی ۵۰ خانوار تا سال 14۰۰
وزیر راه و شهرسازی گفت: آسفالت راه های روستاهای باالی ۵۰ خانوار تا سال ۱۴۰۰ به پایان می رسد تا هیچ یک از روستاهای 
کشور از نعمت راه آسفالته محروم نباشد.
محمد اسامی با حضور در شرکت کندوان پارس مجری طرح های روکش آسفالت منطقه الموت، تصریح کرد: در شرایط کنونی 
منابع مالی باید به گونه ای تقسیم شود تا راه های اولویت دار هرچه سریعتر به مرحله تکمیل و بهره برداری برسند.

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

جیرفت  
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسند رسـمی برابررای شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۵۳۶۷-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  ۹۸/۱۲/۱۸هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت  تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی اقـای عنایـت الـه تلبـا فرزند 
عبداله بشـماره شناسـنامه ۳صادره ازجیرفت در ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه  به مسـاحت ۲۵۱متر مربع پـاک - فرعی 
از۵۷۲- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی 
ابـاد   از ۵۷۲ -اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی صاحـب 
جیرفـت  بخـش ۴۵کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی 
آقـای منصـور احمـدی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۸۵
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۹/۰۳/۲۷ – تاریـخ انتشـارنوبت 

۹۹/۰۴/۱۰: دوم 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

جیرفت  
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۰۳۴۹-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  ۹۹/۰۲/۲۲هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت  تصرفات 
رئیسـی  محسـن  اقـای  متقاضـی  بامعـارض  مالکانـه 
فرزنـد درویـش بشـماره شناسـنامه ۲۵۶صـادره ازجیرفـت 
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت ۲۱۰متـر مربع 
پـاک - فرعـی از۶۰۹- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـاک - فرعـی از ۶۰۹ -اصلـی قطعـه پنـج واقـع دراراضـی 
حنطـه سـاردوئیه جیرفـت  بخـش ۳۴کرمان خریـداری از 
مالـک رسـمی آقای اکبـر عادلـی محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطاع عموم مراتب دردو نوبـت به فاصله ۱۵روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۷۶
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۹/۰۳/۲۷ – تاریـخ انتشـارنوبت 

۹۹/۰۴/۱۰: دوم 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

جیرفت  
هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع 
مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۰۴۳۲-۹۹/۰۲/۲۷هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بامعـارض 
متقاضـی خانـم تهمینـه فهیمـی  فرزنـد ابراهیـم بشـماره 
شناسـنامه ۷۷۹صـادره ازدرب بهشـت در ششـدانگ یـک 
بـاب خانـه وباغچه بـه مسـاحت ۱۳۵۴/۶۰متـر مربع پاک 
- فرعـی از۱۲۰۴- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 
۱فرعـی از ۱۲۰۴-اصلـی قطعـه ۶ واقع دراراضـی گربه دلفارد  
جیرفـت  بخـش ۳۴کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای 
حبیـب الـه ناصـری وکرامـت دیـو دل محرزگردیـده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 
۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت 

سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:۸۴
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۹/۰۳/۲۷ – تاریـخ انتشـارنوبت 

۹۹/۰۴/۱۰: دوم 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

جیرفت  
هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع 
مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۰۴۳۱-۹۹/۰۲/۲۷هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملک جیرفـت  تصرفات مالکانه بامعـارض متقاضی 
اقـای جهانگیـر امیـری فرزنـد عبـاس بشـماره شناسـنامه 
۶۵۵صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه 
مسـاحت ۲۲۵متـر مربـع پـاک - فرعـی از۶۷۵- اصلـی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از ۶۷۵ -اصلـی 
قطعـه پنـج واقـع دراراضـی سـرخوئیه سـاردوئیه جیرفـت  
بخـش ۳۴کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای سـید 
اسـداله حسـینی هنزائـی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۷۴
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۹/۰۳/۲۷ – تاریـخ انتشـارنوبت 

۹۹/۰۴/۱۰: دوم 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

جیرفت  
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
شـماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۲۲۲۳۰۴- برابـررای  رسـمی 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  ۹۹/۰۲/۲۰هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت  تصرفات 
مالکانـه بامعارض متقاضی اقای مسـعود ناجـی راینی پور 
فرزنـد قاسـم  بشـماره شناسـنامه ۱۳۸۸صـادره ازجیرفـت 
در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان تجـاری سـه طبقـه  به 
مسـاحت ۴۴/۳۰متـر مربع پـاک - فرعـی از۵۷۵- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۱۴ فرعـی از ۵۷۵ -اصلـی 
قطعـه دو واقع درقلعه جمشـید جیرفت  بخـش ۴۵کرمان 
خریـداری از مالک رسـمی خانم پروین السـادات موسـوی 
پورمحرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
صـادر  مالکیـت  سـند  مقـررا ت  طبـق  اعتـراض  وصـول 
خواهدشـد ./م الف:۸۶-تاریخ انتشـار نوبت اول:۹۹/۰۳/۲۷ 

– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۹۹/۰۴/۱۰
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

جیرفت  
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسند رسـمی برابررای شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۵۳۷۷-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  ۹۸/۱۲/۱۷هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت  تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی خانم شـرین دولت کردسـتانی  
فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه ۱۵۱صـادره ازجیرفـت در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت ۲۵۳متـر مربـع 
پـاک - فرعـی از۵۷۴- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـاک ۷۰فرعـی از ۵۷۴ -اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی 
جیرفـت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسـمی خانم 
عصمـت پور بهزادی محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک 
مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۸۳
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۹/۰۳/۲۷ – تاریـخ انتشـارنوبت 

۹۹/۰۴/۱۰: دوم 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

جیرفت  
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۴۰۴۵-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  ۹۸/۰۹/۲۴هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت  تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم سـکینه خواجـه فرزند 
لطـف هللا  بشـماره شناسـنامه ۱۰۴۹صـادره ازجیرفـت در 
ششـدانگ یک باب خانه وباغچه به مسـاحت ۶۳۴/۲۱متر 
مربـع پـاک - فرعـی از۵۱۰- اصلـی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک - فرعـی از ۵۱۰ -اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی 
سـرونی  جیرفـت  بخـش ۴۵کرمـان خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای بختیـار خشـایی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه 
منظـور اطاع عموم مراتب دردو نوبـت به فاصله ۱۵روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۸۲
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۹/۰۳/۲۷ – تاریـخ انتشـارنوبت 

۹۹/۰۴/۱۰: دوم 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

جیرفت  
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۰۴۲۱-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  ۹۹/۰۲/۲۵هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت  تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی اقای مـراد کریمی پـور فرزند 
در  ازجیرفـت  شناسـنامه ۱۹۹صـادره  بشـماره  شمسـعلی 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت ۳۳۴متـر مربع 
پـاک - فرعـی از۵۷۴- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـاک ۶۵فرعـی از ۵۷۴ -اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی 
کهـور کاغ  جیرفـت  بخـش ۴۵کرمـان خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای سـید اکبـر حسـینی  محرزگردیـده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 
۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت 

سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۹۲
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۹/۰۳/۲۷ – تاریـخ انتشـارنوبت 

۹۹/۰۴/۱۰: دوم 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

جیرفت  
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۰۳۶۱-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  ۹۹/۰۲/۲۳هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت  تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی اقـای سـید علـی حسـینی 
کهنـوج فرزنـد سـید رحیـم بشـماره شناسـنامه ۶صـادره 
ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 
۲۶۸/۹۵متـر مربـع پـاک - فرعـی از۵۴۹- اصلـی مفروز 
و مجـزی شـده از پـاک۲۹ فرعـی از ۵۴۹ -اصلی قطعه دو 
واقـع دراراضـی کلـرود جیرفت  بخش ۴۵کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای جـواد نـادری محرزگردیـده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 
۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت 

سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۹۰
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۹/۰۳/۲۷ – تاریـخ انتشـارنوبت 

۹۹/۰۴/۱۰: دوم 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۰۴۲۰-۹۹/۰۲/۲۵هیات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبـت ملک جیرفـت  تصرفات 
اقـای محمدرضـا رئیسـی فرزنـد کرامـت بشـماره شناسـنامه ۳۰۲۰۱۱۷۰۳۸صـادره  مالکانـه بامعـارض متقاضـی 
ازجیرفـت در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن زراعتـی  بـه مسـاحت ۳۸۳۷۰متـر مربـع پـاک -فرعـی از۱۷- اصلـی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از ۱۷-اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی کهنـک  بخـش ۴۵کرمـان  
خریـداری از مالـک رسـمی آقای شـیخک رئیسـی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

./م الـف:۹۳-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۹/۰۳/۲۴ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۹۹/۰۴/۱۰
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی   
تحدیـد حـدود اختصاصـی ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ۲۲۲/۲۵ متـر مربـع بـه 
شـماره فرعـی ۲ مجـزی شـده از سـنگ اصلـی ۱۱۱ واقـع در قریـه ییاقـی بـاالده بخـش ۲۷ گیـان 
تصرفـات مالکانـه اقـای رحمـت الـه زحمتکـش دیگـه سـرا فرزنـد احمـد انتقالـی ملـک از مالـک رسـمی 
آقـای رمضـان معصومـی دیگـه سـرا محـرز گردیـده اسـت لذا بـه اسـتناد مـاده ۱۳ آئین نامـه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی آگهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی بـه نـام 
رحمـت الـه زحمتکـش دیگـه سـرا منتشـر و بـه اطـاع کلیـه مجاورین و صاحبـان حقـوق ارتفاقی می رسـاند 
کـه تحدیـد حـدود پـاک موصـوف از مـورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ راس سـاعت ۱۰ صبـح در محـل شـروع و بـه عمـل 
خواهـد آمـد. چنانچـه هـر یـک از مجاوریـن ملـک مرقوم به حـدود و حقـوق ارتفاقـی ملک مرقـوم واخواهی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی ظـرف مـدت سـی روز اعتـراض خـود را 
کتبـا بـه اداره ثبـت اسـناد و امـاک تالـش تسـلیم و رسـید اخذ نماینـد و برابر مـاده ۸۶ آئین نامـه اصاحی 
قانـون ثبـت معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه ایـن اداره دادخواسـت بـه دادگاه 
محـل تقدیـم دارد در غیـر اینصـورت پـس از گذشـت مـدت مزبـور و ارائـه گواهی عـدم تقدیم دادخواسـت به 
وسـیله متقاضـی یـا نماینـده قانونـی او ایـن اداره بـدون توجـه بـه اعتـراض عملیـات ثبتـی را ادامـه خواهـد 

داد.۶۸۰  تاریـخ انتشـار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(  
بـه موجـب پرونـده اجرایـی کاسـه۹۶۰۰۳۸۱ امـوال غیـر منقول زیـر از طریـق مزایده 

بـه فـروش می رسـد:
شـش دانـگ خانـه پـاک ثبتـی۴۳۶۴  فرعـی از ۱۸۲۰ اصلـی بخـش ۹ واقـع در 
رفسـنجان خیابـان ابـوذر کوچـه ۶ پـاک ۲۶ با سـند مالکیت اصلی به شـماره چاپـی ۱۵۶۵۱۵ 
کـه بـه نـام آقـای حسـین حیـدری محمـد آبـادی ثبـت گردیـده و طبـق سـند بـه مسـاحت 
۵۱۶.۶۱  مترمربـع کـه محـدود بـه حـدود: شـماال: در دو قسـمت اول دیـوار بـه دیـوار بـه طول 
۳.۴۵ متـر بـه شـماره باقیمانـده ۲۲۶ فرعـی از ۱۸۲۰ اصلـی دوم دیوار به دیوار بـه طول ۱۳.۶۵ 
متـر بـه شـماره باقیمانـده ۲۲۶ فرعـی از ۱۸۲۰ اصلـی شرقا:دیواریسـت  بـه طـول  ۳۰.۲۵ متر 
بـه شـماره  باقیمانـده ۲۲۶ فرعـی از ۱۸۲۰ اصلـی جنوبا: درب و دیواریسـت به طـول ۱۷ متر به 
کوچـه غربا:دیـوار بـه دیـوار به طـو ۳۰.۳۵ متر به شـماره ۲۹۳۸ فرعـی از ۱۸۲۰  اصلی که طبق 
نظـر کارشـناس رسـمی دادگسـتری ملـک مذکـور عرصـه مطابق با سـند بـه مسـاحت ۵۱۶.۶۱ 
مترمربـع و اعیانـی در طبقـات پیلوت به مسـاحت ۳۱۶ متر مربع با کاربـری انباری - پارکینگ 
سـرایداری همکـف ، بـه مسـاحت ۳۱۵ متـر مربع با کاربری مسـکونی و اول به مسـاحت ۲۱۲ 
متـر مربـع و جمعـا  بـه مسـاحت ۸۴۳ مترمربـع مـی باشد.ب-مشـخصات فنـی و تجهیزات 
ملـک: سـاختمان اسـکلت فلـزی بـا سـقف هـای تیرچـه و بلـوک و نمای سـاختمان بـا آزاره 

سـنگ چینی سـفید و آجر سـوفال
۴ سـانتی با بندکشـی و درب و پنجره فلزی حفاظ دار اسـت، در طبقه پیلوت انباری و سرایداری و 
موتورخانه با کف سـرامیک و بدنه کاشـی و زیر سـقف سـفید کاری و یا سـیمان کاری است و پله 
ارتباطـی پیلـوت بـه همکـف بـا راه پله که با سـنگ مرمریت و بنـد گرانیتی مشـکی و  نرده چوبی 
و بدنـه تـا ارتفـاع یـک سـنگ و مابقـی بدنـه رنگ آمیزی می باشـد و طبقـه همکف بـا راه پله با 
کـف سـرامیک و مابقـی کاغـذ دیواری و سـقف سـفید کاری ابزار وسـط با رنگ آمیزی اسـت دو 
لوسـتر در ادامـه و یک عدد شـومینه در گوشـه شـمال غربی حال وجـود دارد باردار بـا خانه با کف 
سـرامیک ویـده کاشـی کاری و دارای کابینـت فلـزی با دربهای MDF  می باشـد و سـرویس های 
بهداشـتی بـا کـف سـرامیکی و بدنـه کاشـی کاری و درب آلومینیومـی اسـت و طبقـه اول بـا کف 
سـرامیک و بدنـه سـفید کاری و زیـر سـقف ابـزار گچـی اسـت و آشـپزخانه طبقـه اول بـا کـف 
سـرامیک و بدنـه کاشـی کاری و دارای کابینـت فلـزی اسـت تـراس با کـف و نرده فلـزی فرفورژه 
اسـت .کـف حیـاط موزاییـک و پلـه ها با سـنگ چینـی و دیـوار حیاط آجر سـفال و ملـک دارای 
آیفون تصویری اسـت سیسـتم سرمایشـی کولر آبی و گرمایش شـوفاژ و موتورخانه مرکزی می 
باشـد ملـک دارای پایـان کار شـماره ۸۲.۰۰۱۲۵۳ مورخ ۱۳۸۶.۹.۲۶ اسـت بـر روی ملک امتیازات 
آب یـک اشـتراک بـرق در اشـتراک گاز یک اشـتراک دو خط تلفن به شـماره هـای _۳۴۲۸۶۰۵۱ 

۳۴۲۸۶۰۵۰معرفـی شـده اسـت شـش دانگ عرصه و اعیـان به مبلـغ ۱۸.۹۶۲.۰۰۰.۰۰۰
 ارزیابـی شـده اسـت شـش دانـگ عرصـه و اعیان پاک فوق از سـاعت ۹ الی ۱۲ روز سـه شـنبه 
مـورخ ۱۳۹۹.۰۴.۲۴ در اداره ثبـت اسـناد و اماک رفسـنجان واحد اجرا واقع در بلوار شـهید حمید 
شـریفی از طریـق مزایـده بـه فـروش می رسـد. مزایـده از مبلـغ۱۸.۹۶۲.۰۰۰.۰۰۰ ریـال شـروع و به 
باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه می شـود شـرکت در جلسـه مزایـده برای عمـوم آزاد 
اسـت و فروش منوط به پرداخت ده)۱۰%( درصد از مبلغ پایه کارشناسـی به حسـاب سـپرده ثبت 
و حضـور خریـدار یـا نماینـده قانونـی او در جلسـه مزایده اسـت برنـده مزایده مکلف اسـت ما به 
التفـاوت مبلـغ فـروش را ظـرف مدت ۵پنـج  روز از تاریخ مزایده به حسـاب صنـدوق ثبت تودیع 
نمایـد و در صورتـی کـه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حسـاب سـپرده ثبت واریز نکند مبلغ 
مذکـور قابـل اسـترداد نبـوده و به حسـاب خزانـه واریز خواهد خواهد شـد در ایـن صورت عملیات 
فـروش از درجـه اعتبـار سـاقط و مزایـده تجدیـد مـی گـردد چنانچـه روز تعیین شـده بـا تعطیل 
رسـمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسـه مزایده در همان سـاعت و مکان تشـکیل خواهد 
شـد طالبیـن و خریـداران می تواننـد جهت شـرکت در مزایده در وقـت مقرر با ارائه چـک رمزدار به 
مبلـغ ۱۰ درصـد قیمـت ملـک در جلسـه مزایده به نشـانی فوق شـرکت نمایند ضمنـا بدهی های 
مربوطـه اعـم از حـق انشـعاب و اشـتراک و مصـرف و نیـز بدهی مالیاتـی و عوارض شـهرداری و 
غیـره کـه اعـم  از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهده برنده مزایده اسـت و 
برنـده مزایـده در صـورت وجود مـازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فـوق از محل مازاد به برنده 
مزایـده مسـترد خواهد شـد نیم عشـر و حـق مزایده نقداً وصـول می گردد و تنظیم سـند  انتقال 

موکـول بـه ارائه مفاصا حسـاب هـای دارایـی و شـهرداری و ... خواهد بود.
 تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت: روز سه شنبه مورخ۱۳۹۹.۰۴.۱۰

 مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان _علی خسروانجم

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

جیرفت  
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع 
مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۵۲۲۰-۹۸/۱۲/۰۳هیات  برابـررای 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملک جیرفـت  تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی 
اقـای یدالـه کریمـی سـلطان آباد  فرزند سـیف اله  بشـماره 
شناسـنامه ۲۹۲صادره ازجیرفت در ششـدانگ یک باب خانه 
مشـتمل بـر باغچه به مسـاحت ۱۲۵۵/۹۰متر مربـع پاک - 
فرعـی از۷۰- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پاک ۶فرعی از 
۷۰ -اصلی قطعه یک واقع دراراضی زمین کشـتخوان سـفلی 
سـنگدان اسـفندقه جیرفت  بخـش ۴۴کرمان خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای صمـدهللا اسـکندری گـدار محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 
۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقـررا ت 

سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:۹۴
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۹/۰۳/۲۷ – تاریـخ انتشـارنوبت 

۹۹/۰۴/۱۰: دوم 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

جیرفت  
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۱۰۷۳-
۹۸/۰۳/۱۲هیـات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفـات مالکانه بامعارض 
متقاضـی خانـم نـدا سـعیدی گراغانـی فرزنـد مرادبشـماره 
شناسـنامه ۲۵صـادره ازجبالبارزدریـک  ششـدانگ یـک باب 
خانـه  بـه مسـاحت ۴۵۰متـر مربع پـاک ۵۹ فرعـی از۲۵- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۵۳ فرعـی از ۲۵ 
-اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی گراغـان جبالبارزجیرفت  
سـهام  از  رسـمی  مالـک  از  خریـداری  بخـش ۳۴کرمـان 
مجهـول پـاک فوق الذکـر محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از 
تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد ./م الـف:۱۰۱
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۹/۰۳/۲۷ – تاریـخ انتشـارنوبت 

۹۹/۰۴/۱۰: دوم 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی 
قانـون  موضـوع  اختـاف  حـل  هیـات  صـادره  آرا  برابـر 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان زرنـد تصرفـات 
اسـت.لذا  گردیـده  محـرز  متقاضیـان  بامعـارض  و  مالکانـه 
بـه  زیـر  بشـرح  تقاضـا  مـورد  امـاک  و  متقاضیـان  مشـخصات 
منظـور اطـاع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصله ۱۵ روزآگهی می شـود 
در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیان 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی 
بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی 

نماینـد. تقدیـم 
اماک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

 آقـای کریـم حسـن زاده فرزنـد حسـین بـه شـماره شناسـنامه ۱۷ در 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۳۲۹ مترمربـع پـاک ۲۳۹۰ اصلـی واقع 
در زرنـد خیابـان قـره نـی کوچـه ۲۶ خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 

حسـین واحـدی
خانـم ربابـه بهـادری فرزند حسـین جان بشـماره شناسـنامه ۳۱ در یک 
بـاب خانـه به مسـاحت۳۱۵/۰۶ مترمربـع از پاک ۵۶۷۸ اصلـی واقع در 
زرنـد خیابـان سـردار جنـگل کوچـه ۷ خریـداری از مالـک رسـمی آقای 

حسـین موالیی
آقـای حجت عسـکری فرزند غامحسـین بشـماره شناسـنامه ۷۳۵ در 
یـک بـاب مغازه به مسـاحت ۴۴/۴۰مترمربع مفروز و مجـزی از پاک ۱ 
فرعـی از ۶۰۸۷ اصلـی واقـع در زرنـد خیابان ولیعصر خریـداری از مالک 

رسـمی خانـم مختاری پـور زرندی.
م الف ۵۰

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۴/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۴/۲۴

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

-متالیــک  ای  نقــره   1۳۹1 مــدل   4۰۵ خودروپــژو  ســند 
شاســی وشــماره  موتــور124۹۰۳1۸۷۷۰  شــماره   بــه  رنــگ 
ــران  ــالک 24ق۷11ای ــماره پ ــه ش NAAM11CA۹CR4۸۵۷۹4 ب
۷۵متعلــق بــه زهــرا کرمــی نــژاد فرزنــد دادخــدا مفقــود واز درجــه 

ــج ــت.قلعه گن ــده اس ــاقط گردی ــار س اعتب

ســند کمپانــی ، شناســنامه مالکیــت و تسلســل اســناد خــودروی 
ســواری پرایــد GTX مــدل 1۳۸۵ بشــماره انتظامــی 2۶4 ن 
۳۸ ایــران ۵۶ و شــماره موتــور 1۶۸۳۷۸2 و شــماره شاســی 
S14122۸۵۹۳۵۷۵۰  متعلــق بــه اقــای پویــان ابشــت مفقــود و 
ــار ســاقط میباشــد .                                     42۵۵ ازدرجــه اعتب

مفقـودیمفقـودی
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 پیام
ایران

بندر چابهار و مزیت ها و فرصت های 
بزرگ برای سرمایه گذاری

کاهـش هزینه صادرات و واردات با روند افزایشـی تخلیه و بارگیری کاالهای
 اساسی در بندر چابهار

بنـدر چابهـار بـا داشـتن منطقـه آزاد و ۲ بنـدر بـزرگ 
شـهید کانتـری و شـهید بهشـتی پـس از تکمیـل 
فـاز نخسـت و افزایـش ظرفیـت تخلیـه و بارگیـری 
بنـدر شـهید بهشـتی بـه ۸.۵ میلیـون تـن در سـال، 
مزیت هـا و فرصت هـای سـرمایه گذاری فراوانـی را 
بـرای فعـاالن اقتصـادی بخـش خصوصـی داخلی و 
خارجـی فراهـم کـرده و می توانـد بـه عنـوان قطـب 
تجـارت و توسـعه عمـران و آبادانـی را بـه شـرق و 

جنـوب شـرق کشـور هدیـه کند.
چابهـار بـه عنوان تنها بندر اقیانوسـی ایـران و متصل 
بـه آبهـای آزاد بیـن المللـی در چنـد سـال اخیـر بـا 
همـت دولـت تدبیـر و امیـد بـه گنجـی بـزرگ برای 
ایـران و کشـورهای منطقـه تبدیل شـده و مـی تواند 

برخی کشـورهای همسـایه و محصور در خشکی را از 
طریـق دریـا بـه دنیا متصـل کند.

ریـال  میلیاردهـا  و  زیرسـاخت ها  شـدن  فراهـم 
سـرمایه گذاری های کان دولـت و تاکیـد رهبر معظم 
ران، بندر چابهـار را به  انقـاب بر توسـعه سـواحل َمکُـّ
یکـی از مراکـز مهم اقتصـادی تبدیل کـرده بطوریکه 
هـم اینـک آمـاده سـرمایه گذاری از سـوی بخـش 
خصوصی داخلی و خارجی شـده و آینده درخشـانی 
را برای سیسـتان و بلوچسـتان و اسـتانهای شرقی و 

جنـوب شـرقی کشـور نویـد می دهد.
مختلـف  بخش هـای  در  زیربناهـا  شـدن  آمـاده 
اقتصـادی، فرهنگی و گردشـگری در ایـن بندر زمینه 
هـای الزم بـرای سـرمایه گـذاری بـا سـود سرشـار و 
اسـت.   فراهـم کـرده  را  سـرمایه  سـریع  بازگشـت 
بنـدر شـهید  مشـارکت در فـاز دوم طـرح توسـعه 
پتروشـیمی،  و  نفتـی  ترمینـال  سـاخت  بهشـتی، 

مخـازن  ایجـاد  خشـک،  کاالهـای  انبـار  سـاخت 
فرآورده هـای نفتـی و خوراکـی، انبار رو بـاز و محوطه 
ترمینـال و اسـکله مسـافری دریایی، مراکـز رفاهی و 
خدماتـی، محوطه هـای نگهداری لجسـتیک کانتینر، 
کارخانـه کشـتی سـازی و اوراق کشـتی، ایجـاد مرکز 
آذوقـه  بـه کشـتی ها )تعمیـرات،  خدمـات رسـانی 
و سـوخت رسـانی( و ایجـاد صنایـع کوچـک پاییـن 
دسـتی پتروشـیمی از جملـه فرصت هـای سـرمایه 
نیازمنـد حضـور  چابهـار هسـتند کـه  گـذاری کان 
سـرمایه و شـرکت های بـزرگ داخلی است.سـاخت 
سـیلوی غـات، خطوط انتقـال فرآورده هـای نفتی و 
پتروشـیمی، صنایع غذایی مرتبط با صنعت شـیات، 
صنایـع جانبـی محصوالت کشـاورزی، تولیـد انرژی، 
صنایـع فلزی و فـوالد، پردازش مـواد معدنی و کانی، 
ایجـاد پایانـه ویـژه ترانزیـت و سـواپ فرآورده هـای 
نفتی، سـاخت مجتمع های تخصصی و سـردخانه ای 
فاسدشـدنی،  واردات کاالی  و  صـادرات  منظـور  بـه 
کاالی  توزیـع  مرکـز  ایجـاد  بانکرینـگ،  خدمـات 
صادراتـی بـه کشـورهای همسـایه، مجتمـع کارگاهی 
تعمیرات اسـتراتژیک و غیر اسـتراتژیک، جمع آوری 
مـواد زائـد و تصفیـه آب کشـتی ها، سـاخت کارخانه 
آرد و کارخانجـات ملزومـات بسـته بنـدی و خـوراک 
دام و طیـور از دیگـر فرصت هـای سـرمایه گـذاری در 

بنـدر چابهار اسـت.

مشوق های تعرفه ای و غیر تعرفه ای
 در بندر چابهار

در  گـذاری  سـرمایه  جـذب  بـرای  بندرچابهـار 
و  سـرمایه گـذاران  و حضـور  مختلـف  بخش هـای 
صاحبـان کاال و بـار مشـوق هایی در نظر گرفته اسـت.
مشـوق های تعرفـه ای قابـل اعطا به خطـوط الینر در 
بخـش حقـوق و عـوارض وارد بر کشـتی ها ۶۰ درصد 
تخفیـف، هزینـه توقـف در کنـار اسـکله ۸۰ درصـد، 
هزینه هـای راهنمایـی، یـدک کشـی و الیروبـی ۶۰ 
 )THC( درصـد، هزینه هـای تخلیـه و بارگیـری کاال
حـدود ۹۰ درصـد و انبـارداری کانتینر خالـی ۹۰ درصد 

تخفیـف دارد.
شـده  اداره  وجـوه  محـل  از  تسـهیات  تخصیـص 
بـه بخش هـای غیـر دولتـی جهـت خریـد و تأمیـن 
شـناورهای حمل مسـافر و خـودرو، سـاخت مخازن 
نفتی، انبار، سـیلو و سـایر محوطه هـای نگهداری کاال 
در بندر شـهید بهشـتی چابهار، عدم اعمال رشد اجاره 
بهـای ثابـت قـرارداد، اجاره اراضی به مدت پنج سـال 
در مدل هـای مالـی، احتسـاب نرخ بازگشـت داخلی 

۳۰ درصـد بـرای قراردادهای سـرمایه گـذاری در بندر 
شـهید بهشـتی چابهـار در مدل هـای مالـی، اعطـای 
معافیـت پرداخت سـهم درآمدی سـازمان در تمامی 
بهـای  اجـاره  شـامل  سـرمایه گـذاری  قراردادهـای 
 THC متغیر، سـهم باربـری، انبارداری، خـن کاری و
در خصـوص کاالهـای مـازاد بـر تعهـد تنـاژ بـه مدت 
پنـج سـال از زمان بهـره بـرداری از معافیت های غیر 

تعرفـه ای در بندرچابهار اسـت.

کاهش هزینه صادرات و واردات با 
روند افزایشی تخلیه و بارگیری کاالهای 

اساسی در بندر چابهار
معـاون امـور بنـدری و اقتصـادی اداره کل بنـادر و 
دریانـوردی سیسـتان و بلوچسـتان به خبرنـگار ایرنا 
اظهار داشـت: در ۲ سـال اخیر میزان عملیات تخلیه 
و بارگیـری کاال در بنـدر چابهـار رشـد قابـل توجهـی 

است.  داشـته 
حسـین شـهدادی افـزود: بنـدر چابهـار در تخلیـه به 
موقـع کاالهـای اساسـی مـورد نیـاز کشـور آمادگـی 
کافـی دارد و با روند افزایشـی تخلیـه و بارگیری این 
نـوع کاالهـا و حمـل زمینـی آن، زمینـه بـرای تأمین 
کامیـون در مسـیر برگشـت بـرای حمـل کاالهـای 
صادراتـی از طریـق بنـدر چابهـار فراهم شـده و تأثیر 
قابـل توجهـی بـر کاهـش هزینـه واردات و صـادرات 

داشـت. خواهد 
وی گفـت: بنـدر چابهـار امن ترین و کـم هزینه ترین 
مسـیر بـرای صـادرات و واردات و همچنیـن ترانزیت 
کاالهـای متعلـق بـه سـایر کشـورها نظیـر هنـد و 

افغانسـتان و کشـورهای حـوزه CIS اسـت.

محدودیتـی در ورود و خروج کشـتی در 
بندرچابهار وجـود ندارد

مدیـر کل بنـادر و دریانـوردی سیسـتان وبلوچسـتان 
گفـت: ورود و تخلیـه کشـتی ها در بنـدر چابهار هیچ 
محدودیتـی نـدارد بطوریکه در برخـی مواقع همزمان 
هفـت کشـتی حامل کاالی اساسـی مورد نیاز کشـور 
در بنـدر شـهید بهشـتی چابهـار پهلوگیری مـی کنند.
بهـروز آقایـی بـا اشـاره بـه اینکـه عملیـات تخلیـه و 
بارگیـری کشـتی ها با نـرم مطلـوب و روان ترافیکی 
بصـورت شـبانه روزی انجـام می شـود، خاطرنشـان 
کـرد: ایـن اقدامـات در اقتصـاد و اشـتغال مـردم 
اسـتان تأثیر بسـزایی خواهد داشـت.وی گفت: بندر 
چابهـار امـروز با مدرن تریـن و به روزتریـن تجهیزات 
تخلیـه و بارگیـری نقـش بسـزایی در حمـل و نقل و 

تخلیـه کاال در کشـور ایفـا مـی کند.مدیـرکل بنـادر و 
دریانـوردی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان با اشـاره 
بـه اینکـه بنـدر چابهـار امـروز بـا مدرن تریـن و بـه 
روزتریـن تجهیزات تخلیه و بارگیری، نقش بسـزایی 
در حمـل و نقـل و تخلیـه کاال ایفـا می کنـد، افـزود: 
ایـن توانایـی باعث شـده تـا بنـدر چابهار هـم اکنون 
هیـچ محدودیتی درخصوص تخلیـه و بارگیری انواع 

کاالها نداشـته باشـد.
آقایـی گفـت: مطمئنـا ترانزیـت در رونـق اقتصـادی 
سیسـتان و بلوچسـتان و محور شـرق نقش بسـیار 
مطلوبـی خواهـد داشـت. در این خصـوص از جمله 
مزیت هـا بـرای اسـتان بحـث نـاوگان حمـل و نقل 
شـد.  خواهـد  ذی نفـع  و  درگیـر  اسـت کـه کامـا 
همچنیـن در کنـار قسـمت های حمـل و نقلی قطعا 
سیسـتم های خدماتـی در مسـیر و بیـن راه هـا از 
ایـن فرآینـد و این مزیت ترانزیت منتفع می شـوند.
وی افـزود: ایـن مزیـت و قابلیـت منحصـر بـه فرد 
چابهـار در بحـث ترانزیـت باعـث شـده تا ایـن بندر 
امـروز یکـی از بنـادر پررونـق در این زمینه باشـد که 
توانسـته نقـش بسـیار خوبـی را در پیونـد منطقه ای 

ایفـا کند.

تصویب کاهش 2۵ درصدی سود 
بازرگانی کاالهای وارده از طریق بندر 

شهید بهشتی
مدیـر کل بنـادر و دریانوردی سیسـتان و بلوچسـتان 
گفـت: با پیگیـری موثر سـازمان بنـادر و دریانوردی، 
مجموعه های اسـتانی و حمایـت دولت، کاهش ۲۵ 
درصـدی سـود بازرگانـی بـه کاالهـای وارده از طریـق 
بنـدر شـهید بهشـتی چابهـار مصوب شـده اسـت که 

مـی توانـد در توسـعه ایـن بندر مفید باشـد.
آقایـی بـا بیان اینکه طی سـه سـال گذشـته و پس 
از تکمیـل و بهـره بـرداری از فـاز اول طرح توسـعه با 
شناسـایی فاکتورهای موثر بر افزایش ترافیک کاال و 
کانتینر از طریق بندر شـهید بهشـتی چابهار؛ پیشنهاد 
کاهـش سـود بازرگانـی کاالهـای وارده از طریـق این 
بندر در دسـتور کار اداره کل بنادر و دریانوردی اسـتان 
و سـازمان بنـادر و دریانـوردی قـرار گرفـت تصریـح 
کـرد: کاهـش ۲۵ درصـد سـود بازرگانـی بـر کاالهای 
وارده از طریـق بنـدر چابهـار موجـب کاهـش هزینـه 
هـای وارداتـی و ایجـاد جریـان کاالیی و بهـره مندی 
اسـتان و منطقـه از ترافیـک هـای ناشـی از افزایش 

واردات و صـادرات خواهد شـد.

ــان  ــا بی ــتان ب ــه ای خوزس ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
ــت  ــرکت ظرفی ــن ش ــارت ای ــت نظ ــرق تح ــبکه ب ــه ش اینک
عبــور از تابســتان جــاری را دارد، گفــت: اقدامــات الزم بــرای 
عبــور بــدون خاموشــی از تابســتان ۹۹ انجــام شــده و تاکنــون 

ــه وجــود نداشــته اســت. ــن زمین مشــکلی در ای
ــت  ــور موفقی ــد از عب ــرد: بع ــار ک ــزرگ اظه ــود دشــت ب محم
ــوی  ــت الگ ــا رعای ــترکین ب ــه مش ــتان ۹۸ ک ــز از تابس آمی
مصــرف بــرق نقــش بســزایی در آن داشــته انــد رفــع اشــکال 
از شــبکه و ظرفیــت ســازی جدیــد متناســب بــا نقاط آســیبی 
کــه داشــته ایــم را در دســتور قــرار داده ایــم تــا امــروز نگرانــی 

بابــت ایجــاد خاموشــی در شــبکه نباشــد.
وی تصریــح کــرد: بــر همیــن اســاس از مهرمــاه ســال 
ــه ظرفیــت  ــر ب ــت آمپ ــزار و ۵۱۲ مگاول ــون یکه گذشــته تاکن
شــبکه تحــت نظــارت ایــن شــرکت در بخــش پســت هــای 
انتقــال و فــوق توزیــع و ۱۵۹ کیلومتــر مــدار خــط نیز در ســال 

ــه بخــش خطــوط اضافــه شــده اســت. ۹۸ ب
ــزود: در  ــتان اف ــه ای خوزس ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
ــتان  ــرق خوزس ــبکه ب ــار ش ــر ب ــال حداکث ــاه از س ــار م چه
ــگاوات  ــزار و ۶۰۰ م ــت ه ــاالی هف ــهریور( ب ــا ش ــرداد ت ) خ
مــی رود کــه رقــم قابــل توجهــی بــوده و ممکــن اســت ایــن 
حجــم از بــار و گرمــای شــدید باعــث آســیب بــه تجهیــزات و 
خاموشــی هــای کوتــاه مــدت در شــبکه شــود کــه بــا آمادگــی 
نیروهــای عملیاتــی در کمتریــن زمــان ممکــن برطــرف مــی 
ــان اینکــه پیــک ســال جــاری در  ــا بی ــزرگ ب شود.دشــت ب
خردمــاه و مصــرف هفــت هــزار و ۸۹۶ مــگاوات بــوده اســت، 
بیــان کــرد: بــا اقدامــات مدیریــت مصرفــی تاکنــون از پیــک 
مصــرف ســال ۹۸ کــه هشــت هــزار و ۸۳ مــگاوات بــوده عبور 
نکــرده ایــم و مشــترکین همــکاری خوبــی در مصــرف بــرق در 

ســاعت هــای اوج بــار داشــته انــد.
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان بــا اشــاره بــه 
ــرکت،  ــن ش ــای ای ــروژه ه ــر آن در پ ــا و تاثی ــاری کرون بیم
گفــت: خدمــات رســانی در دو اســتان خوزســتان و کهگیلویــه 
و بویراحمــد مخاطــرات و ســختی هــای خــاص خــودش را 
داشــت و امــروزه نیــز بیمــاری کرونــا بــه آن افــزوده شــده و 
رونــد بهــره بــرداری از پــروژه هــا را بــا کنــدی رو بــه رو کــرده 
اســت ولــی تمــام تــاش مجموعــه بــرق بــر ایــن اســت تــا 
خللــی در امــر بــرق رســانی ایجــاد نشــود و شــهروندان از برق 

پایــداری برخــوردار باشــند.

اصفهان 

همدان

چهار حلقه چاه به منابع تامین آب شهر کرمان 
 افزوده می شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان: 

اولین استان کشور در کاهش میزان آب بدون درآمد هستیم

برخورد پلیس با برگزارکنندگان مجالس عروسی و عزا 

عملیـات حفـر ۴ حلقـه چـاه در دشـت 
پایـان  بـه  متـر   ۲۴۰ عمـق  بـه  کرمـان 
کرمان-حمیـد  آبفـا  رسـید.خبرنگار 
آبفـا شهرسـتان کرمـان  مدیـر  صمدانـی 
گفـت: بـه منظـور کمک بـه منابـع تامین 
بحـران کـم  از  و گـذر  کرمـان  شـهر  آب 
حلقـه  چهـار  جـاری،  تابسـتان  در  آبـی 
چـاه از نـوع جابجایـی در دشـت کرمـان 
کـه عمـق آنهـا بیـن ۲۲۰ تـا ۲۴۰ متر می 
باشـد  ،بـا هزینـه ای بالـغ بـر ۶ میلیـارد 

رسـید. پایـان  بـه  ریـال  میلیـون   ۶۰۰  و 
وی افـزود: در حال حاضر عملیات تجهیز 
دو حلقـه از چاههـای فـوق شـامل اجرای 
۲۱۰۰ متـر لولـه ۴۰۰ پلـی اتیلن و ۳۰۰ متر 
خـط بـرق با هزینـه ای بالغ بـر ۹ میلیارد 
و ۵۵۰ میلیون ریال به پایان رسـیده و به 
 زودی وارد مـدار بهـره بـرداری می شـوند.
صمدانـی در ادامـه بـا بیـان ایـن مطلـب 
شـده  حفـر  چاههـای  بـاالی  عمـق  کـه 
بیانگـر نبـود آب در شـهر کویـری کرمـان 

مـی باشـد و بـا توجه بـه شـرایط موجود 
بـه منظـور جبـران کمبـود آب ، مجبوریـم 
بـا صـرف هزینـه هـای میلیـاردی حفر و 
تجهیز ،آب شـرب را به دسـت مشـترکین 
برسـانیم گفت: از شـهروندان تقاضا داریم 
عـاوه بـر اسـتفاده بهینـه از آب شـرب و 
پرهیـز از اسـراف و مصـرف نابجـای آن، 
و  باشـند  آب  محافـظ  عنـوان  بـه  خـود 
هرگونـه مصـرف غیـر مجاز و پـر مصرفی 
رسـانی کننـد.  اطـاع   ۱۲۲ بـا شـماره   را 

ــوص  ــی  در خص ــم امین هاش
شــبکه  فرســودگی  تعمیــر 
اظهــار  اســتان  فاضــاب 
و  آب  شــرکت  داشــت: 
اعتبــارات مالــی خارجــی  از  بــا اســتفاده  فاضــاب 
بازســازی شــبکه فاضــاب را آغــاز کــرده و امــروز 
فرســودگی  دلیــل  بــه  کــه  خیابان هایــی  بیشــتر 
شــبکه فاضــاب، در خطــر نشســت قــرار داشــت مــورد 
ــارد  ــی ۷۰۰ میلی ــور کل ــه ط ــد. ب ــرار گرفته ان ــر ق تعمی
ــه بازســازی شــبکه فاضــاب اســتان  ــه ب ــان بودج توم

یافــت. اختصــاص 
ــز از  ــان نی ــهر اصفه ــون ش ــات پیرام ــزود: مح وی اف
بازســازی شــبکه فاضــاب مســتثنی نبودنــد. ایــن 

محــات مشــکل دفــع فاضــاب را داشــتند کــه اکنــون 
ــد. ــرار گرفتن ــازی ق ــورد بازس م

ــان  ــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفه ــر عام مدی
ــه  ــاب محل ــبکه فاض ــر ش ــال حاض ــرد: در ح ــان ک بی
اســت.  تعمیــر  و  توســعه  حــال  در  آبــاد  محمــود 
همچنیــن شــبکه فاضــاب محــات جــی شــیر، روشــن 
دشــت و پینــارت و روســتاهای اطــراف شــهید کشــوری 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــازی ق ــورد بازس ــده م ــز در آین نی
برنامه هــای  مهمتریــن  از  یکــی  تصریــح کــرد:  وی 
ســال ۹۹ شــرکت آب و فاضــاب، بازســازی و اصــاح 
ــادران اســت  ــاغ به شــبکه آبرســانی و فاضــاب شــهر ب
ــود. در  ــی ش ــده عمل ــای آین ــم در ماه ه ــه امیدواری ک
ــف  ــش ال ــب پوی ــال در قال ــا، امس ــن برنامه ه ــار ای کن

ب طــرح آبرســانی بــه شهرســتان دهاقــان را در دســتور 
ــم. ــود داری کار خ

ــاب  ــرکت آب و فاض ــات ش ــریح اقدام ــا تش ــی ب امین
ــت: شــرکت آب  اســتان در ســال جــاری و گذشــته گف
ــر  ــازی ۲۴۰ کیلومت ــاح و بازس ــتان اص ــاب اس و فاض
ــود  ــتور کار خ ــتان را در دس ــانی اس ــبکه های آبرس از ش
دارد. در ســال گذشــته ۲۳۷ کیلومتــر از شــبکه های 

ــت. ــرار گرف ــورد بازســازی ق آب اســتان م
ــن آب  ــن مطالعــات تامی ــرد: همچنی وی خاطرنشــان ک
ــز  ــان نی ــزی اصفه ــتایی بخــش مرک ــای روس مجتمع ه
ــرح  ــن ط ــتان در ای ــتاهای اردس ــه روس ــار برنام در کن

قــرار می گیــرد.
ــان  ــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفه ــر عام مدی
ــتان  ــن اس ــه اولی ــتیم ک ــر هس ــت: مفتخ ــار داش اظه
ــد هســتیم. ــدون درآم ــزان آب ب کشــور در کاهــش می
وی بــا بیــان اینکــه هــدف مــا خدمــت رســانی هــر چــه 
ــرای  ــه مــردم اســت گفــت: ســامانه ۱۵۲۲ ب ســاده تر ب

ــده  ــه در آین ــده ک ــاح ش ــه افتت ــات ۲۳ گان ــه خدم ارائ
هوشــمند خواهــد شــد و بــه صــورت ۲۴ ســاعته آمــاده 

خدمــت رســانی اســت.
ــانی  ــت رس ــه خدم ــن در زمین ــزود: همچنی ــی اف امین
بــه مــردم و توجــه بــه محیــط زیســت، حــذف قبــوض 
ــبختانه  ــه خوش ــت ک ــرار گرف ــتور کار ق ــذی در دس کاغ
دســت  ایــن  از  بــود.  همــراه  مــردم  اســتقبال  بــا 
حفــظ  جهــت  در  کــه  اقداماتــی  و  فرهنگســازی ها 

ــرد. ــام گی ــتر انج ــد بیش ــت بای ــت اس ــط زیس محی
ــش مواجــه  ــا تن ــه در اســتان ب ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــرد:  ــان ک ــم بی ــران آب مواجهی ــا بح ــه ب ــتیم بلک نیس
هفتــه اول تابســتان بــه نــام هفتــه صرفــه جویــی 
ــه  ــم ن ــه معتقدی ــده ک ــذاری ش ــام گ ــرف آب ن در مص
تنهــا ایــن هفتــه بلکــه ۳۶۵ روز ســال بایــد بــه صرفــه 
جویــی توجــه شــود کــه خوشــبختانه صرفــه جویــی آب 
ــتان ها  ــر اس ــش از دیگ ــر بی ــال های اخی ــتان در س اس

شــده اســت.

ــان  ــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفه ــر عام مدی
ــب آب در  ــر مکع ــط ۱۱ مت ــور متوس ــه ط ــه داد: ب ادام
ــن  ــواده می شــود کــه در کشــور ای ــاه صــرف هــر خان م
ــتاندارد  ــن اس ــت و همچنی ــب اس ــر مکع ــدد ۱۵ مت ع
ــار  ــن آم ــر مکعــب اســت. متاســفانه چنی کشــور ۲۰ مت
ــان  ــک اصفه ــت و خش ــتان پرجمعی ــری در اس بی نظی
باعــث شــده برخــی از مســئوالن بــه تصــور اینکــه 
ــن  ــرای تامی ــی ب ــدارد، اقدام ــی ن ــتان مشــکات آب اس

آب اســتان انجــام نمی دهنــد.
ــترکان  ــاد مش ــد از آح ــرد: ۸۸ درص ــان ک وی خاطرنش
ــه  ــه از هم ــد ک ــرف دارن ــب مص ــر مکع ــر ۲۰ مت ــا زی م
ســاکنان اســتان تشــکر می کنیــم. بنابرایــن اســتان 
اصفهــان در حــوزه آب دچــار تنــش نیســت بلکــه دچــار 
ــتان  ــالی اس ــه خشکس ــد در زمین ــت و بای ــران اس بح

ــود. ــام ش پژوهــش انج

همـدان _ سـارا پرویـزی سـاالر/
عوامـل  گفـت:  همـدان  اسـتاندار 
انتظامـی با هماهنگی دادگسـتری 
با برگزارکنندگان مجالس عروسـی 
و عـزا و تاالرهایـی کـه اقـدام بـه فراهم کـردن زمینـه این قبیل 
مراسـم ها می کننـد، برخـورد کند.سـید سـعید شـاهرخی روز 
یکشـنبه در سـتاد اسـتانی مقابلـه با کرونـا بیان کـرد: نهادهای 
مسـوول بـا کسـانی کـه سـامت مـردم را بـه مخاطـره انداخته 
یـا مسـووالن تاالرهایـی کـه با وجود تاکیـد و هشـدار به صورت 
عمـدی اقـدام بـه فراهم کردن زمینـه برگزاری مراسـم می کنند 
باید برخورد کنند.وی ادامه داد: برگزار کنندگان مراسـم عروسـی 
اجـازه ندارنـد بـا بسـتن معابـر عمومـی و کوچـه هـا اقـدام بـه 
برگـزاری مراسـم عروسـی کننـد بنابراین گشـت هـای انتظامی 

ایـن مـوارد را رصد کرده و دادسـتان نیز بـه عنوان مدعی العموم 
ورود کند.اسـتاندار همـدان ادامـه داد: شـاید شـماری اندکـی از 
افـراد بـه خاطـر جلوگیـری از برگـزاری مراسـم عروسـی دلخور 
شـوند امـا با توجه به اینکـه عموم مردم از برگزاری این مراسـم 
هـا ناراضـی بوده به طور حتم از برخورد با این موضوع اسـتقبال 
مـی کنند.شـاهرخی گفـت: کمیتـه اجتماعـی و امنیتـی سـتاد 
مقابلـه بـا کرونا اجازه برگزاری مجالس عروسـی و عـزا را ندهد 
و با تشـکیل یک تیم مشـترک تاالرهای عروسـی و مسـاجد و 
حسـینیه ها را رصد کرده و با برگزار کنندگان مجالس عروسـی 
و عـزا برخـورد کنـد.وی تاکیـد کـرد: صاحـب عروسـی و عـزا به 
خاطـر اخال در بهداشـت عمومی باید تحت تعقیب قرار گرفته 

و ایـن افـراد بـه دسـتگاه قضایی و دادسـتانی معرفی شـوند.
اسـتاندار همـدان اظهـار داشـت: بایـد بـرای همـه بخـش هـا 
دسـتورالعمل نظارتـی تدویـن کـرد تـا وظیفه همه دسـتگاه ها 

در بخـش نظـارت مشـخص باشـد و در زمینـه نظارت بـر نحوه 
اجـرای دسـتورالعمل هـای بهداشـتی تنهـا بـه دانشـگاه علـوم 
پزشـکی اکتفـا نشود.شـاهرخی بـا بیـان اینکـه هیچیـک از 
شهرسـتان هـای همـدان در وضعیـت قرمـز قـرار ندارنـد اظهار 
داشـت: اسـتفاده از ماسـک در مناطق قرمز اجباری اسـت البته 
تاالرهـا و محـل های اجتماعـات هم به عنوان محـل قرمز بوده 
و بایـد در ایـن اماکـن از ماسـک اسـتفاده کـرد.وی از افـراد بـا 
نفوذ خواسـت ضرورت رعایت دسـتورالعمل های بهداشتی را به 
مردم گوشـزد کنند و گفت: روند ابتا به کرونا در همدان همانند 
کشـور صعودی بوده و بیشـترین میزان تسـت مثبت کرونا در 
چهـار ماه گذشـته مربوط به روز گذشـته است.اسـتاندار همدان 
ادامـه داد: شـاخص رعایـت فاصلـه گـذاری اجتماعـی کاهـش 
یافتـه کـه باید این موضـوع مهم با همکاری مردم اصاح شـده 
تـا بـا رعایت فاصله گـذاری میزان سـرایت پذیـری هم کاهش 
یابد.شـاهرخی اضافـه کـرد: در زمینه اسـتفاده علوم پزشـکی از 
۵۰ تخـت بیمارسـتان ارتـش بـرای بسـتری بیمـاران کرونایـی 

مکاتبـات الزم صـورت گرفتـه  و قـرار اسـت اجـازه بسـتری در 
این بیمارسـتان از سلسـله مراتب فرماندهی ارتش اخذ شـود.
وی خواسـتار پیگیـری وضعیت آمادگی بیمارسـتان هـا و کادر 
درمـان و تجهیـز نقاهتـگاه ها برای اسـتفاده در زمـان اضطراری 
و خاص در کمیته بهداشـت و درمان شـد و گفت: تامین زمین 
برای سـاخت مسـکن ارزان توسـط معاونت عمرانی استانداری 
پیگیـری شود.سـخنگوی وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش 
پزشـکی گفـت: تاکنـون ۲۲۲ هـزار و ۶۶۹ نفـر در کشـور به طور 
قطعـی بـه ویروس کرونـا مبتا شـده اند و با فـوت ۱۴۴ نفر در 
۲۴ سـاعت گذشـته، شـمار جان باختگان کرونا در کشـور به ۱۰ 
هـزار و ۵۰۸ نفـر رسید.سـیما سـادات الری روز یکشـنبه دربـاره 
آخریـن آمـار مبتایان قطعی به ویروس کرونا در کشـور و موارد 
فـوت ناشـی از ایـن ویـروس بیان کرد: در ۲۴ سـاعت گذشـته 
تـا ظهـر امـروز ) ۸ تیـر ۱۳۹۹( و بـر اسـاس معیارهـای قطعی 
تشـخیصی، ۲  هزار و ۴۸۹ بیمار جدید در کشـور شناسایی شد 

کـه هـزار و ۴۰۶ مورد بسـتری شـدند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان:

اقدامات الزم برای 
عبور بدون خاموشی از 

تابستان را انجام داده ایم گزارش

توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی بین آسیب دیدگان کرونا در ایالم آغاز شد
۳۵ هزار بسته معیشتی با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایام در نشست معرفی 

دبیر جهادی قرارگاه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام) ره( توزیع شد.

بحرانکمآبیراجدیبگیریم



پیام ما سال گذشته در گزارشی 
به بحران کمبود پزشک در کشور 

پرداخته است .

سال گشت

شماره جدید ماهنامه های 

»سروش خردسال« و »سروش 
کودکان« منتشر شد.

راهیابی دو انیمیشن ایرانی به جشنواره 

»گلدن کوکر«دوانیمیشن ایرانی 
»خاطره نمناک« و »این سو، آن سو« به 

بخش مسابقه جشنواره بین المللی انیمیشن 
»گلدن کوکر« در کشور بلغارستان راه یافتند.

»گورکن« در جشنواره فیلم شانگهای 
فیلم سینمایی »گورکن« به کارگردانی کاظم 

مایی به بیست و سومین جشنواره فیلم 
شانگهای در کشور چین دعوت شد.

 تو زندگی چیزای زیادی 
 برای به دست آوردن وجود داره،

ولی دنیا برای شریک شدنشون با دیگران 
 آفریده شده.

مهره ی کار

انیمیشن ماهنامه سینما دیالوگ

ای ز چشمت رفته خواب از چشم خواب
وآب رویت برده آب از روی آب

از شکنج زلف و مهر طلعتت
تاب بر خورشید و در خورشید تاب

بینی ار بینی در آب و آینه
آفتاب روی و روی آفتاب

بر نیندازی بنای عقل و دین
تا ز عارض برنیندازی نقاب

تشنگان وادی عشقت ز چشم
بر سر آبند و از دل بر سراب
پیکرم در مهر ماه روی تو

گشته چون تار قصب بر ماهتاب
زلف و رخسارت شبستانست و شمع

شکر و بادام تو نقل و شراب
خواب را در دور چشم مست تو

ای دریغ ار دیدمی یک شب بخواب
بسکه خواجو سیل می بارد ز چشم

خانه صبرش شد از باران خراب

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

نافرمانی مصریان از حكمرانان ایرانی 
خود و سركوب شدن آنان توسط 
سربازان اعزامی از كرمان و فارس

تـا یکم جـوالی )ژوئیه( سـال ۴۲۵ پیـش از میاد، 
برحكمـران ایرانـی مصـر مسـلم شـده بـود كـه آتنی 
هـا بـار دیگر بـه تحریك مصریـان بر ضـد امپراتوری 
ایران دسـت زده بودند. مصریان در یكصدمین سـال 
حكومـت ایرانیـان بـر آنـان، در پرداخـت مالیـات بـه 
حكمـران ایرانـی مصـر تعلل مـی كردنـد و این تعلل 
كـه بـه تدریج عمومیت یافته بود سـوء ظن حكمران 
را برانگیختـه بـود و در ایـن زمینـه دسـت به بررسـی 
گسـترده زده بـود. تحقیقات حكمران بـه این نتیجه 
رسـیده بـود كـه محرك مصریـان در ایـن نافرمانی و 
كارشـكنی، آتنـی ها بودند كه با دولـت ایران به دلیل 
حمایت از اسـپارتی ها دشـمنی داشـتند. آتنی ها از 
دیر زمان با مصریان داد و سـتد داشـتند و با كشـتی 
هـای خـود بـه بنـادر مصر رفـت و آمد مـی كردند. به 
عـاوه، مصـر دارای جوامـع كوچـك آتنی بـود. در آن 
زمـان میـان اسـپارت و آتن جنگ بـود و دولت ایران 
بـا كمـك مالی، ارسـال اسـلحه، تداركات و كشـتی از 
اسـپارتی هـا حمایـت مـی كـرد و سـرانجام، همیـن 

كمكهـا باعـث پیروزی اسـپارت شـد. ایـن جنگها كه 
سـالها طـول كشـید، در تاریخ بـه »جنگهـای پلوپونز 
انـد كـه  معـروف شـده   »Poloponnesian War
»توسـیدس Thucydides« مـورخ، گزارشـگر عینی 
ایـن جنگها بـود و تحت همین عنوان تاریخ مشـهور 

خود را نوشـت.
    آتنی های آن زمان دولت ایران را »امپریالیست« 
مـی خواندنـد كـه ایـن اصطـاح از همان زمـان باقی 

مانده و رواج یافته اسـت.
    مصـر در سـال ۵۲۶ پیـش از میـاد بـه دسـت 
 ) - کامبوجیـا  ) کامبوزیـا   Cambyses »كامبیـز 
پسـر و جانشـین کوروش بزرگ فتح شـد و ایرانیان 
مناطقـی از سـودان ]در آن زمان: نوبـی[ و لیبی را هم 

بـه آن اضافـه كردند.
    نافرمانـی مصریـان در سـال ۴۲۵ پیـش از میاد 
كـه سـومین نافرمانـی ایشـان در طول وابسـتگی به 
ایـران بـود؛ بـا اعزام نیـروی اضافی از فـارس امروز و 
كرمان از طریق دریا سـركوب شـد و آتنی ها از مصر 
اخراج و ممنوع الورود به آن سـرزمین شـدند. در آن 
زمـان كشـتی هـا از خلیج فارس از طریـق آبراهی كه 
بـه تصمیـم داریـوش بزرگ حفر شـده بود تـا داخل 
مصـر و دریـای مدیترانـه رفـت و آمـد مـی كردنـد. 

حكومـت ایـران بـر مصـر ۲۰ سـال پـس از نافرمانی 
سـال ۴۲۵ پیـش از میـاد، جمعـا ۱۲۰ سـال و چند 
مـاه، ادامـه یافـت. دولـت ایـران مصـر را به نـام یك 
سـاتراپی )اسـتان( خـود اداره مـی كـرد. بـه همیـن 
دلیـل، مورخان شـاهان هخامنشـی ایران را سلسـله 
بیسـت و هفتم مصر بشـمار آورده اند. پس از آن نیز 
تـا قـرن هـا، یهودیان مصـری خود را همچنـان اتباع 

امپراتـوری ایـران معرفی مـی كردند.
    بایـد دانسـت که به دسـتور داریـوش بزرگ میان 
دریـای سـرخ و رود نیـل یـك آبـراه حفـر شـده بود 
تـا كشـتی هـا از خلیـج فـارس مسـتقیمًا بـه مصر 
رونـد و بـه همیـن جهـت، نیروهـای ایرانی مسـتقر 
در مصـر در طـول ۱۲۰ سـال حكومـت ایـران و نیـز 
كارمنـدان دولـت و حـكام ایرانـی مصـر از كرمـان 
و فـارس اعـزام مـی شـدند كـه ایـن دو سـاتراپی 
درحاشـیه خلیـج فـارس، و از طریـق راه دریایـی به 
مصـر نزدیکتر بودند و هر دو شـورش سـالهای ۴۲۵ 
و ۴۵۴ پیـش از میـاد مصـر توسـط سـربازان تازه 
نفـس اعزامـی از كرمان و فارس سـركوب شـد. آثار 
آبـراه دریـای سـرخـ  رود نیـل و لوح مربـوط به آن، 
اواخـر قـرن ۲۰ توسـط باستانشناسـان كشـف و در 

است. دسـترس 

وز
یر

 د
ما

م 
پیا

شـــرکت  مـــل  مدیرعا برق
بـــرق منطقه ای ســـهامی 

اســـتان  منطقـــه ای 
کرمـــان همـــکاری مـــردم  بـــرای 
را  بســـتان  تا فصـــل  نـــدن  گذرا
ضـــروری دانســـته و گفـــت: مصـــرف 
ـــگاوات  ـــزارو ۷۰۰ م ـــتان ۲ه ـــرق اس ب
و ظرفیـــت عملـــی تولیـــد بـــرق 

۲هزارو ۹۴۵ مگاوات است.
نشســـت خبـــری شـــرکت بـــرق 
منطقـــه ای اســـتان کرمـــان روز 
دوشـــنبه نهـــم تیرمـــاه برگـــزار شـــد.
مدیرعامـــل شـــرکت ســـهامی بـــرق 
منطقـــه ای کرمـــان گفـــت: در قالـــب 
پویـــش »الـــف_ ب_ایـــران« ســـال 

گذشـــته ۲هـــزار میلیـــارد تومـــان 
ـــرق  ـــط ب ـــال توس ـــد و انتق ـــرح تولی ط

منطقـــه ای کرمـــان افتتـــاح شـــد.
افتتـــاح ۷ طـــرح صنعـــت بـــرق بـــا 

ــان  ــارد تومـ ــار ۴۲۴ میلیـ اعتبـ
»مهنـــدس حمیدرضـــا حبیبـــی« 
ادامـــه داد: در ایـــن راســـتا امســـال 
ــارد  ــار ۴۲۴ میلیـ ــا اعتبـ ــرح بـ ۷ طـ
تومـــان افتتـــاح مـــی کنیـــم ضمـــن 
ـــه  ـــاری ۲۰ تفاهمنام ـــال ج ـــه در س آنک
همـــکاری نیـــز بـــا صنایـــع اســـتان 

نیـــز امضـــا شـــده اســـت.
۳۶ درصـــد بـــرق  وی  گفـــت: 
بخـــش  در  اســـتان  مصرفـــی 
صنعتـــی، ۲۴ درصـــد در بخـــش 

خانگـــی، ۲۶.۷ درصـــد در بخـــش 
بقـــی مصـــارف  ورزی و ما کشـــا

اســـت. تـــی  خدما
حبیبـــی ادامـــه داد: ۲۲ مصـــرف 
کننـــده بـــزرگ بـــرق اســـتان از 
طریـــق شـــبکه های توزیـــع کـــه 
بالـــغ بـــر ۸۰۰ مـــگاوات مصـــرف 
دارنـــد، از طریـــق خطـــوط فشـــار 
قـــوی و بـــه  صـــورت مســـتقیم بـــرق 
ــی  ــد و مابقـ ــود دریافـــت می کننـ خـ
ـــوط  ـــق خط ـــدگان از طری ـــرف کنن مص
ــف. ــار ضعیـ ــط و فشـ ــار متوسـ فشـ
وی بـــا اشـــاره بـــه شـــرایط ســـخت 
ــا،  ــی کرونـ ــیوع اپیدمـ ــور و شـ کشـ
اظهـــار کـــرد: ســـعی مـــا در ایـــن 

ــی  ــه تاجایـ ــوده کـ ــن بـ ــرایط ایـ شـ
امـــکان اســـت، خاموشـــی و قطعـــی 
بـــرق نداشـــته باشـــیم تـــا مشـــکلی 
بـــه مشـــکات دیگـــر مـــردم اضافـــه 

نشـــود.
۲۴۵ مـــگاوات تـــا رســـیدن بـــه 
لیـــد بـــرق  ظرفیـــت عملـــی تو

ن ســـتا ا
ســـهامی  شـــرکت  مـــل  مدیرعا
بـــرق منطقـــه ای اســـتان کرمـــان 
ــزارو  ــتان را ۲هـ ــرق اسـ ــرف بـ مصـ
و  عـــام کـــرد  ا وات  مـــگا  ۷۰۰
افـــزود: ظرفیـــت عملـــی تولیـــد 
بـــرق اســـتان کرمـــان ۲هـــزارو ۹۴۵ 

مـــگاوات اســـت.

مهنـــدس حبیبـــی  بـــا بیـــان اینکـــه 
ــی  ــه طایـ ــان در ذونقـ ــتان کرمـ اسـ
ــرار  ــور قـ ــید در کشـ ــش خورشـ تابـ
دارد کـــه یـــک موقعیـــت بســـیار 
مناســـبی اســـت کـــه بایـــد از آن 
نهایـــت بهـــره را بـــرد، عنـــوان کـــرد: 
در حـــال حاضـــر ۴۶ مـــگاوات بـــرق 
از طریـــق نیروگاه هـــای خورشـــیدی 

در اســـتان تولیـــد می شـــود
وی ادامـــه داد: تـــا پایـــان ســـال 
ـــه  ـــر ب ـــگاوات دیگ ـــز  ۲۵ م ـــاری نی ج
ــدار  ــه و وارد مـ ایـــن ظرفیـــت اضافـ
ــر اســـت  ــایان ذکـ ــد شـ ــد شـ خواهـ
ـــرق  ـــگاوات ب ـــت ۲۰۰ م ـــا ظرفی ـــه ت ک
از طریـــق انـــرژی خورشـــیدی در 
اســـتان برنامه ریـــزی شـــده اســـت.
افتتـــاح ۳ طـــرح جدیـــد در جنـــوب 

ــتان اسـ
مدیرعامـــل شـــرکت ســـهامی بـــرق 
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــان بـ ــه ای کرمـ منطقـ
نامگـــذاری ســـال ۹۹ بـــه عنـــوان 
ــوی  ــد« از سـ ــش تولیـ ــال »جهـ سـ
مقـــام معظـــم رهبـــری تصریـــح 
کـــرد: ســـه طـــرح حـــوزه ایـــن 
شـــرکت در جنـــوب اســـتان کرمـــان 
تـــا ۱۵ مردادمـــاه افتتـــاح خواهنـــد 
شـــد کـــه ایـــن طرح هـــا شـــامل 
پســـت ۴۰۰ کیلوولتـــی جبال بـــارز، 
پســـت ۴۰۰ کیلوولتـــی نیـــروگاه 
شـــوباد کهنـــوج و خـــط انتقـــال ۴۰۰ 
کیلوولتـــی کهنـــوج بـــه جیرفـــت 

اســـت.  
ـــدای  ـــت: در ابت ـــی گف ـــدس حبیب مهن
یـــش ظرفیـــت  فزا ا بـــا  ســـال 
ــرق  ــکل بـ ــاد مشـ ــروگاه محمدآبـ نیـ
شهرســـتان ریـــگان حـــل شـــد 
ــزودن ۶۰  ــا افـ ــده بـ ــال آینـ ــه سـ کـ
مـــگاوات دیگـــر بـــه ظرفیـــت ایـــن 
نیـــروگاه مشـــکل ایـــن منطقـــه بـــه 

صـــورت کلـــی رفـــع خواهیـــم کـــرد.
افـــزودن ۱۰۰۰ مـــگاوات ظرفیـــت 

جدیـــد در ســـال آینـــده
مدیرعامـــل شـــرکت ســـهامی بـــرق 
ــار  ــان  اظهـ ــتان کرمـ ــه ای اسـ منطقـ
کـــرد: دو نیـــروگاه بـــزرگ یکـــی در 
ــت ۵۰۰  ــا ظرفیـ ــد بـ ــتان زرنـ شهرسـ
ـــرکت  ـــط ش ـــری توس ـــگاوات و دیگ م
ـــت  ـــا ظرفی ـــان ب ـــا در کرم ـــوالد بوتی ف
ظرفیت هـــای  وات  مـــگا  ۵۰۰
ــدار  ــه مـ ــه بـ ــتند کـ ــدی هسـ جدیـ
ـــال  ـــم در س ـــد و امیدواری ـــد آم خواهن
آینـــده از ایـــن ظرفیـــت در پیـــک 
ــم. ــتفاده کنیـ ــم اسـ ــرف بتوانیـ مصـ
مهنـــدس حبیبـــی خاطـــر نشـــان 
۹۹.۷ درصـــد جمعیـــت  کـــرد: 
روســـتایی کشـــور از نعمـــت بـــرق 
ــی  ــن در حالـ ــتند ایـ ــوردار هسـ برخـ
ـــد  ـــدود ۲۱ درص ـــا ح ـــه در دنی ـــت ک اس
ــد نعمـــت  ــتایی فاقـ جمعیـــت روسـ

ــت. ــرق اسـ بـ
راه کارهای کاهش مصرف برق

مدیرعامـــل شـــرکت ســـهامی بـــرق 
منطقـــه ای کرمـــان بیـــان کـــرد: 
باوجـــود همـــه تاش هـــا در کشـــور 

ــرق  ــرف بـ ــرایط مصـ ــفانه شـ متاسـ
بـــا پیش بینـــی متفـــاوت اســـت 
و امســـال بـــا توجـــه بـــه شـــیوع 
ویـــروس کرونـــا، قرنطینـــه، گرمـــای 
زود راس و ... افزایـــش مصـــرف آب 
ـــتیم. ـــاهد هس ـــران را ش ـــرق در ای و ب
ــن  ــان ایـ ــا بیـ ــی بـ ــدس حبیبـ مهنـ
کـــه ۳۰ درصـــد مصـــرف صنایـــع در 
ـــت:  ـــود گف ـــی ش ـــت م ـــان مدیری کرم
ـــال  ـــتان س ـــه تابس ـــبت ب ـــال نس امس
یـــش  فزا گذشـــته ۱۰.۲ درصـــد ا
مصـــرف بـــرق در اســـتان داشـــتیم.
مدیرعامـــل شـــرکت ســـهامی بـــرق 
ــه  ــان ادامـ ــتان کرمـ ــه ای اسـ منطقـ
ــه  ــاز بـ ــت نیـ ــن جهـ ــه همیـ داد: بـ
ــن  ــا ایـ ــم تـ ــردم داریـ ــکاری مـ همـ
ــم  ــی بگذرانیـ ــه خوبـ ــتان را بـ تابسـ
تنظیـــم کولرهـــای گازی،  لـــذا 
ـــتفاده  ـــی، اس ـــای آب ـــرویس کولره س
از روشـــنایی محیـــط، اســـتفاده 
کمتـــر از وســـایل برقـــی در زمـــان 
اوج بـــار، اســـتفاده از المپ هـــای 
ــود  کـــم مصـــرف و ... باعـــث می شـ
بســـتان بـــدون خاموشـــی را  تا

داشـــته باشـــیم.
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