
تخصیص ۲۶ میلیارد متر مکعب آب دریا برای مصارف صنعتی

افزایش نرخ سود بانکی نقدینگی را به 
بانک ها نمی برد

وزیــر نیــرو از تخصیــص ۲۶ میلیــارد متــر مکعــب آب 
ــتان های  ــی در اس ــارف صنعت ــرای مص ــا ب ــور دری ش
ســاحلی خبــر داد.بــه گــزارش ایســنا، رضــا اردکانیــان 
بــا بیــان اینکــه در طرح هایــی کــه نیــازی بــه شــیرین 
کــردن آب نــدارد در اســتان های ســاحلی ماننــد 
هرمــزگان، سیســتان و بلوچســتان و بوشــهر آب شــور 
دریــا بــرای اســتفاده در حوضچه هــای آبــزی پــروری 
و خنــک کــردن برج هــای نیروگاه هــای حرارتــی 
اســتفاده می شــود، اظهــار کــرد: بــرای ایــن مصــارف 
تــا حــدود ۲۶ میلیــارد متــر مکعــب آب شــور دریاهــا 
تخصیــص داده شــده اســت کــه مطابــق شــرایط در 
ــد اســتفاده شــود.وزیر  اســتان های ســاحلی می توان
ــاز  ــه نی ــی ک ــه در طرح های ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــرو ب نی
اســت تــا آب دریــا را شــیرین کنیــم مجوزهــای الزم 
در اســتان های هرمــزگان، سیســتان و بلوچســتان 
ــن  ــرد: در ای ــح ک ــت، تصری ــده اس ــهر داده ش و بوش
طرح هــا نســبت آب شــیرین بــه آب شــور یــک ســوم 
اســت بدیــن معنــا کــه باید ســه برابــر آب شــور از دریا 
برداشــت کنیــم تــا یــک ســوم آب شــیرین بدســت 
آید.اردکانیــان کــه در یــک برنامــه تلویزیونــی حضــور 

یافتــه بــود، بــا بیــان اینکــه بــرای شــیرین کــردن آب 
شــور دریــا و انتقــال آن بــه نقــاط غیــر ســاحلی هــم 
در جنــوب کشــور مطالعاتــش انجــام شــده اســت، اما 
اجــرای آن مســتلزم تهیــه و تأییــد طــرح ســازگاری 
ــه  ــزود: ب ــی در اســتان مربوطــه اســت، اف ــم آب ــا ک ب
عنــوان مثــال اگــر در اســتانی در فــات مرکــزی بــدون 
ایــن کــه الگــوی کشــت را تغییــر دهیــم یــا برداشــت 
از ســفره های زیرزمینــی را کاهــش دهیــم صرفــًا 
بــه دنبــال ســرمایه گــذاری بــرای انتقــال آب بیشــتر 
باشــیم ایــن بــدان معناســت کــه مشــکل را بــه آینــده 
ــه وی، دســتگاه های مســئول  ــه گفت ــول کردیم.ب موک
در یــک اســتان بایــد در یــک تصمیــم جمعــی ایــن 
ــا کــم آبــی  اصاحــات را در قالــب طــرح ســازگاری ب
اجــرا کننــد تا ســرمایه گــذاری بــرای انتقــال آب جدید 
صــورت گیرد.همچنیــن قاســم تقــی زاده خامســی - 
ــروز در  ــا - ام ــور آب و آبف ــرو در ام ــر نی ــاون وزی مع
صفحــه اینســتاگرام خــود نوشــت: روز گذشــته بــرای 
شــروع بهــره بــرداری از چهــار پــروژه قابــل توجــه در 
بندرعبــاس، قشــم و بشــاگرد کــه حــدود ۲۶۰۰ میلیارد 
تومــان بــرای آن هــا هزینــه شــده اســت بــا همــکاران 

بــه اســتان هرمــزگان ســفر کردیــم، آب شــیرین کن 
بنــدر عبــاس باالتریــن ظرفیت تولیــد در کشــور را دارد 
و آب خروجــی آن بســیار مطلــوب اســت.به گفته وی، 
ــه  ــران نســبت ب ظرفیــت آب شــیرین کــن هــا در ای
کشــورهای همجــوار بســیار پاییــن اســت و مــا اصــوال 
از آب دریــا کــم اســتفاده مــی کنیــم، در جهــان حتــی 
کشــور هایــی کــه بارندگــی مناســبی دارنــد و موجودی 
ــیرین  ــی از ش ــت ول ــوب اس ــا خ ــیرین آن ه آب ش
ســازی آب دریــا غفلــت نکردنــد و کشــورهای کــم آب 
ــارد  ــد میلی ــارات چن ــل عربســتان صعــودی و عم مث
ــارف  ــرای مص ــا را ب ــال آب دری ــب در س ــر مکع مت
ــر  ــاون وزی ــی کنند.مع ــیرین م ــت ش ــرب و صنع ش
نیــرو در امــور آب و آبفــا بــا بیــان اینکــه مــا در ایــران 
ــارد متــر مکعــب  ــار میلی ــرای حــدود چه ــون ب ــا کن ت
مجــوز نمــک زدایــی آب دریــا صــادر کــرده ایــم ولــی 
بــا اینکــه تــا کنــون ۶۰ واحــد آب شــیرین کــن نصــب 
شــده و ۲۵ واحــد در حــال نصــب داریــم امــا فاصلــه 
تــا عــدد تخصیــص معنــی دار اســت، اظهــار کــرد: این 
روش بــرای آب شــرب شــهرهای ســاحلی و صنایــع 

پــر آب نمــک زدایــی راهــکار مناســبی اســت.
ســپرده های  ســود  نــرخ  افزایــش  درپــی 
بانکــی، دبیــر کانــون بانک هــا و موسســات 
ــد  ــه جدی ــت: در مصوب ــاری خصوصــی گف اعتب
ــار، فقــط زمــان ســپرده ها  ــول و اعتب شــورای پ
بــه ســه و شــش مــاه و دو ســال تغییــر 
ــپرده ها  ــود س ــرخ س ــه ن ــت. آنجاک ــرده اس ک
افزایــش قابــل توجهــی پیــدا نکــرده نمی تــوان 
ــن امــر موجــب هدایــت  انتظــار داشــت کــه ای
نقدینگی هــای ســرگردان بــه بانک هــا شــود 
ــود،  ــل نش ــورم ح ــکل ت ــه مش ــی ک ــا زمان و ت
افزایــش ســود ســپرده های بانکــی نمی توانــد در 
ــه بانک هــا  ــت نقدینگی هــای ســرگردان ب هدای
تاثیرگــذار باشــد.به گــزارش ایســنا، بــا تصویــب 
شــورای پــول و اعتبــار نــرخ ســود ســپرده های 
ــرخ  ــه ن ــق آن ک ــه و طب ــش یافت ــی افزای بانک
کوتاه مــدت  ســرمایه گذاری  ســپرده  ســود 
عــادی، ســرمایه گذاری کوتــاه مــدت ویــژه 
ســه ماهه و ســرمایه گذاری کوتاه مــدت ویــژه 
شــش ماهه بــه ترتیــب ۱۰، ۱۲، ۱۴ درصــد تعیین 
ــپرده  ــود س ــرخ س ــن، ن ــت. همچنی ــده اس ش
ســرمایه گذاری بــا سررســید یــک  ســال و 
ــا سررســید دو ســال  ســپرده ســرمایه گذاری ب

ــت. ــد اس ــب ۱۶ و ۱۸ درص ــه ترتی ب
کــه در ایــن بــاره محمدرضــا جمشــیدی - 
ــاری  ــات اعتب ــا و موسس ــون بانک ه ــر کان دبی
ــح  ــنا، توضی ــا ایس ــو ب خصوصــی - در گفت وگ
نــرخ   دربــاره  جدیــد  مصوبــه  آنچــه  داد: 

ســپرده های بانکــی نشــان می دهــد همــان 
مصوبــه قبلــی شــورای پــول و اعتبــار اســت کــه 
ــود  ــرخ ســود ســپرده ها ۱۸ درصــد ب ــر ن حداکث
ــای  ــدت  زمان ه ــه م ــپرده ها را ب ــون س ــا اکن ام
کوتاه تــری چــون ســه و شــش ماهــه تقســیم 

کرده انــد.
وی بــا بیــان اینکــه هــدف این تصویــب افزایش 
نرخ ســود بــرای جمــع آوری نقدینگی ســرگردان 
در بازارهاســت، گفــت: بــا توجــه بــه نــرخ تورمــی 
ــود اســت،  ــاد کشــور موج ــون در اقتص ــه اکن ک
ایــن افزایــش نــرخ ســود ســپرده های بانکی در 
کنتــرل یــا کاهــش نقدینگــی بی تاثیــر نیســت 
امــا نمی تــوان تاثیــر چشــم گیری در ایــن زمینــه 
پیش بینــی کــرد، زیــرا ایــن مصوبــه تغییــری با 
گذشــته نکــرده و همــان ۱۸ درصــد ســود اســت 
امــا ســود ســپرده دوســاله هــم درنظــر گرفته اند 
کــه در گذشــته بانک هــا نمی توانســتند بیــش از 

یکســال ســپرده صــادر کننــد. 
در ادامــه جمشــیدی بــا بیــان اینکــه بــا وجــود 
تــورم نمی تــوان پیش بینــی از افزایــش جــذب 
ــرد:  ــار ک ــرد، اظه ــا ک ــط بانک ه ــی توس نقدینگ
ــادی  ــزان زی ــود می ــب می ش ــورم موج ــرخ ت ن
نقدینگــی ســرگردان در بازارهــا داشــته باشــیم 
ــود،  ــل نش ــورم ح ــکل ت ــه مش ــی ک ــا زمان و ت
ــد  ــی نمی توان ــپرده های بانک ــود س ــش س افزای
بــه  ســرگردان  نقدینگی هــای  هدایــت  در 

ــد. ــذار باش ــا تاثیرگ اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمانبانک ه

نوبت اولفراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژهای به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تداکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1399/04/30 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1399/04/30 تا تاریخ 1399/05/04

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز چهارشنبه تاریخ 1399/05/15
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز پنجشنبه تاریخ 1399/05/1۶

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای الــف: آدرس: جیرفــت- حدفاصــل ســیلو 
و پلیــس راه، بلــوار ورودی شــهرک صنعتــی شــماره ۲ تلفــن: 4331051۶-034 و ســایت www.jkerman.mrud.ir و پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات کشــور 

)http://iets.mporg.ir(
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-0۲1 و دفتر ثبت نام 889۶9737 و 8519۲7۶8

تضمین عنوانشماره
فهرست بهابراورد )ریال(نوع)ریال(

۱۵۵/ج9۸/3
محوطه سازی مسکن مهر 

فجر)تجدید(
۲۵۲،۰۰۰،۰۰۰

با 
ق 

طاب
 م

ی)
نک

 با
مه

 نا
ت

مان
ض

 _
 )

اد
سن

ر ا
 د

ده
 ش

یه
 ارا

ت
رم

ف
قد

  ن
جه

ز و
اری

ش و
فی

ل 
ص

ا

۵،۰۲۰،3۵۸،۸۵۲
فهرست بهای واحد پایه رشته 

ابنیه سال1399
۱۵۶/ج9۸/3

محوطه سازی مسکن مهر فرهنگیان 
جیرفت)تجدید(

3۰۶،۰۰۰،۰۰۰۶،۱۱3،7۰7،3۵۲

۱۵7/ج9۸/3
تکمیل باند دوم محور جیرفت- کهنوج 

کیلومتر 000+0 تا 2+000
3،3۴۰،۰۰۰،۰۰۰۶۶،7۸۵،737،۵۸3

راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 
1399 و فهرست بهای تجمیعی

زلزله های مشا و فیروزکوه و 
ریسک زلزله تهران

پور ابراهیمی:

نفت در اقتصاد ایران 
ُمرد و تمام شد

2

5

از ۱9 اردیبهشــت 99 کــه زمیــن لــرزه بــا بــزرگای ۵ روی گســل 
ــد در اســتان تهــران رخ  مشــا در ۵ کیلومتــری شــمال دماون
ــدند، و  ــزارش ش ــدام گ ــدد آن م ــای متع ــلرزه ه داد و پس
ــی و در نیمــه شــب موجــب دو  ــرزه اصل لرزشــهایی کــه در ل
ــا و  ــد و مش ــدودی در دماون ــارتهای مح ــته، و خس ــر کش نف
ــران از خــواب شــد ،  ــادی از مــزدم ته برخواســتن تعــداد زی
ــه بحــث  ــران مجــددا ب ــه در ته ــورد ریســک زلزل بحــث در م

روز تبدیــل شــد.
بــه ویــژه آنکــه در پســلرزه 7 خــرداد 99 بــا بــزرگای ۴ در میانه 
روز نیــز بســیاری از مــردم تهــران و شــهر هــای پیرامــون آن 
را حــس کردنــد و بعضــا هراســناک شــدند. ایــن زلزلــه هــای 
ــران  ــری شــرق ته روی گســل مشــا در محــدوده ۵۰ کیلومت
رخ داد . در همیــن هفتــه و از بامــداد ۲۲ تیــر نیــز زمینلــرزه 
ــد، روی  ــت ش ــزرگای ۴ ثب ــا ب ــا ب ــن آنه ــه بزرگتری ــی ک های
ــرب  ــوب غ ــری جت ــه ۲۰ کیلومت ــوه و در فاصل گســل فیروزک
ــران رخ داد.  ــرق ته ــری ش ــوه، و در ۱۰۰ کیلومت ــهر فیروزک ش
البتــه هیچکــدام از زلزلــه هــای اخیــر روی گســل فیروزکــوه 
ــگ  ــوان زن ــه عن ــان ب ــی همچن ــی نشــدند ، ول موجــب خراب
هشــدار در مــورد زلزلــه هــای تهــران و احتمــال رخــداد یــک 

زلزلــه شــدید عمــل کردنــد.
مطالعــه نگارنــده در هفتــه هــای بعــد از زلزلــه ۱9 اردیبشــت 
مشــا نشــان داد کــه احتمــال رخــداد یــک زلزلــه بــا بــزرگای 
7 روی همیــن گســل بعــد از ایــن زمینلــرزه اخیــر بــا بــزرگای 
۵ افزایــش یافتــه اســت. ولــی بایــد یــادآوری شــد کــه اوال 
اصــل احتمــال رخــداد زلزلــه شــدید بــر روی گســلهای مشــا، 
ــن  ــر گرفت ــدون در نظ ــی ب ــران، حت ــمال ته ــوه و ش فیروزک
زلزلــه هــای اردبهشــت تــا تیرمــاه 99 وجــود داشــته و قابــل 
ماحظــه اســت. و نکتــه بعــد آن اســت کــه تمــام ایــن لــرزه 
خیــزی گســل مشــا و مــورد بحــث بــه قطعــه شــرقی گســل 
ــوده کــه از روســتای کان )در لواســانات( در  ــوط ب مشــا مرب
غربــی تریــن نقطــه خــود آغــاز مــی شــود و از روســتای مشــا 
مــی گــذرد و در نهایــت در جنــوب غــرب فیروزکــوه بــا گســل 

فیروزکــوه تاقــی مــی یابــد.
البتــه در مــورد شــهر تهــران ، بایــد بــه قطعــه مرکــزی گســل 
مشــا نیــز توجــه کــرد کــه از روســتای کان لواســانات آغــاز 
ــون در  ــهر میگ ــل ش ــم و از مح ــمال فش ــود و از ش ــی ش م
ــل  ــزی گس ــه مرک ــن قطع ــد. ای ــور میکن ــران عب ــمال ته ش
مشــا عارغــم آنکــه فعــال اســت، ولــی فعــا زلزلــه ای نشــان 
نــداده اســت و گروهــی از همــکاران زمیــن شــناس و زلزلــه 
شــناس بــر ایــن باورنــد کــه ایــن قطعــه مرکــزی گســل مشــا 
در حالــت ســکوت لــرزه ای ناشــی از قفــل شــدگی گســل قرار 
گرفتــه اســت. بنابرایــن ایــن قطعــه گســل از نظــر رخــداد یک 
زمینلــرزه شــدید بــا بــزرگای بیــش از ۶ و تــوان لــرزه زایــی 
کــه تــا بــزرگای 7.۵ نیــز مــی توانــد برســد، در مــورد ریســک 

زلزلــه در تهــران بســیار حائــز اهمیــت اســت.
ــه حــدود  ــزی گســل مشــا از فاصل ــه مرک بخشــهایی از قطع
۱۰ تــا ۱۵ کیلومتــری بخــش خــای شــمال و شــمال شــرقی 
تهــران )بخــش هــای منتهــی الیــه شــمال مناطــق ۴ و یــک 
شــهرداری تهــران، در ناحیــه حکیمیــه، قنات کوثر، ســوهانک، 
شــهید محاتــی و دارآبــاد ( عبــور میکنــد. بنابراین بخشــهایی 
از شــمال تهــران در محــدوده حــوزه نزدیــک قطعــه مرکــزی 
ــر اینکــه خــود در  ــاوه ب ــرد )ع ــرار میگی ــز ق گســل مشــا نی
پهنــه گســل شــمال تهــران قراردارنــد(. از ســوی دیگــر گســله 
ــی  ــوان لرزه زای ــرزه، ت ــر زمین ل ــد خط ــز از دی ــوه" نی "فیروزک
بــرای زلزلــه شــدیدی بــا بــزرگای بیــش از ۶ را دارد. منطقــه 
فیروزکــوه محــل تغییــر رونــد گســل "مشــاء" )شــمال غرب – 
جنــوب شــرق( بــه پهنــه گســل "فیــروز کوه" )شــمال شــرق- 
جنــوب غــرب( در حــدود ۲۵ کیلومتــری جنــوب غربــی فیروز 
کــوه و ۱۰۰ کیلومتــری شــمال ســمنان اســت. ایــن ناحیــه از 
ــه  ــرای زلزل ــی ب ــوان لرزه زای ــرزه دارای ت ــر زمین ل ــد خط دی

شــدید اســت.
اینکــه کاندیــد رخــداد زلزلــه مهــم بعــدی کــدام یــک از پهنــه 
ــدام  ــه ک ــا" )و اینک ــل "مش ــا گس ــوه"، ی ــل های "فیروزک گس
قطعــه از گســل مشــا؟( اســت، بــا اطاعــات موجــود دقیقــا 
ــای گســل  ــه پهنه ه ــی الزم اســت هم مشــخص نیســت، ول
ــاء"، و  ــوه" و "مش ــار"، "فیروزک ــتانه"، "گرمس ــاری"، "آس "عط
همچنیــن پهنــه گســل شــمال تهــران در شــبکه هــای لــرزه 
نــگاری و شــتابنگاری موجــود دقیقــا پایــش شــوند. قطعــات 
ــمال  ــر از ش ــش از ۱۸۰ کیلومت ــی بی ــا طول ــا" ب ــل "مش گس
ــان"  ــه گســل "طالق ــذرد و در غــرب ب کوه هــای توچــال می گ
می پیونــدد .وجــود محــل تاقــی دو گســل "مشــاء" و "شــمال 
تهــران" در روســتای "کان" در شــمال شــرق ســد "لتیــان" از 
نــکات بســیار مهــم در تعییــن محــدود بــا خطــر بــاال از دیــد 
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گردشگری یزد صدرنشین 
استان های کشور شد

معاونت گردشگری استان یزد براساس امتیازبندی 
عملکرد شاخص های تخصصی سال گذشته، با کسب ۸۵ 
امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز، رتبه اول کشور را به دست آورد.
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ما را در تلگرام 
۲3  تا  34دنبال کنید

ارزهایصادراتیدربنبست
خط و نشان دولت برای کسانی که ارز های صادراتی را برنگردانده اند در حالی ادامه دارد 

که تحریم ها و عدم تصویب الیحه FATF اصلی ترین مانع برگشت ارز به کشور است

معـاون دفتـر مدیریت پسـماند سـازمان حفاظت محیط 
مصـرف  کاهـش  بـرای  الیحـه ای  تدویـن  از  زیسـت 
کیسـه های پالسـتیکی در کشـور خبـر داد و گفـت: ایـن 
الیحـه ۱۲ بنـد دارد و ترکیبی از سیاسـت های تشـویقی و 
 تنبیهی برای کاهش مصرف پالسـتیک در کشـور اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، ایران جـزو ۱۰ کشـور اول مصرف کننده 
پالسـتیک در جهـان اسـت. هـر ایرانـی روزانـه به طـور 
متوسـط سـه کیسـه پالسـتیکی مصـرف می کند کـه ۹۶ 
درصـد آن هـا مسـتقیم وارد سـطل های زبالـه می شـود. 
ایـن کیسـه های پالسـتیکی به دلیـل ترکیباتی کـه دارند 
تجزیـه ناپذیرنـد و بیـن ۲۰۰ تـا ۴۰۰ سـال بـدون آنکـه 
تجزیـه شـوند در محیط باقی  می مانند و مواد شـیمیایی 
آن بـه تدریـج بـه خـاک و آب راه پیدا می کنـد و عالوه بر 
آلـوده کـردن آن، حیوانـات را قربانـی می کنـد و در نهایت 

وارد زنجیـره غذایـی انسـان می شـود.
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تامین علوفه مورد 
نیاز حیوانات در 

منطقه خائیز
دوستداران محیط زیست و حیات 

وحش اقدام به تامین علوفه 
موردنیــاز حیوانات به ویژه گله بز ها 
در منطقه خائیز شهرستان بهبهان 

نمودند.

بارندگی های اخیر 
آسیبی به میراث جهانی 

گنبد قابوس نرساند
مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد 

کاووس خاطرنشان کرد: هر چند در 
حال حاضر برخی از رودخانه های 

استان طغیان کرده اند ولی این 
آب ها در حال حاضر مشکلی برای 

گنبدقابوس به وجود نمی آورد.
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در الیحه جدید فرصت 
چندساله به صنایع برای 
تولید کیسه های زیست 
تخریب پذیر داده می شود

تدوین الیحه  جدید 
درباره کیسه های 
پالستیکی
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لــرزه زمین ســاختی در اســتان تهــران اســت.
 ۱۸3۰ زمین لــرزه  می رســد کــه  نظــر  بــه 
دماونــد- شــمیرانات کــه در پایــان زمــان 
داد  رخ  قاجــار  فتحعلی شــاه  حکومــت 
ــش از  ــزرگای بی ــا ب ــرزه ب ــداد ل ــن رخ آخری
ــا ایــن گســل باشــد. نزدیکتریــن  7 مرتبــط ب
ــران،  ــرق ته ــا شمال ش ــل ب ــن گس ــه ای فاصل
ــدود 3۵  ــت )در ح ــتای کان اس ــل روس مح
ــه  ــارس( ک ــمال شــرق تهران پ ــری ش کیلومت
ــا  ــاء" ب ــل "مش ــی گس ــل تاق ــن مح در همی
گســل "شــمال تهــران" هــم رخ می دهــد، 
ــه واســطه همیــن تاقــی یــک پتانســیل  و ب
ــوب  ــران محس ــمال ته ــرای ش ــم ب ــر مه خط
ــداد  ــت تع ــروری اس ــن رو ض ــود از ای می ش
جنــوب  در  لرزه  نــگاری  ایســتگاه های 
ــژه  ــه وی ــل ها ب ــن گس ــد ای ــرای رص ــرز ب الب
گســل های آســتانه، فیروزکــوه، عطــاری و 

ــد. ــش یاب ــا افزای ــار و مش گرمس

در پایــان تاکیــد مــی کنــم کــه بایــد تکلیــف 
قطعــه مرکــزی گســل مشــا و میــزان و نحــوه 
ــده  ــود. نگارن ــوم ش ــا معل ــت آن دقیق فعالی
ــگاه  ــی در پژوهش ــال ۱37۴ در پژوهش در س
زلزلــه نشــان داد کــه میــزان لغــزش عمومــی 
روی گســل مشــا در نمحــل دره مشــا حــدود 
۴ میلیمتــر در ســال اســت. ولــی ادامــه  
ایــن بررســی هــا روی قطعــه مرکــزی گســل 
مشــا تــا کنــون بــه دالیــل مختلــف از جملــه 
کمبــود بودجــه و کــم شــدن همــکاری هــای 
بیــن المللــی ، بــه تاخیــر افتــاده اســت، ولــی 
ــه  ــاز ب ــر نی ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــون بی اکن
ــرای  ــخ ب ــن پاس ــرای یافت ــع ب ــی جام بررس
ابهــام در مــورد قطعــه مرکــزی گســل مشــا و 
نبــود لــرزه ای حداقــل ۱۲۰۰ ســاله و بــر روی 
آن احســاس مــی شــود. جــواب این ســواالت 
بــرای ارزیابــی آســیب پذیــری و ایمنــی زلزلــه 
در اســتان و شــهر تهــران بســیار مهــم اســت. 
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سیاست

وزیر اطالعات یکشنبه به کمیسیون اقتصادی مجلس می رود
- وزیر اطاعات و معاونان وی روز یکشنبه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی حاضر می شوند تا به سئواالت 
نمایندگان پاسخ دهند.

رنا
 ای

س:
عک

ارزهای صادراتی در بن بست
خط و نشان دولت برای کسانی که ارز های صادراتی را برنگردانده اند در حالی ادامه دارد که تحریم ها و عدم 

تصویب الیحه FATF اصلی ترین مانع برگشت ارز به کشور است.

می دهـد  نشـان  مرکـزی  بانـک  گـزارش 
۲7 میلیـارد دالر از ارزهـای صادراتـی سـال 
97 بـه کشـور برنگشـته  کـه همیـن موضوع 
باعـث کاهـش عرضه دالر در بـازار و گرانی آن 
شده اسـت. در ایـن شـرایط انگشـت اتهـام 
به سـمت صادرکنندگان نشـانه رفتـه و گفته 
می شـود بدعهـدی برخـی از صادرکننـدگان 
بحـران  دچـار  کشـور  امـروز  شـده  باعـث 
رییس جمهـوری  چنـد  هـر  شـود.  ارزی 
صادرکننـدگان را سـربازان و سـرداران خـط 
مقـدم مبارزه با تروریسـم اقتصـادی آمریکا 
عنـوان می کنـد امـا در ادامه ایـن جمله خود 

عامـل  افـراد  ایـن  از  برخـی  می گویـد کـه 
برنگشـتن ۲۰ میلیـارد یـورو ارز صادراتـی به 
کشـورند کـه بـر خـاف میـل خـود بایـد بـا 
ایـن افـراد بـا اعمـال فشـار و از طریـق قـوه 
آن طـرف  در  امـا  برخـورد کنیـم.  قضاییـه 
صادرکنندگانـی قـرار دارنـد کـه ایـن آمـار و 
ارقـام بانـک مرکـزی را نمی پذیرند و اعضای 
کمیتـه ارزی اتـاق بازرگانی معتقدند که فقط 
۸ میلیـارد و 7۰۰ میلیـون دالر صادراتـی بـه 
کشـور بازنگشته اسـت که برای آن هم دالیل 
موجـه وجـود دارد. در ضمـن از ایـن میـزان 
ارز صادراتـی غایب، تنهـا ۲.۵ میلیارد دالر آن 
متعلـق بـه بخش خصوصـی واقعی اسـت.
برخـی از صادرکننـدگان مدعی اند که اساسـا 
بخشـی از ایـن ۲7 میلیـارد دالر اعام شـده 
هـم مربوط بـه تعدیل پایه ارزش های سـال 

97 اسـت کـه در پاییـز همـان سـال بـا نرخ 
بانـک مرکـزی  موافقـت  مـورد  ۲۰ درصـد، 
و بخـش خصوصـی قـرار گرفـت، امـا ایـن 
لحـاظ شـد.  ابتـدای سـال 97  از  تعدیـل 
همچنیـن یـک میلیـارد و ۲۰۰ میلیـون دالر 
از ۲7 میلیـارد دالر اعـام شـده مربـوط بـه 
ورود موقـت اسـت کـه لحـاظ آن بـه عنـوان 
بدهـی صادراتـی اشـتباه اسـت. عـده دیگر 
از صادرکننـدگان هـم می گوینـد بخشـی از 
ایـن مبلغـی را که بانـک مرکزی اعـام کرده 
مربـوط بـه اختـاف حسـاب در اسـناد ارایه  
شـده صادرکنندگان و بانک هـا و صرافی های 
عامـل آن هـا بـا سـامانه جامع )نیما( اسـت 
کـه واحدی هم برای پاسـخگویی و رفع این 
ایـراد در مراجعه های حضـوری صادرکنندگان 

بـه  بانک هـا وجـود نـدارد.

بـر  نظرهایـی  اختـاف  اینکـه  بـر  عـاوه 
سـر عـدد اعـام شـده دربـاره برنگشـتن 
ارز صادراتـی وجـود دارد، برخـی از فعـاالن 
اقتصـادی و صادرکننـدگان دالیلـی بـرای 
توقـف برگشـت دالر صادراتـی بـه کشـور 
هسـتند کـه  مدعـی  و  می کننـد  عنـوان 
برگردانـدن درآمدهـای ارزی بـه کشـور در 
اختیـار آنها نیسـت یـا اینکه هزینـه باالیی 

دارد.     

صادرکنندگان: غیبت ارز صادراتی 
موجه است   

طبـق گفتـه برخـی از فعـاالن اقتصـادی، 
اساسـا بخـش خصوصـی واقعـی میـزان 
نـدارد کـه ۲7  را  از صـادرات  ایـن حجـم 
میلیـارد دالر آن هـم برنگشته باشـد و ایـن 
احتمـال را اعـام می کننـد کـه بخشـی از 
ایـن ارز برنگشـته متعلـق بـه خصولتی هـا 

اسـت و اگـر دولـت می خواهـد شـفافیت 
دقیـق  اسـامی  باشـد  داشـته  عملکـرد  در 
صادرکنندگانـی را که ارز برنگردانده اند را اعام 

کنـد تـا متخلفـان را همـه بشناسـند.     
اسـامی  اینکـه  بـه صـرف  دیگـر  از سـوی 
صادرکنندگان متخلف اعام شـود، دردی دوا 
نخواهـد شـد. بایـد دیـد صادرکننـده بـه چه 
دلیلی این ارز را به کشـور برنگردانده اسـت و 
موانـع بـر سـر راه برگشـت ارز صادراتی مورد 
بررسـی قـرار بگیـرد. واقعیـت این اسـت که 
چـه در دوران برجـام و چـه پـس از خـروج 
آمریـکا از ایـن توافـق هسـته ای، مشـکات 
نقـل و انتقـاالت مالـی بیـن ایـران و جهـان 
بـه نوعـی وجـود داشـت. یکـی از مهم ترین 
ارز صادراتـی هـم همیـن  برگشـت  موانـع 
تحریم هـای بانکی اسـت که در این شـرایط 
کانال هـای مالـی وعـده داده شـده هـم کار 
نکردنـد کـه بتواننـد ایـن مشـکل را برطـرف 

سـازند.در ایـن میـان، بـه تصویب نرسـیدن 
الیحـه FATF هـم مزیـد بـر علـت شـد و 
صادرکننـدگان را بـا موانـع بلندتـری بـرای 

بازگردانـدن ارز صادراتـی مواجـه کـرد.        
از سـوی دیگر روال فروش برخی از کاالهای 
صادراتـی بسـیار متفـاوت از سـایر کاالهـای 
صادراتـی اسـت بـرای مثـال شـاید فرشـی 
نمایشـگاه  کـه امسـال صـادر می شـود در 
سـال آینـده بـه فـروش بـرود بنابراین یکی 
ایـن اسـت  از خواسـته های صادرکننـدگان 
ایـن موضوعـات در محاسـبات  کـه تمـام 
بانـک مرکـزی لحـاظ شـود.موضوع دیگری 
کـه صادرکننـدگان آن را مانـع برگشـت ارز 
صادراتـی عنـوان می کنند، بحـث هزینه های 
بـاالی دور زدن تحریم هـا برای بازگرداندن ارز 
بـه کشـور اسـت که ایـن هزینه هـا را چیزی 
حـدود ۱۵ درصـد درآمد صادراتـی خود اعام 
دارنـد  انتظـار  دولـت  از  بنابرایـن  کرده انـد. 
کـه ایـن هزینه هـای مـازاد را کـه به واسـطه 

تحریم هـا بـه آن ها تحمیـل شـده را برعهده 
بگیرند.  

پیشنهاد صادرکنندگان برای جبران 
ارزها صادراتی به مقصد نرسیده

را  خـود  دالیـل  هرچنـد کـه صادرکننـدگان 
بـرای نرسـیدن ارز حاصـل از صـادرات بـه 
را  دالیـل  ایـن  و  می کننـد  عنـوان  کشـور 
موجـه می داننـد اما برخـی از مسـئوالن این 
دالیـل اعـام شـده را بهانه تراشـی برخـی از 
صادرکنندگان تلقی می کننـد و آن ها را دالیل 
موجـه به حسـاب نمی آورنـد. از این رو طبق 
گفتـه رییـس جمهـوری و مذاکـرات انجـام 
شـده بـا مراجـع قضایـی، صادرکننـدگان تـا 
پایـان تیرمـاه یعنـی تا چنـد روز دیگـر برای 
بازگردانـدن ارز ثبت شـده خـود فرصت دارند 
وقتـی طبـق قانون بـا آنها به عنـوان متخلف 
برخـورد می شـود و نـه سـرباز خـط مقـدم 
مبارزه با تروریسـم اقتصـادی آمریکا. | ایرنا

رییـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس 
شـورای اسـامی بیـان کـرد: در هفتـه 
مدیـران  و  اقتصـاد  وزارت  بـا  گذشـته 
و  توافـق کردیـم  بـازار سـرمایه کشـور 
بـه زودی بـورس امـاک و مسـتغات 
و  کنیـم  مـی  انـدازی  راه  را  کشـور 
مشـکاتی کـه بـرای واگـذاری امـاک 
وجـود دارد، حـل مـی شـود.محمدرضا 
اداری  شـورای  جلسـه  پورابراهیمیـدر 
وزارت  کـرد:  اظهـار  کرمـان  اسـتان 

اقتصـاد بـه عنـوان متولـی دارایی های 
هـا  وزارتخانـه  همـه  و  اسـت  کشـور 
مکلف هسـتند لیسـت دارائی هایشـان 
بدهنـد. ارائـه  وزارتخانـه  ایـن  بـه  را 
ایـن  بـرآورد  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
نقدینگـی،  ارزش  بـه  توجـه  بـا  اسـت 
کل دارائـی هایـی کـه دولـت براسـاس 
برابـر   9 شناسـائی کنـد  بایـد  قانـون 
نقدینگـی در سـال 9۸ باشـد تصریـح 
کرد: براسـاس گزارش خزانه کل کشـور 

کـه در کمیسـیون اقتصـادی ارائه شـد 
تاکنـون 3۵۰ هـزار ملـک و نزدیـک بـه 
کشـور  در  تومـان  میلیـارد  هـزار   ۵۰۰۰
شناسـائی شـده که عـدد قابـل توجهی 
در کشـور اسـت.نماینده مـردم کرمـان 
و راور در مجلـس شـورای اسـامی بـا 
دارائـی  ارزش  بیـن  رابطـه  بـه  اشـاره 
هـای دولـت هـا بـا جی دی پی کشـور 
بیـان کـرد: در برخی کشـورهای ضعیف 
دارائـی هایشـان ۱.۲ برابـر جی دی پی 
و در ایـران هفـت اسـت یعنـی هفـت 
برابـر مجمـوع کاالهـای تولیـد شـده و 
خدمـات مالـی، دارائـی داریـم و از این 
دارائـی هـا در کمتریـن حـد اسـتفاده 

مـی کنیـم.

نفت در اقتصاد ایران
 ُمرد و تمام شد

قصه های کرونا تلخ 
ولی درس آموز است

ــن  ــی در مراســم پنجاهمی حجــت االســام و المســلمین سیدحســن خمین
ســالگرد تأســیس بهشــت زهــرا)س( گفــت: بهشــت زهــرا)س( پیونــد قریبی 
بــا مــرگ دارد و مــرگ هــم واقعــی تریــن واقعیتــی اســت کــه البتــه معمــوال 

کســی آن را بــاور نمــی کنــد.
 بــه جمــاران ،یــادگار امــام بــا اشــاره بــه همــه گیــری کرونــا، گفــت: یکــی از 
علــل اینکــه ایــن بیمــاری ایــن مقــدار همــه را مــی ترســاند ایــن اســت کــه 
فقیــر و غنــی را بــه یــک انــدازه مــی کشــد. اگــر ایــن بیمــاری مختــص فقــرا 
بــود، آنگونــه کــه بایــد جامعــه جهانــی را نمــی ترســاند. چــون اغنیــا هــم از آن 

راه فــراری ندارنــد، لــذا همــه بــا هــم از آن پرهیــز مــی کننــد.
ــا تلــخ ولــی درس  ــا بیــان اینکــه بعضــی از قصــه هــای کرون یــادگار امــام ب
آمــوز اســت، گفــت: تحریــم هــای بســیار ظالمانــه ای که در کشــور پدیــد آورده 
انــد عامــل فقــر، پاییــن آمــدن ســطح درآمدهــا و ســختی هــای شــدید بــر 
مــردم شــده اســت. عــاوه بــر آن ضعــف مدیریــت هــم وجــود دارد. عــاوه بــر 
اینهــا، بیــکاری هایــی اضافــه شــده اســت کــه بــه دلیــل شــیوع کرونــا در همه 
جهــان رخ داده اســت؛ همــه ایــن واقعیــت هــا مــی طلبــد کــه خدمت رســانی 

در همــه بخــش هــا، بــه خصــوص در شــهرداری، بیشــتر شــود.

ته
نک

البتـه بایـد گفتـه شـود کـه طبـق اعـالم وزارت راه و شهرسـازی 
برخـی از ایـن ارزهـای صادراتـی در کشـورهای خارجـی بـه ملک 
تبدیل شـده اند که دقیقا مصداق خروج سـرمایه از کشـور اسـت 
و فعـاالن اقتصـادی هـم نمی تواننـد توجیهی بـرای ایـن اقدام 
داشته باشـند.باید بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت اعـالم فرصـت 
کوتـاه بـرای بازگشـت ارز صادراتی هـم خود عامل گرانـی دالر در 
بـازار می شـود که البته شـاهد همیـن اتفـاق در بازار بودیـم، چرا 
کـه برخـی از صادرکنندگانـی کـه به هر دلیـل و بهانـه ای موفق به 
بازگردانـدن ارز خـود نبودند، برای خریـد ارز و تحویل آن به بانک 

مرکـزی به بـازار هجـوم آوردند.      
بنابرایـن بـا وجود همه این مشـکالت برخی از فعـاالن اقتصادی 
پیشـنهاد اسـتفاده از راهکار دیگری برای جبران نبود ارز صادراتی 
را داده انـد مبنـی بـر اینکـه ایـن ارز بـرای واردات تهاتر شـود و با 
ایـن اقـدام هم مشـکل واردات حل می شـود و هـم تقاضا برای 
تامیـن ارز مـورد نیـاز واردات کاهش می یابد. از سـوی دیگر هیچ 
بهانـه ای بـرای صادرکننـدگان بـرای اجـرای تعهـدات خـود باقی 

نمی ماند.   

گزارش

سیاستجامعه

 در شرایط فعلی باید از دولت حمایت کنیممردم جز برای ضرورت به بازار نروند
اســامی  جامعــه  دبیــرکل 
ــردم  ــت: م ــازار گف ــاف و ب اصن
تــا جایــی کــه امــکان دارد 
نکننــد،  مراجعــه  بــازار  بــه 
ــه جــدای از  ــازی ضــروری؛ چــرا ک ــع نی ــرای رف ــر ب مگ
ــد  ــی می توان ــه برخ ــد بی وقف ــامت، خری ــکات س مش
ــود.احمد  ــود کاال ش ــورم و کمب ــن ت ــاال رفت ــه ب ــر ب منج
ــاره  ــا اش ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــی اصفهان کریم
بــه آغــاز مــوج دوم شــیوع کرونــا در کشــور و وضعیــت 
امــروز بــازار در ایــن شــرایط، اظهــار کــرد: موضــوع شــیوع 
کرونــا مــوردی اســت کــه از یــد انســان ها خــارج اســت 
و تمــام جامعــه را در ســطح کشــوری و جهانــی مشــغول 

بــه خــود کــرده اســت و هرکســی را تهدیــد می کنــد کــه 
در ایــن شــرایط طبیعــی اســت بــی احتیاطــی یــک نفــر 
یعنــی تجــاوز بــه حقــوق دیگــران.وی افــزود: پــس اگــر 
می گوییــم منافــع فــرد، منافــع جامعــه را هــم در خــود 
دارد و تامیــن منافــع جامعــه بــه نفــع افــراد اســت، بایــد 
ــه ســتاد  ــر آنچــه ک ــاد، ه ــن اعتق ــه ای ــرام ب ــرای احت ب
ملــی مقابلــه بــا کرونــا اعــام می کنــد را رعایــت کنیــم.
دبیــرکل جامعــه اســامی اصنــاف و بــازار بــا اشــاره بــه 
وضعیــت امــروز بــازار تهــران تاکیــد کــرد: مســئله شــیوع 
کرونــا مشــکات اقتصــادی زیــادی را ایجــاد کرده اســت 
و مــا نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتیم، امــا در عین 

حــال بایــد بدانیــم.  

نماینـــده مـــردم جیرفـــت 
ــا  ــس بـ ــاد در مجلـ و عنبرآبـ
ــر  ــخنان رهبـ ــه سـ ــاره بـ اشـ
ــرورت  ــورد ضـ ــاب در مـ انقـ
ـــا  ـــه م ـــت: هم ـــدگان گف ـــادی نماین ـــات انتق ـــر ادبی تغیی

ــتیم. ــری هسـ ــر رهبـ ــع امـ ــدگان مطیـ نماینـ
بـــا  گفت وگـــو  در  ســـاردویی  اعظمـــی  ذبیـــح هللا 
ـــر  ـــی اخی ـــو کنفرانس ـــدار ویدئ ـــه دی ـــاره ب ـــا اش ـــنا ب ایس
ـــت:  ـــری گف ـــم رهب ـــام معظ ـــا مق ـــس ب ـــدگان مجل نماین
ـــود در  ـــری در بخشـــی از ســـخنان خ ـــم رهب ـــام معظ مق
ـــات  ـــر ادبی ـــورد تغیی ـــی در م ـــر مهم ـــه تذک ـــن جلس ای
ــکال  ــد اشـ ــن را واجـ ــان توهیـ ــد. ایشـ ــاد دادنـ انتقـ

ــر  ــال آخـ ــه سـ ــاب بـ ــر انقـ ــتند. رهبـ ــرعی دانسـ شـ
دولـــت دوازدهـــم اشـــاره کردنـــد و خواســـتار تعامـــل 

مجلـــس در یـــک ســـال پایانـــی شـــدند.
نماینـــده مـــردم جیرفـــت و عنبرآبـــاد در مجلـــس 
ــدگان در  ــادی نماینـ ــات انتقـ ــورد ادبیـ ــم در مـ یازدهـ
جلســـه بـــا وزرای امـــور خارجـــه و ارتباطـــات، گفـــت: 
ـــای  ـــا آق ـــه ب ـــخنرانان در جلس ـــی از س ـــودم یک ـــن خ م
ـــه در شـــرایط  ـــود ک ـــن ب ـــن ای ـــودم. احســـاس م ـــر ب وزی
ـــن  ـــه در ای ـــم چراک ـــت کنی ـــت حمای ـــد از دول ـــی بای فعل
روزگار دیپلمات هـــا ســـربازان خـــط مقـــدم جبهـــه 
ــای  ــا تضعیـــف آقـ ــن یـ ــتند. توهیـ ــی هسـ دیپلماسـ

ظریـــف شـــلیک بـــه فرمانـــده خـــودی اســـت.  

رنا
 ای

س:
عک

سالمتسوخت

گرانی ماسک به علت کمبود مواد اولیه آن استمصرف بنزین به ۷۴ میلیون لیتر در روز رسید
رئیــس کانــون انجمن هــای صنفــی جایــگاه داران 
ــا  ــن ب ــرف بنزی ــزان مص ــت: می ــور گف ــوخت کش س
بازگشــت مــردم بــه کســب و کار، بــه روال قبلــی یعنی 
بــا ۵۰ میلیــون لیتــر افزایــش بــه حــدود 7۴ میلیــون 
لیتــر در روز رســیده اســت.همایون صالحــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی 
ایلنــا، دربــاره رونــد مصــرف بنزیــن اظهــار داشــت: بعــد از اعمــال ســهمیه بندی و 
بدنبــال آن شــیوع کرونــا از اســفند و فرودیــن مــاه شــاهد کاهــش چشــم گیری 
ــه  در مصــرف بنزیــن بودیــم، بطوریکــه در دو روز از فروردیــن حتــی مصــرف ب
حــدود ۲۲ میلیــون لیتــر رســید، امــا پــس از اعــام امکان بازگشــایی مشــاغل و 
بازگشــت مــردم بــه کســب و کار، مصــرف بــه روال قبلــی یعنــی بــا ۵۰ میلیــون 

لیتــر افزایــش بــه حــدود 7۴ میلیــون لیتــر در روز رســید.
وی بــا بیــان اینکــه جایگاه هــا بــا توجــه بــه تــورم و هزینه هایــی کــه متحمــل 
ــای  ــت پروتکل ه ــه رعای ــد، ب ــپری می کنن ــختی را س ــای س ــوند، روزه می ش
ــون  ــا اکن ــا ت ــدای شــیوع کرون ــرد: از همــان ابت ــح ک بهداشــتی اشــاره و تصری
مــا بــه لحــاظ تهیــه لــوازم بهداشــتی و ضدعفونــی کننــده در مضیقــه هســتیم.

رئیــس کانــون انجمن هــای صنفــی جایــگاه داران ســوخت کشــور گفــت: 
تاکنــون تهیــه لــوازم بهداشــتی بــه عهــده خــود جایگاه هــا بــوده اســت، هیــچ 
نهــادی نبــود کــه بــه قیمــت دولتــی اقــام را بــه مــا تحویــل دهــد، مــا مجبــور 
بودیــم لــوازم مــورد نیــاز را بــازار آزاد و بــا هزینه هــای فــراوان بســیار بــاال تهیــه 
ــواد  ــود بهداشــت و م ــر نب ــه خاط ــا ب ــه جایگاه ه ــم ک ــازه ندادی ــا اج ــم، ام کنی

ــاری باشــند. ــده منشــاء شــیوع بیشــتر بیم ضدعفونی کنن
وی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه پیــک دوم کرونــا، کلیــه جایگاه های سراســر 
ــای  ــت پروتکل ه ــت رعای ــد در جه ــوان دارن ــه در ت ــردم آنچ ــراه م ــور هم کش
بهداشــتی از جملــه ماســک، مــواد ضدعفونی کننــده و دســتکش بــکار می برنــد، 
ــه  ــر چ ــاری ه ــار بیم ــه مه ــک ب ــت کم ــداردهنده را جه ــای هش ــی پیام ه حت

ــم. ــوش نکرده ای ــاری فرام ــریع تر بیم س
صالحــی تاکیــد کــرد: بــدون اغــراق اکثریــت جایگاه هــا بســتگی بــه وســعت و 
مرکزیــت جایــگاه، هــر مــاه 3 تــا ۵ میلیــون تومــان بابــت رعایــت پروتکل هــای 
بهداشــتی هزینــه می کننــد و ســعی بــر ایــن اســت کــه هیــچ کوتاهــی در قطــع 

زنجیــره کرونــا اپیدمــی صــورت نگیرد.

رئیـس سـازمان غـذا و دارو دربـاره کمبـود ماسـک و 
مـواد اولیـه آن هشـدار داد و علـت آن را تبییـن کـرد.
به گزارش سـازمان غذا و دارو، محمدرضا شـانه ساز در 
نامه ای به حسـین مدرس خیابانی، سرپرسـت وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت دربـاره کمبـود ماسـک و مـواد اولیـه و لـزوم کاهـش 
قیمـت هشـدار داد و نوشـت: در هفته های اخیر به دلیل عـدم تامین مواد اولیه 
ماسـک هـای پزشـکی، چنـد نرخـی بـودن ایـن محصـوالت و عدم سـاماندهی 
مناسـب شـبکه توزیـع آنها برخـی از مراکز درمانـی یا مناطق با کمبود ماسـک رو 
بـه رو شـده اند.معـاون وزیـر بهداشـت در نامه نوشـت: بـا توجه بـه وظیفه ذاتی 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت و تصویب نامه هیات وزیران در سـال جاری هر 
گونه تولید و تامین انواع ماسـک های پزشـکی مورد نیاز شـهروندان و همچنین 
مراکـز درمانـی، تشـخیصی درمانگاهها و سـایر موسسـات پزشـکی بـه عهده آن 
وزارت) صنعـت، معـدن و تجارت( بوده و سـازمان غـذا و دارو همکاری الزم برای 
بررسـی کلـی محصوالت مربوطه را انجام می دهد.شـانه سـاز افـزود: میزان نیاز 
مراکـز درمانی و تشـخیصی سـطح کشـور اعـم از دولتی، خصوصی و وابسـته به 

سـایر ارگان هـا بـه انضمـام حجـم مـورد نیـاز برای دپوی ماسـک های پزشـکی 
در شـرایط فعالـی حداقـل حـدود ۲ میلیـون عـدد در روز برآورد می شـود که می 
بایسـت ایـن نیـاز از محـل تولیـدات دارای پروانه سـاخت و کد IRC از سـازمان 
غـذا و دارو تامیـن شـود. بنابراین همکاری مدیـران وزارت صنعت برای در اختیار 
قـرار گرفتـن ایـن حجم از نیاز با قیمت مناسـب و توزیع آن با مدیریت سـازمان 
غـذا و دارو مـورد نظـر اسـت و در صـورت افزایـش نیـاز مجـددا اعام می شـود.
رئیـس سـازمان غـذا و دارو در ایـن نامه تاکید کرد: مسـتدعی اسـت با توجه به 
وظیفـه ذاتی سـازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکننـدگان وزارت صمت و 
دسـتور اخیـر رئیـس جمهـوری مبنی بـر تعدیل قیمت هـا در تاریـخ ۱7 تیر 99، 
مسـئولیت نرخ گذاری، توزیع و عرضه ماسـک های پزشـکی در سـطح جامعه و 
همچنین در داروخانه های سراسـر کشـور و در دسـترس بودن این محصوالت با 
حداقـل قیمـت مدنظـر قرار گیـرد. همچنین با توجه به شـبهات مطرح شـده در 
خصـوص احتمـال گرانفروشـی و لـزوم اعمال نظـارت بر قیمت انواع ماسـک در 
همـه اماکـن و از جملـه داروخانه ها سـازمان غـذا و دارو آماده همـکاری نزدیک 

بـا سـازمان تعزیرات حکومتـی در این امر مهم اسـت.

کپشن: بهانه تراشی یا مانع تحریمی مقابل برگشت ارزهای صادراتی است؟

 وزیـر تعـاون در حسـاب توئیتر خود نوشـت: همسـان سـازی 
حقـوق  بازنشسـتگان کشـوری بـا تامیـن منابـع و همـکاری 
در  سـازمان  ایـن  رئیـس  مسـاعد  قـول  و  برنامـه  سـازمان 
ابتـدای مهرمـاه عملیاتـی می شـود.  از  و  نهایـی  شـهریورماه 
»محمد شـریعتمداری« یادآور شـده اسـت که   همسـان سازی 
حقـوق  بازنشسـتگان کشـوری به عنـوان مطالبه اصلـی، همواره 
دغدغـه اصلی  وزارت رفاه و صندوق بازنشسـتگی کشـوری بوده 
اسـت. بـه نوشـته شـریعتمداری، بـر ایـن اسـاس بـا تامیـن 
منابـع و همـکاری سـازمان برنامـه و نیـز قـول مسـاعد رئیس 
این سـازمان، همسـان سـازی در شـهریورماه نهایی و از ابتدای 

مهرمـاه عملیاتـی خواهد شـد.

وزیـر خارجـه بـا اشـاره به مذاکـرات ایـران و چیـن پیرامون 
قـرارداد ۲۵ سـاله، گفـت: مـا نـه یک متـر زمیـن و نه حتی 
حـق بهـره بـرداری انحصاری از یـک وجب خاک ایـران را به 
چین و هیچ کشـور دیگـری نداده و نخواهیـم داد.به گزارش 
روز پنـج شـنبه خبرگـزاری خانـه ملـت، محمدجـواد ظریف 
وزیـر امـور خارجـه بـا اشـاره بـه قـرارداد ۲۵ سـاله ایـران و 
چیـن گفـت: مـا در مرحله مذاکـره هسـتیم و در این مرحله 
حداکثـر بایـد مجـوز مذاکـره از دولت گرفته شـود کـه وزارت 

امـور خارجـه این مرحله را پشـت سـر گذاشـته اسـت.
وی افـزود: هنگامـی کـه به مرحلـه توافق برسـیم، اگر تعهد 
قانونـی در ایـن قرارداد باشـد ما باید به مجلـس ارایه دهیم. 
در غیـر ایـن صـورت بـه عنـوان مصوبـه دولـت، مجلـس در 
تطبیـق قوانیـن بـه ایـن قـرارداد ورود خواهـد کـرد لـذا این 

قـرارداد هیـچ وقـت بـر مجلس پوشـیده نخواهـد ماند.

معـاون وزیـر صنعت، معـدن و تجارت، از پرداخـت ۱۲ هزار 
و ۵۰۰ میلیـارد تومـان مطالبات گنـدم کاران خبر داد و گفت: 
تاکنـون حـدود 9۰ درصـد از پـول گندم هـای تحویلـی بـه 

مراکز خرید تسـویه شـده اسـت.
بـه گـزارش روز جمعـه وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، 
»یـزدان سـیف« از خرید بیش از ۵ میلیـون و 9۰۰ هزار تن 
گنـدم تـا روز )۲7 تیرماه( خبر داد و گفت: با وجود شـرایط 
سـخت نقدینگـی، طـی پنـج مرحلـه مطالبـات گنـدم کاران 
پرداخـت شـد.مدیرعامل شـرکت بازرگانـی دولتی ایـران با 
بیـان اینکـه ارزش کل خریـد تضمینـی گنـدم به حـدود ۱۴ 
هـزار میلیـارد تومـان رسـیده اسـت، افـزود: در مقایسـه بـا 
۲7 تیرماه سـال گذشـته، خرید تضمینی رشـد ۱۲ درصدی 
داشـته و هـم اکنـون مراکـز خریـد در 3۱ اسـتان آمـاده 

تحویـل گندم کشـاورزان اسـت.

همسان سازی حقوق  
بازنشستگان عملیاتی می شود

 یک وجب از خاک ایران را 
به چین نخواهیم داد

90 درصد مطالبات گندم 
کاران پرداخت شد
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آالیندگیهوا

ایجاد تعهد ۵۰۰ میلیاردی از محل ۳۵ درصد عوارض آالیندگیبرآورد خسارت داخلی و خارجی گرد و غبار بزودی پایان می یابد

ــار  ــا پدیــده گــرد و غب ــه ب دبیــر ســتاد مقابل
گفــت: کار بــرآورد خســارت ناشــی از گــرد و 
ــال ۱39۸ در  ــی از س ــی و خارج ــار داخل غب
ــه  ــزودی ب ــده و ب ــاز ش ــور آغ ــتان کش ۶ اس
پایــان خواهــد رســید.علی طهماســبی روز پنجشــنبه در گفــت وگــو بــا خبرنــگار 
محیــط زیســت ایرنــا افــزود: در زمینــه مقابلــه بــا گــرد و غبــار اقدامــات خوبــی 
در کشــور صــورت گرفتــه امــا در برخــی مــوارد ماننــد میــزان خســارت ناشــی از 
ایــن پدیــده چــه در بخــش داخلــی و خارجــی ضعیــف عمــل کردیــم کــه اکنون 
یکــی از راهبردهــای مــا پیگیــری ایــن خســارات به منابــع زیســتی و اقتصادی 
کشــور اســت کــه از ســال ۱39۸ در ۶ اســتان بــه صــورت پایلــوت آغــاز شــده 
کــه بعــد از پایــان بــه تمــام نقــاط کشــور تعمیــم داده مــی شــود.وی اظهــار 
داشــت: ایــن کار در اســتان هــای هرمــزگان بــه نمایندگــی از جنوب، خوزســتان 
از جنــوب غــرب، کرمانشــاه از غــرب، سیســتان و بلوچســتان و خراســان جنوبی 
در حــال انجــام اســت کــه بعــد از پایــان کار بــه همــه اســتان هایــی کــه از گــرد 
و غبــار آســیب دیــده انــد، گســترش داده مــی شــود. دبیــر ســتاد مقابلــه بــا 

پدیــده گــرد و غبــار دربــاره اینکــه آیــا مــی توانیــم از کشــورهایی کــه از ناحیــه 
گــرد و غبــار بــه مــا خســارت وارد مــی کننــد عــوارض خســارت دریافــت کنیــم، 
گفــت: از روشــن تــر از ایــن مــوارد نتوانســتیم خســارت دریافــت کنیــم امــا 
مــی توانیــم بــه آنهــا بگوییــم کــه بــه مــا خســارت وارد مــی کننــد پــس بایــد 
کاری کننــد؛ بــه همیــن دلیــل از اواســط ســال ۱39۸ تهیــه برنامــه عمــل منطقه 
ای را آغــاز کردیم.طهماســبی افــزود: تــاش مــی کنیــم بــا اســتفاده از ظرفیــت 
دفاتــر نهادهــای بیــن المللــی در کشــور ماننــد فائــو، اســکپ و دســتگاه هــای 
عضــو همــکار، برنامــه عمــل منطقــه ای را بــر مبنــای منشــاء یابــی خارجــی 
تهیــه کنیــم یعنــی اینکــه چــه کشــورهایی از چه ناحیــه ای بــه ما خســارت وارد 
مــی کننــد تدویــن خواهیــم کــرد، ممکــن اســت اکنــون بــرای کشــورهای دیگــر 
الــزام اجرایــی نداشــته باشــد امــا حداقــل بســته ای داریم کــه در زمــان مذاکره 
دســت مــا پــر خواهــد بــود و مــی توانیــم بگوییــم کــه اوال طبــق اصــول علمــی 
از ایــن نواحــی بــرای مــا گــرد و غبــار مــی فرســتید و دوم اینکــه بــه نظــر مــی 
رســد بایــد یــک ســری کارهــا در راســتای کاهــش گــرد و غبــار انجــام دهیــد تــا 

خســارت کمتــری متوجــه کشــور شــود.

ــازمان   ــانی س ــت انس ــاون محیط زیس مع
حفاظــت محیط زیســت گفــت: بعــد از 
تاییــد شــورای نگهبــان مبنــی بــر واریــز 3۵ 
درصــد از عــوارض زیســت محیطی صنایــع 
بــه صنــدوق ملــی محیط زیســت، بیــش از ۵۰۰ میلیــارد تومــان تعهــد ایجــاد 
ــه  ــرر شــد ک ــد »ن« تبصــره ۶ بودجــه ســال 99 مق ــر اســاس بن کرده ایم.ب
امســال 3۵ درصــد از عــوارض آالیندگــی صنایــع بــه صنــدوق ملــی محیــط 
زیســت واریــز شــود، تــا پیــش از ایــن همــه عــوارض آالیندگــی بــه حســاب 
شــهرداری واریــز مــی شــد البتــه هــدف دریافــت ایــن عــوارض ایــن اســت 
ــه  ــرد ک ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــده م ــع آالین ــع آالیندگــی صنای ــرای رف ــه ب ک
عمــا چنیــن اتفاقــی نمــی افتــد، بــر ایــن اســاس قــرار شــد کــه ۲۰ درصــد 
ایــن عــوارض بــه صنــدوق ملــی محیــط زیســت واریــز شــود تــا بــرای رفــع 
آالیندگــی هــا هزینــه شــود؛ امــا دولــت پیشــنهاد داد کــه امســال بــه طــور 
ــت  ــط زیس ــی محی ــدوق مل ــه صن ــوارض ب ــن ع ــد از ای ــتثناء 3۵ درص اس
واریــز شــود کــه مــورد تاییــد شــورای نگهبــان نیــز قــرار گرفــت. امــا چنــدی 

پیــش یکــی از نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی اعــام کــرد کــه ایــن 
بنــد بایــد از تبصــره ۶ بودجــه ســال 99 حــذف شــود چــون بــر میــزان درآمــد 
ــر منفــی گذاشــته کــه مســعود  ــا تاثی شــهرداری هــا و خدمــت رســانی آنه
تجریشــی معــاون ســازمان حفاظــت محیــط زیســت روز جمعــه در ایــن بــاره 
بــه خبرنــگار محیــط زیســت ایرنــا گفــت: ســال گذشــته رونــد مالیــات بــر 
ارزش افــزوده بازنگــری شــد و مقــرر شــد کــه ۲۰ درصــد از عــوارض آالیندگــی 
بــه صنــدوق ملــی محیــط زیســت واریــز شــود کــه ایــن مبلــغ امســال 3۵ 
درصــد در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه مــورد تاییــد شــورای نگهبــان نیــز قــرار 
ــه صنــدوق  ــا بیــان اینکــه ایــن مبلــغ بعــد از تاییــد و ابــاغ ب گرفــت.وی ب
ملــی محیــط زیســت واریــز مــی شــود کــه بــه نظــر از ابتــدای ســال آینــده 
ــا  ــرار نیســت شــهرها ب ــن اســت کــه ق ــه ای ــد کــرد: نکت ــود، تاکی خواهــد ب
عــوارض آالیندگــی اداره شــوند قــرار اســت بــا ایــن عــوارض کمــک کنیــم کــه 
صنایــع بتواننــد رفــع آلودگــی کننــد تــا مــردم در داخــل شــهرها هــوا و آب 
شــود. مدیریــت  نیــز  پســماند  و  باشــند  داشــته  تمیزتــری 

 پیام
 زیست

فروش سلطان جنگل در پایتخت
این روز ها بازار سیاه خرید و فروش حیوانات غیرمعقول و غیر قانونی داغ است، معضلی که می تواند گریبانگیر آینده محیط 

زیست کشورمان باشد.

رنا
 ای

س:
عک

بررسـی آمـار و ارقـام مربـوط بـه طرح هـای بیابان زدایـی 
طـول  در  حاکیسـت کـه  اصفهـان  در  ریزگردهـا  مهـار  و 
هفـت سـال فعالیـت دولـت یازدهـم و دوازدهـم افـزون 
بـر ۱۴۰ طـرح در مسـاحتی بیـش از ۵۸ هـزار هکتـار از 

بیابـان هـای ایـن اسـتان اجرایـی شـده اسـت.
اصفهـان از جملـه مناطق خشـک و کویـری مرکزی ایران 
بـه شـمار مـی رود، ایـن اسـتان واقـع در مرکـز کشـور 
دارای اقلیـم خشـک و نیمه خشـک اسـت و از ایـن پهنه 
3.۲ میلیـون هکتـار معـادل 3۲ درصـد سـطح اسـتان را 
اراضـی بیابانـی و شـنزار تشـکیل داده کـه بـه طـور عمده 
در بخـش هـای شـمالی و شـرقی آن پراکنـش دارنـد، 
بحرانـی فرسـایش  ۱۶ کانـون  بـر  اراضـی مشـتمل  ایـن 
بـادی اسـت کـه حـدود یکهـزار ۱۰۰ هـزار هکتار از اسـتان 

را بـه خـود اختصـاص داده  اسـت.
بیابان زایـی در اسـتان به ویـژه در شـرق اصفهـان، سـاالنه 
تخریـب  و  مـردم  سـامت  انداختـن  خطـر  بـه  کنـار  در 
محیـط زیسـت، بـه امکانـات زیربنایـی و منابـع طبیعـی 
خسـارت ها  عمـده  می کنـد،  وارد  خسـارت  اسـتان  ایـن 
بـه پایگاه هـای نظامـی اطـراف همچـون پایـگاه هوایـی 
اصفهـان،  بهشـتی  شـهید  فـرودگاه  شـکاری،  هشـتم 
اراضـی کشـاورزی، محورهـای مواصاتـی و شـهرک های 
می شـود. وارد  پیرامـون  شـهرهای  و  راه آهـن  صنعتـی، 

پدیده هـای  اثـر  در  توانـد  مـی  ریزگـرد  و  بیابانزایـی 
و  اقلیمـی  تغییـرات  ماننـد  شناسـی  زمیـن  طبیعـی 
انسـانی  هـای  فعالیـت  از  ناشـی  یـا  بارندگـی  کاهـش 
تبدیـل  مرتـع،  در  دام  بی رویـه  چـرای  بوته کنـی،  ماننـد 
مراتـع بـه دیم زارهـا، معـدن کاوی، جاده سـازی و توسـعه 
غیـر اصولـی شـهرها و روسـتاها بـدون توجـه بـه آمایش 
سـرزمینی ایجـاد شـود، اما بـه گفته کارشناسـان، کاهش 
شـدید سـطح آب هـای زیرزمینـی در اثـر برداشـت بـی 
رویـه از ایـن منابـع، مهمتریـن دلیل تشـدید ایـن پدیده 

در ایـران اسـت.

سوژه بیابان زدایی 
حدود ۶0 هزار 

هکتاری در اصفهان

تدوین الیحه  جدید درباره کیسه های پالستیکی

در الیحه جدید فرصت چندساله به صنایع برای تولید کیسه های زیست تخریب پذیر داده می شود

پســماند  مدیریــت  دفتــر  معــاون 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت از 
تدویــن الیحــه ای بــرای کاهــش مصــرف 
ــر  ــور خب ــتیکی در کش ــه های پاس کیس
داد و گفــت: ایــن الیحــه ۱۲ بنــد دارد 
تشــویقی  از سیاســت های  ترکیبــی  و 
مصــرف  کاهــش  بــرای  تنبیهــی  و 

پاســتیک در کشــور اســت.
 ۱۰ جــزو  ایــران  ایســنا،  بــه گــزارش 
ــتیک در  ــده پاس ــور اول مصرف کنن کش
جهــان اســت. هــر ایرانــی روزانــه به طــور 
متوســط ســه کیســه پاســتیکی مصــرف 

ــه 9۶ درصــد آن هــا مســتقیم  ــد ک می کن
وارد ســطل های زبالــه می شــود. ایــن 
دلیــل  بــه  پاســتیکی  کیســه های 
ــد  ــه ناپذیرن ــد تجزی ــه دارن ــی ک ترکیبات
ــه  ــدون آنک ــال ب ــا ۴۰۰ س ــن ۲۰۰ ت و بی
تجزیــه شــوند در محیــط باقــی  می ماننــد 
و مــواد شــیمیایی آن بــه تدریــج بــه 
ــاوه  ــد و ع ــدا می کن ــاک و آب راه پی خ
بــر آلــوده کــردن آن، حیوانــات را قربانــی 
می کنــد و در نهایــت وارد زنجیــره غذایــی 

انســان می شــود.
هــر چنــد در کشــور مــا ســاالنه نیــم 
میلیــون تــن کیســه پاســتیکی مصــرف 
می شــود امــا تاکنــون قانونــی بــرای 
ــور  ــتیک در کش ــرف پاس ــش مص کاه

تدویــن و تصویــب نشــده اســت. بــا 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــن س ــود ای وج
زیســت اخیــرا الیحــه ای را تحــت عنــوان 
کاهــش مصــرف کیســه های پاســتیکی 
اســت کــه  تدویــن کــرده  کشــور  در 
بــه زودی بــرای تصویــب بــه مجلــس 

ــد.  ــد ش ــال خواه ارس
دفتــر  معــاون   - جوهرچــی  پیــام 
مدیریــت پســماند ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت - در گفــت و گــو بــا 
ایســنا دربــاره ایــن الیحــه اظهــار کــرد: از 
آنجایــی کــه مصــرف بی رویــه کیســه های 
را  زیــادی  خســارت های  پاســتیکی 
بــه محیــط زیســت وارد می کنــد، مــا 
الیحــه ای را بــا ۱۲ بنــد پیشــنهادی بــرای 

کاهــش مصــرف ایــن کیســه ها تدویــن 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی  کرده ایــم. 
ــویقی  ــه تش ــن الیح ــای ای ــتر بنده بیش
مثــال  بــرای  تصریــح کــرد:  اســت، 
ــم کــه در فروشــگاه های  پیشــنهاد داده ای
ــوان یکــی از مراکــز  ــه عن ــره ای - ب زنجی
اصلــی مصــرف پاســتیک - بــه افــرادی 
ــتفاده  ــتیکی اس ــه های پاس ــه از کیس ک
پارچــه ای  کیســه های  و  نمی کننــد 
و  تخفیــف  آن کرده انــد  جایگزیــن  را 
ــل آن،  ــه دهنــد و در مقاب خدماتــی را ارائ
کســانی کــه می خواهنــد از پاســتیک 
اســتفاده کننــد هزینــه ای را بــرای کیســه 

ــد. ــت کنن ــتیکی پرداخ پاس
وی بــا بیــان اینکــه کیســه های نــازک در 
ــم آســیب های  ــل کیســه های ضخی مقاب
ــه  ــت ب ــط زیس ــرای محی ــتری را ب بیش
ــه  ــر در طبیعــت تجزی ــال دارد و دیرت دنب
می شــود، گفــت: از ایــن رو در ایــن الیحــه 
آورده شــده اســت کــه تولیــد کیســه های 
پاســتیکی کــه جــداره آن هــا کمتــر از ۲۵ 

میکــرون اســت، ممنــوع شــود.
دیگــر  از  داد:  ادامــه  جوهرچــی 
کاهــش  الیحــه  در  مــا  پیشــنهادات 
ــه  ــه ب ــن اســت ک مصــرف پاســتیک ای
صنایــع تولیــد کیســه های پاســتیکی 
فرصتــی دو تــا پنــج ســاله داده شــود تــا 
بتواننــد از مــواد اولیــه پاســتیک های 
زیســت تخریب پذیــر در تولیــد خــود 

اســتفاده کننــد.
بــه گفتــه معــاون دفتــر مدیریت پســماند 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت یکــی 
ــت  ــث مدیری ــزرگ در بح ــکات ب از مش
مصــرف کیســه های پاســتیکی ایــن 
آن  تولیدکننــدگان  برخــی  اســت کــه 

پروانــه بهره بــرداری ندارنــد و بــه همیــن 
ــا  ــی روی آن ه ــی و نظارت ــل دسترس دلی
وجــود نــدارد. از ایــن رو بــا وزارت صنعــت 
هماهنگی هــای صــورت گرفتــه اســت تــا 

ــرد. ــن مشــکل را برطــرف ک ــوان ای بت
ــه اینکــه الیحــه کاهــش  ــا اشــاره ب وی ب
ــش  ــتیکی پی ــه های پاس ــرف کیس مص
از ایــن یــک بــار بــه کمیســیون زیربنایــی 
ــرای  ــا ب ــود ام ــده ب ــتاده ش ــت فرس دول
ــدد  ــه مج ــواردی، الیح ــردن م ــرف ک برط
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــه س ب
برگردانــده شــد، اظهــار کــرد: در الیحــه ای 
ــود بیشــتر  ــن شــده ب ــار اول تدوی ــه ب ک
بــه سیاســت های تنبیهــی بــرای کاهــش 
مصــرف پاســتیک پرداختــه بودیــم امــا 
ــد کــه سیاســت های  ــه مــا تاکیــد کردن ب
کاهــش مصــرف بیشــتر تشــویقی باشــد 

همچنیــن ایراداتــی درزمینــه اشــتغال 
افــرادی کــه در ایــن صنعــت کار می کننــد، 
مطــرح شــده بــود کــه در اصــاح الیحــه 
جوهرچــی  گرفته ایــم.  نظــر  در  را  آن 
اســت  نیــاز  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا 
بی رویــه کیســه های  مصــرف  دربــاره 
ــازی  ــات آن فرهنگ س ــتیکی و تبع پاس
صــورت گیــرد، تصریــح کــرد: در گذشــته 
مــا تجربــه بــدی در زمینــه قیمت گــذاری 
از  یکــی  و  داشــتیم  کیســه ها  روی 
فروشــگاه های زنجیــره ای کــه اقــدام بــه 
ــردم  ــراض م ــا اعت ــود ب ــرده ب ــن کار ک ای
روبــه رو شــد. از ایــن رو بــرای اجــرای 
ــه  ــاز ب ــی نی ــت های تنبیه ــتر سیاس بیش

ــم. ــردم داری ــوم م ــوزش عم آم

مدیــر کل حفاظــت محیط زیســت اســتان 
اردبیــل گفــت: بــر اســاس سرشــماری های 
ــات وحــش  ــت حی ــه جمعی صــورت گرفت
منطقــه شــکار ممنــوع دربنــد مشــکول 
است.ســعید شــهند،  داشــته  افزایــش 
مدیــر کل حفاظــت محیط زیســت اســتان 
سرشــماری  نحــوه  جریــان  در  اردبیــل 
تابســتانه پســتانداران توســط محیــط بانان 
در منطقــه شــکار ممنــوع دربنــد مشــکول، 
بــا اشــاره بــه پایــان یافتــن فصــل زادآوری 
ــر اســاس  پســتانداران در منطقــه گفــت: ب
ــه  ــورت گرفت ــای ص ــماری و برآورد ه سرش

جمعیــت کل و بــز بعنــوان گونــه شــاخص 
و حمایــت شــده منطقــه بــه نســبت ســال 
گذشــته افزایــش داشــته اســت.او افــزود: 
ــا اقدامــات و برنامــه ریزی هــای صــورت  ب
ــرداری  ــره ب ــداث و به ــه اح ــه از جمل گرفت
ــی  ــه ط ــی در منطق ــط بان ــگاه محی از پاس
امســال، افزایــش منظــم گشــت و کنتــرل 
ــان  ــط بان ــای شــبانه روزی محی و تاش ه
ــت  ــط زیس ــت محی ــز اداره حفاظ و تجهی
کوثــر بــه وســایل نظارتــی در حفاظــت 
ــه و  ــی منطق ــراث طبیع ــت از می و حراس
همچنیــن بارش هــای امســال و جــاری 

شــدن چشــمه ها در افزایــش پوشــش 
ــه شــکار  ــات وحــش منطق گیاهــی و حی
ممنــوع دربنــد مشــکول تاثیر چشــمگیری 
ــط  ــت محی ــت.مدیرکل حفاظ ــته اس داش
ــان  ــن بی ــل همچنی ــتان اردبی ــت اس زیس

کــرد: ثبــت گزارش هــای متعــدد مبنــی بــر 
ــق  ــی در مناط ــگ ایران ــه پلن مشــاهده گون
ــوب اســتان نشــان از  و زیســتگاه های جن
وجــود زنجیــره غذایــی مطلــوب در منطقــه 

اســت .

افزایش جمعیت حیات وحش 
منطقه دربند مشکول کوثر

شکارچیان سهره طالیی در 
سمیرم دستگیر شدند

سرپرســت اداره حفاظــت محیــط زیســت ســمیرم از دســتگیری شــکارچیان 
غیرمجــاز پنــج قطعــه »ســهره طایــی« در ایــن شهرســتان خبــر داد.محمــد 
عباســی گفــت: بــا اســتناد بــه گــزارش دوســتداران محیــط زیســت و همکاری 
مامــوران انتظامــی، محیــط بانــان اداره حفاظــت محیــط زیســت ســمیرم، ۲ 
گــروه زنــده گیــر غیرمجــاز پرنــدگان وحشــی را دســتگیر کردند.بــه گفتــه وی، 
تعــدادی ابــزار زنــده گیــری، قفــس و پنــج قطعــه پرنــده از متخلفــان کشــف 
و ضبــط و پرونــده متخلفــان بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه دســتگاه قضایــی 
فرســتاده شــده است.سرپرســت اداره محیــط زیســت ســمیرم افــزود: هرگونه 
شــکار و صیــد حیــات وحــش بــدون کســب مجــوز الزم تخلــف اســت و در 
صــورت مشــاهده بــا متخلفــان برخــورد قانونــی خواهــد شــد.وی خاطرنشــان 
ــدگان  ــری پرن ــده گی ــف زن ــر متخل ــه نف ــز س ــال نی ــرداد امس ــرد: در خ ک
ــه  ــه هشــت قطع ــری دســتگیر شــدند ک ــده گی ــد و زن ــگام صی وحشــی هن
پرنــده »طرقــه چــکاوک« از آنهــا گرفتــه شــد.وی همچنیــن گفــت: یــک فقــره 
صــد غیرمجــاز هــم در دریاچــه شــکار ممنــوع قــره قــاچ در شــمال ســمیرم 
داشــتیم کــه اقــدام بــه صیــد ۲3 قطعــه ماهــی »زردپــره« کــرده بودنــد و بــه 

دادگســتری معرفــی شــدند.

ته
نک

بـه گفتـه معـاون دفتـر مدیریـت پسـماند سـازمان حفاظـت 
محیـط زیسـت یکـی از مشـکالت بـزرگ در بحـث مدیریـت 
برخـی  کـه  اسـت  ایـن  پالسـتیکی  کیسـه های  مصـرف 
بـه همیـن  ندارنـد و  بهره بـرداری  تولیدکننـدگان آن پروانـه 
دلیـل دسترسـی و نظارتـی روی آن هـا وجـود نـدارد. از این رو 
بـا وزارت صنعـت هماهنگی هـای صـورت گرفتـه اسـت تـا 
بتـوان این مشـکل را برطـرف کرد.وی با اشـاره بـه اینکه الیحه 
کاهـش مصـرف کیسـه های پالسـتیکی پیـش از این یـک بار 
بـه کمیسـیون زیربنایـی دولـت فرسـتاده شـده بود امـا برای 
برطـرف کـردن مـواردی، الیحـه مجـدد بـه سـازمان حفاظـت 
محیـط زیسـت برگردانـده شـد، اظهار کـرد: در الیحـه ای که بار 
اول تدویـن شـده بـود بیشـتر بـه سیاسـت های تنبیهـی برای 
کاهـش مصـرف پالسـتیک پرداختـه بودیـم امـا به مـا تاکید 
کردند که سیاسـت های کاهش مصرف بیشـتر تشـویقی باشـد 
همچنین ایراداتی درزمینه اشـتغال افـرادی که در این صنعت 

کار می کننـد، مطـرح شـده بـود. 

حیات 
وحش

محیط 
زیست

تامین علوفه مورد نیاز حیوانات در منطقه خائیزمرگ مشکوک یک قالده خرس قهوه ای 
خـرس  قـاده  یـک  الشـه 
گونه هـای  از   ، جـوان  قهـوه ای 
جانـوری تحـت حفاظـت ، کـه 
به طرز مشـکوکی تلف شـد، در 
داخـل رودخانـه سـفیدرود در منطقـه پـارک ملی کیاسـر 

شهرسـتان سـاری پیـدا شـد.
بـه گـزارش روز جمعـه روابـط عمومـی محیـط زیسـت 
مازنـدران، مدیـر پـارک ملـی کیاسـر گفـت که الشـه این 
خـرس قهـوه ای حـدود چهار سـاله حین پایـش منظقه 
در داخـل رودخانـه سـفید رود در نزدیکـی پـارک کشـف 

است. شـده 
علیرضـا ابراهیمـی  افزود : بررسـی اولیه نشـان می دهد 

کـه ایـن حیوان چنـد روز پیشـتر به طرز مشـکوکی تلف 
و الشـه آن بـه داخل رودخانه انداخته شـد.

وی گفـت کـه بررسـی بـرای پیگیـری علـت تلـف شـدن 
خـرس قهـوه ای و دخالـت احتمال انسـانی در مرگ این 
حیـوان تحـت حفاظت ادامـه خواهد یافـت. اواخر خرداد 
مـاه سـال جـاری نیز الشـه یـک قـاده خرس قهـوه ای 
مـاده کـه بـه طـرز مشـکوکی بـا سـاح شـکاری از پـای 

درآمـده بـود در جنـگل هـای بابل پیدا شـد.
زیسـت  محیـط  وحـش  حیـات  اداره  وجـود  ایـن  بـا 
مازنـدران آمـار ایـن حیـوان را در جنـگل هـای هیرکانـی 
اسـتان قابـل ماحظـه می دانـد و معتقد اسـت که خطر 

انقـراض بـرای ایـن گونـه رفـع شـده اسـت.

دوســـتداران محیـــط زیســـت 
و حیـــات وحـــش اقـــدام 
ـــاز  ـــه موردنی ـــن علوف ـــه تامی ب
حیوانـــات بـــه ویـــژه گلـــه 
بز هـــا در منطقـــه خائیـــز شهرســـتان بهبهـــان نمودنـــد.
ســـید نعمـــت هللا موســـوی فعـــال رســـانه بهبهـــان در 
ــگاه  ــتان های باشـ ــروه اسـ ــگار گـ ــا خبرنـ ــو بـ گفت وگـ
ــش  ــی آتـ ــت: درپـ ــواز، گفـ ــوان از اهـ ــگاران جـ خبرنـ
ـــن  ـــن رفت ـــز و ازبی ـــوه خائی ـــته ک ـــر رش ـــوزی های اخی س
ـــت  ـــن، هیئ ـــت خیری ـــان باهم ـــی و درخت ـــش گیاه پوش
کوهنـــوردی و محیـــط بـــان منطقـــه اولیـــن محمولـــه 
یونجـــه جهـــت خـــوراک بز هـــای ایـــن منطقـــه امـــروز 

ـــه  ـــارون تخلی ـــدمخزنی م ـــارد س ـــوئیچ ی ـــه س در محوط
ـــد. ش

او بیـــان داشـــت: هیئـــت کوهنـــوردی بهبهـــان در پـــی 
ــه حفاظـــت  ــوزی پوشـــش گیاهـــی منطقـ آتـــش سـ
شـــده خائیـــز خواســـتار تامیـــن علوفـــه مـــورد نیـــاز 
حیوانـــات بویـــژه گلـــه بز هـــای خاییـــز شـــد و طـــی 
فراخوانـــی موضـــوع را بـــه اطـــاع عمـــوم بویـــژه 

ــاندند. ــت رسـ ــط زیسـ ــتداران محیـ دوسـ
ـــب  ـــط زیســـت در قال ـــزود: دوســـتداران محی موســـوی اف
ــخ  ــوان پاسـ ــن فراخـ ــه ایـ ــی بـ ــذر زیســـت محیطـ نـ

مثبـــت داده انـــد و علوفـــه تامیـــن تامیـــن گردیـــد.

رنا
 ای
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نوبت  گیری 450 هزار کالس اولی در طرح سنجش سالمت
رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور،  از نوبت گیری ۴۵۰ هزار کاس اولی در طرح سنجش سامت خبر داد.

نابینایان؛ جاماندگان از تحصیل آنالین در زمان شیوع کرونا

و  دانش آمــوزان  حالــی  در 
دانشــجویان نابینــا از آمــوزش  هــای 
آنایــن در زمــان شــیوع ویــروس 
از  کرونــا جــا ماندنــد کــه یکــی 
بــا  دانش بنیــان  شــرکت های 
ســابقه بیــش از 3۰ ســال فعالیــت، 
ایــن دســته  ویــژه  کامپیوترهــای 
ولــی  کــرده،  عرضــه  را  افــراد  از 
زیرســاخت های  نبــود  دلیــل  بــه 
و  دانشــجویان  از  بســیاری  الزم 

ابــزار  ایــن  بــه  دانش آمــوزان 
دسترســی نداشــتند، ضمــن آنکــه در 
شــبکه شــاد نیــز امــکان بهره منــدی 
ــده  ــده نش ــراد دی ــته از اف ــن دس ای

اســت.
بــه گــزارش ایســنا بــا شــیوع کرونــا 
ــدارس،  ــگاه ها و م ــی دانش و تعطیل
مجــازی  آموزش هــای  توســعه 
اپیدمــی  ایــن  از  قبــل  تــا  کــه 
ضــرورت گســترش  بــه  اهمیتــی 
دســتور  در  نمی شــد،  داده  آن 
کار مســووالن قــرار گرفــت و هــر 
ــه  ــرای ارائ ــتمی ب ــگاهی سیس دانش
ــه داد و در  ــن ارائ آموزش هــای آنای

ــا  ــز ب ــرورش نی ــوزش و پ وزارت آم
ــام »شــاد«  ــه ن توســعه شــبکه ای ب
ــای حضــوری جــای خــود  آموزش ه
داد. مجــازی  آموزش هــای  بــه  را 

آنچــه کــه در ایــن میــان نادیــده 
ــاص  ــای خ ــد، آموزش ه ــه ش گرفت
ــوزان  ــجویان و دانش آم ــرای دانش ب

ــت. ــا اس نابین
بــه  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
گفتــه مهنــدس ســعید صادقپــور، 
ــه طراحــی و ســاخت  ــال در زمین فع
ــان در  ــری نابینای ــزات کامپیوت تجهی
صورتــی کــه زیــر ســاخت های آن 
چــون دسترســی همــه نابینایــان 

ــن  ــرای ای ــژه ب ــای وی ــه کامپیوتره ب
دانــش  و  دانشــجویان  از  دســته 
امــکان  شــود،  فراهــم  آمــوزان 
آموزش هــای  از  آنهــا  بهره منــدی 
آنایــن همپــای ســایر افــراد فراهــم 

ــد. ــد ش خواه
ــوان  ــزات می ت ــن تجهی ــه ای از جمل
و  برجســته نگار  نمایشــگرهای  بــه 
ــن  ــرد. ای ــاره ک ــل اش ــگر بری نمایش
ــون  ــه مت ــر آنک ــاوه ب ــزات ع تجهی
ــه  ــا را تهی ــران نابین ــاز کارب ــورد نی م
در  صرفه جویــی  باعــث  می کننــد، 
ــذ  ــد کاغ ــی از خری ــای ناش هزینه ه
ــه  ــرا ک ــد شــد؛ چ ــز خواهن ــل نی بری
ــاال اســت  قیمــت کاغذهــای بریــل ب
ــرد وســیع ایــن تجهیــزات  ــا کارب و ب
صرفه جویــی  زمینــه  ایــن  در 

. د می شــو
ایــن در حالــی اســت کــه طبــق 
آمارهــا ۶۰۰ هــزار فرد نابینا در کشــور 
ــدد  ــون ۵۰ ع ــه تاکن ــد ک وجــود دارن
از ایــن دســتگاه خریــداری شــده 
ــور،  ــعید صادقپ ــدس س ــت. مهن اس
مجــری طــرح و مدیرعامــل ایــن 
شــرکت دانش بنیــان در گفت وگــو 
ــی  ــه طراح ــاره ب ــا اش ــنا ب ــا ایس ب
هوشــمند  برجســته نگار  تولیــد  و 
در  کــه  نابینایــان  بــرای  گفــت: 
اســتفاده از نمایشــگرهای بینایــی 
دو  دارنــد،  محدودیت هایــی 
شــرکت  ایــن  تولیــدی  محصــول 
و  بریــل«  »نمایشــگر  شــامل 
»خروجــی تبدیــل متــن بــه گفتــار« 

قابــل اســتفاده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن دو محصول 
ــای  ــودن خروجی ه ــل دارا ب ــه دلی ب
بهتریــن وســیله  بریــل و صوتــی 

ــان  ــرای نابینای ــی توانبخشــی ب کمک
ــرد:   ــار ک ــتند، اظه ــی زبان هس فارس
 Personal Digital( یــا   PDA
تولیــد  بریــل  تنهــا   )Assistant
شــده در ایــران اســت کــه مهمتریــن 
مزیــت آن نســبت بــه نمونه هــای 
ــان  ــل از زب خارجــی، پشــتیبانی کام

ــت. ــی اس فارس
در  فنــی  پشــتیبانی  صادقپــور، 
اتوماتیــک  شناســایی  کشــور،  
توســط سیســتم عامــل، قابلیــت 
برجســتگی  میــزان  تنظیــم 
نقــاط بریــل و قیمــت ارزان تــر از 
دیگــر  از  را  خارجــی  مشــابه های 
مزایــای ایــن دســتگاه نــام بــرد 
و ادامــه داد: ایــن دســتگاه ایــن 
متــن  هــر  کــه  دارد  را  قابلیتــی 
آن کپــی  داخــل  در  را  نوشــتاری 
کــرده و بــه صــورت بریــل و صوتــی 

بــه کاربــر ارائــه می دهــد، ضمــن 
ــن  ــه ذخیره ســازی مت ــادر ب ــه ق آنک
اســت. مجــری طــرح بــا اشــاره بــه 
مشــخصات ســخت افــزاری ایــن 
ــر  ــرد: ب ــان ک ــر نش ــگر، خاط نمایش
کلیــد   ۲۰ آن  کلیــد  صفحــه  روی 
ــری  ــه بات ــن آنک ــده، ضم ــه ش تعبی
 ۶ مــدت  بــه  و  شــارژ  قابــل  آن 

اســت. اســتفاده  قابــل  ســاعت 
ایــن محقــق، حافظــه  بــه گفتــه 
نمایشــگر  ایــن  آزاد  داخلــی 
بــرای  گیگابایــت   ۱۶ هوشــمند 
فایل هــای کاربــران اســت، عــاوه 
مانیتــور  خروجــی  دارای  آن  بــر 
ارتبــاط   ،)HDMI( تلویزیــون  و 
تبلــت  بــا   )Bluetooth( بیســیم 
 )Android( هوشــمند  گوشــی  و 
ــق  ــورد از طری ــال کیب ــکان اتص و ام

اســت.  USB درگاه 

اجتماعـی  خدمـات  سـازمان  سرپرسـت 
شـهرداری تهـران از افزایـش ۴۰ درصـدی 
مراجعـه افـراد بی خانمـان بـه گرمخانه ها 

در پـی شـیوع کرونـا در تهـران خبـر داد.
بـا  گفت وگـو  در  حسـینی  مالـک  سـید 
تعـداد  افزایـش  بـه  اشـاره  بـا  ایسـنا، 
مراجعان به گرمخانه های پایتخت نسـبت 
به مدت مشـابه سـال قبل، گفـت: معموال 
شـاهد کاهـش  سـال  روزهـای گـرم  در 
بـه  هسـتیم،  گرمخانه هـا  بـه  مراجعـه 

گونـه ای کـه در سـال گذشـته در ایـن ایام 
سـال، حـدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ نفـر در گرمخانه 
هـای پایتخت پذیرش شـدند.وی با بیان 
اینکـه امسـال بـه دلیـل شـیوع کرونـا و 
حساسـیت بسـیاری از کارتن خوابها برای 
عـدم ابتـا بـه ایـن بیمـاری، مراجعـات 
نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل حدود 
۴۰ درصـد افزایـش یافتـه اسـت، تصریح 
کـرد: بـه نظـر مـی رسـد افزایـش تعـداد 
کارتـن خوابهـا به دلیل دغدغه آنها نسـبت 

بـه ابتای کرونا و افزایش آگاهی بخشـی 
بـه ایـن افـراد در گرمخانـه هـا اسـت.

ابتـای  میـزان  مـورد  در  حسـینی 
مددجویـان در گرمخانـه هـا نیـز افـزود: 
روز جمعـه هفتـه گذشـته گزارشـی دال بر 
ابتـای مشـکوک چنـد مـددکار در یکـی 
از مراکـز گـزارش شـد و همچنیـن اعـام 
شـد کـه سـه مددجـو نیـز احتمـاال دارای 
بیمـاری کرونـا هسـتند کـه ایـن افـراد به 
مراکـز درمانی منتقل شـدند و خوشـبخانه 
تسـت ابتـای مددجویـان بـه کرونا منفی 
شـد، امـا ۴ مـددکار یکی از مراکـز به کرونا 
مبتا شـدند که خوشـبختانه اقدامات الزم 
جهت کنترل شـرایط و تشـدید مراقبت ها 

انجـام شـده اسـت.

افزایش ۴۰ درصدی مراجعه به 
گرمخانه ها

روند اجرای سندتحول بنیادین 
در آموزش و پرورش

ــن  ــن تبیی ــرورش ضم ــوزش و پ ــی وزارت آم ــی و فرهنگ ــاون پرورش مع
ــل حــدود  ــه ســال قب ــان اینک ــا بی ــن و ب ــد اجــرای ســندتحول بنیادی رون
۵۱ برنامــه در ایــن معاونــت بــه اجــرا درآمــد و امســال حــدود ۴7 برنامــه 
از کل ۲۰۰ برنامــه تحولــی وزارتخانــه، ســهم معاونــت پرورشــی اســت 
ــه و بخشــی  ــرای آن صــورت گرفت ــرای اج ــای الزم ب ــت: برنامه ریزی ه گف
نیــز در حــال انجــام اســت.علیرضا کاظمــی در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره 
وضعیــت اجــرای ســندتحول بنیادیــن در حــوزه پرورشــی و فرهنگــی اظهــار 
ــه شــده،  ــن تهی ــرای ســندتحول بنیادی کــرد: مســیر و نقشــه راهــی کــه ب
ــه هــای اجــرا نشــود. ــچ برنام ــه هی ــال می شــود و اینطــور نیســت ک دنب

وی افــزود: مســیری کــه خــود ســند بــرای تحقــق اهــداف طراحــی کــرده 
ــوط  ــای مرب ــام برنامه ه ــر نظ ــر زی ــرای ه ــه ب ــت ک ــق زیرنظام هاس مطاب

طراحــی شــده اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــرورش ب ــوزش و پ ــی وزارت آم ــی و فرهنگ ــاون پرورش مع
بــه  برنامه هــای ســنواتی گفــت:  و  توســعه  برنامــه ششــم  موکــدات 
حــال  در  و  شــده  زده  اســتانی  برشــهای  شــده،  طراحــی  برنامههــای 

اجراســت.

ته
نک

وی ویرایشـگر دو زبانـه فارسـی و انگلیسـی با پشـتیبانی از 
فایل هـایDoc ،TXT، PN، KLK و DOCX و دارا بـودن 
نـرم افزار واژه نامه را از مشـخصات نرم افزاری این نمایشـگر 
هوشـمند نام بـرد و یادآور شـد: چهـار واژه نامه انگلیسـی به 
فارسـی، فارسـی به  انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی و  فارسی 
بـه فارسـی بـرای کاربـران نابینـا فراهـم شـده، ضمـن آنکه 
نرم افـزار دفتر تلفن نیز در آن نصب شـده اسـت.به گفته این 
محقـق، نرم افزار پخـش فایل های صوتی، نرم افزار ماشـین 
حسـاب، نرم افـزار قـرآن و امـکان پخش فایل هـای صوتی 
از دیگـر قابلیت هـای نرم افـزاری ایـن سیسـتم بـه شـمار 
مـی رود.وی تاکید کـرد: صفحه کلید این نمایشـگر نیز دارای 
خروجی بریل و صوتی فارسـی و انگلیسـی اسـت. وی، وزن 
ایـن نمایشـگر را ۶80 گـرم ذکر کرد و ادامـه داد: عالوه بر آن 
هـر آنچه کـه فـرد نابینـا می خواهـد از سـایت های اینترنتی 
بیابد، از طریق این نمایشـگر برای وی قابل دسترسـی اسـت 
ه گونـه ای کـه کاربـر از طریـق صفحه کلیـد، موضوع خـود را 

می کند.  تایـپ 

خبر

جامعهجامعه

فرایند تدوین لباس فرم ابالغ می شودتهیه پروفایل اقتصادی اجتماعی برای ایرانیان
تعـــاون،  وزارت  ســـخنگوی 
کار و رفـــاه اجتماعـــی گفـــت: 
ـــتگاه  ـــام دس ـــون تم ـــق قان طب
ـــد  ـــار بای ـــاه یکب ـــر دو م ـــا ه ه
اطاعـــات خـــود را در اختیـــار ســـامانه رفـــاه ایرانیـــان 
قـــرار دهند.بـــه گـــزارش ایســـنا، حامـــد شـــمس 
اجتماعـــی  رفـــاه  و  تعـــاون، کار  وزارت  ســـخنگوی 
بـــا اشـــاره بـــه  ســـامانه رفـــاه ایرانیـــان اظهـــار کـــرد: 
ــد  ــا فاقـ ــردم مـ ــفانه مـ ــته متاسـ ــال گذشـ در ۶۰ سـ
ـــا از ۱3۰۲  ـــد م ـــی بودن ـــادی و اجتماع ـــنامه اقتص شناس
دارای شناســـنامه هســـتیم امـــا هویـــت اقتصـــادی و 

ــت. ــده اسـ ــع آوری نشـ ــردم جمـ ــی مـ اجتماعـ

ــاه  ــگاه رفـ ــم پایـ ــت یازدهـ ــدای دولـ ــت: از ابتـ او گفـ
ایرانیـــان بـــر اســـاس الگوهـــای جهانـــی کار خـــود را 
ـــا  ـــه تنه ـــگاه ن ـــن پای ـــر ای ـــال حاض ـــرد و در ح ـــاز ک آغ
ــی  ــام اجرایـ ــن نظـ ــه بزرگتریـ ــتاورد، بلکـ ــک دسـ یـ
ـــی اســـت.  ـــرای دهـــک بنـــدی تمـــام ۸3 میلیـــون ایران ب
ـــی و  ـــاس دارای ـــر اس ـــی ب ـــرد: هرکس ـــان ک ـــمس بی ش
تراکنـــش هـــای مالـــی خـــود اطاعاتـــش در ســـامانه  
ثبـــت مـــی شـــود و ۴۶ زیرپایـــگاه  هـــم وجـــود دارد.
ـــی و  ـــاس دارای ـــر اس ـــی ب ـــرد: هرکس ـــان ک ـــمس بی ش
تراکنـــش هـــای مالـــی خـــود اطاعاتـــش در ســـامانه  
ثبـــت مـــی شـــود و ۴۶ زیرپایـــگاه  هـــم وجـــود دارد.

ــی  ــی و فرهنگ ــاون پرورش مع
ــرورش در  ــوزش و پ وزارت آم
ــال  ــای س ــه ه ــریح برنام تش
99؛ انتقــال ارزش هــای دفــاع 
مقــدس بــه نســل جدیــد،  ادامــه راه شــهید ســلیمانی 
و توســعه فرهنــگ مقاومــت، فعالیــت بیشــتر در فضــای 
مجــازی و شــبکه شــاد و راه انــدازی شــبکه خبرگــزاری 
ــا  ــه ه ــن برنام ــن ای ــا در ســطح کشــور را از مهمتری پان
ــی مشــترک  ــرد. علیرضــا کاظمــی در گردهمای ــام ک اع
ــن پرورشــی  ــرورش و معاونی ــوزش و پ ــران کل آم مدی
ــس  ــو کنفران ــه صــورت ویدئ ــه ب ــتانها ک ــی اس و فرهنگ
ــات در  ــن جلس ــدوارم ای ــرد: امی ــار ک ــد، اظه ــزار ش برگ

الیــه هــای معاونــت پرورشــی نفــوذ پیــدا کنــد و از وزیــر 
ــخت  ــه در س ــم ک ــی کن ــکر م ــرورش تش ــوزش و پ آم
ــت  ــورد معیش ــت را در م ــن حال ــرایط بهتری ــن ش تری
فرهنگیــان، در جبــران عقــب ماندگــی هــا، ایجــاد شــبکه 
ــگاه  ــوع ن ــم در ن ــازی و ه ــاد و توســعه فضــای مج ش
بــه برنامــه ریــزی و اثربخــش برنامــه هــا بــرای تحقــق 
ســند تحــول بنیادیــن  بــرای آمــوزش وپــرورش بوجــود 
آورده اســت. کاظمــی در ادامــه افــزود: ۱۶ فعالیــت بــه 
حــوزه تولیــد محتــوا و۱۲۲ فعالیــت بــه مجموعــه عظیــم 
ــت و  ــه تربی ــت ب ــزی و۴۰ فعالی ــه ری ــت و برنام مدیری
ارتقــا توانمنــدی هــای نیــروی انســانی اختصــاص داده 

شــده اســت.

جای خالی تجهیزات نابینایی در شبکه آموزش های آنالین

از  تهـران  شـهرداری  فرهنگـی  و  اجتماعـی  معـاون 
شـهروندان خواسـت تـا در صـورت مشـاهده کـودک 

زبالـه گـرد موضـوع را بـه ۱37 اطـاع ذهنـذ.
در  یگانـه  جـوادی  محمدرضـا  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
حسـاب توییتـری خـود نوشـت: در صـورت مشـاهده 

بگیریـد. تمـاس   ۱37 بـا  زبالـه گـردی کـودکان 
تهـران  شـهرداری  اسـت:  نوشـته  همچنیـن  وی 
پیمانـکار متخلـف را جریمـه و کـودک زبالـه گـرد و 
خانوادهـاش را بـدون توجـه بـه ملیـت آنهـا حمایـت 
میکنـد، هیـچ کودکـی نبایـد با زباله سـر و کار داشـته 

باشـد.

بــه  بــا اشــاره  بهزیســتی کشــور  رئیــس ســازمان 
ابتــای هــزار و ۵۲۲ نفــر از مددجویــان حاضــر در 
مراکــز شــبانه روزی ســازمان بهزیســتی کشــور بــه 
کرونــا، از فــوت ۱۴۶ نفــر از ایــن افــراد خبــر داد.
ــه  ــا در برنام ــادی دان ــد قب ــنا، وحی ــزارش ایس ــه گ ب
ــا شــیوع  ــان اینکــه "ب ــا بی ــری ب ــژه خب گفت وگــوی وی
ــت:  ــم"، گف ــرار گرفته ای ــختی ق ــرایط س ــا در ش کرون
ــورهای  ــیاری از کش ــه در بس ــتیم ک ــرایطی هس در ش
ــراد داده  ــه یکســری از اف ــا ب ــات کرون پیشــرفته خدم
نشــد. بــرای مثــال در آمریــکا، معلــوالن ذهنــی یــا در 
ــت  ــات را دریاف ــی از خدم ــالمندان برخ ــتان س انگلس
در  ســالمندان  هــم  ایتالیــا  و  اســپانیا  در  نکردنــد. 
برخــی مراکــز رهــا شــدند و برخــی از آنهــا نــه از 
کرونــا بلکــه ناشــی از رهاشــدگی از بیــن رفتنــد. ایــن 
ــوم  ــت مفه ــا اصال ــه در کشــور م در شــرایطی اســت ک
خانــواده باعــث شــد بســیاری از ســالمندان در داخــل 

خانواده هــا نگهــداری شــوند.

رئیس مرکز ملی پرورش اسـتعدادهای درخشـان و باشـگاه 
دانـش پژوهـان جـوان از تغییر زمـان برگزاری آزمـون ورودی 
پایـه هفتـم و دهـم مـدارس سـمپاد که قـرار بـود جمعه این 
هفتـه ۲7 تیـر برگزار شـود خبر داد.بـه گزارش ایسـنا، فاطمه 
مهاجرانـی در ایـن بـاره گفـت: در شـرایط کنونـی طبیعتا همه 
مـا ملـزم هسـتیم بـه فرامیـن سـتاد کرونـا عمل کنیـم. وی 
افـزود: علیرغـم آنکـه تمهیـدات فراهـم و کارهـا انجام شـده 
بـود بـه دلیـل تاکید سـتاد ملی کرونـا که خواسـتند آزمون ها 
برگـزار نشـود پذیرفتیـم و آزمـون ورودی سـمپاد بـه تاخیـر 
می افتـد. زمـان مطلـوب برای اجـرای فرایندهـای کاری ما دو 
هفتـه اسـت و انشـاهللا وضعیـت کشـور بـه گونـه ای شـود که 
اجـازه برگـزاری آزمـون را بدهـد. زمـان مطلـوب بـرای اجرای 
فرایندهای کاری ما دو هفته اسـت و انشـاهللا وضعیت کشـور 

بـه گونـه ای شـود که اجـازه برگـزاری آزمـون را بدهد.

تماس با 137، در صورت 
مشاهده کودک »زباله گرد«

فوت 14۶ مددجوی 
بهزیستی بخاطر کرونا

آزمون سمپاد
به تعویق افتاد

آموزشآموزش

محتوای درسی آموزش آنالین باید باکیفیت باشداجرای طرح »مدرسه انطباقی« در سال جاری
رئیــس ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی 
ــه  ــوان »مدرس ــت عن ــی تح ــته تحول ــرای بس از اج
ــر داد و  ــد خب ــی جدی ــال تحصیل ــی« در س انطباق
گفــت: در راســتای تحقــق ایــن بســته تحولــی، ۶۴ 
مدرســه کــه شــامل 3۲ مدرســه اوتیســم و 3۲ مدرســه پذیــرا اســت مجــری 
طــرح خواهنــد بود.ســیدجواد حســینی در گفتوگــو بــا ایســنا، جزئیــات طــرح 
مدرســه انطباقــی را تشــریح و در ایــن بــاره اظهــار کــرد: امســال ســه بســته 
تحولــی را در راســتای تحقــق ســندتحول بنیادیــن، در کنــار برنامههــای عــادی 

طراحــی کردیــم کــه یکــی از آنهــا بســته مدرســه انطباقــی اســت.
ــا  ــوزان ب ــش آم ــرایط دان ــا ش ــه ب ــت ک ــهای اس ــور مدرس ــزود: منظ وی اف
نیازهــای ویــژه منطبــق بشــود؛ چــه مــدارس خــاص اســتثنایی و چــه 

ــرد. ــر میگی ــرا را درب ــا پذی ــادی ی ــدارس ع م
رئیــس ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی بــا بیــان اینکــه در راســتای 
ــه شــامل 3۲ مدرســه اوتیســم  ــی، ۶۴ مدرســه ک ــن بســته تحول ــق ای تحق
ــع در هــر  ــم گفــت: در واق ــرار دادی ــرا اســت را  مدنظــر ق و 3۲ مدرســه پذی

ــا،  ــاظ فض ــم  از لح ــه اوتیس ــک مدرس ــادی و ی ــه ع ــک مدرس ــتان ی اس
ــوند. ــی ش ــتاندارد م ــازی و اس ــب س ــوزش متناس ــزات و آم تجهی

حســینی ادامــه داد: مدرســه انطباقــی، مدرســهای اســت کــه شــرایط 
فیزیکــی، تجهیزاتــی، معلــم، دانــش آمــوز، والدیــن، محتــوای کتــاب درســی 

ــد. ــق باش ــتثنایی منطب ــوز اس ــش آم ــرایط دان ــا ش ــش ب و کارگاههای
وی بــه معلمــان انطباقــی در ایــن طــرح اشــاره کــرد و گفــت: قصــد داریــم 
ــوزش  ــد آم ــه بتوانن ــم  ک ــرار دهی ــژه ق ــهای وی ــت آموزش ــم را تح ۵۰۰۰ معل
ــزات  ــز تجهی ــم نی ــد. ســومین آیت ــه دهن هــای باکیفیــت و اســتانداردی ارائ
اســت. ۸3 هــزار تجهیــزات آموزشــی، توانبخشــی ، ورزشــی و پرورشــی نیــاز 
اســت کــه مدرســه در انطبــاق کامــل قــرار بگیــرد. رئیــس ســازمان آمــوزش 
ــاب درســی اســت.  ــوای کت ــر محت ــم دیگ ــزود: آیت ــرورش اســتثنایی اف و پ
۱۲۸ عنــوان کتــاب درســی را در ســال99 متناســب بــا شــرایط دانــش آمــوزان 
ــرای  ــی را ب ــن هســتند. کتابهای ــدی والدی ــرد. عنصــر بع ــم ک ــق خواهی منطب
والدیــن صاحــب فرزنــدان بــا نیازهــای ویــژه مــی نویســیم کــه بداننــد بایــد 

بــا آنهــا چگونــه برخــورد کننــد.

ــوزش و  ــیون آم ــه کمیس ــات رییس ــو هی ــک عض ی
تحقیقــات مجلــس شــورای اســامی بــا تاکیــد بــر 
ــا کیفیــت در حــوره  لــزوم ارائــه محتویــات درســی ب
آمــوزش مجــازی گفــت کــه اعضــای کمیســیون 
ــه  ــن دغدغ ــوزش آنای ــاد آم ــه ابع ــبت ب ــس نس ــات مجل ــوزش و تحقیق آم

ــرد. ــد ک ــاش خواهن ــوع ت ــن موض ــت ای ــود کیفی ــرای بهب ــته و ب داش
شــیوا قاســمی پــور در گفــت و گــو بــا ایســنا، بــا تاکیــد بــر  لــزوم توجــه بــه 
محتویــات آموزشــی ارائــه شــده در حــوزه آمــوزش از راه دور بــه دانــش آمــوزان 
و دانشــجویان گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه موضــوع آمــوزش آنایــن بــه دلیــل 
شــرایط امــروز کشــور بســیار بــا اهمیــت اســت، اعضــای کمیســیون آمــوزش و 
تحقیقــات نیــز بــه دو عرصــه آمــوزش و پــرورش و آمــوزش عالــی توجــه الزم 
را دارنــد.وی افــزود: معلمیــن عزیــز مــی داننــد در امــر آمــوزش بایــد شــاهد 
بازخــورد باشــیم، ولــی متاســفانه در کاس هــای آنایــن بازخــوردی را نمــی 
بینیــم، چــرا کــه تبــادل آمــوزش در حــوزه آمــوزش از راه دور دوطرفــه نبــوده 
و صرفــا یــک طرفــه اســت، ایــن آمــوزش آنایــن دارای مشــکاتی اســت کــه 

مــا در کمیســیون آمــوزش بــه جدیــت پیگیــر آن هســتیم چــرا کــه وضعیــت 
کنونــی کرونــا شــاید بیــش از ایــن هــا ادامــه دار باشــد و مــا بایــد بــه بحــث 
آمــوزش از راه دور توجــه الزم را داشــته باشــیم، ایــن موضــوع از دغدغــه هــای 

اصلــی کمیســیون بــوده و پیگیــر مشــکات آمــوزش آنایــن هســتیم.
ــاط  ــدگان نق ــوزش نماین ــیون آم ــای کمیس ــرد: اعض ــار ک ــور اظه ــمی پ قاس
مختلــف کشــور هســتند کــه اطاعــات و گــزارش هایــی را در ایــن حــوزه بــه 
کمیســیون ارائــه مــی کننــد، بــا امیــد بــه خــدا بــه طــور جــدی بــه ایــن موضوع 
ــه  ــه داد: در ادام ــس ادام ــوان در مجل ــردم مری ــده م ــم کرد.نماین ورود خواهی
ــن اســت  ــده ای ــن کنن ــا تعیی ــا در اســتان ه ــت کرون ــی، وضعی شــرایط کنون
ــرای مثــال  ــه. ب ــا ن ــه صــورت آنایــن برگــزار شــوند ی کــه کاس هــا کامــا ب
شــاید اینگونــه باشــد کــه در اســتان هایــی بــا وضعیــت قرمــز کاس هــا کامــا 
آنایــن و در اســتان هــا بــا وضعیــت ســفید و زرد کاس هــا بــه صــورت نیمــه 
حضــوری و مجــازی  و یــا زوج و فــرد برگــزار شــوند امــا بــه هــر حــال نبایــد 
ــه  ــود چــرا کــه اعضــای کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس ب نگــران ب

فکــر ایــن موضــوع هســتند و راه حــل مناســب را ارائــه خواهنــد کــرد.
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پیام
میراث  موزه سرستون های ساسانی طاق بستان افتتاح شد

موزه سرستون های دوره  ساسانی در محوطه تاریخی طاق بستان کرمانشاه، افتتاح و در معرض بازدید عموم قرار گرفت.

صنایع دستیمیراث

اهتمام برای احیاء و برندسازی فرش دستباف ایرانتیشه متجاوزان آثار فرهنگی بر باروی تاریخی دامغان

فرهنگـــی،  میـــراث  اداره  رییـــس 
ــان  ــتی دامغـ ــع دسـ ــگری و صنایـ گردشـ
ـــاروی قدیمـــی  ـــرج ب گفـــت: متجـــاوزان ۲ ب
دامغـــان را بـــه صـــورت ۱۰۰ درصـــد و 

قســـمت اندکـــی از دیـــوار بـــارو ایـــن شـــهر را تخریـــب کردنـــد.
ـــی  ـــرد: در پ ـــان ک ـــا بی ـــا ایرن ـــو ب ـــت و گ ـــه در گف ـــمی روز جمع ـــدی قاس مه
ـــمال  ـــارو در ش ـــوار ب ـــمتی از دی ـــب قس ـــورد تخری ـــهروندان در م ـــاس ش تم
شـــرقی دامغـــان، سرپرســـت یـــگان حفاظـــت میـــراث فرهنگـــی ضمـــن 
ـــل  ـــان در مح ـــری ۱۱ دامغ ـــوران کانت ـــاق مام ـــه اتف ـــس ب ـــا پلی ـــاس ب تم
ـــتان  ـــین دادس ـــا جانش ـــی ب ـــب و هماهنگ ـــد تخری ـــس از تایی ـــر و پ حاض

ـــد.  ـــادر ش ـــف ص ـــتور توق دس
وی ادامـــه داد: باتوجـــه بـــه رســـیدگی فـــوری بـــه ایـــن موضـــوع، از تخریـــب 

بیشـــتر بنـــا جلوگیـــری شـــد. 
ـــرح  ـــی ط ـــراث فرهنگ ـــق می ـــوع از طری ـــن موض ـــرد: ای ـــه ک ـــمی اضاف قاس
ـــام  ـــه مق ـــی ب ـــرای انجـــام مراحـــل قانون ـــده ب شـــکایت شـــده اســـت و پرون

ـــد. ـــذار ش ـــی واگ ـــای قضای ه
ــار  ــدگان آثـ ــب کننـ ــار تخریـ ــارت و حبـــس را در انتظـ ــران خسـ وی جبـ
ـــم  ـــر حری ـــارو ۱۲ مت ـــوار ب ـــرای دی ـــت: ب ـــت شـــده دانســـت و گف تاریخـــی ثب
ـــون مجـــازات  ـــاده ۵۵۸ قان ـــر م ـــن رو براب ـــه شـــده اســـت از ای در نظـــر گرفت
ـــران  ـــر جب ـــاوه ب ـــده ع ـــت ش ـــی ثب ـــار تاریخ ـــه آث ـــه ب ـــرای لطم ـــامی ب اس
ـــاده  ـــق م ـــه شـــده و طب ـــر گرفت ـــس در نظ ـــال حب ـــا ۱۰ س ـــک ت خســـارت، ی
۵۶۲ اگـــر شـــخص یـــا اشـــخاص بـــه جهـــت یافتـــن اشـــیای تاریخـــی 
ـــا ســـه ســـال  ـــاه ت ـــه ســـه م ـــد ب ـــار کنن ـــب آث ـــا تخری ـــه کاوش و ی ـــدام ب اق

حبـــس محکـــوم می شـــوند. 
ـــه  ـــی ب ـــان منته ـــرای خیاب ـــر ب ـــر بزرگت ـــاد معب ـــرد: ایج ـــه ک ـــمی اضاف قاس
منـــازل شـــخصی، انگیـــزه تخریـــب کننـــدگان بـــوده اســـت کـــه بـــدون 

ـــد. ـــد ش ـــع خواه ـــورد قاط ـــراد برخ ـــن اف ـــا ای ـــک ب ش
ـــران اســـت  ـــن معمـــاری هـــای خشـــتی ای ـــاروی دامغـــان یکـــی از بزرگتری ب

ـــا شـــد. ـــل دوران اســـامی بن ـــه در اوای ک

ــراث  ــگاه می ــای پژوهش ــت روس در نشس
فرهنگــی و گردشــگری و مرکــز ملــی فرش 
ایــران ضمــن تشــریح تمهیــدات پیــش رو 
ــی  ــر نکات ــران ب ــرش ای ــی ف ــت معرف جه
چــون ثبــت جهانــی ایــن هنــر، ثبــت نشــان جغرافیایــی فــرش، ضروریــات 
ــان و  ــی باف ــرای قال ــت ب ــزوم ایجــاد منزل ــت، ل ــر اصال ــت، مه ــظ کیفی حف

ــد شــد. ــره تاکی ــان و غی افزایــش ســرانه اشــتغال آن
بهــروز عمرانــی رئیــس پژوهشــگاه میراث فرهنگــی و گردشــگری در نشســت 
بــا فرحنــاز رافــع رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب 
کــه بــا توجــه بــه پهنــه کشــور تــاش کرده ایــم فعالیت هــای پژوهشــگاه را 
ــا تاکیــد و تمرکــز  در برخــی از نقــاط متمرکــز کنیــم، گفــت: در ســال 9۸ ب
ــی  ــبتا خوب ــی نس ــان، خروج ــتان خراس ــترده در اس ــای گس روی فعالیت ه
حاصــل شــد.او ادامــه داد: امســال بــا توجــه بــه بحــران کمبــود آب و تأثیرات 
ــز فعالیت هــای ســال 99 را  ــی تمرک ــر جابجایی هــای گســترده جمعیت آن ب
ــا  ــته ایم.عمرانی ب ــتان گذاش ــتان و بلوچس ــان و سیس ــتان های کرم ــر اس ب

اشــاره بــه تــرک روســتاها در اســتان سیســتان و بلوچســتان افــزود: ایــن 
ــتان ها را از  ــود در اس ــی موج ــوع فرهنگ ــادی از تن ــش زی ــا بخ جابجایی ه
میــان بــرده اســت. اقدامــات صــورت نگرفتــه بــرای حفــظ فرهنــگ مناطــق، 
ــوند.  ــی می ش ــار بی هویت ــق دچ ــن مناط ــت و ای ــران نیس ــل جب ــر قاب دیگ
ــن  ــه ای ــرد: ب ــان ک ــگری بی ــی و گردش ــگاه میراث فرهنگ ــس پژوهش رئی
ــا  ــط ب ــه فعالیــت مرتب ــاد کشــاورزی ک ــد جه ــا دســتگاه هایی مانن منظــور ب
میراث فرهنگــی انجــام می دهنــد، پیشــتر در حــوزه نظــام کشــاورزی قنــات 
کاشــان، انگــور مایــر و زعفــران خراســان را بــه ثبــت جهانــی رســانده ایم و 
ــی،  ــا وزارت میراث فرهنگ ــاورزی ب ــده میراث کش ــی ۸ پرون ــت مل ــرای ثب ب
ــخنانش را  ــه س ــم.او در ادام ــکاری می کنی ــگری هم ــتی و گردش صنایع دس
در ایــن حــوزه بــه مقولــه فــرش مرتبــط ســاخت و افــزود: در حــوزه فــرش 
۲9 نشــان جغرافیایــی بــرای فــرش دســت بافــت ایرانــی ثبــت شــده و ۵3 
ــرش  ــی ف ــز مل ــکاری مرک ــا هم ــم ب ــی شــده اند. امیدواری ــت مل ــرش ثب ف
ــز نشــان  ــرای فــرش کرمــان و سیســتان و بلوچســتان نی ــران بتوانیــم ب ای

جغرافیایــی بگیریــم.
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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
ایام در نشسـت مشـترک با رییس دادگسـتری شهرستان 
دره شـهر از برخـورد جـدی بـا حفـاری و ساخت وسـازهای 

غیرمجـاز در ایـن شهرسـتان خبر داد.
)مدیـرکل  شـنبه زاده  عبدالمالـک  ایلنـا،  گـزارش  بـه 
اسـتان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
ایـام( در نشسـت مشـترک بـا مظاهـر عـادل نیـا )رییس 
دادگسـتری شهرسـتان دره شـهر( اظهـار کـرد: در راسـتای 
برخـورد جـدی بـا ساخت وسـازها و حفاری هـای غیرمجـاز 
در  میراث فرهنگـی  آثـار  از  پاسـداری  و  حفاظـت  بـرای 
دادگسـتری  ویـژه  همـکاری  موجـود  قوانیـن  چارچـوب 

خواسـتاریم. را  دره شـهر  شهرسـتان 
او افـزود: اهمیـت آثـار فرهنگـی بـرای همـه محـرز اسـت، 
زیـرا یکـی از نشـانه های هویـت هـر ملـت اسـت. میـراث 
تمـدن هـر دیـار، در حکـم دریچه هایـی اسـت که به سـوی 
روحیـات و خلـق خـوی و آداب و رسـوم سـاکنین آن دیـار 

بـاز می شـود.
مدیـرکل میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی ایام 
تصریـح کـرد: شـناختن و شناسـاندن آثـار تمـدن چهرهای 
تابنـاک هـر نقطه بـه حکم وظیفه بـر همگان واجب اسـت، 
بـرای همیـن اسـت کـه تمـام ملت هـا قوانیـن و مقـررات 
خاصـی دارنـد حتـی در زمینه های بین المللـی، زیرا مجازات 
سـنگینی بـرای کسـانی اسـت کـه آثـار میراث فرهنگـی را 

تخریـب کنند.
در ایـن نشسـت رئیـس دادگسـتری شهرسـتان دره شـهر 
اظهـار کـرد: در پاسـداری از مواریـث فرهنگـی خـأ قانونـی 
وجـود نـدارد، در ایـن زمینـه کامـا قانونـی و بـه صـورت 

شـفاف عمـل مـی کنیـم.
عادل نیـا تصریـح کـرد: در بسـیاری مـوارد نیـز بـه اسـتناد 
علیـه  مجرمیـن  بـرای  سـنگین  مجازات هـای  قانـون، 
بـا  اسـت، کـه خوشـبختانه  اعمـال شـده  میراث فرهنگـی 
اعمـال ایـن مجازات هـا اکنـون شـاهد تخریـب کمتـر آثـار 

بـه سـالیان گذشـته هسـتیم. تاریخـی نسـبت 

سوژه لزوم برخورد 
جدی با 

ساخت وسازهای غیرمجاز

از بقچه ۷ میلیونی تا روتختی ۲۵ میلیون تومانی

پته دوزی در استان کرمان از جایگاه خوبی برخوردار است و حتی در مدارس نیز آموزش داده می شود

ــه  ــری زنان ــوان هن ــه عن ــه دوزی را ب پت
ــری  در اســتان کرمــان می شناســند. هن
ــود را  ــای خ ــت ج ــه سال هاس ــن ک که
ــاز کــرده اســت و  در خانه هــای مــردم ب
حتــی افزایــش قیمــت آن نیز نتوانســته 

از میــزان محبوبیتــش کــم کنــد. 
بــه گــزارش ایســنا، هنــر پتــه دوزی 
نــدارد  مشــخصی  تاریخــی  ســابقه 
بــا  اغلــب  آن  پیدایــش  ریشــه  و 
خــورده  گــره  بومــی  افســانه های 
ــان  ــی از تاریخ نویس ــه برخ ــت؛ البت اس
زمــان  در  را  پتــه دوزی  شــکوفایی 

ــن  ــد. قدیمی تری ــوان کرده ان ــه عن صفوی
پتــه موجــود کــه دارای تاریــخ بــوده 
شــاه  مقبــره  روپــوش  هم اکنــون 
نعمــت هللا ولــی در ماهــان کرمــان اســت 
کــه مربــوط بــه ســنه ۱۲۸۰ هجــری 
قمــری اســت. ایــن اثــر حاصــل کار 
بــه طــور  در طــول دو ســال  ۱۶ زن 
ــن  ــه ظریف تری ــت و از جمل ــداوم اس م
ــای موجــود محســوب می شــوند.  پته ه
ــتان  ــوان اس ــوص بان ــر مخص ــن هن ای
ــوزن،  ــک س ــا کم ــه ب ــت ک ــان اس کرم
نقــوش را بــرای روی زمینــه پارچــه 
پشــمی ضخیمــی بــه نــام عریــض 
پتــه دوزی  می دوزنــد.  شــال  یــا 
روبالشــی،  بقچــه،  بــرای  اغلــب  را 

ــرده و ...  ــزی، پ ســجاده، کوســن، رومی
اســتفاده می کننــد. بهــاره بهارســتانی 
ـ تولیدکننــده پتــه در اســتان کرمــان 
دربــاره  ایســنا  بــا  گفت وگویــی  در  ـ 
وضعیــت ایــن هنــر، بــا تاکیــد بــر 
اینکــه پتــه دوزی رشــته ای زنانــه در 
اســتان کرمــان محســوب می شــود، 
ــان  ــه دوزی در اســتان کرم ــد: پت می گوی
از جایــگاه خوبــی برخــوردار اســت و 
حتــی در مــدارس نیــز آمــوزش داده 
ــا آمــدن  می شــود؛ البتــه طبیعتــا االن ب
شــبکه های اجتماعــی و ورود دنیــای 
ــه  ــان ب ــتقبال جوان ــزان اس ــدرن، می م
ایــن رشــته کمتــر شــده  یادگیــری 
می تــوان  مجمــوع  در  امــا  اســت، 

ــی  ــان کرمان ــا تمــام زن گفــت کــه تقریب
پتــه دوزی می داننــد. در ایــن میــان 
طبیعتــا تعــداد کســانی کــه در ایــن 
می کننــد،  حرفــه ای  فعالیــت  زمینــه 

ــت.  ــر اس کمت
او بــا بیــان اینکــه تقریبــا در تمــام 
صنایــع  کرمانی هــا  خانه هــای 
پتــه دوزی وجــود دارد، ادامــه می دهــد: 
البتــه در ایــن روزهــا وضعیــت فــروش 
بــه خاطــر شــرایط اقتصــادی بــا شــکل 
مواجــه شــده اســت، امــا بــاز هــم 
ــه هــر حــال کرمانی هــا  خــوب اســت. ب
و  هســتند  پتــه  اصلــی  مشــتری 
مخصوصــا بــرای خریــد جهــاز بســیار از 

می کننــد.  اســتفاده  پتــه 
بهارســتانی همچنیــن دربــاره قیمــت 
پتــه در اســتان کرمــان، اظهــار می کنــد: 
کمتریــن قیمــت پتــه ای کــه بــه انــدازه 
باشــد  میوه خــوری  پیش دســتی 
و  اســت  تومــان  هــزار   ۱۰۰ حداقــل 
ــه مــوارد  گران تریــن آن هــم بســتگی ب
مختلــف دارد. بــه عنــوان مثــال االن 
بزرگتریــن قطعــه پتــه مــا ۶ متــری 
اســت کــه بــرای روتختــی اســتفاده 
ــان  ــون توم می شــود و حــدود ۲۵ میلی
ــخ  ــرای ن ــت ب ــن قیم ــه ای ــت؛ البت اس
نخ هــای  همــان  یعنــی  شــیمیایی 
پشــمی کــه از قدیــم بــوده ، اســت. 
ــد،  ــد آمده ان ــه جدی ــی ک ــای گیاه نخ ه
ــوان  ــه عن ــد؛ ب قیمت هــای باالتــری دارن
مثــال یــک بقچــه یــک در یــک گیاهــی، 
ــه  ــان بقچ ــی هم ــان ول ــون توم 7 میلی
بــا نــخ شــیمیایی حــدودا ســه میلیــون 

ــت.  ــان اس توم
از  نوعــی  دوزی(  پتــه  )یــا  پتــه 

رودوزی هــای کرمــان اســت. پارچــه 
زمینــه پتــه پارچــه ای ضخیــم و پشــمی 
ــود.  ــده می ش ــض نامی ــه عری ــت ک اس
هنرمنــدان پتــه دوز کــه اکثــرًا نیــز 
از زنــان و دختــران خانــه دار هســتند 
را  ذهنــی  نقوشــی  ســوزن  باکمــک 
کــه ملهــم از پندارهــا و بینش هــای 
شــخصی شــان اســت، بــه وســیلٔه 
بخیه هــای نخــی رنگیــن بــر زمینــه 
ــض(  ــی )عری ــٔه پشــمی ضخیم ی پارچ

. نند می نشــا
ایــن تولیدکننــده یــادآور می شــود: پتــه 
بخشــی از زندگــی کرمانی هــا را تشــکیل 
داده و انــگار جــزو رســم و رســومات آنها 
اســت. بــه خاطــر همیــن نیــز بــا وجــود 
ــه  ــم پت ــوز ه ــا هن ــت، ام ــش قیم افزای
ــادی در اســتان دارد. پتــه  طرفــداران زی

ــف  ــی تعری را نوعــی ســوزن دوزی ایران
ریس هــای  دوخــت  از  کرده انــد کــه 
ــا  ــض ی ــر روی عری ــن، ب ــمی رنگی پش
شــال، در طرح هــای زیبایــی چــون: 
بوتــه، ســرو، ترنــج و… پدیــد می آیــد. 
از گل  بدیــع  پتــه، منظــره ای  نمــای 
نمایــش  بــه  را  رنگیــن  بوته هــای  و 
ــدگان  ــه پدیدآورن ــذارد و از آنجــا ک می گ
و  زنــان  به طــور معمــول  نمــا،  ایــن 
دختــران کرمانــی بوده انــد، آن را نمــادی 
از هــزاران درد و رنــج و گاه شــادی و 
ــن  ــن ای ــه در ذه ــته اند ک ــعفی دانس ش
زنــان و دختــران منقــوش بــوده و از اثــر 
ــح  ــه هــر صب ــان ک نگاه هــای خســتٔه آن
ــه ای  ــوزن، از نقط ــی س ــام، در پ ــا ش ت
ــق  ــرده، خل ــت ک ــر حرک ــٔه دیگ ــه نقط ب

شده اســت.

معاونـت گردشـگری اسـتان یزد براسـاس 
امتیازبندی عملکرد شاخص های تخصصی 
سـال گذشته، با کسب ۸۵ امتیاز از مجموع 
۱۰۰ امتیـاز، رتبـه اول کشـور را بـه دسـت 
رتبه بنـدی  و  ارزیابـی  آورد.شـاخص های 
اسـتان ها در حـوزه گردشـگری شـامل نرخ 
رشـد گردشـگران خارجی، برگزاری دوره های 
آموزشـی توانمندسـازی، بروزرسـانی آمـار و 
طرح هـای  اجـرای  اطاعاتـی،  بانک هـای 
پیشـران و خاقانـه، معرفـی توانمندی هـا 
و  تدویـن  گردشـگری،  ظرفیت هـای  و 
بازنگـری برنامه توسـعه گردشـگری، تعداد 

طرح هـای عملیاتـی شـده، ارتبـاط موثـر با 
خدمـات  تشـکل ها،  و  بخـش خصوصـی 
نـرخ  مسـافران،  راهنمـای  و  اطاع رسـانی 
رشـد تعداد آموزش دیدگان، تعداد شـکایات 
ارائـه شـده از عملکـرد مدیـران، اسـتفاده از 
تشـکل های  تعـداد  و  نویـن  فناوری هـای 

حرفـه ای گردشـگری اسـت.
خصـوص  در  پژوهشـی  طـرح  اجـرای 
مانـدگاری  افزایـش  و  جـذب  راهکارهـای 
پسـا  دوران  بـر  تاکیـد  بـا  گردشـگر 
کرونـا، کسـب رتبـه برتـر در تولیـد اقـام 
تبلیغاتـی بـر اسـاس شـاخص های دفتـر 

بازاریابـی و تبلیغـات گردشـگری، توسـعه 
زیرسـاخت های گردشـگری، برگـزاری ۲7۸ 
در  - گردشـگری  فرهنگـی  رویـداد  مـورد 
سـطح اسـتان بـا رویکـرد معرفـی مناطـق 
کمتر شـناخته شـده و محصوالت روستایی 

و صنایـع دسـتی هـر منطقـه، تعامـل موثر 
فعـال کـردن  بـا تشـکل های گردشـگری، 
کمیته هـای تخصصـی گردشـگری و رونـق 
براسـاس  گردشـگری   گونه هـای  انـواع 

بـود.     شـده  تعریـف  شـاخص های 

گردشگری یزد صدرنشین 
استان های کشور شد

بارندگی های اخیر آسیبی به میراث 
جهانی گنبد قابوس نرساند

مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی گنبــد کاووس خاطرنشــان کــرد: هــر چنــد در 
حــال حاضــر برخــی از رودخانه هــای اســتان طغیــان کرده انــد ولــی ایــن آبهــا 

در حــال حاضــر مشــکلی بــرای گنبدقابــوس بــه وجــود نمــی آورد.
درحالــی کــه ایــن روزهــا 13 اســتان کشــور اعــم از آذربایجــان شــرقی و غربی، 
ــتان و  ــمنان، سیس ــمالی، زنجان،س ــی و ش ــان جنوب ــران، خراس ــل، ته اردبی
ــای روز  ــر از بارش ه ــدران متاث ــان و مازن ــن، گلســتان، گی بلوچســتان، قزوی
ــوع ســیل در برخــی روســتاها و شــهرها  هــای گذشــته شــدند و شــاهد وق
هســتیم نگرانی هــا در خصــوص تکــرار ســیل نــوروز 98 در برخــی نقــاط ماننــد 
گلســتان بیشــتر شــده اســت. در ایــن میــان خبرهــا از وقــوع ســیل و بارندگی 
در گنبــد قابــوس حکایــت دارنــد و بیــم وارد شــدن آســیب و افزایــش رطوبــت 
ــس  ــی )رئی ــد نورتقان ــوس می رود.عبدالمجی ــد قاب ــی گنب ــراث جهان در می
پایــگاه میــراث جهانــی گنبــد قابــوس( در خصــوص آخریــن وضعیــت ایــن 
بنــا بعــد از اعــام اخبــار وقــوع ســیل بــه ایلنــا گفــت: بــا توجــه بــه گشــتی کــه 
در روســتاهای اطــراف زدم شــاهد آن بــودم کــه در خــود گنبــد اتفــاق خاصــی 
ــن  ــوع ســیل نیســتیم و ای ــاده اســت و شــاهد وق در خصــوص ســیل نیفت

اتفــاق در روســتاهای اطــراف رخ داده اســت.

ته
نک

بهـاره بهارسـتانی تولیدکننده پته در اسـتان کرمـان می گوید: 
پتـه دوزی در اسـتان کرمان از جایگاه خوبی برخوردار اسـت و 
حتـی در مـدارس نیـز آمـوزش داده می شـود؛ البته طبیعتا 
االن بـا آمـدن شـبکه های اجتماعـی و ورود دنیـای مدرن، 
میـزان اسـتقبال جوانـان به یادگیری این رشـته کمتر شـده 
اسـت، امـا در مجمـوع می تـوان گفت کـه تقریبا تمـام زنان 
کرمانـی پتـه دوزی می داننـد. در ایـن میـان طبیعتـا تعداد 
کسـانی کـه در ایـن زمینه فعالیـت حرفه ای می کننـد، کمتر 

است. 
او بـا بیـان اینکه تقریبـا در تمام خانه هـای کرمانی ها صنایع 
پتـه دوزی وجـود دارد، ادامـه می دهـد: البتـه در ایـن روزها 
وضعیـت فـروش به خاطر شـرایط اقتصادی با شـکل مواجه 
شـده اسـت، امـا باز هم خوب اسـت. بـه هر حـال کرمانی ها 
مشـتری اصلـی پتـه هسـتند و مخصوصا بـرای خریـد جهاز 

بسـیار از پته اسـتفاده می کنند. 

میراثگردشگری

دشت چالدران تعیین حریم  می شودصدور ویزای توریستی امارات برای ایرانی ها
بـه  را  خـود  مرزهـای  امـارات 
هـای  توریسـت  و  شـهروندان 
ایرانـی بـاز کـرد. این کشـور ورود 
گردشـگران و حتی افراد مقیم را 

مشـروط بـه انجـام تسـت ویـروس کرونـا کـرده اسـت.
مرتضـی قربانـی ـ دبیـر انجمـن صنفـی دفاتـر خدمـات 
مسـافرت هوایـی و جهانگردی ایـرانـ  با اعـام این خبر به 
ایسـنا گفت: سـفارت امـارات متحده عربی از روز پنجشـنبه 
ارائـه  امـکان  و  اسـت  بـاز شـده  تهـران  در  تیرمـاه(   ۲۶(
درخواسـت برای ویزای توریسـتی وجود دارد. البته سـفر به 
ایـن کشـور بـه انجـام تسـت کرونـا در مراکزی کـه خودش 
تعیین کرده، مشـروط شـده اسـت. شـهروندان ایرانی چهار 

روز پیـش از سـفر بـه امـارات بایـد ایـن تسـت را بدهنـد و 
گواهی آن را همراه داشـته باشـند. مسافران همچنین تعهد 
مـی دهنـد در صـورت داشـتن عائـم ویـروس کرونـا، در 
امارات قرنطینه شـوند که هزینه آن به عهده مسـافر اسـت.
امارات به دنبال شـیوع ویروس کرونا از هشـتم اسـفند ماه 
9۸ مرزهایش را به روی اتباع همه کشـورها بسـت. اقتصاد 
امـارات بیشـتر بـر پایه توریسـت اسـت، دبی بـه تنهایی در 
سـال ۲۰۱9 میزبـان ۱۶.7 میلیون توریسـت با بیـش از ۱۵۰ 
میلیـارد درهـم درآمـد بـود. اینـک امـارات پـس از مـاه هـا 
وقفـه، بـه دنبال بازگشـایی تدریجـی مرزهایـش، پروازها را 
از سـر گرفتـه اسـت تـا بخشـی از ضررهـای گردشـگری را 

جبـران کند.

پژوهشــگاه  رئیــس 
ــگری  ــی و گردش میراث فرهنگ
ــم  ــن حری ــر تعیی ــد ب ــا تاکی ب
گفــت:  چالــدران  دشــت 
ــدام  ــه اق ــن منطق ــردی در ای »شــاید در حــال حاضــر ف
بــه ساخت و ســاز نمی کنــد امــا در آینــده تضمینــی بــرای 

نــدارد.« وجــود  ایــن کار 
ــی و  ــس پژوهشــگاه میراث فرهنگ ــی، رئی ــروز عمران  به
گردشــگری در ســفر بــه چالــدران بــا اشــاره بــه اهمیــت 
ــت  ــرای روای ــرد: »ب ــار ک ــدران اظه ــگ چال ــی جن تاریخ
ایــن جنــگ بایــد مستندســازی انجــام شــود کــه در ایــن 
ــوط  ــا اســناد و اطاعــات مرب مســتند ضــروری اســت ت

ــگ  ــر در جن ــع دو طــرف درگی ــق مناب ــگ از طری ــه جن ب
اخــذ شــود.«او افــزود: »ســایت مــوزه بــاز چالــدران بایــد 
بــه گونــه ای طراحــی شــود کــه همــه بخش هــای آن بــا 
یکدیگــر تناســب داشــته باشــند و عــاوه بــر مطالعــات 
تاریخــی بایــد مطالعــات ژئوفیزیکــی منطقــه نیــز در نظر 
ــی و  ــگاه میراث فرهنگ ــس پژوهش ــود.« رئی ــه ش گرفت
گردشــگری بــا اشــاره بــه اینکــه در طراحــی ســایت مــوزه 
بــاز چالــدران بخشــی بــه عنــوان گالــری در نظــر گرفتــه 
شــده اســت، عنــوان کــرد: »بایــد از ظرفیــت هنرمنــدان 
نامــی کشــور بــرای تصویرســازی واقعــه جنــگ چالــدران 
براســاس روایــت اســتفاده کــرده و ایــن آثــار در گالــری 

بــه نمایــش گذاشــته شــود.«
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افقی
 ۱ - اثری از اقبال الهوری - وســیله 

بازی بچه ها در پارك، آســمان۲ 

- جدید، تازه، پیشــرفته و مدرن - 

دروغ تركی - شــهر ابراهیم، مشت 

و تو دهنــی، محل تولد حضرت 

ابراهیم )ع(3 - فرو فرســتادن، 

پاییــن آوردن، پایین آمدن - مفتول، 

نقره - كشور، ســرزمین، مملكت۴ - 

كاشــف میكروب ماالریا - استانها۵ 

- هزار كیلو، بدن، ماهی كنســروی 

- مســتمری روزانه، به سربازها می 

دهند - بیعانه - گوشــت آذری، 

مترادف آشــغال، اسب ترك۶ - قرار 

داد - کلمــه ای بــه معنای چمن و 

ســبزه ، مرغان 7 - تغییر، دگرگون 

شــدن - ریه، عدد نفس کش - گاز 

تنفســی۸ - رشوه دادن - واحد طول 

غیررســمی معادل چهل تا پنجاه 

ســانتیمتر - میــرا9 - چنین میزنند 

تا زودتر به مقصد رســند - سودای 

ناله، نفس بلند، از دل پر ســوز بر 

آید - سلســله ای از امپراتوران چین 

۱۰ - ســخنان بیمار گونه - از اعضاء 

تیم ملی كاراته ایران۱۱ - ســخن بی 

پرده - آشــفته عشق، واله - چاقو 

- رودی در فرانســه، از باشگاه های 

فرانســوی۱۲ - چشم انداز - از سوره 

های قران۱3 - نوعی عدســی - مال 

عام المنفعه - رســتگی، رهیدن و 

آزاد شــدن۱۴ - نام دخترانه - ضربه 

با پا، تیپا - ســمت چپ۱۵ - از آثار 

تورگنیف - بانوی خوشــنویس دوره 

قاجاریه

عمودی 
۱ - از اصطاحــات فوتبــال - محله ای 

در تهران۲ - كشورفاســفه - افیون، 

شیره خشــخاش - محلی درخانه 

خدا3 - پیش درآمد اســتاندارد 

اروپایی - شــهر عقرب، شهری در 

اصفهــان - چماق کلفت۴ - از آثار 

دیدنی اصفهان - اشــک چشم۵ 

- کشــور آسیایی، کشوری در قاره 

کهن - کشــیش مســیحی که در دوران 

نوجوانــی حضرت محمد )ص( مقام 

نبــوت او را پیــش بینی کرد۶ - چیز - 

دیوار کوتاه - شــهری در آلمان - صد 

متر مربع، واحد ســطح، پســوند فاعلی, 

مخفف اگر7 - واحد شــمارش چار پا، 

کله - از جزایر ژاپن - مشــهور، بلند 

آوازه۸ - زاج ســیاه - دستگاهی برای 

خشــک کردن موی سر - دیرینه تر، 

قدیمی تر9 - حكمرانی، پادشــاهی و 

ســلطنت، شــاعر فیروز كوهی - یهودی 

- فلــز مرتجــع۱۰ - چند خودمانی - 

درها - كســان، چاكران - آبگیر۱۱ - 

خانــه محقر، كومــه - عملیات جنگی 

آزمایشــی۱۲ - لقب پادشاهان چینی، 

كلمه تركی یعنی شــاه - اثری از ژول 

ورن۱3 - مخترع کنتور برق - وســطی 

- ســازمان فضایی، سازمان فضانوردی 

آمریــکا۱۴ - از لهجه ها - كتاب 

مانــی - جنیــن۱۵ - توانگر، ثروتمند و 

توانگر، بــی نیاز - تمام نیرو

جدول شماره 1779

 اطالع
 رسانی

یک هزارو 700 کارگاه در زنجان متقاضی دریافت تسهیالت خسارت کرونا شدند
مدیرکل تعاون، کارورفاه اجتماعی استان زنجان گفت: تا کنون یک هزار و 7۰۰ کارگاه در این استان برای استفاده از تسهیات ارزان قیمت جبران 
خسارت کرونا ثبت نام کرده اند.محمدرضا یوسفی از شناسایی ۱3 هزار و 7۸۵ کارگاه مشمول استفاده از تسهیات خسارت کرونا در استان خبر 
داد و افزود: افراد ثبت نام کننده حداکثر سه روز بعد از ثبت نام مورد تایید دستگاه اجرایی قرار می گیرند و در ادامه به سیستم بانکی ارجاع داده 
می شوند و بعد از مدت یک هفته که مراتب مورد قبول واقع شد و متقاضی واجد شرایط بود می تواند نسبت به تکمیل پرونده اقدام کند. 

 هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آئین  قانون و ماده 13  )) آگهی موضوع ماده 3 
نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی (( 
امالکی   وسیله   بدین  مذکور  مواد  اجرای   در 
موضوع  اختالف   حل  هیأت های   آراء  برابر  که 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
آن ها  ثبت  تقاضای  کرمان   یک   ناحیه  ثبتی  
پذیرفته و ادامه عملیات ثبتی آن ها مطابق قانون 
مذکور تجویز گردیده است، به ترتیب شماره پالک 
و  ملک  وقوع   محل   بخش  و  اصلی   از  فرعی 
مشخصات مالک یا مالكین ) متقاضیان ثبت ( واقع 
در بخش های  )1-4-8(  ثبتی شهرستان کرمان  
تا  در صورتی که   به شرح ذیل آگهی  می شود 
شخص  یا اشخاصی  نسبت به صدور سند مالكیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند بتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
شد.  خواهد  صادر  مالكیت  سند  مقررات  طبق 
شایان ذکر است صدور و تسلیم سند مالكیت بر 
اساس قانون مذکور مانع مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

محمود  آقای   - اصلی   4776 از  فرعی   13937
شناسنامه  به  علی  فرزند  درختنجانی  کرمانی 
شماره 3 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه 
به مساحت 208/10 متر مربع به آدرس کرمان 
خیابان فیروزآباد کوچه بهشت - 14 شرقی سمت 
چپ خریداری از محل مالكیت جلیل رشید فرخی 

- ردیف  1336
15697 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 119 
فرعی از 4776 اصلی - خانم معصومه طاهری زاده 
شناسنامه شماره 400  به  احمد  فرزند  تیكدری 
صادره از زرند در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 
172/24 متر مربع به آدرس کرمان بلوار آیت اله 
از محل مالكیت  خامنه ای کوچه 37 خریداری 

اسداله بانک توکلی - ردیف  1168
16864 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 236 
فرعی از 4776 اصلی - خانم الهام نكوئی فرزند 
حسین به شناسنامه شماره 1421 صادره از زرند 
در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 355 متر 
انتهای  بلداالمین  کرمان خیابان  آدرس  به  مربع 
کوچه 5 نبش کوچه امیرعلی خریداری از محل 
مالكیت سید جالل و سید عباس عمرانی - ردیف  

0281
شده  مجزی  اصلی   4776 از  فرعی   16869
محبوبه  خانم   - اصلی   4776 از  فرعی   23 از 
محمدی پشوئی فرزند اکبر به شناسنامه شماره 
ششدانگ  در  گلباف  از  صادره   3180029447
به  مربع  متر  مساحت 147/05  به  خانه  یكباب 
آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای خیابان 
مالكیت  محل  از  خریداری  کربال  کوچه  رضوان 

شاهپور کیانیان - ردیف  0735
16874 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 87 
فرعی از 4776 اصلی - خانم راحله آبتن فرزند 
علی به شناسنامه شماره 11604 صادره از زاهدان 
مساحت 109/60  به  خانه  یكباب  ششدانگ  در 
اله خامنه  آیت  بلوار  کرمان  آدرس  به  مربع  متر 
از محل مالكیت کامیار  ای کوچه 27 خریداری 

سروشیان - ردیف  0966
16879 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 122 
فرعی از 4776 اصلی - خانم مریم زارع گزوئیه 
فرزند حسین به شناسنامه شماره 1864 صادره از 
کرمان در ششدانگ یكباب ساختمان به مساحت 
201/6 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله 
خامنه ای 18 متری دوم شهرک ثامن 2 خریداری 

از محل مالكیت هوشنگ آمیغی - ردیف  1297
از  شده  مجزی  اصلی   4776 از  فرعی   16881
2 فرعی از 4776 اصلی - آقای مسلم راز فرزند 
محمد به شناسنامه شماره 386 صادره از شهداد 
محمود  فرزند  خانی  ده  اسمعیلی  ویدا  خانم  و 
از  صادره   2980616801 شماره  شناسنامه  به 

کرمان بالمناصفه در ششدانگ یكباب ساختمان 
به مساحت 250 متر مربع به آدرس کرمان بلوار 
آیت اله خامنه ای - بلوار فرزانگان کوچه 2 چهار 
از  نهم خریداری  راست قطعه  کوچه دوم سمت 
محل مالكیت شاهرخ و رستم کیانیان - ردیف  های 

0717 و 0718
16883 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 227 
فرعی از 4776 اصلی - آقای اصغر پورشهریاری 
صادره   242 شماره  شناسنامه  به  محمد  فرزند 
مساحت  به  خانه  یكباب  ششدانگ  در  فهرج  از 
273/80 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه امام 
از محل  کوچه 3 درب 9 سمت چپ خریداری 

مالكیت سیدنصراله عمرانی - ردیف  0997
از  شده  مجزی  اصلی   4776 از  فرعی   16891
اکبر  علی  آقای   - اصلی   4776 از  فرعی   205
کوهپازاده اصفهانی فرزند محمدرضا به شناسنامه 
شماره 2748 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب 
ساختمان به مساحت 161/75 متر مربع به آدرس 
 131 قطعه   5 کوچه  بلداالمین  خیابان  کرمان 
خریداری از محل مالكیت هوشنگ آمیغی - ردیف  

0700
از  شده  مجزی  اصلی   4776 از  فرعی   16892
128 فرعی از 4776 اصلی - آقای رضا ابراهیمی 
دارسینوئی فرزند علی به شناسنامه شماره 253 
به  خانه  یكباب  ششدانگ  در  کرمان  از  صادره 
مساحت 240/6 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه 
آیت اله خامنه ای کوچه 35 خیابان امام سجاد 
کوچه 27 خریداری از محل مالكیت بی بی نصرت 

بهرام پور - ردیف  1169
16893 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 132 
فرعی از 4776 اصلی - خانم ملیحه نیک نفس 
گنوئی پور فرزند اکبر به شناسنامه شماره 3655 
صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه مشتمل 
بر طبقه فوقانی به مساحت 241/95 متر مربع به 
آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه 49 
فرخی  رشید  محمد  مالكیت  محل  از  خریداری 

فرزند رضا - ردیف  0007
16896 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 148 
فرعی از 4776 اصلی - آقای سیدمصطفی میرتاج 
الدینی فرزند سیدنوراله به شناسنامه شماره 273 
صادره از گلباف و خانم سودابه خواجوئی گوکی 
از  صادره  شناسنامه شماره 377  به  جواد  فرزند 
به  خانه  یكباب  ششدانگ  در  بالمناصفه  گلباف 
کرمان  آدرس  به  مربع  متر   183/25 مساحت 
بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه 9 خریداری از 
محل مالكیت یداله بهرام پور - ردیف  های 1287 

و 1289
45 فرعی از 5114 اصلی - آقای احمد پورخالقی 
شماره  شناسنامه  به  محمود  فرزند  چترودی 
5 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه به 
کرمان  آدرس  به  مربع  متر   159/10 مساحت 
از  خریداری   22 کوچه  خانوک  شهدای  خیابان 

محل مالكیت منصور نجیب زاده - ردیف  1466
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

399 فرعی از 1 اصلی - خانم هما اکبری فرزند 
محمد به شناسنامه شماره 46 صادره از کوهبنان 
در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 271 متر 
مربع که موازی 117/71 متر مربع از ششدانگ 
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده 
قرار دارد به آدرس کرمان شرف آباد خیابان 20 
متری مطهری خریداری از محل مالكیت سهراب 

بختیاری - ردیف  0205
کامیاب  علیرضا  آقای   - اصلی  از 1  فرعی   400
از  صادره  شناسنامه شماره 160  به  اصغر  فرزند 
کرمان در ششدانگ سوله به مساحت 749/50 متر 
مربع که موازی 325/55 متر مربع از ششدانگ 
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده 
قائم  بلوار  آباد  شرف  کرمان  آدرس  به  دارد  قرار 
کوچه 2 سیصد متر داخل کوچه سمت چپ قبل 
از کارگاه کابینت سازی خریداری از محل مالكیت 

ماشااله ثمره هدایت - ردیف  0953
علیزاده  مرتضی  آقای   - اصلی  از 1  فرعی   402
جالل آبادی فرزند احمد به شناسنامه شماره 134 
ساختمان  یكباب  در ششدانگ  کرمان  از  صادره 
به  فوقانی  طبقه  بر  مشتمل  مسكونی  و  تجاری 
مساحت 42/67 متر مربع که موازی 18/53 متر 
مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و 

در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان شرف 
از محل  نبش کوچه 1 خریداری  قائم  بلوار  آباد 
مالكیت مهدی نصیری پور و محمد ایرانمنش - 

ردیف  1568
403 فرعی از 1 اصلی - آقای حكمت اله شعاعی 
حرجندی فرزند حسن به شناسنامه شماره 2004 
صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه مشتمل 
بر طبقه فوقانی به مساحت 228/25 متر مربع که 
موازی 99/14 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد 
تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به 
آدرس کرمان شرف آباد بلوار قائم ابتدای کوچه 
3 سمت چپ خریداری از محل مالكیت سهراب 
بختیاری و ربابه میرمهدی حسینی - ردیف  0922

839 فرعی از 2 اصلی - خانم آفاق باقری فرزند 
عبداله به شناسنامه شماره 750 صادره از کرمان 
در ششدانگ یكباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی 
به مساحت 182/90 متر مربع که موازی 97/17 
متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق 
بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان 
شرف آباد کوچه 18 بعد از چهار کوچه اول سمت 
راست خریداری از محل مالكیت محمد رستمی 

شرف آبادی - ردیف  0164
842 فرعی از 2 اصلی - آقای منصور فرح بخش 
فرزند حسین به شناسنامه شماره 466 صادره از 
تجاری  ساختمان  یكباب  ششدانگ  در  کرمان 
و مسكونی مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 
مربع  متر  موازی 76/90  مربع که  متر   144/75
و  بوقف  متعلق  تقاضا  مورد  عرصه  ششدانگ  از 
در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان شرف 
آباد خیابان 20 متری مطهری سمت چپ قطعه 
3 خریداری از محل مالكیت سهراب بختیاری - 

ردیف  0439
843 فرعی از 2 اصلی - آقای مجید رضوی نژاد 
از  صادره   2 شماره  شناسنامه  به  حسن  فرزند 
رفسنجان در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 
192/45 متر مربع که موازی 102/24 متر مربع 
از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در 
اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان شرف آباد 
بلوار قائم کوچه 22 خریداری از محل مالكیت علی 

زراعت زاده - ردیف  1299
7372 فرعی از 4 اصلی - آقای محمدرضا موالئی 
به شناسنامه شماره 3550 صادره  فرزند محمد 
از کرمان در ششدانگ یكباب مغازه به مساحت 
از  مربع  متر  موازی 5/25  که  مربع  متر   31/13
در  و  بوقف  متعلق  تقاضا  مورد  عرصه  ششدانگ 
اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار امام 
حسن مجتبی نبش کوچه 10 خریداری از محل 
ردیف    - کرمانی  موالیی  محمود  حاج  مالكیت 

0134
7374 فرعی از 4 اصلی - آقای محمدرضا موالئی 
فرزند محمد به شناسنامه شماره 3550 صادره از 
کرمان در ششدانگ یكباب مغازه به مساحت 32/75 
متر مربع که موازی 5/52 متر مربع از ششدانگ عرصه 
مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد 
به آدرس کرمان بلوار امام حسن مجتبی نبش کوچه 
10 خریداری از محل مالكیت حاج محمود موالیی 

کرمانی - ردیف  0326
4040 فرعی از 8 اصلی - آقای سهراب شریعتی 
نیا فرزند درویش به شناسنامه شماره 1 صادره از 
جیرفت در ششدانگ یكباب ساختمان به مساحت 
323/85 متر مربع به آدرس کرمان بلوار امیرکبیر 
مالكیت  محل  از  خریداری   4 جنوبی   4 کوچه 

ماشااله ذهاب ناظوری - ردیف  2128
4089 فرعی از 8 اصلی - آقای رضا بنی اسدی 
فر فرزند خدامراد به شناسنامه شماره 838 صادره 
از جیرفت در ششدانگ یكباب خانه مشتمل بر 
به  به مساحت 505/4 متر مربع  فوقانی  طبقات 
آدرس کرمان بلوار جمهوری روبروی دانشكده فنی 
خریداری از محل مالكیت ماشااله ذهاب ناظوری 

- ردیف  0798
زندی  مهناز  خانم   - اصلی   8 از  فرعی   4096
شماره  شناسنامه  به  ماشااله  فرزند  گوهرریزی 
290 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه 
مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 200 متر مربع 
به آدرس کرمان بلوار امیرکبیر بلوار بوعلی کوچه 9 
بین غربی 2 و 3 خریداری از محل مالكیت ماشااله 

ذهاب ناظوری - ردیف  0148
5098 فرعی از 9 اصلی - آقای ناصر سعید فرزند 
از  صادره   155 شماره  شناسنامه  به  اصغر  علی 
شهداد در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 155 
متر مربع به آدرس کرمان بلوار جمهوری خیابان 

داخل  چپ  سمت  اول  فرعی   18 کوچه  کمیل 
کوچه فرعی اول سمت راست خریداری از محل 

مالكیت رضا احمدی - ردیف  1274 
5129 فرعی از 9 اصلی - آقای محمود صمصامی 
شماره  شناسنامه  به  حسین  فرزند  شهربابكی 
یكباب  ششدانگ  در  شهربابک  از  صادره   9204
ساختمان  مشتمل بر طبقات فوقانی به مساحت 
205/57 متر مربع به آدرس کرمان بلوار آیت اله 
محل  از  خریداری   1 شرقی  کوچه 40  صدوقی 

مالكیت رضا احمدی - ردیف  0877
لولوئی  علی  آقای   - اصلی   10 از  فرعی   5783
 3 شماره  شناسنامه  به  ماشاءاله  فرزند  کوهپایه 
صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه مشتمل 
بر طبقات فوقانی به مساحت 218 متر مربع که 
موازی 37/64 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد 
تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به 
آدرس کرمان بلوار جمهوری خیابان کمیل کوچه 
25 خریداری از محل مالكیت سهراب بختیاری 

- ردیف  1145
معصومه  خانم   - اصلی   10 از  فرعی   5804
پورمرادی کرمانی فرزند عباس به شناسنامه شماره 
956 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه 
مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 190/55 متر 
ششدانگ  از  مربع  متر   32/90 موازی  که  مربع 
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده 
قرار دارد به آدرس کرمان بلوار جمهوری خیابان 
کمیل کوچه 23 سمت چپ کوچه الله خریداری 
از محل مالكیت بی بی فاطمه نشاط - ردیف  0932

ذهاب  هادی  آقای   - اصلی  از 10  فرعی   5805
ناظوری فرزند حسین به شناسنامه شماره 507 
به  خانه  یكباب  ششدانگ  در  کرمان  از  صادره 
متر  موازی 29/35  که  مربع  متر  مساحت 170 
مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف 
و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار 
امام حسن کوچه 23 خریداری از محل مالكیت 

حسن ذهاب ناظوری - ردیف  1144
5874 فرعی از 10 اصلی - خانم زهرا راینی نژاد 
فرزند عزیزاله به شناسنامه شماره 34 صادره از بم 
از ششدانگ یكباب خانه به  در سه دانگ مشاع 
مساحت 336/6 متر مربع که موازی 58/11 متر 
مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف 
و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار 
جمهوری خیابان کمیل نبش کوچه 24 خریداری 
ردیف    - جعفری  محمد  علی  مالكیت  محل  از 

1003
7426 فرعی از 15 اصلی - خانم ملیحه رشیدی 
نژاد فرزند محمدصادق به شناسنامه شماره 121 
صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه مشتمل 
مربع  متر  به مساحت 231/57  فوقانی  بر طبقه 
به آدرس کرمان بلوار هوانیروز انتهای کوچه 60 
خریداری از محل مالكیت اردشیر و گوهر همتی 

- ردیف   0183
از 15 اصلی - خانم مطهره قاسم  7429 فرعی 
به شناسنامه شماره 105  علی  فرزند  پورزرندی 
صادره از زرند نسبت به چهار دانگ مشاع و خانم 
زهرا افضلی گروه فرزند احمد به شناسنامه شماره 
823 صادره از کرمان نسبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یكباب ساختمان به مساحت 218/9 متر 
مربع به آدرس کرمان شهرک الغدیر خیابان شقایق 
کوچه 5 خریداری از محل مالكیت حاج مختار و  
حاج محمد ایرانمنش - ردیف های  0941 و 0942

304 فرعی از 37 اصلی مجزی شده از 89 فرعی 
فرزند  آبادی  زنگی  محمد  آقای   - اصلی   37 از 
علی به شناسنامه شماره 26 صادره از ماهان در 
ششدانگ یكباب خانه به مساحت 398/10 متر 
بلوار ولیعصر  آباد  به آدرس کرمان شاهرخ  مربع 
کوچه 8 اواسط کوچه سمت راست خریداری از 

محل مالكیت حسین ارباب زاده - ردیف 0655
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

محمود  آقای   - اصلی   179 از  فرعی   55
شناسنامه  به  شكراله  فرزند  کرمانی  مالمحمدی 
شماره 159 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب 
خانه به مساحت 545 متر مربع به آدرس کرمان 
الزهرا  مسجد  کوچه  پایین  شیب  ده  کوهپایه 
از محل مالكیت عباس کاظمی شرف  خریداری 

آبادی - ردیف  1146
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 99/04/14
تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 99/04/28

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  ناحیه یک 
شهرستان کرمان- عیسی حافظی فر
م الف 454

آگهی مرحله چهارم سال 1399) منطقه یک کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان كرمان

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

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی 
 ۱399۶۰3۱9۰۰۸۰۰۰۶3۶ شماره  به  اصاحی  ورای   ۱399۶۰3۱9۰۰۸۰۰۰۴۱۵
هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی آقای حسین ابراهیمی زرندی فرزند محمد به 
شماره شناسنامه ۶۰ در یک باب مغازه به مساحت ۱۵7/۸۵مترمربع از پاک 
۵۱۲۰ اصلی واقع در زرند خیابان امام ره بخش ۱3 کرمان خریداری از مالک 
رسمی)متقاضی ۲ دانگ بصورت رسمی مالک می باشد و یک دانگ از خانم 
فاطمه رضازاده زرندی بصورت عادی خریداری نموده که جمعا سه دانگ می 
باشد ودر حال حاضر این سه دانگ در محل مفروز و بصورت ششدانگ مغازه 
می باشد( محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت 

به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۶۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱399/۴/۱۴- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱399/۴/۲۸

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

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

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان 
هــای فاقــد ســند رســمی

اگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده ۱3 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی و 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی برابــر رای شــماره ۱399۶۰3۱9۰۰۸۰۰۰۴۵۰ 
هیــات دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک زرنــد تصرفــات مالکانــه 
بامعــارض متقاضــی آقــای اســمعیل  عســکری محمدآبــادی فرزنــد علــی  بــه شــماره 
شناســنامه 9 صــادره از زرنــد در ششــدانگ مغــازه بــه مســاحت ۱3/۰۱مترمربــع مفــروز 
و مجــزی شــده از پــاک ۴۲ فرعــی از ۵937 اصلــی واقــع در زرنــد بــازار خریــداری 
ــه منظــور  ــذا ب ــده اســت. ل ــوی نســب محــرز گردی ــم زهــره عل ــک رســمی خان از مال
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
ــه ایــن  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی ب توانن
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
ــی اســت در صــورت  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب دادخواســت خ
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد. م/الــف ۶۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱399/۴/۱۴

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱399/۴/۲۸
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

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

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی

ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  اگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده ۱3 آئیــن نامــه قان
ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 
۱399۶۰3۱9۰۰۸۰۰۰۴۱9 هیــات دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س اراض
ــی  ــای پیمــان موالئ ــارض متقاضــی آق ــه بامع ــات مالکان ــد تصرف ــک زرن ــت مل ثب
ــه  ــاب خان ــه شــماره شناســنامه 3۰۸۰۰3۵۰۰7۰ در یــک ب ــد مهــدی  ب زرنــدی فرزن
بــه مســاحت ۲۵۴/۱۰مترمربــع از پــاک ۲3۸9 اصلــی واقــع در زرنــد خیابــان شــهید 
خلیلــی کوچــه ۲۶ خریــداری از مالــک رســمی آقــای محمــود ذکائــی محــرز گردیــده 
اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵روز آگهــی 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک مــی شــود در صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
ــه مراجــع قضایــی تقدیــم  مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف ۶۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱399/۴/۱۴
 تاریخ انتشار نوبت دوم۱399/۴/۲۸

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

آگهی فراخوان عمومی برای 

ــازمان  ــورای س ــات ش ــگری و مصوب ــای گردش ــروژه ه ــف پ ــه تعری ــهر ب ــت ش ــه ی مدیری ــد مجموع ــرو تاکی ــت پی ــهرداری رش ش
ــرح  ــر دارد ط ــگران در نظ ــهروندان و گردش ــه ش ــتر ب ــانی بیش ــات رس ــدف خدم ــا ه ــی ب ــای مردم ــارکت ه ــذاری و مش ــرمایه گ س

ــه ای و  ــک مرحل ــه صــورت ی ــت را ب ــدازی ســالن ورزشــی بوســتان مل ــل و راه ان ــردی و رســتوران-آکواریوم و تکمی ــوم گ ــه ب ــدازی مجموع احــداث و راه ان
ــا  ــواده ی B.O.T  و ب ــای خان ــی از روش ه ــه یک ــه ای ب ــه صــورت دو مرحل ــوم را ب ــردی خرط ــگری-بوم گ ــه گردش ــدازی مجموع ــداث و راه ان  موضــوع اح

بهره مندی از سرمایه ی بخش خصوصی،  با شرایط ذیل از طریق فراخوان عمومی به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نماید.

حجم سرمایه نوع قراردادمساحت)مترمربع(آورده شهرداریشرح پروژه
گذاری )به ریال(

مجموعه بوم گردی 
و رستوران آکواریوم 

بوستان ملت

- ارزش ترهین زمین 
- صدور مجوزات الزم

- مستحدثات قابل استفاده موجود

در دو قطعه 
1934+7692=9626

BOLT
)احداث، بهره برداری، 

اجاره، انتقال(
231/920/000/000

مجموعه گردشگری-
بوم گردی عرصه 

خرطوم 

 ارزش ترهین زمین- 
و مجوزات الزم

 تقریبی 20000
)2 هکتار(

یکی از روش های 
B.O.T خانواده ی

_

تکمیل و راه اندازی 
سالن ورزشی بوستان 

ملت

ارزش ترهین زمین- مجوزات الزم 
720و مستحدثات موجود 

BOLT
)احداث، بهره برداری، 

اجاره، انتقال(
15/610/000/000

تاریخ چاپ آگهی: نوبت اول 99/4/28، نوبت دوم 99/5/4
مهلــت دریافــت اســناد: کلیــه ی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی مــی تواننــد از زمــان چــاپ نوبــت  دوم آگهــی روز شــنبه مــورخ 99/5/4 تــا پایــان وقــت 

اداری روز شــنبه مــورخ 99/5/11 ، اســناد را از ســازمان ســرمایه گــذاری و مشــارکت هــای مردمــی شــهرداری رشــت تحویــل بگیرنــد. 
مهلــت تحویــل اســناد: اســناد و پــاکات تکمیــل شــده مــی بایســت حداکثــر تــا ســاعت14/30روز ســه شــنبه مــورخ 99/5/21 در پاکــت مهــر و مــوم شــده 

تحویــل دبیرخانــه ســازمان گــردد. 
زمان بازگشایی پاکات: بازگشایی پاکات در کمیسیون معامالت راس ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 99/5/22  برنامه ریزی شده است.

نحوه دریافت اسناد:  
ــا در دســت داشــتن درخواســت شــرکت در  ــرای دریافــت اســناد طــرح هــا بصــورت حضــوری، ب 1( مراجعــه حضــوری: متقاضیــان محتــرم مــی تواننــد ب
فراخــوان )بــدون پرداخــت وجهــی بــه عنــوان خریــد اســناد(، ، مســتندات مربوطــه را از دبیرخانــه ســازمان ســرمایه گــذاری بــه آدرس: رشــت– گلبــاغ نمــاز 

– کوچــه مهــر آئیــن – ســاختمان تندیــس )نبــش انصــاری بــه بلــوار نمــاز( طبقــه 8 دریافــت نماینــد.
 2( غیرحضــوری: همچنیــن متقاضیــان محتــرم مــی تواننــد اســناد و اطالعــات طــرح هــا را بصــورت غیرحضــوری پــس از ارســال درخواســت شــرکت در 

ــه آدرس ایمیــل invest.rasht@gmail.com از طریــق همــان ایمیــل دریافــت نماینــد. فراخــوان ب
توضیحات ضروری:

- ارائــه مســتندات هیچگونــه حقــی بــرای ارائــه دهنــده ایجــاد ننمــوده و پــس از بررســی مســتندات، نســبت بــه انتخــاب ســرمایه گــذاران واجــد شــرایط و 
مناســب بــرای ســرمایه گــذاری در پــروژه فــوق اقــدام و از ایشــان دعــوت بــه عمــل خواهــد آمــد.

- شماره تلفن سازمان جهت کسب اطالعات بیشتر : 013-33756160-33756162
www.investinrasht.ir :وب سایت سازمان -

ناصر حاج محمدی - شهردار رشت

موضوع احداث و راه اندازی مجموعه گردشگری-بوم گردی خرطوم  )فراخوان دو مرحله ای : شناسایی سرمایه گذار و اخذ طرح(
طرح احداث و راه اندازی مجموعه بوم گردی و رستوران آکواریوم بوستان ملت )فراخوان یک مرحله ای : ارزیابی و حذب سرمایه گذار( 

طرح تکمیل و راه اندازی سالن ورزشی بوستان ملت  )فراخوان یک مرحله ای : ارزیابی و حذب سرمایه گذار(
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گسترش چتر آبیاری نوین در اراضی کشاورزی 
خراسان شمالی

100 هزار هکتار از اراضی مستعد آبیاری نوین 

بـا  گذشـته  سـال های  در  کـه  شـمالی  خراسـان 
خشکسـالی مواجـه بـوده این وضعیت موجب شـده 
تـا تغییراتـی در نحـوه آبیاری ضـروری سـاخته و به 
همیـن منظـور در دولت تدبیـر و امید ۱9 هـزار هکتار 
اراضی اسـتان به سـامانه آبیاری نوین تجهیز شـده و 
راندمـان آبیـاری را از 37 درصـد به ۴۵ درصد افزایش 

داده اسـت.
براسـاس آمارها حجم آب مصرفی بخش کشـاورزی 
خراسـان شـمالی سـاالنه یک میلیارد و ۵۴ میلیون 
متـر مکعـب اسـت کـه ایـن میـزان برابـر ۸۸ درصـد 
مصـرف آب قابـل اسـتحصال از منابـع آبـی اسـتان 

است.
منابـع آبـی خراسـان شـمالی از سـه هـزار و ۱۸۴ 
چشـمه، هـزار و ۵۵7 حلقـه چـاه عمیـق، ۲ هـزار و 
۴۸3 حلقـه چـاه نیمـه عمیـق و ۶3۲ رشـته قنـات 

تامیـن مـی شـود.
مدیـر امـور آب و خـاک و فنـی و مهندسـی سـازمان 
جهادکشـاورزی خراسـان شـمالی بـا بیـان اینکـه در 
دولـت یازدهـم و دوازدهـم توجـه ویـژه ای به تجهیز 
اراضـی بـه سـامانه آبیـاری نوین شـده اسـت، اظهار 
داشـت: در ایـن مدت راندمان آبیـاری از 37 درصد به 

۴۵ درصـد در اسـتان افزایش داشـته اسـت.
سـید ابراهیم سـیدی  اظهار داشـت: راندمان آبیاری 
در طـرح هـای متوسـط کم فشـار ۶۵ درصـد، آبیاری 

بارانـی 7۵ درصـد و قطـره ای نیز ۸۵ درصد اسـت.
راندمان آبیاری در کشـور از 39 درصد در سـال 9۲ به 
۴۵ درصـد در دولـت تدبیر و امید ارتقا یافته اسـت.

100 هزار هکتار از اراضی مستعد 
آبیاری نوین 

وی افـزود: براسـاس برآوردهـای اولیه ۵۰ هزار هکتار 
از اراضـی اسـتان کـه شـامل ۶۵ درصـد زراعـی و 3۵ 
درصـد باغـی بـود قابلیت اجـرای طرح هـای آبیاری 

نوین را داشـت اما در برآورد جدیدتر که شـامل طرح 
هـای آبیـاری کـم فشـار نیز می شـود این سـطح به 

۱۰۰ هـزار هکتار در اسـتان ارتقا یافته اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه تاکنـون 3۶ هـزار هکتـار از اراضی 
اسـتان زیـر پوشـش طرح هـای آبیـاری نویـن رفته، 
افـزود: نیمـی از این طـرح ها در دولـت تدبیر و امید 

اجرا شـده اسـت.
وی اظهـار داشـت: با احتسـاب ۵۰ هزار هکتـار اراضی 
کـه قابلیـت اجـرای طرح هـای کم فشـار را دارند هم 
اکنـون 3۶ درصـد آن زیر پوشـش آبیـاری نوین رفته 

است.
سـیدی گفـت: بـرای سـال جـاری هـم پیـش بینی 
شـده کـه ۶ هـزار هکتـار از اراضـی اسـتان به سـامانه 
هـای آبیـاری نوین تجهیز شـود کـه برای اجـرای آن 
با احتسـاب مشـارکت مردمی هزار و ۲۰ میلیارد ریال 

نیاز اسـت.
مدیـر امـور آب و خـاک و فنـی و مهندسـی سـازمان 
جهادکشـاورزی خراسـان شـمالی افـزود: روش های 
آبیـاری نویـن عاوه بر جلوگیری از تلفـات آب، باعث 
بـاال بـردن کیفیـت تولیـد در واحـد سـطح نیـز مـی 

شود.
سـیدی گفـت: در روش آبیـاری مـزارع بـه شـکل 
سـنتی، روشـی که بیشـتر زمین های کشـاورزی در 
کشـور با این شـکل آبیاری می شـوند حتی با صرف 
هزینـه هـای گزاف تسـطیح اراضـی، راندمـان آبیاری 

۴۰ درصد اسـت.
وی آب قابـل اسـتحصال در اسـتان را افـزون بر یک 
میلیارد متر مکعب دانسـت و گفت: سـهم کشـاورزی 
در اسـتان بـا ۸7.۶ درصـد شـامل 9۶۵ میلیـون متر 
مکعب اسـت، سـهم شـرب ۸.۱ درصـد و صنعت ۴.۱ 

درصد اسـت.

اجرای نیمی از طرح های آبیاری نوین 
استان در دولت تدبیر و امید

رییـس سـازمان جهادکشـاورزی خراسـان شـمالی 
گفـت: بـدون احتسـاب بـرآورد جدیـد 79 درصـد از 
زمین هـای کشـاورزی اسـتان برای اجـرای طرح های 
آبیاری نوین سـامانه های آبیاری نوین مسـاعد است 

کـه ۵۰ درصـد آن در دولـت تدبیر و امید به سـرانجام 
رسـیده اسـت. عبدهللا یوسـفی اظهار داشـت: در این 
راسـتا ۱9 هـزار و ۱۴۲ هکتـار از اراضـی کشـاورزی 
خراسـان شـمالی در دولـت تدبیـر و امید به سـامانه 
هـای آبیـاری نویـن تجهیـز شـده و قـرار اسـت این 

میـزان تـا پایـان دولـت به 39 هـزار هکتار برسـد.
وی گفـت: پیـش از دولـت تدبیـر و امیـد ۱9 هـزار 
هکتار از اراضی اسـتان مجهز به سـامانه های آبیاری 
نویـن شـده بـود کـه در این دولـت قدم هـای بزرگی 

در این راسـتا برداشـته شـد.
وی افزود: در سـفر رییس جمهوری تیرماه  پارسـال 
بـه اسـتان ۵۵۰ میلیـارد ریـال اعتبـار بـرای توسـعه 
سـامانه های آبیاری نوین در یـک بازه زمانی مصوب 
شـد کـه اعتبـار سـال گذشـته بـه مبلـغ ۲7۰ میلیارد 
ریـال بـه صورت کامل تخصیص یافت و هزینه شـد.
وی گفـت: براسـاس برنامـه ریـزی صـورت گرفتـه 
بـا هزینه کـرد اعتبـار ۵۵۰ میلیـارد ریالـی، بیـش از 
سـه هـزار هکتار از کشـتزارهای اسـتان زیر پوشـش 

سـامانه هـای نویـن آبیـاری قـرار مـی گیرد.
رییس سـازمان جهادکشـاورزی گفـت: بدین ترتیب  
حـدود ۶۰۰ خانـوار از مزایـای ایـن طرح هـا بهره مند 
شـده و عملکـرد آبیـاری هـم تـا 7۵ درصـد افزایش 

مـی یابد.
یوسـفی اظهـار داشـت: عاوه بـر اعتبار مصوب شـده 
سـفر رییس جمهـوری،  ۱۴۰ میلیـارد ریال اعتبار نیز  
بـرای تجهیـز اراضـی بـه سـامانه هـای آبیـاری نوین 

اختصاص یافته اسـت.
وی اظهـار داشـت: در سـال ۱39۸ بـرای اجرای طرح 
هـای آبیـاری نویـن بـه صـورت ۸۵ درصـد کمـک 
باعـوض دولـت، حداکثر برای آبیاری قطـره ای ۱7۵ 
میلیـون ریـال و بارانـی ۱۰۵ میلیـون ریـال پرداخـت 

. شد

 محدودیتی در ارائه تسهیالت آبیاری 
نوین نیست

یوسـفی بـا بیـان اینکـه هیـچ محدودیتـی در ارائـه 
تسـهیات آبیـاری نویـن بـه کشـاورزان وجـود نـدارد 
افـزود: کشـاورزانی کـه آب و زمیـن در اختیار داشـته 
باشـند بـرای اجـرا بـه آنـان تسـهیات پرداخـت می 

شود.
وی بـا بیـان اینکه هم اکنون در سـامانه های سـنتی 
آبیـاری میانگین عملکرد انتقـال آب حدود 3۰ تا 3۵ 
درصـد اسـت، اظهار داشـت: در روش هایـی که منجر 
بارانـی می شـود،  آبیـاری  بـه اسـتقرار سـامانه های 

راندمـان آبیـاری بـه 7۰ درصـد افزایش پیـدا می کند 
کـه در سـامانه های قطـره ای ایـن رقـم تـا 9۰ درصـد 

می رسـد. هم 
وی گفـت: بدیـن ترتیب در سـامانه آبیـاری قطره ای 
عملکـرد انتقـال آب ۲ برابـر ارتقـا پیـدا می کنـد و 
در هـر هکتـاری کـه ایـن طـرح اجـرا شـود بـه طـور 
متوسـط چهار هزار و ۴۰۰ مترمکعب آب صرفه جویی 

می شـود.
دولت از طرح های تجمیعی حمایت می کند

وی گفت: در شـرایطی هم که حالت تجمیعی باشـد 
)چـاه عمیـق، قنـات( و تعـداد مالکان زیاد باشـند و 
آنهـا هـم آمـاده اجـرای اجـرای طـرح باشـند دولـت 

کمـک هـای خوبـی را خواهـد کرد.
از کشـاورزانی کـه دارای زمیـن هـای کوچـک  وی 
هسـتند خواسـت تا در قالب تشـکل هـا زمین های 
کوچـک را یکپارچـه کننـد و افزود: حتـی دولت برای 
اجـرای طـرح هـای آبیـاری نویـن اراضـی یکپارچـه  
تمامـی هزینـه هـا را پرداخت می کند کـه هم اکنون 
ایـن یـک فرصـت اسـت بهـره بـرداران آن را غنیمت 

بدانند.

100 درصد اعتبارات آبیاری نوین به 
صورت تجمیعی داده می شود

وی در بخـش دیگـری از سـخنانش بـا بیـان ایکـه 
اراضی این اسـتان خرد و در قطعات کوچک هسـتند 
گفـت: بـرای اجـرای سـامانه هـای آبیـاری نویـن در 
اراضـی کوچـک و خـرده مالکـی هزینـه هـای زیادی 
انجـام مـی شـود کـه اگـر کشـاورزان زمیـن هـای 
خـود را تجمیـع کننـد دولـت ۱۰۰ درصـد اعتبـارات را 

اختصـاص مـی دهد.
یوسـفی بـا بیـان اینکـه عـاوه بـر افزایـش راندمـان 
آبیـاری افـزون بـر 3۰ درصـد میـزان تولیـد در واحـد 
سـطح نیـز افزایـش می یابـد افـزود: اجرای شـبکه 
فرعـی آبیـاری و زهکشـی هـزار و 9۶7 هکتـار، طرح 
هـای تامین آب کشـاورزی به میـزان ۱3۸.۸ میلیون 
متـر مکعـب، احیـا و مرمت قنوات اسـتان بـه میزان 
93۴ کیلومتـر و اجـرای کانـال هـای آبیـاری عمومی 
و لولـه گـذاری اسـتان بـه میزان شـامل چهار هـزار و 
۴۶3 هکتـار کیلومتـر از اقدامات دیگـر دولت تدبیر و 

امیـد در بخـش آب کشـاورزی بوده اسـت.
معـاون حفاظـت و بهره برداری شـرکت آب منطقه ای 
خراسـان شـمالی هـم گفـت: ۶۴ برنامـه در سـند 
سـازگاری بـا کم آبـی اسـتان تدویـن شـده اسـت که 
اجـرای آن ۵۰۰ هـزار میلیـارد ریـال اعتبـار نیـاز دارد. 

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمــان 
گفــت: صــادرات بــر اســاس آمــار گمــرکات اســتان ۸۸ هــزار 
تــن بــه ارزش ۱۲۰ میلیــون دالر طــی ســه مــاه ابتــدای ســال 
ــدت مســابه امســال کاهــش  ــار در م ــن آم ــه ای ــوده ک 9۸ ب

۵۰ درصــدی در وزن و 9 درصــدی در ارزش داشــته اســت.
ــعه  ــروه توس ــت کارگ ــن نشس ــینی نژاد در دومی ــدی حس مه
صــادرات اســتان کرمــان طــی ســال جــاری افــزود: فروردیــن 
ــته ۴۰  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــال نس ــاه امس م
ــد  ــاه 9 درص ــد و خردادم ــاه ۲۲ درص ــت م ــد، اردیبهش درص
ــادرات  ــی در ص ــد خوب ــه رش ــتیم ک ــادرات داش ــش ص کاه
نشــان مــی دهــد و ایــن آمــار در حــال مثبــت شــدن اســت.
اظهــار داشــت: عمــده کاالهــای صادراتــی پســته و  وی 
مغزپســته 9 میلیــون و ۸۰۰ هــزار دالر، خرمــا بیــش از ســه 
ــرکات  ــال از گم ــدای امس ــاه ابت ــه م ــی س ــون دالر ط میلی

ــد. ــادرات ش ــان ص ــتان کرم اس
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمــان 
گفــت: بــر اســاس آمــار گمــرکات اســتان کرمــان از مجمــوع 
ــال 93  ــدای امس ــه ابت ــه ماه ــادرات س ــون دالر ص ۱۱۰ میلی
درصــد محصــوالت کشــاورزی ، ســه درصــد صنعــت و چهــار 

درصــد را بخــش معــدن تشــکیل داده اســت.
ــه  ــال 9۸ ب ــان در س ــتان کرم ــت: واردات اس ــان داش وی بی
میــزان 3۲۴ میلیــون دالر و ســه ماهــه امســال 3۲ میلیــون 
دالر شــده کــه 7۶ درصــد در وزن و 9۲ درصــد در ارزش از نظــر 

وزنــی و ارزشــی افتــی شــدید داشــتیم.
ــا توجــه  حســینی نژاد افــزود: خودروســازان اســتان کرمــان ب
بــه نــرخ ارز و بســتن مرزهــا نتوانســتند واردات خــود را 
ــت  ــت اس ــن عل ــه همی ــش واردات ب ــه کاه ــد ک ــام دهن انج
ــای واســطه ای و ســرمایه  ــر کااله ــا در واردات ب ــز م و تمرک

ــت. ای اس
وی تصریــح کــرد: تــراز تجــاری اســتان کرمــان 77 میلیــون 
دالر مثبــت شــده و بازارهــای هــدف صادراتــی کشــور و 
ــد  ــه اضافــه چیــن و هن اســتان کشــور ۱۵ کشــور همســایه ب

ــوده اســت. ب
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمــان 
ــی  ــور ط ــه ۱7 کش ــادرات ب ــرای ص ــزی ب ــه ری ــت: برنام گف
ســال جــاری 9۰۰ میلیــون دالر اســت کــه برنامــه کارگــروه در 

ایــن جهــت هدایــت شــود.
ــورهای  ــی کش ــای تخصص ــکیل میزه ــرد: تش ــوان ک وی عن
ــزار  ــده برگ ــه آین ــی هفت ــته ط ــی پس ــز تخصص ــدف و می ه
ــروه  ــن کارگ ــته در ای ــکات پس ــائل و مش ــود و مس ــی ش م

ــی شــود. ــال م دنب
ــی  ــر ارزی کاالهــای صادرات ــه تهات ــزود: برنام حســینی نژاد اف
بــا کاالهــای واردات بــر اســاس بخشــنامه بانــک مرکــزی بــه 
ســمت لغــو شــدن پیــش مــی رود کــه ایــن امــر مــی توانــد 

اســتان را دچــار چالــش کنــد.

شــهردار شــهرکرد بــا اشــاره بــه ضــرورت مدیریــت پســماند 
ــز  ــای خشــک در مرک ــون ۲۴.۶ درصــد زباله ه ــت: اکن گف
چهارمحــال و بختیــاری قابــل بازیافــت و تبدیــل بــه کــود 

کمپوســت  اســت.
ــدار از ســایت  ــی شــامگاه پنجشــنبه در دی ــادر عبدالغن   به
دفــن زبالــه شــهرکرد تاکیــد کــرد: روزانــه ۱۵۰ تــن زبالــه 
ــود  ــن می ش ــل دف ــن مح ــع آوری و در ای ــهرکرد جم در ش
و بیشــترین حجــم زباله هــای تولیــدی و جمــع آوری 
شــده در شــهرکرد مربــوط بــه دو بخــش خانگــی و عفونــی 

اســت.

ــای  ــی زباله ه ــون تمام ــرد: هم اکن ــح ک ــی تصری عبدالغن
شــهرکرد دفــن می شــود، کــه البتــه بــرای راه انــدازی 
شــهرک بازیافــت، جــذب ســرمایه گذار بخــش خصوصــی 

ــرار دارد. ــتورکار ق در دس
ــت  ــت و حفاظ ــظ محیط زیس ــرای حف ــد: ب ــادآور ش وی ی
از طبیعــت، دفــن زبالــه بایــد براســاس روش هــای نویــن 

ــود. ــام ش ــی انج ــتورالعمل های علم ــوب و دس در چهارچ
سرپرســت ســازمان مدیریــت  پســماند شــهرداری شــهرکرد 
ــت  ــداث شــهرک بازیاف ــی اح ــات اجرای ــت: عملی ــز گف نی
زبالــه  مرکــز چهارمحــال و بختیــاری در زمینــی بــه وســعت 

ــون 3۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته  ــار تاکن ۱۰ هکت
اســت.

ــک  ــایت ی ــن س ــرد: در ورودی ای ــد ک ــی تاکی داود مومن
ــاص  ــب اختص ــگ های باصاح ــداری س ــرای نگه ــز ب مرک
ــای  ــوی نیروه ــگ  از س ــاده  س ــون ۶۰ ق ــه تاکن ــه ک یافت

ــت. ــده اس ــل ش ــه آن منتق ــهرکرد ب ــهرداری ش ش
وی اظهــار داشــت: بخشــی از امــور مرتبــط بــا ایــن 
ســگ ها شــامل تغذیــه و درمــان بــا مشــارکت ســازمان و 

انجمــن حمایــت از حیوانــات انجــام می شــود.
ــدازی  ــرح راه ان ــن ط ــه و تدوی ــرد: تهی ــح ک ــی تصری مومن
ــام  ــه زودی انج ــز ب ــن مرک ــوب ای ــات در جن ــارک حیوان پ

می شــود.
بــه گــزارش ایرنــا، ســایت دفــن زبالــه شــهرداری شــهرکرد 
ــه قــرار دارد  ــا 9۸ هکتــار وســعت در زمین هــای منصوری ب
ــار به کارگیــری شــده  ــون ۲۲ هکت کــه از ایــن ســطح تاکن

اســت.

۲۴.۶ درصد زباله های خشک شهرکرد 
قابل بازیافت است

هرمزگان

بهبودیافتگان کرونایی پالسمای خود را برای درمان بیماران اهدا کنند
 رییس دانشـگاه علوم پزشـکی 
بخـش  گفـت:  هرمـزگان 
پاسـمای فـرز بهبـود یافتـگان 
کوویـد- ۱9 کـه در مرکـز انتقـال 
خـون بندرعبـاس آغـاز بکارکـرد تا بتـوان با اهـدای پاسـمای خون 

ایـن افـراد سـایر بیمـاران کرونایـی را درمـان کـرد.
دکتـر حسـین فرشـیدی افـزود: بهبـود یافتگانـی که مـدت ۲۸ روز 
از زمـان رهایـی کامـل آن هـا از کوویـد -۱9 گذشـته، خواسـتاریم به 
شـکرانه ی بازیابی سـامتی شـان و کمک به افراد مبتا و بسـتری 
در بیمارسـتان ها، به مرکز انتقال خون بندرعباس مراجعه و پاسـما 

اهـدا کنند.
وی بیـان داشـت: پادتـن ضد ویروسـی که در پاسـمای خون بهبود 
یافتـگان موجـود اسـت، می توانـد در نجـات جـان بیمـاران مبتا به 

کوویـد -۱9 مفیـد وموثر واقـع گردد.

رییس دانشـگاه علوم پزشـکی هرمزگان اظهارداشـت: بهـره برداری 
از بخـش پاسـما فـرز بهبود یافتـگان کوویـد -۱9 همچنین موجب 
شـده تـا انتقـال خـون خدمـات بیشـتری در راه سـامت بـه مردم 
اسـتان ارائـه کند و امیدواریم با راه انـدازی پروژه جمع آوری و ذخیره 
پاسـمای اهدایـی بهبود یافتگان بتوان بـرای درمان بیماران مبتا به 

کرونا گام موثری برداشـت.
فرشـیدی یادآورشـد: بـا شـروع بیمـاری کوویـد ایـن دانشـگاه در 
راسـتای خدمـت بـه هـم مردم گام هـای مهمـی را برداشـته وانتظار 
مـی رود شـهروندان نیـز بـا رعایـت نـکات بهداشـتی واصـول ایمنی 
جهـت جلوگیـری از شـیوع بیمـاری همـکاری هـای الزم را انجـام 

دهند.
وی گفت: مردم باید مجدانه در این روزها جهت جلوگیری از شـیوع 
ایـن ویـروس از رفـت وآمـد در مکان هـای شـلوغ و غیربهداشـتی و 

برگزاری مراسـم عزاداری وعروسـی خـودداری کنند.

دکتـر فرشـیدی گفـت: ایـن بیمـاری شـوخی پذیر نیسـت وشـاید 
فـردی کـه ابتـا شـود بـه عنـوان ناقل بـدون عامـت ویا شـاید هم 

منجـر بـه فوت گـردد.
وی تاکیـد کـرد: مـردم بـا رعایـت توصیه هـا و همچنیـن دسـتور 
العمل هـا ونـکات بهداشـتی بویـژه اهمیـت دادن بـه زدن ماسـک 
وشسـت وشـوی مرتب دسـت ها و رعایـت فاصله گـذاری اجتماعی 
در اماکـن پرتـردد از درگیـر شـدن بـه ایـن بیمـاری منحـوس، خود 

وخانـواده شـان را نجـات دهنـد .

بهترین زمان اهدای پالسمای بهبود یافتگان ۲8 روز 
بعد از بهبودی کامل است

 مدیـرکل انتقـال خـون هرمـزگان نیـز گفـت: بهتریـن زمـان بـرای 
اهـدای پاسـمای بهبود یافتـگان ۲۸ روز بعد از بهبودی کامل اسـت 

تـا در ایـن فاصله زمانی مطمئن شـویم که آن ها دیگر ناقل نیسـتند 
و می تواننـد بـدون هیچ دغدغـه ای آن ها را به مرکز اهـداء فراخواند.
دکتـر ایمـان زارعـی افـزود: مراکـز انتقـال خـون بـا ارائـه و خدمـت 
رسـانی درهمـه شـرایط، نقش مهمـی در سـامتی افـراد نیازمند به 
خـون و فرآورده هـای خونـی دارنـد کـه بـا شـروع بیمـاری کوویـد- 

۱9ایـن نقـش مهـم  وحسـاس تر شـد.
وی بیـان داشـت: بـا تـاش مسـووالن خدمتـی دیگـر بـه خدمات 
انتقـال خـون افـزوده شـد تـا بتوانیم با تهیه پاسـمای خـون بهبود 
یافتـگان کوویـد- ۱9 جهـت درمان افراد بسـتری در بیمارسـتان گام 

مهمـی در سـامت جامعـه برداریم.
 وی ادامـه داد: مدیـر پایگاه انتقال خـون هرمزگان اضافه کرد: بهبود 
یافتـه هـا از کرونـا اطمینان خاطر داشـته باشـند که اهدای پاسـما 
بعـد از بهبـودی بـه هیچ عنوان سیسـتم ایمنی بدنشـان را تضعیف 
نخواهـد کـرد و بـا اطمینـان خاطـر بـرای نجـات بیمـاران و اهـدای 

پاسـما اقدام کنند.
 زارعـی گفـت: مراجعـان اهدا کننده خون، پاکت و پاسـما اطمینان 
داشـته باشـند کـه در مراکـز انتقـال خـون تمـام نـکات ایمنـی و 

بهداشـتی را رعایـت نمـوده  و تمـام مراکـز انتقـال و اهـدای خون و 
تمـام تجهیـزات این مراکـز مرتب ضدعفونی و اسـتریل می شـوند.
وی اظهـار داشـت: افـراد داوطلـب بهبـود یافتـه در صـورت تمایل به 
مرکـز انتقـال خون بندرعبـاس  مراجعه کنند ویا در سـاعت اداری به 
شـماره تلفـن 3۲۲۲۸۰3۲تمـاس گرفتـه  واطاعـات الزم را از نحوه 
مراجعـه واهـدای پاسـما دریافـت دارند.»براسـاس اسـتانداردهای 
جهانـی بهبودیافتـگان کرونـا، تقریبـا ۲۸ روز بعـد از بهبـودی کامـل 
ونداشـتن عائـم و بـا توجـه بـه شـرایط بالینـی می توانند خـون یا 

پاسـمای خـود را اهـدا کنند. 
از آن ها ۵۰۰ سـی سـی پاسـما گرفته می شـود و پاسـمای اهدایی 
آن ها منجمد و بعد از غربالگری و تسـت سـامت ذخیره و به مراکز 
درمانـی که درخواسـت کننده این پاسـما برای درمـان بیماران مبتا 

به ویروس کرونا باشـند، ارسـال می شـود.
ناگفته نماند که همه بهبود یافته ها شـرایط اهدای پاسـما را ندارند 
مثـا  برخـی از مبتایان به کرونا که بهبود یافته اند اگر  دارای  فشـار 
خـون،  دیابـت کنتـرل نشـده یا برخـی بیماری های دیگـر زمینه ای 

نیز باشـند، شرایط اهدای پاسـما را ندارند.«

رییس صمت: صادرات 
کرمان کاهش یافت

گزارش

توفان و بارندگی 1۶5 میلیون تومان به برق سیستان و بلوچستان خسارت زد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گفت: توفان و بارندگی در راسک و دلگان بیش از ۱۶۵ میلیون تومان 
به شبکه برق این ۲ شهرستان خسارت وارد کرده است.خلیل عوض زاده اظهارداشت: وزش باد شدید بیش از ۶۵ میلیون تومان 
به شبکه برق شهرستان دلگان خسارت وارد کرده است.وی ادامه داد: بر اثر این حادثه طبیعی ۴۰۰ متر سیم پارگی شبکه فشار 

متوسط و ۶ اصله تیر برق این شهرستان سقوط کرده است.

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی 

اول  هیــات   139960301060000162 شــماره  رای  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
ــه  ــات مالکان ــن تصرف ــک ورامی ــت مل ــوزه ثب ــی ح ثبت
ــداز  ــی تیران ــم خلیل ــای ابراهی ــی آق ــارض متقاض بالمع
فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 0410260762 صــادره 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــک ب از ورامــی در ششــدانگ ی
77/28 مترمربــع پــالک شــماره 72 فرعــی از 12 اصلــی 
ــت  ــوزه ثب ــش ح ــران بخ ــاد ته ــه خیرآب ــع در قری واق
ملــک ورامیــن از مالکیــت ایــوب خانــی محــرز گردیــده 
اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
ــه  ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
ــت متقاضــی  ــند مالکی ــه صــدور س اشــخاص نســبت ب
ــخ انتشــار  ــد از تاری اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
ــه  ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه اولی
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت  ای
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 108 
ث / م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/04/14 تاریــخ 

ــت دوم : 99/04/28 ــار نوب انتش
رئیس ثبت اسناد و امالک  - محمد رحیم پورراینی    4326

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

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ــمی ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه س

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده ۱3 آئی ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض اگه
ــر رای شــماره  وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی براب
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  ۱399۶۰3۱9۰۶۲۰۰۰۱3۵ هیــات اول موضــوع قان
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــری  ــور اکب ــد پ ــای احم ــی اق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان ــاف تصرف ــک گلب مل
فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه ۶۸ صــادره از گلبــاف در ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
بــه مســاحت ۵۱۲/۰۲ متــر مربــع پــاک ۲۱9۲- اصلــی بخــش ۲7 کرمــان واقــع در 
گلبــاف خیابــان انقــاب کوچــه شــهید میرتــاج الدینــی ســمت راســت بــن بســت اول 
ــده  ــک رســمی خیرالنســاء حســینی و خــاور حســینی محــرز گردی ــداری از مال خری
اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــد. بدیهــی  ــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماین تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف ۵۲۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱399/۴/۲۸
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱399/۵/۱۲

محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

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

اراضــی و  هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی

اگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده ۱3 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
ــر رای شــماره  ــد ســند رســمی براب ــای فاق ــی و اراضــی و ســاختمان ه ــت ثبت وضعی
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض ۱399۶۰3۱9۰۶۲۰۰۰۱3۱هی
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ملــک گلبــاف تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای رضــا شــیخ زاده جوشــانی 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاف در شش ــادره از گلب ــنامه ۸ ص ــماره شناس ــد بش ــد محم فرزن
ــه بــه مســاحت ۴۸7/97 متــر مربــع پــاک ۱۰۶۰فرعــی از ۸3- اصلــی مفــروز و  خان
مجــزی شــده از پــاک 393 فرعــی از ۸3- اصلــی بخــش ۲۶ کرمــان واقــع در گلبــاف 
روســتای جوشــان خیابــان شــهدا خریــداری از مالــک رســمی بتــول و فاطمــه ســلطان 
علــی نقــی زاده طایــی  محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــن اداره تســلیم و پــس از  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب ــن اگه اولی
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را 
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف ۵37

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱399/۴/۲۸
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱399/۵/۱۲

محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر آرا صــادره هیــات حــل اختــاف موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی شهرســتان زرنــد تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان محــرز 
گردیــده اســت.لذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بشــرح زیــر بــه 
منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روزآگهــی مــی شــود در صورتیکــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض دادخواســت 

خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
اماک واقع در بخش ۱3 کرمان شهرستان زرند

آقــای حســن اســامی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه ۵9۵ صــادره از زرنــد در 
ــاک ۱  ــروز و مجــزی از پ ــع مف ــه مســاحت ۲۱/3۵ مترمرب ــازه ب ــاب مغ ــک ب ی
فرعــی از ۵۱۲3 اصلــی واقــع در زرنــد خیابــان امــام خریــداری از مالــک رســمی 

آقــای علــی دالور زرنــدی
ــد  ــی بشــماره شناســنامه  ۵9۵ صــادره از زرن ــد عل ــای حســن اســامی فرزن آق
در یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت ۲۱/۶3 مترمربــع مفــروز و مجــزی از پــاک ۱ 
فرعــی از ۵۱۲3 اصلــی واقــع در زرنــد خیابــان امــام خریــداری از مالــک رســمی 

آقــای علــی دالور زرنــدی.
م الف ۸۲

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱399/۴/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱399/۵/۱۱

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

مفقـودی

مفقودی کارت دانشجویی

– شـیری  1۶00iمدل139۲سـفید  پیـکان  وانـت  سـبز  بـرگ 
شاسـی موتور114F0058114وشـماره  شـماره   بـه  رنـگ  روغنـی 
7۲ق۶88ایـران  پـالک  شـماره  NAAA3۶AA1DG۶17۶18بـه 
۶5متعلـق بـه لیـال فالحـی شـاه آبـاد مفقـود واز درجه اعتبار سـاقط 

.قلعـه گنـج گردیـده اسـت 

کدملـی  گلسـتانی  معیـن  اینجانـب  دانشـجویی  کارت 
3040409001 به شـماره دانشـجویی93551۶0۶ دانشگاه 
عالمه جعفری رشـته نقشـه برداری مفقود شـده و از درجه 

اعتبار سـاقط اسـت.
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»دانشنامه  اسباب بازی های 
طهران قدیم« 

اثر زردشت هوش ور بازنشر شد.

جشنواره بین المللی فیلم لوکارنو 
فهرست فیلم های بخش یوزپلنگ 

فردای این رویداد سینمایی را اعام 
کرد.

جشنواره کتاب 

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید دانستنیها منتشر شد 

چهل و چهار داستانک از نویسندگان مشهور 

جهان در برنامه »کتاب شب« رادیو 
تهران با صدای بهروز رضوی، از روز شنبه 

)۲۸ تیر ماه( تا پنجشنبه )۲ مرداد ماه(، 
بازخوانی خواهد شد.

برنامه »عندلیب« این هفته به معرفی 
چند تن از برترین آوازخوانان و مجریان 

شیوه آوازی تهران می پردازد.

مرد شمی هم ماسک زد
موزه ملی ایران تعطیلی خود را بر اساس 
اعام ستاد مبارزه با کرونا با زدن ماسک 

روی صورت مرد شمی اعام کرد.

رضا: تو با همه ی دخترایی که من 
 میشناسم فرق داری... 

 یلدا: تو خیلی دختر میشناسی؟

اینجا بدون من 

موسیقی رادیوموزه  دیالوگ

دیشب همه منزل من کوی مغان بود
وز نالٔه من مرغ صراحی بفغان بود

همچون قدحم تا سحر از آتش سودا
خون جگر از دیدٔه گرینده روان بود

با طلعت آن نادرٔه دور زمانم
مشنو که غم از حادثٔه دور زمان بود
بی شهد شکر ریز وی از فرط حرارت

چون شمع شبستان دل من در خفقان بود
باز از فلک پیر باومید وصالش

پیرانه سرم آرزوی بخت جوان بود
از جرعٔه می بزمگه باده گساران

چون چشم من از خون جگر الله ستان بود
ناگاه ز میخانه برون آمد و بنشست

آن فتنه که آرام دل و مونس جان بود
در داد شرابی ز لب لعل و مرا گفت

در مجلس ما بی می نوشین نتوان بود
چون دید که از دست شدم گفت که خواجو
هشدار که پایت بشد از جای و چنان بود

خواجوی کرمانی 

اینبیكرانه،

زندانیچندانعظیمبود

كهروح،ازشرمناتوانی

دراشكپنهانمیشد...!

احمدشاملو

عکس نوشت

عکس: 
نادر باژوروند

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

دیدار داریوش از مصر و دستور 
تدوین تاریخ مصریان

كشـفیات باستانشناسـی، مبـدأ تقویـم مصـری 
هـای عهد باسـتان را روزی مصـادف با ۱9 جوالی 
سـال ۲7۸۱ پیـش از میـاد )۲۸ تیرمـاه( بـه 
دسـت داده اسـت که از آن پس رویدادهای مصر 
باسـتان بـا آن تطبیـق داده می شـود. به دسـتور 
داریـوش بـزرگـ  شـاه هخامنشـی ایـران بود که 
شـرح رویدادهای مصر باسـتان )از آغاز پیدایش 
خـط و عائـم قابـل خوانـدن تا ۲۵ قـرن پیش( 
جمـع آوری شـدند و در نتیجه محفوظ مانده اند.
     پس از کشـف مبدأ تقویم مصریان و تطبیق 
آن با سـال میادی، زمـان وقوع رویدادهای مصر 
باسـتان بـه تقویـم میـادی تبدیل شـده اسـت. 
داریـوش كـه در سـال ۵۱7 پیـش از میـاد برای 
دیـدار از سـاتراپی مصـر به این منطقـه متصرفی 
ایران باسـتان رفته بود پس از مشـاهده تمدن و 
آثـار تاریخـی و ابنیـه مصر، به یـك هیات مركب 
از آگاهـان مصـری و پژوهشـگران ایرانی، یونانی، 

فنیقـی و یهـود ماموریـت داده بـود کـه تاریـخ 
مصریـان تـا آن زمـان را جمـع آوری، تنظیـم و 
تدویـن كننـد كـه باقـی مانـده و از مآخـذ تاریـخ 

مصـر در قـرون قدیم قـرار گرفته اسـت.
    داریـوش بـزرگ همچنیـن در مصـر جنوبـی 
معبـدی بـرای مصریان سـاخته كه تقریبا دسـت 
نخـورده باقـی مانـده اسـت و تصویـر او بـر دیوار 
دودمـان  زمـان  در  ایرانیـان  دارد.  وجـود  معبـد 
هخامنشـیان بـه مـدت ۱۲۰ سـال و چنـد مـاه بر 

مصـر حکومـت کردند.
    بخشی از آثار همین داریوش بزرگ و دودمان 
هخامنشـی ـ داریوشـی كـه ایـن همـه دقـت و 
دلسـوزی بـرای تاریـخ و حفـظ ابنیـه باسـتانی 
ملـل دیگـر از خـود نشـان داده بود، بـه ُحكم یك 
قاضـی )مسـتقر در ایالت ایلی نـوی آمریکا( باید 
بابـت غرامـت كاری كـه ایرانیـان انجام نـداده اند 
ازدسـت بـرود. ایـن آثـار بـه امانـت بـه دانشـگاه 
شـیكاگو سـپرده شـده بود تا آمریكاییـان، تمدن 
۲۵ قـرن پیـش بشـر را بـه چشـم ببیننـد. آثـار 
امانتـی مـورد بحث متعلق به همه نسـلهای ایران 

زمیـن )سـاكنان قلمرو ایـران باسـتان( و هویت 
ملـی آنان اسـت كه ضبط ِشـان بـه منزله مصادره 
امـوال مشـترك )مّلی( ایشـان اسـت كـه منطقا 

امـكان پذیـر نمی تواند باشـد.

عامل عصیان قندهاریها و 
جنگ داخلی ایرانیان

شـاه سـلیمان صفـوی 19 جـوالی 1688 میادی 
)تیرمـاه 1067( گرگیـن خان حاكم گرجسـتان را 
كه مردم این سـرزمین وابسـته به ایـران وقت از 
جـور و سـتم او به تنـگ آمده بودنـد و عریضه به 
دربـار اصفهـان فرسـتاده بودند بركنار كرد. شـش 
سـال بعد، شـاه سـلطان حسـین كـه در 1693 و 
پـس از مـرگ پـدر بـر جـای او نشسـته بـود، به 
توصیـه درباریـان ُمغـرض و رشـوه خـوار خود که 
گرگین خان، ختنه و مسـلمان شـده است، وی را 
حاكـم قندهار سـاخت كـه تعّدی او بـه قندهاری 
هـا سـبب طغیان آنـان و جنـگ داخلـی ایرانیان 
شـد کـه مـآال بـه ُعمـر دودمـان »صفویـه« پایان 

داد.

نمایش "درد و داد" به قلم 
رسول با نگین آخرین اثر کامبیز 

نیکو نیز در مقام کارگردان است که 
از نخستین روز مرداد ماه سال 99 در خانه نمایش مهرگان به 

روی صحنه می رود.
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کتاب 

کتـاب هـر بـار کـه معنـی زندگـی را فهمیـدم عوضـش کردنـد بـا 

بـزرگ  فاسـفه ی  خـرد  از  اسـتفاده  بـا  زیسـت  فرعـی  عنـوان 

اسـت. کایـن  آمریکایـی  نویسـنده  مارتیـن کایـن،  دانیـل  اثـر 

پـس  و  پرداخـت  فلسـفه  تحصیـل  بـه  هـاروارد  دانشـگاه  در 

نوشـتن  بـه  تلویزیونـی،  کمدی هـای  در  کوتـاه  تجربـه ای  از 

امتحـان  را  مختلفـی  دسـته های  و  ژانرهـا  و  آورد  روی  کتـاب 

یافتنـد. باالیـی دسـت  فـروش  بـه  آن هـا  از  بسـیاری   کـرد کـه 

بـا  چـون »سـفر  پرفروشـی  نویسـنده کتاب هـای  دانیـل کایـن 

اپیکـور« و »افاطـون و پاتی پـوس بـه یـک بـار می رونـد«، در 

ایـام جوانـی و زمانـی کـه در دانشـگاه هـاروارد فلسـفه می خوانـد، 

بـه امیـد اینکـه از طریـق آرای فاسـفه بـه بهترین شـیوه زیسـتن 

در  را  محبوبـش  فاسـفه  قصـار  جمـات  ببـرد،  پـی  زندگـی  و 

دفترچـه ای می نوشـت. نیـم قـرن بعـد کایـن در فصل هایی موجز 

و خواندنـی جمـات ایـن دفترچـه را بازنویسـی کـرد و تاثیـر ایـن 

 اندیشـه ها را بـر زندگـی شـخصی و جامعه پیرامونـش تحلیل کرد.

 جماتی از متن کتاب هر بار که معنی زندگی را فهمیدم عوضش کردند

خـب درسـی کـه من در این جا گرفتـم از این قرار بـود: این که تمام 

وقتـم را صـرف حسـرت خـوردن هر چیز مهـم یـا پیش پاافتاده ای 

در زندگی ام بکنم که به آن ها نرسـیده ام راه مطمئنی برای از دسـت 

دادن هـر چیـزی اسـت کـه در حـال حاضـر پیـِش روی مـن و در 

اختیار من اسـت. با توجه به این که در این سن وسـال و با دیدگاه 

 خاصـی کـه دارم حـاال دقیقـا می دانـم کـه »بعدش چی می شـه.«

شـوم  بـزرگ  وقتـی  می کـردم  فکـر  مرتـب  بـودم  کـه  بچـه 

بـه  نوجوانـی  سـنین  در  بعدتـر  بـود.  خواهـد  چه طـور  زندگـی ام 

چـه  زندگـی ام  فارغ التحصیلـی  از  بعـد  می کـردم کـه  فکـر  ایـن 

شـکلی خواهـد شـد و همین طـور زندگـی گذشـت و ادامـه پیـدا 

کـرد. زندگـی ام را یـک جورهایـی آب بسـتم بهـش. رالـف والـدو 

یکـی  مـن  زندگـی  مـورد  در  دارد کـه  خوبـی  اشـاره ی  امرسـن 

خـوب مصـداق دارد: »مـا همیشـه در حـال آمـاده کـردن خودمان 

 بـرای زندگـی کـردن هسـتیم امـا هیچ وقـت زندگـی نمی کنیـم.«

گـذر از ایـن ابهـام انتخـاب زیسـتن – انتخـاب ادامـه ی زندگـی – 

پیش درآمـدی اسـت بـه خلـق تعریـف شـخصی فـرد از معنـای 

زندگـی. در بوتـه ی آزمـون خودکشـی، مـا بـه یـک دلیـل تصمیـم 

می گیریـم کـه زنـده بمانیـم. هـر دلیلی، حتـا اگر این دلیـل صرفا 

ایـن باشـد کـه نمی خواهیـم بمیریـم. وقتـی کامـو در رمـان بیگانه 

نوشـت: »اگـر در جسـت وجوی معنـای زندگی باشـید هرگز زندگی 

نخواهیـد کـرد.« همیـن موضـوع را از زاویـه ی دیـد متفاوتـی بیان 

می کـرد. معنـی زندگـی، چیـزی نیسـت کـه بتوانیم جسـت وجو و 

 کشـفش کنیـم. چیـزی اسـت که شـخصا بایسـتی خلقـش کنیم.

مـن نمی توانـم قدبلنـد باشـم. نمی توانـم کاری کنـم کـه مثـا در 

مراکـش بـه دنیـا بیایـم. امـا این هـا خیلـی هـم مهـم نیسـت، 

مهـم در مقیـاس این کـه مثـا مـن می خواهـم چـه کسـی باشـم، 

می خواهـم دقیقـا چگونـه زندگـی کنـم، می خواهـم بـا مدت زمـان 

محـدودی کـه روی کـره ی زمیـن بـه عنوان طـول عمـرم در اختیار 

دارم چـه کنـم و می خواهـم چگونـه و براسـاس چـه ایدئال هایـی 

 بمیـرم. این هـا دقیقـا چیزهایـی اسـت کـه فردیـت مرا می سـازد.

سـارتر و رفقـای اگزیستانسیالیسـتش – کامـو و سـیمون دوبـووار 

– مسـئله ی بغرنـج و پیچیـده ی جبـر و اختیـار را بـه شـیوه ی 

ویلیـام جیمـز حـل کردنـد: اولیـن اقدام شـان بـه عنـوان کسـانی 

کـه بـه اراده ی معطـوف بـه بـاور اعتقـاد دارد، اعـام تقدم هسـتی 

بـر چیسـتی بود.

عنوان اصلی: هر بار که معنی زندگی 
را فهمیدم، عوضش کردند

 نویسنده: دانیل مارتین کالین
 ترجمه: حسین یعقوبی

انتشارات: چشمه

 شــنبه ۲۸ تیــر ۱399     ســال شــانزدهم      شــماره پیاپــی ۱779

روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی 

گرافیک: ندا صفاریان

محیط زیست: نیما افشار نادری

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

اداری : راضیه زنگی آبادی، 
محمدرضا وزیری نسب 

 جدول: شیوا کرمی
فناوری: رضا بهرام نژاد

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 
بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema
@payamema www.payamema.ir
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