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آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

نوبت اول مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه

شرکت سیمان ممتازان کرمان )سهامی عام(

واجدیـن شـرایط میتواننـد مـدارک و مسـتندات )اساسـنامه شـرکت وآگهی آخریـن تغییرات بـرای اشـخاص حقوقی و 
مشـخصات کامل هویتی برای اشـخاص حقیقی (. فهرسـت و مشـخصات کامل ماشـین آالت وتجهیزات وسـایر امکانات 
مربوطـه بهمـراه تصویـر اسـناد مالکیت آنها ورزومـه کاری را حداکثر تـا1۵ مردادمـاه1۳99 به آدرس کرمـان ، کیلومتر ۳۲ 
جـاده کرمـان کارخانه سـیمان ممتازان امـور قراردادها و یا تهران: اتوبان همت ) شـرق ( ، خیابان شـیراز جنوبی ، بلوار آقا 

عليخانـی غربی ، پـاک ۲۶ طبقه چهـارم تلفـن ۸۸۶1۶۳۸9)۰۲1( امور بازرگانی ارسـال نمایند.

آگهی فراخوان برای شناسایی پیمانکارآگهی فراخوان برای شناسایی پیمانکار

شــرکت ســیمان ممتــازان کرمــان در نظــر دارد پیمانــکاران توانمنــد بــرای انجــام امــور زیــر را شناســایی 
ومــورد ارزیابــی قــرار دهــد. عاقمنــدان مــی تواننــد بــرای کســب اطاعــات بیشــتر در ســاعات اداری از 
طریــق تمــاس بــا شــماره ۳۳۳۷۰4۵1- ۰۳4 داخلــی-19۰۲، امــور قراردادهــا آقــای مهنــدس کارور و یــا 

بــه آدرس اینترنتــی  www.momtazancement.comمراجعــه فرماینــد .

-استخراج، بارگیری حمل تخلیه مواد معدنی از معدن
-بارگیری حمل و شارژ مواد افزودنی 

-استخراج، بارگیری، حمل و تخلیه سنگ آهک
ماشــین آالت مــورد نیــاز: چهــارده دســتگاه کامیــون ده چــرخ , دو دســتگاه لودر )کوماتســو 
ــا معــادل آن(. دو  ــا معــادل آن( یــک دســتگاه بیــل مکانیکــی) کوماتســو ۳۲۰ ی 4۷۰ ی

دســتگاه بولــدوزر) E 1۵۵یــا معــادل آن( یــک دســتگاه گریــدر و یــک دســتگاه آبپــاش

-بارگیری و حمل کلینکر از سیلوی ریجکت به محل دپوها 
- بارگیری و حمل کلینکر از محل دپوهای کلینکر  به هاپر شارژ کلینکر

-بارگیری کلینکر به کامیونهای حمل
-شارژ گچ از محل دپوی گچ به هاپر سنگ شکن

-شارژ آهک از محل دپوی آهک به هاپر سنگ شکن گچ 
- شارژ آهک از محل دپوی آهک به هاپر سنگ شکن گچ

-  بارگیری نرمه کلینکر های خروجی
ماشــین آالت مــورد نیــاز: چهــار دســتگاه کامیون شــش چــرخ ، دو دســتگاه لودر کوماتســو 

ــادل آن(  4۷۰ یا مع

٢- پیمانکار حمل کلینکر/بمنظور انجام خدمات به شرح زیر:

1-پیمانکار حمل مواد معدنی بمنظور انجام خدمات به شرح زیر: مزایده امالک مازاد مزایده امالک مازاد 
بانک کشاورزی استان کرمانبانک کشاورزی استان کرمان

مدیریت بانک کشاورزی استان کرمان

مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کرمان در نظر دارد اماک مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به  شماره )۲۰99۰۰4۷۶۶۰۰۰۰۰۲( به فروش 
رساند: 

متقاضیان می توانند برای کسب اطاعات بیشتر از  اماک مزایده ضمن مراجعه  به سامانه تدارکات الکترونیک دولت )setadiran.ir( و بازدید از اماک 
و تسلیم پیشنهادات خود همه روزه از مورخ1۳99/۰۵/۰1الی 1۳99/۰۵/1۵ بجز جمعه ها و ایام تعطیل از ساعت ۸ صبح الی 14 به محل این مدیریت 

به نشانی کرمان خیابان سپه مدیریت بانک کشاورزی استان کرمان )واحدحقوقی ( مراجعه نمایند.

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است :
1-برگزاری مزایده صرفٌا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد وکلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید ودریافت اسناد مزایده، 
پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت واطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر 

می باشد .
2-کلیه اطالعات امالک ومستغالت شامل مشخصات ، شرایط ونحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده ، قابل مشاهده ، بررسی وانتخاب 

می باشد .
3-شرکت کنندگان درمزایده پس از دریافت اسنادمزایده از سامانه ، ضمن ثبت در سامانه )ستاد(پیشنهادهای خود را درپاکتهای جداگانه دربسته 

و الک و مهرشده به شرح ذیل به مدیریت بانک کشاورزی واقع درشهرستان کرمان خیابان سپه ارائه نمایند.
1-پاکت "الف"حاوی گواهی مبلغ شرکت درمزایده )۵%(مبلغ پایه 

2-پاکت"ب"شامل فرمهای شماره یک وسه –کپی شناسنامه و کارت ملی
3-پاکت "ج"شامل فرم شماره دو)پیشنهاد قیمت(

4-عالقمندان به شرکت درمزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترنیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه:021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها ، در سایت سامانه )www.setadiran.ir(بخش " ثبت نام /پروفایل مزایده گر" موجود است .
دایره حقوقی بانک کشاورزی : 034-32260069

تاریــخ انتشــار 1399/05/01،مهلــت دریافــت اســناد مزایــده تامورخ1399/05/15ســاعت 12و مهلــت ارســال پیشــنهاد تــا ســاعت13مورخ1399/05/15 
ــک کشــاورزی در حضــور اعضــاء کمیســیون  ــت بان ــح  در محــل مدیری ــورخ 1399/05/19 راس ســاعت 8صب ــاکات روز یکشــنبه م وبازگشــایی پ
معامــالت مدیریــت مفتــوح و قرائــت خواهــد شــد ،همچنیــن حضــور شــرکت کننــدگان در جلســه بازگشــائی اختیــاری و منــوط بــه ارائــه رســید 

تســلیم اســناد بــه بانــک مــی باشــد . بدیهــی اســت عــدم حضــور متقاضــی در روز موعــد ،مانــع بازگشــایی پــاکات مزایــده نخواهــد بــود.
شرایط : 

ســپرده شــرکت در مزایــده معــادل 5% مبلــغ پایــه منــدرج در آگهــی مزایــده میباشــد کــه طبــق مندرجــات اســناد مزایــده ،مــی بایســت بــه حســاب 
شــماره 603124954نــزد بانــک کشــاورزی واریــز و رســید آن ارائــه و یــا معــادل مبلــغ مذکــور چــک تضمیــن شــده بانکــی ویــا ضمانــت نامــه معتبــر 

بانکــی ارائــه گــردد.
- بازدید از امالک و مطالعه سوابق مربوطه قبل از شرکت درمزایده برای تمامی شرکت کنندگان ضروری می باشد.

- بانک در رد یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است.
- کلیه امالک با وضع موجود به فروش میرسد ودر صورت داشتن متصرف ،تخلیه ملک به عهده خریدار است.

- هزینه نقل وانتقال اسناد مطابق عرف قانون معامالت می باشد.

نگرانی ها از زلزله بزرگ تهران

ربیعی:

رعایت پروتکل های بهداشتی
 به 4۵ درصد رسیده است
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ــران و  ــزرگ در ته ــه ب ــک زلزل ــر ی ــران و منتظ سالهاســت نگ
ــه هســتیم. حوم

نزدیــک بــه 30 ســال اســت فقــط بنــده ناچیــز دربــاره آن و 
تبعــات ســهمگینش مینویســم و حقیقتــا نگرانــم همانگونــه 
ــت بحــران  ــای نجــار، ریــس ســازمان مدیری ــاب اق ــه جن ک
کشــور امــروز در خبرهــا آنــرا یــاداوری کردنــد: اعــالم نگرانــی 
رئیــس مدیریــت بحــران کشــور دربــاره وقــوع زلزلــه در تهــران
بلــه؛ بســیار نگــران کننــده اســت. خصوصــا آنهایــی کــه کمــی 
ــی تخصصــی روی  ــد و مطالعات ــب شــده ان ــر در مطل عمیقت
زلزلــه، مهندســی زلزلــه و مدیریــت بحــران بــا تمرکــز روی ابــر 
ــن  ــس از ای ــده پ ــز بن ــه ناچی ــران داشــته اند.تجرب شــهر ته
ــاره تهــران  ــه کلیــدی در ب ــه چهــار جمل ســالها و مطالعاتــم ب
ختــم مــی شــود: الــف( فاجعــه 3 قــرن اخیــر دنیــا )پدیــده 
زلزلــه(ب( کــن فیکــون تهرانــپ( دفــن تهــران در بتــن بعــد از 

زلزلــه مطــرح ت( پایــان تهــران.
مســلما بــرای رســیدن بــه هــر یــک از مــوارد بــاال، مطالعــات 
ــدارک  ــه اســتناد م ــا ب ــی آنه ســنگینی انجــام شــده و تمام
مثبــت نــزد بنــده موجــود اســت و گاهــی بــه مســوالن تــراز 
ــه  ــم زلزل ــر اســاس عل ــس ب ــرده ام، پ ــم ک اول کشــور تقدی
شناســی، مهندســی زلزلــه، آســیب پذیــری و تــوان مدیریتــی 
کشــور و تهــران بــرای بنــده اصــال شــکی نمانــده کــه مــوارد 

ــک روز رخ خواهــد داد. ــوق ی ف
مگــر مطلبــی دیگــر ورای آنچــه علــم موجــود بــه مــا یــاد داده 

اســت باشــد! انشــا هللا باشــد و بهرمنــد باشــیم
امــروز آنچــه در ایــران تحــت عنــوان تهدیــدات زلزلــه و تــوان 
مدیریــت بحــران مطــرح اســت، حاصــل تــالش شــبانه روزی 
ــه،  ــط زلزل ــوع فق ــتمر روی موض ــورت مس ــه ص ــر ب ــد نف چن
ایــران و تهــران )کمتــر از تعــداد انگشــتان یــک دســت- ایــن 
ــاور حقیــر اســت براســاس مســتندات مکتــوب اســت( در  ب
کشــور اســت. ولــی بــا هــر کــدام از ایــن افــراد کــه صحبــت 
شــود بــه جــز اظهــار نارضایتــی و گلــه از شــرایط موجــود آنهــم 
در رابطــه بــا عظمــت مخــرب زلزله محتمــل در تهران و تاســف 
از عــدم امــکان اقدامــات مقابلــه ای، چیــز دیگــری بــرای بیان 

ندارنــد

انس طال         1.804.210

مثقال طال     41.800.250

گرم طالی 18  9.685.192

گرم طالی 24   13.064.200

بهار آزادی      97.000.000

امامی          103.850.000

نیم       56.500.000

ربع         33.400.000

گرمی       17.500.000

دالر             230.390

یورو         252.200

درهم          51.359

لیر ترکیه           27.423

دالر استرالیا      129.848

تدوین 3 طرح برای توسعه 
بازار گردشگری

مدیرعامل کانون جهان گردی و اتومبیل رانی از تدوین سه 
طرح توسعه بازار گردشگری در راستای تحریک بازار به 
سمت استفاده از تأسیسات رسمی گردشگری خبر داد.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
۲۳ تا ۳4دنبال کنید

چرخزندگیمردمکویرلوتنمیچرخد
کرونا اقتصاد گردشگری ساکنان حاشیه کویر لوت که تازه راه افتاده بود را فلج کرد

رییـس اداره حقوقی سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
تهـران گفـت: بیشـترین میـزان تصرفـات در مناطـق 
حفاظت شـده تحت مدیریت سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت در اسـتان تهـران مربـوط بـه بخش لواسـانات 
و محـدوده ای از شـمال شـرق اسـتان تهران اسـت که 
شـامل پـارک ملـی خجیـر و سـرخه حصار می شـود.
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فصل سوم تهیه نقشه 
باستان شناسی دشت 

مرودشت
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت 

جمشید گفت: سومین فصل بررسی 
و تهیه نقشه باستان شناسی دشت 

مرودشت با مجوز پژوهشکده 
باستان شناسی پژوهشگاه 

میراث فرهنگی کشور توسط 
باستان شناسان داخلی آغاز شده 

است.

افزایش تعداد 
آهوان جزیره خارگ

با انجام آماربرداری تابستانه از 
آهوان جزیره خارک، تعداد آهوان در 

زیستگاه سنتی شان جزیره خارگ 
افزایش یافت.
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یادداشت  مهمان
فریبرز ناطقی الهی

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1783

چهارشنبه 1 مرداد 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

 بیشترین میزان تصرفات 
و پرونده های مربوط به 
زمین خواری و کوه خواری 
در مناطق حفاظت شده 
استان تهراندر محدوده ای از 
پارک های ملی خجیر و سرخه 
حصار و بیشتر در بخش 
لواسانات اتفاق می افتد

»لواسانات« در صدر 
آمار زمین خواری 
در تهران

2

3



021-88019846

پیامک شما را درباره ۲
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سیاستمعدن

 پیام
سیاست

گفت وگوی خصوصی مقامات دولتی ایران و عراق
در جریان سفر نخست وزیر عراق به تهران اعضای کابینه و مقامات دولتی ایران و عراق بصورت جداگانه با یکدیگر دیدار و 
گفت و گو کردند.

سنا
 ای

س:
عک

چرخ زندگی مردم کویر لوت نمی چرخد
کرونا اقتصاد گردشگری ساکنان حاشیه کویر لوت که تازه راه افتاده بود را فلج کرد

ــود  ــل ب ــار ســال قب چه
کویــر  پرونــده  کــه 
لــوت کــه 70 درصــد از آن در اســتان 
کرمــان قــرار دارد ثبــت جهانــی شــد، 
بــا ثبــت ایــن پرونــده در فرصــت آثار 
ــتاییان در  ــکو روس ــگری یونس گردش
حاشــیه کویــر لــوت و ســاکنان شــهر 
ــه پــس از  ــدوار شــدند ک شــهداد امی
ــده نشــدن  ــت و دی ســال ها محرومی
بســتر  در  شــان  زندگــی  چــرخ 
گردشــگری بــه چرخــش در می آیــد.
ــان وضعیــت زندگــی مــردم  ــرای بی ب
از  قبــل  بــه  اســت  بهتــر  شــهداد 
گردشــگری  بحــث  شــدن  مطــرح 
واقــع  در  گردیــم،  بــاز  شــهداد  در 
ــر از یــک  گردشــگری در شــهداد کمت
ــردم  ــدن م ــا تم ــر دارد ام ــه عم ده
ــه هــزاران  شــهداد در حاشــیه کویــر ب
ــاز می گــردد کــه ریشــه  ــل ب ســال قب
در تمــدن »خبیــص« کــه آثــارش در 

ــت. ــدا اس ــهداد هوی ش
شــهداد آخریــن نقطــه جنوبــی کویــر 
ــد از  ــود و بع ــوب می ش ــوت محس ل
ایــن روســتاها و البتــه شــهر شــهداد، 
هیــچ منطقــه مســکونی در هــزاران 
ــا  ــه ت ــعت منطق ــع وس ــر مرب کیلومت
ــی وجــود  ــدان در خراســان جنوب نهبن

ــدارد. ن
امــا مــردم شــهداد بــا تکیــه بــر 
قنات هــا و منابــع آبــی محــدود در 
منطقــه حیــات انســانی در مــرز کویــر 

را حفــظ کرده انــد. و کوهســتان 
ــل از رواج گردشــگری، کشــاورزی  قب
تنهــا  محــدود  بســیار  دامــداری  و 
کــه  بــود  مردمــی  درآمــد  منبــع 

اســتان  در  آبــی  منابــع  کمتریــن 
کرمــان را در اختیــار دارنــد و بــه تبــع 
بارندگــی در  پایین تریــن ســرانه  از 

اســتان برخــوردار هســتند.

را  رونق گردشگری جوانان 
به روســتاهای خالی از سکنه 

گرداند باز 
امــا خشکســالی و گــرم شــدن بیــش 
ــه خصــوص  ــه ب از حــد هــوا در منطق
ــی  ــش زندگ ــتان چال ــل تابس در فص
محســوب  منطقــه  محــروم  مــردم 
می شــود، بــه طــوری کــه هــزاران 
ــوص  ــه خص ــات ب ــاغ مرکب ــار ب هکت
بــه  شــهداد  در  خرمــا  و  مرکبــات 
دلیــل مشــکالت اقلیمــی و تغییــرات 
آب و هوایــی خشــکید و مهاجــرت 
در منطقــه بیــش از هــر زمــان دیگــر 
رواج یافــت بــه طــوری کــه روســتاها 
خالــی از جوانــان شــدند و ســالمندان 
هیــچ چشــم انــداز مثبتــی بــرای 

ــت. ــود نداش ــان وج ــده مقابلش آین
ــای گردشــگران  ــاز شــدن پ ــا ب ــا ب ام
و  ملــی  ثبــت  و  لــوت  بــه کویــر 
داشــته های  شــدن  رســانه ای 
گردشــگری کویــر کــه رســانه ها در 
تاثیرگــذاری  نقــش  آنهــا  معرفــی 
اقــدام  فرهنگــی  میــراث  داشــتند 
و  ایجــاد کمــپ کویــری کــرد  بــه 
ــرای  ــد ب ــفیری ش ــگر س ــر گردش ه
ــوت  ــوت، کل ــر ل ــتر کوی ــی بیش معرف
بلندتریــن  شــور،  رودخانــه  هــا، 
گنــدم  جهــان،  شــنی  تپه هــای 
و  کشــیت  دره  نبکاهــا،  بریــان، 
ــر و  ــه در کوی ــگری ماجراجویان گردش

آســمان پــر ســتاره کویــر.

اروپایی  گردشگران  حضور 
در کویر

ســال  چهــار  از  داشــته ها  همیــن 
زندگــی  نــوع  کنــون  تــا  گذشــته 
را  لــوت  کویــر  در  محلــی  جوامــع 
مثبــت  تغییــرات  دســت خوش 
کــرد، ارگ بــم کــه اولیــن جاذبــه 
گردشــگری اســتان کرمــان محســوب 
بــه کویــر  را  می شــد جــای خــود 
لــوت داد و جوانــان روســتایی بــا 
اجــدادی  و  ابــا  خانه هــای  تبدیــل 
ــه  ــردی ب ــای بوم گ ــه واحده ــود ب خ

بازگشــتند. کویــر 
ــه خصــوص از  تورهــای گردشــگری ب
اروپــا کویــر لــوت را منبعــی ســود آور 
بــرای خــود یافتنــد و کرمــان در کنــار 
ــب  ــه قط ــیراز ب ــزد و ش ــان، ی اصفه
جدیــدی از گردشــگری تبدیــل شــد.
27 تیــر مــاه 1395 امــا بــدون شــک 
ــردم  ــی م ــول در زندگ ــن تح مهمتری
ــت  ــکل گرف ــوت ش ــر ل ــهداد و کوی ش
اثــر  یــک  بــار  نخســتین  بــرای  و 
ــراث  ــت می ــران در فهرس ــی ای طبیع

ــت. ــای گرف ــکو ج ــی یونس جهان
ــر  ــزار کیلومت ــه 175 ه ــده ای ک پرون
ــرد و 10  ــر می گی ــر را در ب ــع کوی مرب
ــی کشــور  ــای طبیع درصــد از عرصه ه
ــی  ــد، زندگ ــای می ده ــود ج را در خ
مــردم روســتایی را کــه بــرای تأمیــن 
ــه  ــکل مواج ــا مش ــم ب ــب ه ــان ش ن

ــرد. ــول ک ــد متح بودن
توســعه  از  پیــش  کــه  حالــی  در 
ــی  ــر بوم ــرد غی ــر ف ــگری کمت گردش
شــهداد  اطــراف  روســتاهای  وارد 
روســتاییان  حــاال  امــا  می شــد 

کــه  بودنــد  فراگرفتــه  شــهدادی 
غــذای  فــروش  بــا  می تواننــد 
ارائــه  و  دســتی  صنایــع  محلــی، 
ســبک زندگــی خــود بــه گردشــگران 
داشــتند  درآمدزایــی  اروپایــی 
باشــند و حــاال درآمــد برخــی از آنهــا 

می شــد. تأمیــن  دالر  بــه 

واحدهای  شیوع کرونا 
تعطیل کرد  را  بوم گردی 

ــگری  ــا گردش ــیوع کرون ــا ش ــا ب ام
ــه  ــد، ب ــل ش ــان قف ــتان کرم در اس
ــرکل  ــالم مدی ــق اع ــه طب ــوری ک ط
میــراث فرهنگــی اســتان کرمــان 

تنهــا طــی دو مــاه ابتدایــی ســال 
جــاری ضــرری معــادل 216 میلیــارد 
اســتان  گردشــگری  بــه  تومــان 
تورهــا  تمامــی  و  شــد  تحمیــل 
گردشــگری، رزرو هتل هــا و مراکــز 
ــه تبــع مراکــز اقامتــی  بوم گــردی و ب

در شــهداد تعطیــل شــد.
ــای  ــام پایه ه ــه تم ــی ک ــاال مردم ح
زندگــی خــود را بــر مبنــای بومگــردی 
بــا  بودنــد  کــرده  گــذاری  پایــه 
چالشــی جــدی مواجــه شــدند، درب 
بومگــردی هــای شــهداد مــاه هاســت 
بســته شــده و تعــداد گردشــگران 
منطقــه  ایــن  وارد  کــه  خارجــی 
ــک  ــتان ی ــداد انگش ــه تع ــده اند ب ش

نمی رســد. هــم  دســت 

نهبندان یک سال  جاده 
است بسته 

ســاکن  دیگــر  محمــدی  رســول 
کــه  اســت  شــهداد  روســتاهای 
ســیلی  کرونــا  کنــار  در  می گویــد: 
ــب  ــب تخری ــل موج ــدی قب ــه چن ک
ــم  ــد ه ــدان ش ــهداد - نهبن ــاده ش ج
تعطیــل  را  کاســبی ها  از  بســیاری 
ایــن جــاده  اســت، وجــود  کــرده 
ــل  ــه دلی ــل ب ــال قب ــک س ــه از ی ک
ــد  ــث می ش ــت باع ــته اس ــیل بس س
مســافرانی کــه از ایــن جــاده بــه 
کرمــان ســفر می کردنــد در میانــه 
روســتاها ســاکن می شــدند  در  راه 
امــا عمــالً بعــد از تخریــب جــاده 
زیرســاختی بــرای عبــور از شــمال 
وجــود  شــهداد  ســمت  بــه  کویــر 

نــدارد.
حــاال 70 واحــد بوم گــردی شــهداد 
روی  بــه  را  خــود  درب هــای 
و  می بیننــد  بســته  گردشــگران 
ــرای  ــه ب ــردم منطق ــر از م ــزاران نف ه
امــرار معــاش بــا مشــکل مواجــه 
حالیســت کــه  در  ایــن  و  هســتند 
ــوی  ــی از س ــچ حمایت ــون هی ــا کن ت

از صنعــت گردشــگری کــه  دولــت 
آســیب صــد درصــدی از کرونــا دیــده 

نشــده اســت.
ــت  ــرای ثب ــر ماج ــوی دیگ ــا در س ام
ــور  ــت حض ــوت دول ــر ل ــی کوی جهان
ــار جــاده ای کــه بعــد  دارد، اگــر از کن
از وقــوع ســیل یــک ســال بســته 
اســت و هنــوز هیــچ راهــکاری بــرای 
نشــده  اندیشــیده  آن  بازگشــایی 
ــه زیــر ســاخت های  اســت بگذریــم ب
ــیم. ــی رس ــهداد م ــگری در ش گردش
اگــر ســری بــه کمــپ شــهداد بزنیــد 
اتفــاق  ایــن مــکان هــم  عمــالً در 
خاصــی نســبت بــه قبــل از ثبــت 
جهانــی روی نــداده اســت، جــاده 
دسترســی بــه کمــپ هــم بعــد از 
ســیالب ماه هــای اخیــر در شــهداد 
ــپ  ــه کم بســته شــده و دسترســی ب

ــت. ــده اس ــکل ش ــیار مش بس
توســعه امکانــات بــه ایجاد ســرویس 
ــن آب  ــه، تأمی بهداشــتی، ســطل زبال
شــرب محــدود شــده اســت و البتــه 
تســهیالتی نیــز در اختیــار روســتاییان 
بــه  خانه هایشــان  تبدیــل  بــرای 
ــت. ــده اس ــردی داده ش ــد بوم گ واح
ــداث  ــل اح ــه هت ــه، ن ــن منطق در ای
ــز  ــی مجه ــز تفریح ــه مرک ــده و ن ش
زمینــه  صورتی کــه  در  دارد،  وجــود 
ایــن  در  کویــر  در  گردشــگری 
منطقــه بــه وفــور یافــت می شــود 
بــا  سرانگشــتی  مقایســه ای  بــا  و 
قطــر،  و  امــارات  در  گردشــگری 
کویــر  در  نامیبیــا  و  مراکــش 
ــالف فاحــش  ــن اخت ــه ای ــوان ب می ت

ــرد. ــی ب پ

مســئوالن از تهدید کرونا 
سازی کنند فرصت 

شــیوع  دلیــل  بــه  حالــی کــه  در 
ــف  ــر متوق ــگری در کوی ــا گردش کرون
ــه  ــیده ک ــت آن رس ــاید وق ــت ش اس
ــتان  ــی اس ــراث فرهنگ ــئوالن می مس
بزننــد  بــاال  را  آســتین ها  کرمــان 

هتــل،  احــداث  تکمیــل  بــرای  و 
ــگری  ــاخت های گردش ــر س ــاد زی ایج
طرح هــای  و  ســرمایه  جــذب  و 
در  اندیشــی کننــد،  خالقانــه چــاره 
در  صــورت گردشــگران  ایــن  غیــر 
ــرای حضــور در  ــم ب ــادی ه ــت ع حال
مناطــق گردشــگری کویــر لــوت راه 
ــردم  ــرد و م ــد ک ــدا خواهن خــود را پی
بوم گــردی  واحدهــای  در  محلــی 

بــود. پذیــرای مســافران خواهنــد 

خــاء وجود یک طرح جامع 
مدیریت گردشــگری در کویر 

لوت
جامــع  طــرح  یــک  وجــود  خــالء 
ــوت  ــر ل ــگری در کوی ــت گردش مدیری
ــر احســاس  ــان دیگ ــر زم ــش از ه بی
ــه  ــن منطق ــردن ای ــا ک ــود و ره می ش
بــه حــال خــود و جوامــع محلــی 
ایــن  در  گردشــگری  نمی توانــد 
منطقــه را در آســتانه یــک جهــش 

ــد. ــرار ده ــدی ق ج
بخشــدار شــهداد در خصــوص توســعه 
گردشــگری در ایــن منطقــه می گویــد: 
بــارز تریــن جاذبه هــای  از  شــهداد 
محســوب  ایــران  گردشــگری 
می شــود کــه خوشــبختانه نســبت بــه 
بیشــتر  بســیار  ســال های گذشــته 

مــورد توجــه قــرار دارد.
توســعه  می گویــد:  اعتمــاد  رضــا 
راســتای  در  بومگــردی  واحدهــای 
ــت  ــی و تقوی ــع محل ــت از جوام حمای
بعــد اقتصــادی زندگــی مــردم بســیار 
اکنــون  هــم  و  اســت  اهمیــت  بــا 
70 واحــد بوم گــردی در شــهداد در 
حــال فعالیــت می باشــد و 30 مجــوز 

ــت. ــده اس ــز داده ش ــر نی دیگ
بــا  امیــدواری کــرد کــه  ابــراز  وی 
اتمــام شــیوع ویــروس کرونــا شــهداد 
ــق خــود در خصــوص  ــه رون مجــددًا ب
گردشــگری بازگــردد و شــاهد حضــور 
در  خارجــی  و  داخلــی  گردشــگران 

ــر ــود. | مه ــم ب ــه خواهی منطق

دسـتیار ارتباطـات اجتماعی رییس جمهور 
از  بهداشـتی  پروتکل هـای  رعایـت  بـه 
سـوی مـردم تاکیـد کرد و گفـت: در مدت 
اخیـر میـزان همـکاری مـردم در رعایـت 
پروتکل هـای بهداشـتی مناسـب بـود امـا 
نبایـد رفتار هـای مـا تحـت تاثیـر کاهش 
یـا افزایـش آمـار مـرگ و میر تغییـر کند.
وی افـزود: بـرای مثال شـاهد ایـن بودیم 
کـه وقتی عددهـا کاهش یافـت، همزمان 
بهداشـتی  پروتکل هـای  رعایـت  میـزان 

هـم کـم شـد و بـه 22 درصد رسـید، البته 
خوشـبختانه در روزهـای اخیـر و تـا امروز 
رسـیده  درصـد   45 بـه  یافتـه  افزایـش 
همـه  و  نیسـت  ایـن کافـی  امـا  اسـت 
بهداشـتی  بـا رعایـت پروتکل هـای  بایـد 
بـه جامعـه کمـک کنیم تـا از مشـکالت و 
غم هایـی کـه می توانـد پیش روی مـا قرار 
گیـرد، عبـور کنیم. ربیعی گفت: متاسـفانه 
یکـی از علـل افزایش قیمت ارز، کار روانی 
بـرای ایجـاد انتظـار بـاال رفتن قیمـت ارز 

بـوده اسـت،  عـده ای در فضـای مجـازی 
و بیـرون از مرزهـا عددسـازی هـای خـود 
را آغـاز می کردنـد و یکـی از علـل مهـم در 
کاهـش قیمـت ارز عـدم توجـه هموطنان 
بـه بدخواهـان اسـت. وی افـزود: امـروز 
بـه کشـور  را  عـراق  وزیـر  سـفر نخسـت 
داریـم، میزبـان آقای الکاظمی هسـتیم و 
امیدواریـم گفت وگوهـای سـازنده و موثـر 
بـا هـدف تعمیـق روابـط دو ملت ایـران و 
عراق را شـاهد باشـیم و بـه خوبی بتوانیم 
چارچوب هـای کاری آینده مـان را ترسـیم 
ببخشـیم؛  تعمیـق  گذشـته  از  بیـش  و 
سـالهای  طـول  در  کـه  همکاری هایـی 
گذشـته دو کشـور بـا یکدیگـر داشـتیم را 

ببخشـیم. ارتقا 

رعایت پروتکل های بهداشتی 
به ۴۵ درصد رسیده است

 تمدید توافق ۲۰ ساله با روسیه 
در دستور کار است

ــار  ــه مســکو، اظه ــه ســفرش ب ــا اشــاره ب ــور خارجــه کشــورمان ب ــر ام وزی
ــه ای و برجــام   ــه، منطق ــد جانب ــات چن ــاره موضوع ــن ســفر درب ــرد: در ای ک

می شــود.  گفت وگــو 
ــه گــزارش ایســنا، محمــد جــواد ظریــف در بــدو ورود بــه مســکو گفــت:  ب
شــد  قــرار  پوتیــن  آقــای  و  روحانــی  آقــای  متعاقــب گفت وگوهــای 

گفت وگوهایــی اینجــا انجــام شــود.
وی تاکیــد کــرد کــه روابــط ایــران و روســیه راهبــردی اســت و در شــرایط 
ــت،  ــان اس ــی در جری ــن الملل ــطح بی ــده در س ــوالت عم ــه تح ــی ک کنون
ــایر  ــا س ــور ب ــود و همینط ــام ش ــب انج ــا مرت ــن گفت وگوه ــت ای ــاز اس نی
دوســتان مثــل چیــن انجــام شــود و ایــن ســفر بــا همیــن هــدف انجــام 

شــده اســت. 
ظریــف افــزود: موضوعــات منطقــه ای و برجــام از جملــه موضوعــات مــورد 

بحــث در ایــن ســفر اســت و انشــاءهللا نتایــج خوبــی داشــته باشــد.
ظریــف در خصــوص پایــان یافتــن توافــق جامــع همــکاری 20 ســاله ایــران 
و روســیه در مــارس ســال آینــده میــالدی گفــت: تمدیــد توافــق 20 ســاله 

بــا روســیه در دســتور کار قــرار دارد.

ته
نک

شـهداد در ابتـدای تحـول در مسـیر گردشـگری اسـت با این 
وجـود گام هـای اولیـه در راسـتای اسـتفاده از جوامع محلی 
مطلـوب بـوده است.گردشـگری مهمترین پتانسـیل موجود 
پتانسـیل خـدادادی محسـوب  اسـت کـه یـک  در منطقـه 
می شـود و صدهـا شـغل مسـتقیم و غیـر مسـتقیم را بـرای 
هتـل  دو  سـاخت  اکنـون  اسـت.هم  کـرده  ایجـاد  مـردم 
بـا ظرفیـت ۵۰ اتـاق و 1۰۰ تخـت در دسـتور کار قـرار دارد و 
امیدواریـم احـداث ایـن هتل هـا بـا شـتاب بیشـتری انجام 
شـود.حاال بایـد منتظر بـود و دید آیا مسـئوالن برای حمایت 
از فعـاالن بـوم گـردی در زمـان شـیوع کرونـا چاره اندیشـی 
می کننـد و در گام بعـد طـرح مدیریت جامعه گردشـگری در 
کویـر لـوت بـه واقعیت می پیونـدد یا رونـد کند توسـعه زیر 
سـاخت ها در کنـار اقبـال گسـترده گردشـگران از ایـن جاذبه 

طبیعـی ادامـه خواهـد یافت.

اراده ایران و عراق ارتقای روابط تجاری استذخایر معدنی کشور ۵۵ میلیارد تن است
گفـــت:  صنعـــت  وزیـــر  معـــاون 
میـــزان ذخایـــر معدنـــی شناســـایی 
ــارد  ــدود 55 میلیـ ــور حـ ــده کشـ شـ
ــدود 35  ــم حـ ــن رقـ ــت: از ایـ ــت، گفـ ــن اسـ تـ
میلیـــارد تـــن قطعـــی و بقیـــه احتمالـــی اســـت.
روابط عمومـــی  شـــنبه  ســـه  روز  بـــه گـــزارش 
اکتشـــافات معدنی  و   زمین شناســـی  ســـازمان 
اشـــاره  بـــا  شـــهیدی«  »علیرضـــا  کشـــور، 
از  یکـــی  عنـــوان  بـــه  ایـــران  این کـــه  بـــه 
بـــا  معدنـــی  غنـــی  منابـــع  خاســـتگاه های 
دارا بـــودن 81 تیـــپ مـــاده معدنـــی در رتبـــه 
ــرار  ــرح قـ ــان مطـ ــز جهـ ــدن خیـ ــورهای معـ کشـ

دارد، تصریـــح کـــرد: در ســـال جـــاری و همـــگام 
دســـتور  و  رئیس جمهـــوری  فرمایشـــات  بـــا 
سرپرســـت وزارت صنعـــت در ســـه ماهـــه اخیـــر 
ــازی  ــع آزادسـ ــر مربـ ــزار کیلومتـ ــش از 20 هـ بیـ
ســـازمان  اکتشـــافی  محدوده هـــای  و  پهنه هـــا 
کشـــور  اکتشـــافات معدنی  و  زمین شناســـی 
ــی  ــش خصوصـ ــه بخـ ــی بـ ــق بخشـ ــت رونـ جهـ
انجـــام پذیرفـــت. شـــهیدی افـــزود: آزادســـازی60 
محـــدوده پهنـــه اکتشـــافی از ســـال گذشـــته 
آغـــاز شـــد کـــه 30 محـــدوده آزاد شـــده و جهـــت 
ســـهولت اکتشـــاف توســـط بخـــش خصوصـــی 
ــد.   ــد شـ ــال خواهـ ــز دنبـ ــال نیـ ــن کار امسـ ایـ

دو  اراده  از  جمهـــوری  رییـــس 
بـــرای  عـــراق  و  ایـــران  دولـــت 
ارتقـــای روابـــط تجـــاری دو کشـــور 
ـــور  ـــت: دو کش ـــر داد و گف ـــارد دالر خب ـــه 20 میلی ب
ـــرف  ـــات دو ط ـــاد توافق ـــه مف ـــتند هم ـــم هس مصم

در اســـفند مـــاه 97 را اجرایـــی کننـــد.
ــلمین حســـن روحانـــی  حجـــت االســـالم والمسـ
عصـــر ســـه شـــنبه در نشســـت خبـــری مشـــترک 
ــراق،  ــر عـ ــی نخســـت وزیـ ــی الکاظمـ ــا مصطفـ بـ
ـــراه اش،  ـــات هم ـــه وی و هی ـــدم ب ـــن خیرمق ضم
ـــه  ـــی ک ـــرایط حساس ـــی در ش ـــای کاظم ـــت: آق گف
ــد،  ــده گرفته انـ ــراق را برعهـ ــت عـ ــئولیت دولـ مسـ

در طـــول چنـــد مـــاه مســـئولیت وی شـــاهد 
حرکـــت خـــوب در روابـــط تجـــاری میـــان دو 
ــه  ــن زمینـ ــم در ایـ ــروز هـ ــم و امـ ــور بودیـ کشـ

گفت وگـــو کردیـــم.
ـــا  ـــی ب ـــورد رایزن ـــات م ـــه موضوع ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــای  ـــت: در بحث ه ـــار داش ـــراق اظه ـــت وزیر ع نخس
امـــروز دربـــاره شـــرایط بهداشـــتی منطقـــه و 
مســـئله ویـــروس کرونـــا، بـــا یکدیگـــر گفت وگـــو 
ـــده را  ـــن وع ـــران ای ـــالمی ای ـــوری اس ـــم. جمه کردی
ـــه  ـــه در هم ـــد ک ـــراق می ده ـــت ع ـــت و مل ـــه دول ب
ـــتی و  ـــالم بهداش ـــر اق ـــود از نظ ـــکان خ ـــوان و ام ت

دارویـــی در کنـــار ملـــت عـــراق باشـــد.

رنا
 ای

س:
عک

تا کنون هیچ حمایتی از سوی دولت از صنعت گردشگری که آسیب صد درصدی از کرونا دیده نشده است

تحلیـل مقدماتـی داده های بازیابی شـده مربـوط به جعبه های 
سـیاه هواپیمای سـانحه دیده اوکراینی در البراتوار BEA فرانسه 
آغـاز می شـود. بنـا بـر اعـالم روابـط عمومـی سـفارت ایـران در 
پاریـس، دوشـنبه هیـات فنـی اعزامـی سـازمان هواپیمایـی 
جمهـوری اسـالمی ایـران کـه در پاریس بسـر می بـرد، در یک 
همـکاری و تـالش مشـترک با طرف فرانسـوی، امـور بازخوانی 
جعبـه هـای هواپیمای سـانحه دیـده اوکراینـی را آغـاز کردند و 
در اولیـن روز این همکاری مشـترک فنـی، هیات متخصصین 
ایرانـی و گـروه متخصصیـن البراتـور فرانسـوی موفـق شـدند 
بخـش موسـوم به FDR )ضبـط داده های پـروازی ( در جعبه 
های سـیاه هواپیمای سـانحه دیـده را مورد بازیابی قـرار دهند.
هواپیمایـی کشـوری بـه سرپرسـتی مهنـدس خدایـی قرار 

گرفت.

 رییـس مجلـس شـورای اسـالمی تقویت بخـش نظارتی 
یازدهـم  دوره  در  اسـالمی  شـورای  مجلـس  اولویـت  را 
عنـوان کـرد و گفـت: در هـر کاری کـه انجـام می دهیـم 
بایـد مـردم را دخیـل کنیـم و مردمـی سـازی اسـاس هر 

گونـه اقـدام و تصمیـم مجلـس اسـت.
دیـدار  قالیبـاف در  بـه گـزارش خانـه ملـت، محمدباقـر 
بـا  دولـت  مصوبـات  تطبیـق  هیـات  اعضـای  و  رییـس 
قوانیـن بـا اشـاره بـه اهمیت توجـه به مباحـث حقوقی از 
منظـر حکمرانـی افـزود: نقـش قـوه مقننـه در ایـن رابطه 
بسـیار اثرگـذار اسـت، و لـذا امـام خمینـی )ره( فرمودنـد 
کـه مجلـس در رأس امـور اسـت. مجموعـه و شـاکله ای 
قوانیـن مسـتحکم کـرده،  را در حـوزه  نظـام  امـروز  کـه 
قـوه مقننـه اسـت.  وی بـا اشـاره بـه اهمیـت قانونگذاری 
معظـم  رهبـر  عنـوان کـرد:  مجلـس  در  و کالن  درسـت 
انقـالب در دیـدار اخیـر بـا نماینـدگان مجلـس فرمودنـد 
کـه یکـی از کارهـای مجلـس باید این باشـد کـه ظرفیت 
اجرایـی شـدن قانـون در خـود قانـون دیـده شـود، از این 
رو اگـر در رونـد قانونگـذاری بـه این ظرفیت توجه نشـود، 

مشـکالتی بـه وجـود خواهـد آمـد.

وزیر بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی از تشـکیل کمیته 
بهداشـت  و کمیسـیون  بهداشـت  وزارت  میـان  مشـترک 
مجلـس بـه منظور رصـد وضعیت کرونایی کشـور خبـر داد.
بـه گـزارش خانه ملت، سـعید نمکـی روز سه شـنبه پس از 
حضـور در کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس در جمـع 
شـورای  مجلـس  نماینـدگان  داشـت:  اظهـار  خبرنـگاران، 
اسـالمی در ایـن جلسـه سـواالتی را در راسـتای دلسـوزی 
بـرای اوضاع کشـور و همچنیـن نگرانی از خیـز مجدد کرونا 

در برخـی از اسـتان ها مطـرح کردنـد.
وزیـر بهداشـت و درمـان دولـت دوازدهـم افـزود: ارتباط ما 
بـا نماینـدگان مجلس همـراه با تعامـل، همدلی و صممیت 
بـوده و تمامـی صحبت هـا صحیح بود و ما هـم در رفع این 

نگرانی هـا صحبت هایـی را بیـان کردیم.

وزیـر تعـاون، کار و رفاه اجماعی گفت: حضـور در بازار بورس 
و عرضـه بیشـتر سـهام منحصـر بـه وزارت تعاون نیسـت و 
همـه شـرکت های دولتـی و بخـش عمومـی غیـر دولتی و 
بانک هـا بایـد در بـورس عرضـه شـوند و سـهام شـناور خود 
را افزایـش دهند.بـه گـزارش روز سـه شـنبه وزارت تعـاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی، »محمدشـریعتمداری« در نشسـت 
اسـتراتژی  تدویـن  و  سـرمایه  بـازار  تحلیـل  »کارگـروه 
سـرمایه گذاری«  بـا اشـاره بـه حضـور، نقـش و اثرگـذاری 
شـرکت های زیـر مجموعه ایـن وزارتخانه در بـازار بورس، بر 
اتخـاذ رویکردی آینـده نگرانه و توصیه های سیاسـتی برای 
رشـد و رونـق این بخش تاکیـد کرد. وزیر تعـاون بیان کرد: 
سیاسـت های اتخـاذ شـده در زمینـه حضور در بازار سـرمایه 
بایـد از مصـارف کلـی بـه مصـارف عملیاتی هدایت شـود.  

آغاز تحلیل داده های جعبه 
سیاه هواپیمای اوکراینی

 اولویت مجلس تقویت 
بخش نظارتی است

دولت و مجلس کمیته 
مشترک تشکیل می دهند

همه شرکت های دولتی 
باید در بورس عرضه شوند
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جنگل

در این روستا زباله پیدا کنید جایزه می گیریدافزایش دمای هوا خطر آتش سوزی در جنگل ها
افزایـــش دمـــای هـــوای مازنـــدران کـــه از هفتـــه پیـــش 
آغـــاز شـــد و نخســـتین ســـاعات روز سه شـــنبه بـــه 
ـــا وزش  ـــیده و ب ـــاری رس ـــال ج ـــی س ـــزان ط ـــن می باالتری
ـــا  ـــوزی در جنگل ه ـــش س ـــر آت ـــت ، خط ـــده اس ـــراه ش ـــز هم ـــرم نی ـــاد گ ب

و مراتـــع مازنـــدران را افزایـــش داده اســـت.
ـــوای اســـتان  ـــای ه ـــدران ، دم ـــی هواشناســـی مازن ـــش بین ـــر اســـاس پی ب
ـــت و در  ـــد رف ـــر خواه ـــه فرات ـــرز 40 درج ـــق از م ـــی مناط ـــروز در بعض ام
ـــوب  ـــون محس ـــدران تاکن ـــال 99 در مازن ـــن روز س ـــرم تری ـــروز گ ـــع ام واق

ـــود. ـــی ش م
شـــهروندان مازندرانـــی از ن گرمـــای هـــوا را زودتـــر از ســـایر روزهـــای 
ــوای  ــا هـ ــده اســـت تـ ــرم ســـبب شـ ــاد گـ ــد. وزش بـ احســـاس کردنـ
ـــان  ـــوت شـــدن خیاب ـــن وضعیـــت ســـبب خل ـــر شـــود. ای اســـتان نفـــس گی

هـــای شـــهری پیـــش از ظهـــر امـــروز شـــده اســـت.
ـــه صـــورت برخـــط از  جـــدول ثبـــت لحظـــه ای دمـــای هـــوا کـــه نتایـــج آن ب
ـــر  ـــوز اذان ظه ســـوی هواشناســـی اعـــالم مـــی شـــود نشـــان مـــی دهـــد هن

ـــاالی  ـــراد ب ـــانتی گ ـــه س ـــه 39 درج ـــاری ب ـــهر س ـــوای ش ـــای ه ـــده دم نش
ـــدران  ـــه مازن ـــن نقط ـــک تری ـــال خن ـــن ح ـــت. در همی ـــیده اس ـــر رس صف
ـــه  ـــت ک ـــور اس ـــتان ن ـــده شهرس ـــتانی بل ـــه کوهس ـــر منطق ـــال حاض در ح

ـــت. ـــده اس ـــالم ش ـــه اع ـــم 29 درج ـــا ه ـــوا در آنج ـــای ه دم
هواشناســـی مازنـــدران پیـــش از ایـــن در بـــاره افزایـــش دمـــای هـــوا 
و رســـیدن آن بـــه 40 درجـــه ســـانتی گـــراد در بعضـــی مناطـــق اســـتان 
هشـــدار داده بـــود. در همیـــن حـــال  اداره کل حفاظـــت محیط زیســـت 
ــوا از  ــای هـ ــش دمـ ــه ای از افزایـ ــار اطالعیـ ــا انتشـ ــز بـ ــدران نیـ مازنـ
ـــرد  ـــی ک ـــراز نگران ـــرم اب ـــاد گ ـــا وزش ب ـــراه ب ـــروز هم نخســـتین ســـاعات ام
ـــدار  ـــتان هش ـــع اس ـــا و مرات ـــش  در جنگل ه ـــن آت ـــه برافروخت ـــبت ب و نس

داد.
ـــدران از  کشـــاورزان، دامـــداران،  ـــط زیســـت مازن ـــه حفاظـــت محی در اطالعی
ـــرای  ـــاز ب ـــی و ب ـــای طبیع ـــط ه ـــه در محی ـــانی ک ـــام کس ـــگران و تم گردش
فعالیـــت یـــا تفریـــح حاضـــر مـــی شـــوند، خواســـته شـــده اســـت از 

ـــد. ـــودداری کنن ـــدی خ ـــور ج ـــه ط ـــش ب ـــردن آت ـــن ک روش

ـــش  ـــور« در بخ ـــه »کهن که ـــدون زبال ـــتای ب ـــود روس وج
ـــتان  ـــتان و بلوچس ـــتان سیس ـــتان مهرس ـــزی شهرس مرک
ــن  ــرای از بیـ ــتا بـ ــن روسـ ــردم ایـ ــت دارد. مـ واقعیـ
ـــده  ـــاری مان ـــر دهی ـــه منتظ ـــتا ن ـــزی روس ـــان و تمی ـــه هایش ـــردن زبال ب
ــتین های  ــان آسـ ــی. خودشـ ــای دولتـ ــا و بودجه هـ ــه کمک هـ ــد نـ انـ
همـــت را بـــاال زده انـــد و حـــاال به عنـــوان تنهـــا روســـتای بـــدون زبالـــه 

معرفـــی شـــده اند.
ـــت  ـــز اس ـــا تمی ـــه ج ـــت: »هم ـــران نوش ـــه ای ـــنا، روزنام ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــه   ـــچ زبال ـــری از هی ـــم خب ـــتا ه ـــد از روس ـــر بع ـــد کیلومت ـــا چن ـــی ت حت
ای نیســـت. ســـطل های زبالـــه ایـــن قـــدر خالـــی مانـــده بودنـــد 
کـــه اهالـــی روســـتا همـــه آنهـــا را جمـــع کرده انـــد. شـــب هـــا هیـــچ 
ماشـــینی بـــرای جمـــع آوری زباله هـــا حرکـــت نمی کنـــد. شـــاید 
بـــرای شهرنشـــینان بـــا وجـــود تالش هـــای شـــهرداری، دیـــدن هـــر 
ــه اش  ــر گوشـ ــه هـ ــی کـ ــه و خیابان هایـ ــر اززبالـ ــطل های پـ روزه سـ
ـــن  ـــور چنی ـــا تص ـــت ام ـــده اس ـــادی ش ـــه ع ـــن ریخت ـــغالی روی زمی آش

ــن  ــی دور از ذهـ ــروم کمـ ــتان های محـ ــی از اسـ ــتایی در دل یکـ روسـ
باشـــد. امـــا وجـــود روســـتای بـــدون زبالـــه »کهن کهـــور« در بخـــش 
مرکـــزی شهرســـتان مهرســـتان سیســـتان و بلوچســـتان واقعیـــت 
ــان و  ــه هایشـ ــردن زبالـ ــن بـ ــرای از بیـ ــتا بـ ــن روسـ ــردم ایـ دارد. مـ
ــا و  ــه کمک هـ ــد نـ ــده انـ ــاری مانـ ــر دهیـ ــه منتظـ ــتا نـ ــزی روسـ تمیـ
ــاال زده انـــد  بودجه هـــای دولتـــی. خودشـــان آســـتین های همـــت را بـ
ــده اند.  ــی شـ ــه معرفـ ــدون زبالـ ــتای بـ ــا روسـ ــوان تنهـ ــاال به عنـ و حـ
ـــران«  ـــه »ای ـــتان ب ـــتان مهرس ـــدار شهرس ـــواری، فرمان ـــع ده ـــد رفی محم
می گویـــد: مـــردم ایـــن روســـتا از دیربـــاز فرهنـــگ نریختـــن زبالـــه 
را بـــه فرزنـــدان خـــود آمـــوزش داده انـــد و ایـــن موضـــوع بیـــن آنهـــا 
نهادینـــه شـــده اســـت. دســـتگاه های دولتـــی کار زیـــادی بـــرای ایـــن 
ــردم  ــود مـ ــده خـ ــر عهـ ــا بـ ــه کارهـ ــد و همـ ــام نداده انـ ــوع انجـ موضـ
ـــا  ـــا تنه ـــته اند و م ـــه را داش ـــه اولی ـــتا زمین ـــردم روس ـــع م ـــت. در واق اس
ــا ماننـــد روش هـــای  ــا را هدایـــت کرده ایـــم و یـــک ســـری کارهـ آنهـ

بهداشـــتی دفـــن زبالـــه را بـــه آنهـــا آمـــوزش داده ایـــم.

 پیام
 زیست

»سالسوال« و »هالکنموم«های کویر میقان احیا شدند
رییس اداره بیابانزدایی منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: با انجام پروژه هایی همچون بادشکن غیرزنده، گیاهان 

بومی کویر میقان مانند سالسوال و هالکنموم احیا شدند.

رنا
 ای

س:
عک

رییـس اداره حقوقـی سـازمان حفاظت محیط زیسـت تهران 
گفـت: بیشـترین میـزان تصرفـات در مناطـق حفاظت شـده 
تحـت مدیریـت سـازمان حفاظـت محیط زیسـت در اسـتان 
تهـران مربـوط بـه بخـش لواسـانات و محـدوده ای از شـمال 
شـرق اسـتان تهـران اسـت کـه شـامل پـارک ملـی خجیـر و 
سـرخه حصـار می شـود.علی امراللهـی مجد در گفـت و گو با 
ایسـنا ضمـن بیـان اینکـه اداره منابـع طبیعی متولـی اراضی 
ملـی اسـت و آمـار دقیق تـری از میـزان تصرفـات عرصه های 
و  تصرفـات  میـزان  بیشـترین  کـرد:  اظهـار  دارد،  طبیعـی 
پرونده هـای مربـوط بـه زمین خـواری و کوه خـواری در مناطق 
حفاظـت شـده اسـتان تهـران کـه تحـت مدیریـت سـازمان 
حفاظـت محیط زیسـت هسـتند در محـدوده ای از پارک های 
ملـی خجیـر و سـرخه حصـار و بیشـتر در بخـش لواسـانات 
اتفـاق می افتـد.وی در ادامـه درباره میزان رفـع تصرف مناطق 
حفاظـت شـده اسـتان تهـران طی سـال جـاری خاطرنشـان 
کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه فراینـد رسـیدگی بـه پرونده هـای 
اراضـی زمان بـر و  بـه زمین خـواری و رفـع تصـرف  مربـوط 
طوالنـی و گاهـی ممکـن اسـت رسـیدگی بـه پرونـده ای یک 
سـال، دو سـال یا چندین سـال طول بکشـد بنابراین در طول 
سـال هـم تصرف اراضی توسـط اشـخاص و هـم رفع تصرف 
صـورت می گیـرد یعنی شـاید از ابتدای سـال جـاری چندین 
مـورد رفـع تصـرف وجود داشـته باشـد کـه پرونده هـای آن ها 
مربوط به سـنوات گذشـته باشـد. از این رو بهتر است بگوییم 
کـه زمین خـواری بـه صـورت جـاری و یومیـه اتفاق مـی افتد  
و میـزان شـدت و حـدت آن متغیـر اسـت.امراللهی با اشـاره 
بـه اینکـه متولـی حفاظـت از اراضـی ملـی اداره منابع طبیعی 
اسـت، اظهارکـرد: تصـرف غیـر قانونـی عرصه هـای طبیعـی 
زمانی اسـت که شـخصی بـدون داشـتن هیچ گونـه مالکیتی 
اقـدام بـه تصـرف و فعالیـت در عرصه هـای ملـی و طبیعـی 
می کنـد بنابرایـن مامـوران دسـتگاه های اجرایـی و نهادهـای 
متولـی بـه محـض مشـاهده مـوارد زمین خـواری و تصـرف 
اراضـی ملـی و طبیعـی از آن گـزارش تهیـه می کننـد و بـرای 

رفـع تصـرف آن پرونـده تشـکیل می شـود.

سوژه »لواسانات« در 
صدر آمار زمین 
خواری در تهران

شبهه درباره برخی حریق های جنگل ها

بر اساس آخرین آمار سازمان جنگل ها 1۳ هزار هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی طی یک و ماه نیم اخیر درگیر 
آتش سوزی بوده اند

ماه هــای  طــی 
جنگل هــا  اخیــر 
کشــور  مراتــع  و 
بارهــا و بارهــا طعمــه حریــق شــده  
دیده انــد.  زیــادی  خســارت های  و 
درحالــی  امســال  آتش ســوزی ها 
ــش  ــل افزای ــال های قب ــه س ــبت ب نس
ــا  ــش بارش ه ــده ای افزای ــه ع ــه ک یافت
آن  علــت  را  مــردم  ســهل انگاری  و 
می داننــد و افــرادی دیگــر می گوینــد 
آتش ســوزی ها دســتی  ایــن  در  کــه 
در کار اســت و حتــی عــده ای دســتگیر 
شــده اند. مدیــرکل دفتــر مهندســی و 
ــع و  ــا، مرات ــات ســازمان جنگل ه مطالع
آبخیــزداری در گفــت و گویــی بــا ایســنا 

ابهامــات  و  انتقــادات  از  برخــی  بــه 
پاســخ  آتش ســوزی ها  ایــن  دربــاره 

داد.
اســاس  بــر  ایســنا،  گــزارش  بــه 
جنگل هــا  ســازمان  آمــار  آخریــن 
13 هــزار هکتــار از اراضــی جنگلــی و 
ــر  ــم اخی ــاه نی ــک و م ــی ی ــی ط مرتع
درگیــر آتش ســوزی بــوده انــد. ایــن 
وقــوع  بــه  حالــی  در  آتش ســوزی ها 
کارشناســان  از  برخــی  پیوســته کــه 
ــه دســتگاه های مســئول  ــی را ب انتقادات
در بحــث پیشــگیری، اطفــای حریــق و 
نبــود هماهنگی هــای الزم وارد کردنــد. 
رضــا بیانــی - مدیــرکل دفتــر مهندســی 
ــع  ــا، مرات ــات ســازمان جنگل ه و مطالع

و آبخیــزداری - می گویــد کــه تعــداد 
بــرای  جنگل هــا  ســازمان  نیروهــای 
حفاظــت بســیار کــم اســت عــالوه بــر آن 
مشــکالت بودجــه ای نیــز در ایــن زمینــه 
وجــود دارد. بــا ایــن وجــود تعــداد 
آتش ســوزی های  از  زیــادی  بســیار 
جنگلــی و مرتعــی در کوتاه تریــن زمــان 

ــد. ــده ان ــا ش ــن اطف ممک
او همچنیــن تاکیــد می کنــد که ســازمان 
و  پیش بینــی  بــرای  بایــد  جنگل هــا 
اطالعــات  بــه  حریــق  از  پیشــگیری 
ــته  ــی داش ــور دسترس ــی کش هواشناس
باشــد امــا متاســفانه ایــن اطالعــات 
ــرار  ــازمان ق ــن س ــار ای ــگان در اختی رای
نمی گیــرد و بایــد هزینــه زیــادی بــرای 

ــود. ــت ش ــا پرداخ ــت آن ه دریاف
از  بعضــی  در  امســال  بارش هــا 
ــارس،  ــه ف اســتان های زاگرســی از جمل
بوشــهر و کرمان بیشــتر از ســال گذشــته 
بــود. آمارهــای مــا نیــز نشــان می دهــد 
ــره  ــن فق ــتان ها چندی ــن اس ــه در ای ک
ــرای  ــد ب ــا بای آتش ســوزی داشــتیم. م
ــی،  ــع طبیع ــای مناب ــت عرصه ه مدیری
مختلــف  نقــاط  در  بارش هــا  میــزان 
کشــور را تحلیــل کنیــم. امســال بیشــتر 
در  نقاطــی  در  دقیقــا  آتش ســوزی ها 
ــن  ــش از ای ــه پی ــوع اســت ک ــال وق ح
را  نقشــه حریــق  و  پیش بینــی  را  آن  

ــم. ــرده بودی ــه ک تهی
جنگل هــا  ســازمان  حاضــر  حــال  در 
ــاده  ــق را آم ــی حری ــاط بحران ــه نق نقش
کــرده  اســت امــا بــه گفتــه بیانــی اگــر 
ــدت  ــات بلندم ــه اطالع ــازمان ب ــن س ای
ایســتگاه های هواشناســی دسترســی 
ــن نقشــه ها  ــد ای ــد می توان ــته باش داش

ــد. ــتانداردتر کن را اس
ــات  ــی و مطالع ــر مهندس ــرکل دفت مدی
و  مراتــع  جنــگل  هــا،  ســازمان 
ــی  ــوی تفضیل ــزداری در گفــت و گ آبخی
 40 آمــار  بــه  همچنیــن  ایســنا  بــا 
هــزار هکتــاری کــه ســازمان فضایــی از 
و  جنگلــی  آتش ســوزی های  وســعت 
مرتعــی در ایــران منتشــر کــرده اســت، 
اشــاره و تصریــح می کنــد کــه ایــن 
ــا  ــازمان جنگل ه ــول س ــورد قب ــار م آم
ماهــواره ای  تصاویــر  چراکــه  نیســت 
بایــد بــا نقشــه پوشــش گیاهــی کشــور 
انطبــاق داده شــوند و ایــن انطبــاق و 
ــق  ــر حری ــق درگی ــعت مناط ــالم وس اع
اســت.  جنگل هــا  ســازمان  وظیفــه 

منابــع  عرصه هــای  در  آتش ســوزی 
طبیعــی بــه دو دلیــل عمــدی و ســهوی 
ممکــن اســت رخ دهــد. در بســیاری از 
ــراد  ــدف اف ــدی ه ــوزی های عم آتش س
آتــش زدن جنــگل و مرتــع نیســت. 
ــاورزی  ــت کش ــن اس ــال ممک ــرای مث ب
برداشــت  از  پــس  را  خــود  زمیــن 
محصــول آتــش بزنــد و نتوانــد آن را 
کنتــرل کنــد در نتیجــه آتــش بــه مرتــع 
ــی  ــود. در برخ ــیده می ش ــگل کش و جن
ــی  ــراد محل ــن اف ــات بی ــوارد اختالف م
و  جنگل هــا  در  آتــش  وقــوع  ســبب 
نمی تــوان  بنابرایــن  می شــود  مراتــع 
گفــت کــه هــدف ایــن افــراد آتــش زدن 

زمین هــای منابــع طبیعــی اســت.
ایــن  بــر  را  اصــل  نمی توانیــم  مــا 
قصــد  بــه  عــده ای  کــه  بگذاریــم 

آتــش  را  جنگل هــا  خرابــکاری 
می زننــد.  طــی ســال گذشــته و امســال 
ــتیم  ــور داش ــی در کش ــای خوب بارش ه
کــه پوشــش مرتعــی مــا را بســیار 
انبــوه کــرد. ایــن موضــوع پتانســیل 
افزایــش  بســیار  را  آتش ســوزی 
می دهــد و مــا نیــز از ابتــدای ســال 
ــرده  ــی ک ــکالتی را پیش بین ــن مش چنی
بودیــم امــا بــه هــر حــال اگــر بعضــی از 
ــر را در  ــوزی های اخی ــات آتش س اطالع
ــه  ــم ک ــم، می بینی ــرار دهی ــم ق ــار ه کن
برخــی از این هــا در یــک ارتفــاع بســیار 
بــاال، بــدون داشــتن راه دسترســی و در 
ــخص رخ داده  ــراس مش ــط ال ــک خ ی
ــر حــال دســتگاه های  ــه ه ــه ب اســت ک
ــدا  ــوع ورود پی ــن موض ــه ای ــی ب نظارت
کــرده  انــد و در حــال بررســی  هســتند.

از  تابسـتانه  آماربـرداری  انجـام  بـا 
آهـوان جزیـره خـارک، تعـداد آهـوان 
جزیـره  شـان  سـنتی  زیسـتگاه  در 

یافـت. افزایـش  خـارگ 
اسـتان  زیسـت  محیـط  کل  مدیـر   
گفـت: آماربـرداری در راسـتای برآورد 
آهـوان  جمعیتـی  تغییـرات  آخریـن 
در  بهـاره  زادآوری  از  پـس  جزیـره 
سـال کنونـی بوده اسـت کـه نتایج آن 
نشـان دهنـده افزایـش جمعیتـی این 
آهـوان نسـبت بـه سـال قبـل اسـت.

پناهـگاه  افـزود:  نـژاد  قلـی  فرهـاد 

حیـات وحـش خـارک یکـی از مناطق 
حفاظـت  کل  اداره  مدیریـت  تحـت 
محیـط زیسـت اسـتان بوشـهر اسـت 
کـه گونـه حمایـت شـده آهو شـاخص 
تریـن گونـه حیـات وحـش آن اسـت.
شـرایط  بـه  توجـه  بـا  گفـت:  وی 
مناسـب زیسـتگاهی و همیـاری مردم 
دوسـتدار محیـط زیسـت ایـن جزیره، 
دهـه  دو  یکـی  در  آهـوان  جمعیـت 
اخیـر رو بـه فزونـی گذاشـته اسـت و 
بـا توجـه بـه ظرفیـت محـدود جزیـره 
بـرای زیسـت ایـن پستاندارشـاخص، 

زیسـتی  شـرایط  رونـد کنونـی  ادامـه 
آن هـا را بـا مشـکالت زیـادی روبـرو 

مـی کنـد.
کنونـی  دهـه  در  افـزود:  نـژاد  قلـی 
چنـد بـار بـه صـورت مقطعـی عملیات 

تعدیـل و کاهـش متـوازن جمعیت آن 
هـا اجرا شـده اسـت، اما درچند سـال 
گذشـته بـه واسـطه مشـکالت اجرایی 
در انجـام بهینـه ایـن کار، ایـن اقـدام 

مدیریتـی ناتمـام مانـده اسـت.

افزایش تعداد آهوان 
جزیره خارگ

کشف فسیل های جانوری 
قدیمی در روستای رودیک

ــتان  ــوب سیس ــار در جن ــت چابه ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ ریی
ــکاری  ــا هم ــت ب ــط زیس ــی محی ــوران اجرای ــتان گفت:مام و بلوچس
افــراد محلــی یــک منطقــه دارای انــواع فســیل های جانــوری قدیمــی 
ایــن شهرســتان کشــف کردند.اشــرفعلی  رودیــک  در روســتای  را 
ایــن منطقــه  اظهارداشــت: در  این بــاره  حســینی روز سه شــنبه در 
خزنــدگان،  بــه  مربــوط  جانــوری  فســیل های  از  مختلفــی  انــواع 
ــر  ــت از نظ ــز اهمی ــان حائ ــا و آبزی ــا، حلزون ه ــان، صدف ه ــد پای بن
دیرینــه شناســی و زمیــن شناســی وجــود دارد.وی ادامــه داد: در 
ــای انجــام شــده از یکــی از فســیل ها توســط کارشناســان  بیومتری ه
ــدن  ــی ب ــول کل ــد ط ــخص ش ــار مش ــت چابه ــط زیس ــت محی حفاظ
ــدود  ــوده ح ــی ب ــدگان قدیم ــبیه خزن ــه ش ــوری ک ــیل جان ــن فس ای
ــه بررســی  هفــت متــر اســت و شناســایی دقیــق و قدمــت آن نیــاز ب
از  رودیــک  روســتای  بیــان کــرد:  وی  دارد.  بیشــتر  کارشناســی 
ــوع  ــن و تن ــن شــناختی که ــه واســطه زمی ــار ب ــع شهرســتان چابه تواب
ــه  ــا و ب ــاد ژئوپارک ه ــت ایج ــبی را جه ــیل مناس ــی آن پتانس محیط

ــم دارد. ــت ژئوتوریس ــعه صنع ــع آن توس تب

ته
نک

بـه طـور مشـخص هـدف اصلـی مـا در مدیریـت حریق های 
منابـع طبیعـی پیشـگیری اسـت. در حـال حاضر حدود سـه 
سـال اسـت که دفتر مهندسـی و مطالعات سـازمان جنگل ها 
نقشـه های پیش بینـی حریـق را بـر اسـاس میـزان بارندگـی، 
دمـا، راه هـای دسترسـی و آتش سـوزی سـال های گذشـته 
تهیـه و مناطق بحرانی را مشـخص کرده اسـت. یگان حفاظت 
عرصه هـا  در  نقشـه ها  ایـن  اسـاس  بـر  سـازمان جنگل هـا 
پراکنـده می شـوند اما فراموش نکنیم که کل تعـداد نیروهای 
حفاظـت در جنگل هـای خـارج از شـمال 4۰۰۰ نفـر اسـت که 
نسـبت به وسـعت عرصه های منابع طبیعی بسـیار کم است. 
مـن اولویـت ایـن موضـوع را اسـتفاده از نقشـه ها می دانـم 
چـرا کـه بسـیار منطبق بـا واقعیـت هسـتند ولی به طـور کلی 
مـا از تصاویـر ماهـواره ای نیـز بـرای جلوگیـری از گسـترش از 
آتش سـوزی اسـتفاده می کنیـم. ماهـواره مدیـس از سـاعت 
1۰ و ۳۰ دقیقـه تـا 1۵ دوبـار از ایـران عکس بـرداری می کنـد و 

آتش سـوزی در نقـاط مختلـف را بـه مـا گـزارش می دهـد.

کاشت درخت جنگلی با کمک پهپادهانقض قانون برای مالکیت خودروهای فرسوده
در پـی ابطـال قانون هوای پـاک، یکی از 
کارشناسـان صنعت خودرو بـا بیان اینکه 
آسـیب  یـک خـودروی فرسـوده ناایمـن 
کمتـر از آسـیب آلودگی های ناشـی از خودروهای فرسـوده 
بـرای شـهروندان نیسـت و هـردو مثال هایـی بـرای نقـض 
حقـوق عامـه بـه حسـاب می آینـد؛ تاکیـد بـر حقـوق عامه 
مالـک یـک خـودروی فرسـوده را باعـث نادیـده گرفتـن 
حقـوق عامه سـایر مردم دانسـت. آیین نامه مـاده 8 قانون 
هـوای پـاک کـه مرتبـط بـا سـن فرسـودگی وسـائل نقلیه 
اسـت، براسـاس اسـتعالم دیـوان عدالت اداری از شـورای 
نگهبـان،   ابطـال شـده اسـت. بـر اسـاس ایـن اسـتعالم، 
 طبـق نظـر فقهای این شـورا، تعیین سـن فرسـودگی برای 

خودروهـا خـالف شـرع بوده، لـذا رای بـه ابطـال آن صادر 
شـده اسـت. آن هامعتقدنـد کـه بـا در نظـر گرفتـن حقـوق 
عامـه، نمی تـوان حـق مالکیـت افـراد را سـلب کـرد.در این 
رابطـه حسـن کریمی سـنجری- کارشـناس صنعت خودرو 
اینکـه  یـادآوری  ایسـنا، ضمـن  بـا  در گفت وگـو  کشـور- 
شـورای نگهبـان بـا ایـن ادله که اجـرای این قانـون )قانون 
8 هـوای پـاک(، زیـر پـا گذاشـتن قانـون عامـه اسـت، با 
ایـن مـاده قانونـی مصـوب هیـات وزیـران مخالفـت کـرد؛ 
اظهـار کـرد: قانـون عامـه می توانـد  در مـواردی همچـون 
شـهروندانی کـه در اثـر آلودگی هـای ناشـی از خودروهـای 
آسـیب های  دچـار  شـهرها  کالن  در  ویـژه  بـه  فرسـوده 

جسـمی شـده  است.

کاشــت درخــت در جنــگل هــای تخریــب 
شــده یکــی از دغدغــه هــای فعــاالن 
محیــط زیســت در سراســر جهــان اســت و 

ــد. ــر کمــک کنن ــن ام ــه ای ــد ب ــی توانن ــا م پهپاده
ــت، در  ــل از زد دی ن ــه نق ــر ب ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
دهــه هــای گذشــته پوشــش جنگلــی دههــا کشــور جهــان 
بــه علــت آتــش ســوزی، ســیل، جنــگ، فرســایش خاک 
ــت  ــرای کاش ــزی ب ــه ری ــده و برنام ــب ش ــره تخری و غی
درخــت هــای جایگزیــن بــه علــت دشــواری دسترســی، 

نقشــه بــرداری پیچیــده و غیــره کار ســاده ای نیســت.
از همیــن رو، یــک ســازمان غیرانتفاعــی در لــس آنجلــس 
در حــال برنامــه ریــزی بــرای اســتفاده از پهپادهــا بــرای 

ــه  ــده و برنام ــگل هــای آســیب دی ــرداری از جن نقشــه ب
ریــزی بــرای کاشــت 330 میلیــون واحــد درخــت اســت. 
قــرار اســت ایــن طــرح در مرحلــه اول در هشــت کشــور از 
جملــه ماداگاســکار، موزامبیــک، نپــال، هائیتــی، اندونزی، 
کنیــا و برخــی کشــورهای آمریــکای مرکــزی اجــرا شــود.
ــان ســال  ــل از پای ــا قب ــه ت ــده داده ک ــن مؤسســه وع ای
ــون درخــت  ــرای کاشــت 120 میلی ــق ب ــن طری 2020 از ای
برنامــه ریــزی کنــد. پهپادهــای مذکــور ضمــن پــرواز بــر 
روی جنــگل هــای هــدف مشــخص مــی کننــد کــه بایــد 
ــی  ــا پوشــش جنگل ــکاری شــود ت در چــه نقاطــی درخت

ــا شــود. ــده احی آســیب دی
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 رایزنی با دیوان محاسبات برای تمدید زمان انتشار اوراق مشارکت مترو و اتوبوس
رئیس شورای شهر تهران از احتمال تمدید مهلت دو هفته ای صدور اوراق مشارکت مترو و اتوبوس خبر داد.
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زناِن رکاب زن
بچگــی  دوران  در 
ــودم  ــر ب ــری الغ دخت
خریدهــای  کــه 
ــیر  ــد ش ــد خری ــه مانن ــبک خان س
انجــام  بــا دوچرخــه  را  نــان  یــا 
مــی دادم. آن زمــان بــا دوچرخــه ام 
ــودم.  ــادرم ب بســیار کمــک حــال م
بــه ســرعت چیــزی را کــه نیــاز 
داشــت، بــا ســبک بالــی ســوار 
کوتاه تریــن  در  و  دوچرخــه  بــر 
زمــان تهیــه می کــردم و برایــش 

مــی آوردم.
حــاال بــا گذشــت ســال ها، یــک روز 
ــارج  ــرو خ ــتم از درِ مت ــی داش وقت
چندیــن  دیــدن  بــا  می شــدم، 
دوچرخــه پــارک شــده در محــل 
ــار در  ــا کن ــیکلت ه ــارک موتورس پ
ورودی متــرو، ایــن فکــر بــه ذهنــم 
ــک  ــت ی ــر اس ــه بهت ــرد ک ــور ک خط
ــرده و مســیر 30  ــه ک دوچرخــه تهی
ــا  ــه را ب ــا خان ــرو ت ــه ای مت دقیق
ــرای  ــم و دیگــر ب دوچرخــه طــی کن

ــه ســوار  ــا عجل ــن مســیر ب طــی ای
فــال  هــم  کــه  نشــوم  تاکســی 

ــا.      ــم تماش ــت و ه اس
همــان روز بــود کــه یــک گــروه 
دوچرخــه ســوار از مقابلــم عبــور 
ــان  ــود و خیاب ــه ب ــد، روز جمع کردن
هــا خلــوت، آنهــا معابــر خلــوت روز 
جمعــه تهــران را زیبــا کــرده بودنــد.
ــن  ــه ای ــه ب ــده ک ــش آم ــیار پی بس
مــا  کشــور  در  چــرا  کنــم  فکــر 
دوچرخــه ســواری نــه تنهــا رواجــی 
نــدارد کــه حتــی دوچرخــه ســواری 
زنــان نیــز چنــدان مــورد توجــه 
ــه در بســیاری  ــی ک نیســت؛ در حال
بخــش  پیشــرفته  کشــورهای  از 
ــه  بســیاری از ســفرهای کاری روزان

ــود،  ــی ش ــام م ــه انج ــا دوچرخ ب
در واقــع همــان کــه مدتــی اســت 
ــرم.    ــه ســر می ب مــن در فکــرش ب
برخــی  کــه  اســت  درســت 
ــورد  ــان را م ــواری زن ــه س دوچرخ
امــا  می دهنــد  قــرار  نکوهــش 
واقعیــت ایــن اســت کــه بســیاری 
عنــوان  بــه  را  زنــان  زدن  رکاب 
ــی  ــی، ورزش ــت فرهنگ ــک حرک ی
و تفریحــی تلقــی می کننــد کــه 
بانــوان  ورزش  بــرای  را  فضــا 
همچنیــن  می کنــد.  گســترده تر 
ــر  ــز از دیگ ــی آن نی ــه  تفریح جنب
جذابیت هــای دوچرخــه ســواری 

ــه شــمار مــی رود.  ب
اســت  الزم  نیــز  را  نکتــه  ایــن 
غالمحســین  کــه  کنــم  اضافــه 
قــوه  ســخنگوی  اســماعیلی 
ــمًا  ــت 1398 رس ــه اردیبهش قضایی
ــواری  ــه دوچرخه س ــرد ک ــالم ک اع

نــدارد. قانونــی  منــع  بانــوان 
بدانیــد  اســت کــه  خــوب  امــا 
ــران، ســوار  ــه در ای ــی ک ــن زن اولی

ــان دوران  ــد، از زن ــه ش ــر دوچرخ ب
کــه  شــده  گفتــه  بــود.  قاجــار 
ــان آن  ــرای زن ــواری ب ــه س دوچرخ
زمــان ممنــوع بــوده و فقــط مــردان 
وســیله  ایــن  از  می توانســتند 
ــذاب  ــیله ای ج ــد. وس ــتفاده کنن اس
در ایــران کــه توســط ناصرالدیــن 

شــاه قاجــار از اروپــا وارد شــد.
ــان پیــش  ــن ســوال برایت شــاید ای
ــر  ــد ب ــن ح ــا ای ــرا ت ــه چ ــد ک آی
ــد  ــواری تاکی ــه س ــت دوچرخ اهمی
ــرای  ــورها ب ــرا کش ــود و چ ــی ش م
توســعه فرهنــگ آن تــالش مــی 
کننــد؟ بــا کمــی تحقیــق و مطالعــه 
دربــاره ایــن ورزش مفیــد و مفــرح، 
متوجــه می شــوید کــه گســترش 
دوچرخــه ســواری در بهبــود کیفیــت 

زندگــی فــردی و اجتماعــی جامعــه 
ــا  ــت و ت ــذار اس ــد اثرگ ــه ح ــا چ ت
یــک  تــوان  مــی  میــزان  چــه 
ــرای  ــاط را ب ــالم و بانش ــی س زندگ

ــزد. ــم ب ــراد رق اف
در جهــان بیــش از یــک میلیــارد 
ــر  دوچرخــه وجــود دارد کــه دو براب
بیــش از اتومبیــل هــا اســت. در 
ســال هــای اخیــر تولیــد دوچرخــه 
ــال  ــون در س ــش از 100 میلی ــه بی ب
در  دوچرخــه  اســت.  رســیده 
و  شــده  معرفــی  نوزدهــم  قــرن 
جملــه  از  امــور  بســیاری  بــرای 
تفریحــی، کار، نظامــی، نمایــش، 
و... مــورد اســتفاده قــرار  ورزش 
گرفتــه اســت. بــه عنــوان مثــال 
دیگــر،  یــا کشــورهای  چیــن  در 
ــایل  ــتفاده از وس ــرای اس ــردم ب م

ــه  ــتر از دوچرخ ــل بیش ــل و نق حم
همیــن  بــه  می کننــد.  اســتفاده 
و  تصاویــر  در  اســت کــه  دلیــل 
ــه  ــر نکت ــای کشــورهای دیگ ویدئوه
ــب  ــا را جل ــه ه ــه توج ــتی ک نخس
مــردم  زیــاد  تعــداد  مــی کنــد، 
ــن  ــتند، ای ــه هس ــر دوچرخ ــوار ب س
بــدان دلیــل اســت کــه دوچرخــه در 
ــوب  برخــی کشــورها خــاص و محب
ــن  ــه ای ــه حــال ب ــا ب ــا ت اســت. آی
فکــر کــرده ایــد کــه چــرا بســیاری 
از مــردم در کشــورهای پیشــرفته 
و  می کننــد  تــردد  دوچرخــه  بــا 
بــرای  کشــورها  ایــن  در  حتــی 
توســعه فرهنــگ دوچرخــه ســواری 
آن، مســووالن  و همگانــی کــردن 
ــود  ــل کار خ ــه مح ــه ب ــا دوچرخ ب
پاســخ ســاده اســت. می رونــد؟ 

آموزش وپــرورش  ســازمان  رئیــس 
اســتثنایی اظهــار کرد: ســازمان نوســازی 
ــاخت  ــان س ــمت پای ــه س ــن ب و خیری
210 مدرســه مــورد نیــاز آموزش وپرورش 
اســتثنایی حرکــت پرشــتابی را آغــاز 
در  جــواد حســینی  کرده انــد. ســید 
نشســت مشــترک بــا رئیــس ســازمان 
ــدارس  ــز م ــعه و تجهی ــازی، توس نوس
ــای  ــر از فعالیت ه ــن تقدی ــور، ضم کش
ــه منشــأ  ــدارس ک ســازمان نوســازی م

تحــوالت جــدی در کشــور شــده اســت 
اظهــار کــرد: ســازمان نوســازی، توســعه 
ــر  ــدارس در ســال های اخی ــز م و تجهی
گام هــای ارزنــده ای در مدرسه ســازی 
برداشــته اســت کــه نمونــه آن ســاخت 
مناطــق  در  اســتاندارد  مــدارس 
اســت. و ســیل زده کشــور  زلزلــه زده 
آموزش وپــرورش  ســازمان  رئیــس 
ــژه از ســازمان  ــر وی ــا تقدی اســتثنایی ب
نوســازی در خصــوص مدرسه ســازی 

کــرد:  اظهــار  اســتثنایی  حــوزه  در 
مولــود  اســتثنایی  آموزش وپــرورش 
انقــالب اســت و از ســال 1370 تاکنــون 
ــا  ــوزان ب ــش آم ــژه دان 1500 مدرســه وی
نیازهــای ویــژه در کشــور ســاخته  شــده 
اســت کــه بــا ســاخت 210 مدرســه 
دیگــر بــه اســتاندارد مطلــوب آموزشــی 
ــتثنایی  ــت اس ــم و تربی ــوزه تعلی در ح
ــون  ــزود: تاکن ــید. وی اف ــم رس خواهی
ــگ احــداث 53 واحــد آموزشــی از  کلن
210 مدرســه موردنیــاز باهمــت ســازمان 
نوســازی و مشــارکت خیریــن زده  شــده 
ــز  ــر نی ــی دیگ ــز آموزش ــت و 9 مرک اس
آغــاز  در حــال  آن  مراحــل ســاخت 

می باشــد.

آغاز حرکتی پرشتاب برای اتمام 
ساخت ۲۱۰ مدرسه استثنایی

کرونا به عوامل شیب کاهشی 
ازدواج اضافه شد

ــان وام  ــش متقاضی ــان از افزای ــان وزارت ورزش و جوان ــور جوان ــاون ام مع
ازدواج در ســه ماهــه نخســت امســال نســبت بــه ســه ماهــه نخســت ســال 
گذشــته خبــر داد و گفــت: تعــداد متقاضیــان ایــن وام تــا پایــان خــرداد مــاه 
امســال بیــش از 420 هــزار مــورد بــوده کــه ایــن رقــم در مــدت مشــابه ســال 
ــان، در نشســت  ــورد می رســید.محمدمهدی تندگوی ــزار م ــه 414 ه گذشــته ب
ــار  ــردا آغ ــال از ف ــه ازدواج امس ــه هفت ــان اینک ــا بی ــه ازدواج ب ــری هفت خب
ــت:  ــت و گف ــور پرداخ ــان در کش ــع ازدواج جوان ــی از موان ــه برخ ــود ب می ش
موضــوع ازدواج در ســال های گذشــته رونــد نزولــی داشــته و ایــن رونــد بــه 
چنــد عامــل بســتگی دارد. بعضــی از ایــن عوامــل طبیعــی اســت و از ایــن بــه 
بعــد بایــد ایــن کاهــش را بــه خاطــر کاهــش جمعیــت کشــور شــاهد باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه در عــرض دو دهــه گذشــته کاهــش فرزنــدآوری در کشــور 
ــه وجــود آمــده اســت، افــزود: تاثیــرات ایــن موضــوع در دهه هــای آینــده  ب
خــود را نشــان می دهــد. تعویــق فرزنــدآوری زوجیــن هــم از دیگــر موضوعــات 
اســت کــه متاســفانه فرهنــگ خوبــی نیســت، امــا بــه هــر حــال کاهــش اوالد 

و فرزنــدآوری تاثیراتــش را کــم کــم در هــرم جمعتــی نشــان می دهــد.

ته
نک

امـا خـوب اسـت کـه بدانیـد اولین زنـی کـه در ایران، سـوار 
بـر دوچرخـه شـد، از زنـان دوران قاجـار بـود. گفتـه شـده که 
دوچرخـه سـواری بـرای زنـان آن زمـان ممنوع بـوده و فقط 
مردان می توانسـتند از این وسـیله اسـتفاده کنند. وسـیله ای 
جـذاب در ایـران کـه توسـط ناصرالدیـن شـاه قاجـار از اروپا 
وارد شد.شـاید ایـن سـوال برایتان پیـش آید که چـرا تا این 
حـد بـر اهمیـت دوچرخـه سـواری تاکیـد مـی شـود و چـرا 
کشـورها بـرای توسـعه فرهنگ آن تـاش می کننـد؟ با کمی 
تحقیـق و مطالعـه درباره ایـن ورزش مفید و مفـرح، متوجه 
می شـوید کـه گسـترش دوچرخـه سـواری در بهبـود کیفیـت 
زندگـی فـردی و اجتماعـی جامعه تـا چه حد اثرگذار اسـت و 
تـا چـه میزان مـی توان یـک زندگی سـالم و بانشـاط را برای 

افـراد رقـم بزد.
در جهـان بیـش از یـک میلیـارد دوچرخـه وجـود دارد که دو 
برابـر بیـش از اتومبیـل ها اسـت. در سـال های اخیـر تولید 

دوچرخـه بـه بیش از 1۰۰ میلیون در سـال رسـیده اسـت.

چرایی گران شدن ماسک در داروخانه هالزوم ارتقا کیفیت آموزش مجازی
و  آمــوزش  عضــو کمیســیون  یــک 
ــالش  ــا ت ــات مجلــس گفــت: ب تحقیق
اســاتید، اعضــای کمیسســون آمــوزش 
ــن  ــالمی و همچنی ــورای اس ــس ش ــات مجل و تحقیق
ــوزش  ــت آم ــای کیفی ــرورش شــاهد ارتق ــوزش و پ آم
مجــازی بــرای ســال تحصیلــی پیــش رو خواهیــم بود.
محمدرضــا احمــدی در گفــت و گــو بــا ایســنا، بــا تاکید 
ــه کیفیــت محتــوای درســی کــه در  ــر لــزوم توجــه ب ب
ــوزان  ــش آم ــجویان و دان ــه دانش ــازی ب ــوزش مج آم
ــن  ــه ای ــد ب ــن بای ــت: همچنی ــود، گف ــی ش ــه م ارائ
مهــم نیــز توجــه کنیــم کــه تحــول بــه یکیــاره در ایــن 
حــوزه و تغییــر وضعیــت فضــای آموزشــی از آمــوزش 

ــا  ــود ت ــه آمــوزش مجــازی باعــث شــده ب حضــوری ب
ســال گذشــته آمادگــی الزم را در ایــن زمینــه نداشــته 
ــن  ــه الزم را در ای ــتر تجری ــا پیش ــه م ــرا ک ــیم چ باش
خصــوص نداشــتیم. ایــن عضــو کمیســیون آمــوزش و 
تحقیقــات مجلــس عنــوان کــرد: تــرم گذشــته موجــب 
شــد فراینــدی ایجــاد شــود تــا اســاتید بتواننــد 
ــد  ــب کنن ــازی کس ــای مج ــس را در فض ــه تدری تجرب
و همچنیــن دانشــجویان و دانــش آمــوزان تجربــه 
ــاهد  ــری ش ــوزش و یادگی ــر آم ــاوت را در ام ای متف
باشــند، اگرچــه پیشــتر هرازگاهــی آمــوزش مجــازی را 
در عرصــه هــای مختلــف شــاهد بودیــم ولــی بــه ایــن 

ــود. ــر نب صــورت فراگی

ـــا  ـــران ب ـــازان ته ـــن داروس ـــر انجم دبی
ـــواد  ـــی م ـــا گران ـــود ی ـــه کمب ـــاره ب اش
ـــران  ـــت گ ـــک، عل ـــد ماس ـــه تولی اولی

شـــدن ماســـک در داروخانه هـــا را توضیـــح داد.
ـــنا،  ـــا ایس ـــو ب ـــت و گ ـــا دری در گف ـــر محمدرض دکت
ــران  ــر گـ ــار مبنـــی بـ ــه برخـــی اخبـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
فروشـــی ماســـک در داروخانـــه هـــا، گفـــت: ایـــن 
ــوال  ــرا اصـ ــت. زیـ ــتباه اسـ ــاس اشـ ــه از اسـ جملـ
ـــت  ـــی اس ـــه اقالم ـــل عرض ـــه  مح ـــت داروخان محوری
کـــه تولیدکننـــدگان، تولیـــد کـــرده و در داروخانـــه 
هـــا توزیـــع مـــی کننـــد. بـــر ایـــن اســـاس اگـــر 
ارزش ریالـــی یـــک جنـــس 100 درصـــد افزایـــش 

ـــنده  ـــه فروش ـــت ک ـــوان گف ـــی ت ـــد، نم ـــی کن ـــدا م پی
ـــک  ـــث ماس ـــد. بح ـــی کن ـــی م ـــس گرانفروش آن جن

هـــم ماننـــد ســـایر کاالهاســـت.
وی افـــزود: اصـــوال در اقتصـــاد وقتـــی رابطـــه 
ـــان  ـــن می ـــورد، در ای ـــی خ ـــم م ـــد به ـــا تولی ـــه ب عرض
عـــده ای مـــی تواننـــد یـــک کاال را دچـــار چالـــش 
کننـــد و ایـــن همـــان مطلبـــی اســـت کـــه دربـــاره 
ماســـک اتفـــاق افتـــاده اســـت. در فصـــل دوم 
ـــتاد  ـــده، س ـــاز ش ـــرا آغ ـــه اخی ـــا ک ـــا کرون ـــارزه ب مب
ـــادی  ـــات اقتص ـــه حی ـــرای ادام ـــا، ب ـــا کرون ـــارزه ب مب

مـــردم پروتـــکل هـــای خاصـــی را ارائـــه کـــرد.

غامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه اردیبهشت 1۳9۸ رسمًا اعام کرد که دوچرخه سواری بانوان منع قانونی ندارد

شـمار مبتالیـان و قربانیان کروناویـروس در جهان همچنان 
رو بـه افزایـش اسـت و براسـاس آخریـن آمارهـا، شـمار 
قربانیـان بیمـاری کوویـد-19 تاکنـون بـه 613 هـزار و 293 
نفـر رسـیده اسـت.به گـزارش ایسـنا، رونـد افزایـش آمـار 
مبتالیـان بـه بیمـاری کووید-19کـه تاکنـون در 213 کشـور 
و منطقـه در جهـان شـیوع یافتـه، ادامـه دارد و این بیماری 
همچنـان در دنیـا قربانـی می گیرد.تازه تریـن آمارهـا حاکی 
از آن اسـت کـه شـمار مبتالیـان کروناویـروس جدیـد در 
جهـان تاکنـون بـه 14 میلیـون و 858 هـزار و 753 نفـر 
رسـیده و مـرگ 613 هـزار و 340 نفـر در اثـر ایـن بیمـاری 

نیـز تأیید شـده اسـت.

یـک عضـو کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس بـا 
تاکیـد بـر لـزوم آموزش بـه معلمان بـرای تدریـس آنالین  
گفـت کـه آموزش مجـازی به دانـش آموزان نیـاز به تجهیز 
سـخت افـزاری دانـش آمـوزان و آمـوزش هـای الزم بـه 
معلمـان دارد.احمـد نـادری در گفـت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار 
کـرد: نمـی تـوان به صـورت قطعی گفـت که از 15 شـهریور 
مـدارس بـه صـورت فیزیکـی آغـاز بـکار مـی کنند. چـرا که 
قبل از بازگشـایی باید وضعیت کرونا مشـخص شـود مبنی 
بـر اینکـه آیـا در آن زمـان مـوج جدیـدی از کرونا بـه وجود 
آمـده یـا اینکه کنترل شـده اسـت. لـذا صحبـت قطعی باز 
شـدن مدارس در شـرایط فعلی درسـت نیسـت.وی افزود: 
در ایـن شـرایط بایـد سـاز و کارهـای آموزش آنالیـن فراهم 
شـود از جملـه آن تجهیـز سـخت افـزاری دانـش آمـوزان 
و مجهـز کـردن آنهـا بـه تبلـت و موبایـل هوشـمند اسـت. 
همچنیـن بایـد بـه دانـش آمـوزان و والدیـن آنهـا نحـوه 
اسـتفاده از سیسـتم هـای هوشـمند آمـوزش داده شـود تا 

آنهـا سـواد رسـانه ای کافی را داشـته باشـند.

سـخنگوی آموزش و پرورش شـهر تهران از ممنوعیت الزام 
خانـواده هـا بـرای تهیـه لبـاس فـرم در کالس هـای میان 

پایـه خبر داد.
بـه گـزارش ایسـنا، مسـعود ثقفـی در جمـع خبرنـگاران بـا 
بیـان اینکـه اکنـون زمـان دریافـت کمـک هـای داوطلبانـه 
در مـدارس نیسـت اظهـار کـرد: بایـد اجـازه بدهنـد سـال 
تحصیلـی آغـاز شـود و سـپس نسـبت بـه دریافـت کمـک 

هـای داوطلبانـه اقـدام کننـد.
سـخنگوی آمـوزش و پـرورش شـهر تهـران دربـاره روپوش 
مـدارس نیـز گفـت: به غیـر از پایههـای ورودی یعنـی اول، 
هفتـم و دهـم کـه معموال مدرسـه تغییـر می کنـد، به هیچ 
عنـوان نبایـد دانـش آمـوزان را ملـزم بـه تهیـه روپـوش و 
لبـاس فـرم خاصی کننـد. این موضـوع در قالب بخشـنامه 

بـه مـدارس ابالغ شـده اسـت.

آمار جهانی 
همه گیری کرونا

ضرورت آموزش معلمان 
برای تدریس آناین

ممنوعیت الزام خانواده 
ها برای تهیه لباس فرم

تامین تجهیزات پایگاه های سنجش سالمت نوآموزانجاماندگان دریافت بیمه بیکاری کجا مراجعه کنند؟
رئیــس مرکــز فنــاوری اطالعــات، آمــار و محاســبات 
ــغ  ــه مبال ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــن اجتماع ــازمان تامی س
بیمــه بیــکاری بــرای تعــداد زیــادی از ثبــت نــام شــدگان 
ــغ  ــن مبل ــوز ای ــه هن ــراد ک ــته از اف ــاره آن دس ــت، درب ــده اس ــز ش واری
ــر  ــوال و ه ــورت س ــدگان در ص ــه ش ــت: بیم ــد گف ــرده ان ــت نک را دریاف
ــز  ــا مرک ــد ب ــی توانن ــب م ــا 8 ش ــی ت ــاعات اداری و حت ــکلی در س مش
ارتباطــات مردمــی ســازمان تمــاس بگیرنــد، همــکاران مــا پاســخگو 

هســتند.
علــی اکبــر ربیــع زاده در گفــت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان اینکــه ســازمان 
تامیــن اجتماعــی یــک مرکــز ارتباطــات مردمــی دارد کــه در یکــی 
دوســال اخیــر بــا رویــه جدیــدی شــروع بــه کار کــرده اســت گفــت: ایــن 
ــق  ــم از طری ــن 1420 و ه ــق تلف ــم از طری ــی ه ــات مردم ــز ارتباط مرک

ــت. ــترس اس ــی در دس ــن اجتماع ــازمان تامی ــایت س وبس
وی افــزود: سرشــماره 1420  بــدون نیــاز بــه پیــش کــد از سراســر کشــور 

قابــل شــماره گیــری اســت.

ــن  ــازمان تامی ــبات س ــار و محاس ــات، آم ــاوری اطالع ــز فن ــس مرک رئی
ــه همــکاران مســتقر مــا در مرکــز ارتباطــات  ــی بــا بیــان اینک اجتماع
ــه شــدگان  ــه مشــکالت بیم ــرای پاســخگویی ب ــل ب ــی کام ــی آمادگ مردم
ــم  ــر ه ــرد: اگ ــار ک ــت اظه ــوب اس ــع و خ ــان جام ــد و اطالعاتش را دارن
ــن  ــوط باشــد ای ــای مرب ــد ارجــاع و اســتعالم از معاونته موضوعــی نیازمن
ــه خوبــی راهنمایــی شــوند و  کار انجــام و تــالش مــی شــود مخاطبــان ب

ــد. ــت کنن ــود را دریاف ــخ خ پاس
ــاه  ــت: وزارت رف ــز گف ــا نی ــام کرون ــکاری ای ــه بی ــاره بیم ــع زاده درب ربی
ــا را پرداخــت  طــی ســه دوره اســفند، فروردیــن و اردیبهشــت بیمــه کرون
کــرده کــه یــک مبنــای آن بــر اســاس ســوابق موجــود و اطالعــات بیمــه 
ــن  ــم و ای ــارکت کردی ــاه مش ــا وزارت رف ــا ب ــود. م ــا ب ــال م ــدگان فع ش

ــت. ــرار گرف ــان ق ــات در اختیارش اطالع
ــراد کــه بیمــه شــده  ــه تعــدادی از اف ــا ب ــکاری کرون ــزود: بیمــه بی وی اف
ــان را  ــاص خودش ــه خ ــدام پروس ــه هرک ــد ک ــت ش ــز پرداخ ــد نی نبودن

ــتند. داش

ــار  ــالغ اعتب ــدارس کشــور از اب  رییــس ســازمان نوســازی م
ــنجش  ــای س ــتیک پایگاه ه ــای آکوس ــز اتاق ه ــرای تجهی ب

ــر داد. ــور خب ــتان های کش ــام اس ــوزان در تم ــالمت نوآم س
بــه گــزارش روز ســه شــنبه پایــگاه اطالع رســانی ســازمان نوســازی مــدارس 
کشــور، مهرالــه رخشــانی مهر در دیــدار بــا ســیدجواد حســینی رییــس 
ــرورش اســتثنایی کــه در ســازمان نوســازی مــدارس  ســازمان آمــوزش و پ
کشــور برگــزار شــد، اظهــار داشــت: منابــع اعتبــاری ســازمان متنــوع و شــامل 
اعتبــارات ملــی، اســتانی و خیریــن اســت و اعتبــارات کامــال وابســته بــه هــم 
هســتند؛ بــه طــوری کــه اگــر اعتبــارات ملــی کاهــش یابــد بــر دیگــر بخش هــا 
تاثیــر می گــذارد.وی ادامــه داد: عمــوم پروژه هــای مدرسه ســازی، مشــارکتی 
اســت و ســعی داریــم در تخصیــص اعتبــارات، پروژه هــای خّیرســاز را مــورد 

توجــه ویــژه ای قــرار دهیــم و ایــن پروژه هــا فعــال هســتند.
ــص  ــد تخصی ــه رون ــا اشــاره ب ــدارس کشــور ب ــس ســازمان نوســازی م ریی
ــی را در  ــل توجه ــد قاب ــرد: رش ــح ک ــون تصری ــال 96 تاکن ــارات از س اعتب
تخصیــص اعتبــارات داشــتیم و اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده را از 470 

میلیــارد تومــان در ســال 96 بــه بیــش از 3 هــزار میلیــارد تومــان افزایــش 
ــم. دادی

وی دربــاره رســیدگی بــه وضعیــت کالس هــای درس مــدارس دانش آمــوزان 
ــی  ــای کانکس ــام کالس ه ــع آوری تم ــر جم ــد ب ــا تاکی ــژه ب ــای وی ــا نیازه ب
گفــت: بایــد اهتمــام ویــژه ای بــرای ایــن مــدارس داشــته باشــیم و بهتریــن 
مــدارس بــا کامل تریــن تجهیــزات را در اختیــار دانــش آمــوزان ایــن 

ــم. ــرار دهی مــدارس ق
رخشــانی مهر از ابــالغ اعتبــار بــرای تجهیــز اتاق هــای آکوســتیک پایگاه هــای 
ســنجش ســالمت در تمــام اســتان های کشــور خبــر داد و بیــان کــرد: نــگاه 
ــرورش  ــوزش و پ ــاز آم ــورد نی ــزات و فضاهــای م ــن تجهی ــه تامی ــژه ای ب وی
اســتثنایی داریــم. ســید جــواد حســینی رییــس ســازمان آمــوزش و پــرورش 
اســتثنایی بــا تجلیــل از اقدامــات انجــام شــده در ســازمان نوســازی مــدارس 
بــرای تامیــن فضاهــای آموزشــی بیــان کــرد: جهــش بســیار بــاالی اعتبــارات 
نوســازی را شــاهد بودیــم و امســال هــم توجــه ویــژه ای بــه ســاخت و ســاز 

مــدارس دانــش آمــوزان بــا نیازهــای ویــژه شــده اســت.
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تبدیل بناهای قدیمی اداره ماهیان خاویاری بندر ترکمن به موزه
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ترکمن از احیای بناهای قدیمی اداره ماهیان خاویاری در جزیره آشوراده و 

تبدیل آن به موزه خبر داد.

»کمپینگ« در دوران کرونا امن است؟فصل سوم تهیه نقشه باستانشناسی دشت مرودشت
مدیـــر پایـــگاه میـــراث جهانـــی تخـــت جمشـــید گفـــت: 
ـــی  ـــه باستان شناس ـــه نقش ـــی و تهی ـــل بررس ـــومین فص س
ـــی  ـــکده باستان شناس ـــوز پژوهش ـــا مج ـــت ب ـــت مرودش دش
ــی  ــان داخلـ ــط باستان شناسـ ــور توسـ ــی کشـ ــگاه میراث فرهنگـ پژوهشـ

ـــت. ـــده اس ـــاز ش آغ
حمیـــد فدایـــی افـــزود: تهیـــه نقشـــه باستان شناســـی منطقـــه پارســـه و 
دشـــت مرودشـــت از طرح هـــای مهمـــی اســـت کـــه در طـــول ســـال های 
گذشـــته توســـط گـــروه باستان شناســـی پایـــگاه میـــراث جهانـــی تخـــت 
ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــتان، انج ـــکاری اداره کل اس ـــا هم ـــری و ب ـــید پیگی جمش
ـــارس،  ـــی ف ـــراث فرهنگ ـــی می ـــط عموم ـــل از رواب ـــه نق ـــزارش ایســـنا ب ـــه گ ب
ـــک  ـــدت ی ـــه م ـــی، ب ـــن بررس ـــل از ای ـــومین فص ـــون س ـــت: اکن ـــی گف فدای
دوره برنامه ریـــزی شـــده و عملیـــات میدانـــی آن توســـط همـــکاران 
ـــده  ـــاز ش ـــی آغ ـــد باران ـــتی وحی ـــه سرپرس ـــگاه، ب ـــن پای ـــناس ای باستان ش

ـــت. اس
ـــی رود  ـــد م ـــه داد: امی ـــی تخـــت جمشـــید ادام ـــراث جهان ـــگاه می ـــر پای مدی

در طـــول ایـــن برنامـــه، شناســـایی و مســـتندنگاری، بخشـــی دیگـــر از 
ــه  ــوط بـ ــات مربـ ــا و اطالعـ ــه و یافته هـ ــی منطقـ ــای تاریخـ ظرفیت هـ
محوطه هـــای باســـتانی حاصـــل از ایـــن بررســـی را بتـــوان بـــر روی 

سیســـتم مختصـــات جغرافیایـــی GIS ارائـــه کـــرد.
ـــی  ـــراث جهان ـــگاه می ـــی پای ـــروه باستان شناس ـــناس گ ـــی کارش ـــد باران وحی
ــه باستان شناســـی  ــه نقشـ ــید و سرپرســـت بررســـی تهیـ تخـــت جمشـ
ــایی  ــی و شناسـ ــوم بررسـ ــل سـ ــت: فصـ ــز گفـ ــت نیـ ــت مرودشـ دشـ
دشـــت مرودشـــت به منظـــور تهیـــه نقشـــه باستان شناســـی مرودشـــت، 
دربرگیرنـــده حریـــم درجـــه ســـه مجموعـــه جهانـــی تخـــت جمشـــید و 

مرودشـــت اســـت.
او افـــزود: بـــا توجـــه بـــه فصـــول گذشـــته در ایـــن بررســـی ها، تعـــداد 
402 محوطـــه در دشـــت میان کوهـــی ایـــن حـــوزه در حریـــم یـــک و دو 
ـــه  ـــی تخـــت جمشـــید بررســـی و گـــزارش هـــر کـــدام جداگان مجموعـــه جهان

ـــت. ـــده اس ـــه ش ارائ

85 درصــد آمریکایــی هــا بــه دلیــل مخاطــرات ابتــال بــه 
ویــروس کوویــد 19 ترجیــح مــی دهند تعطیالت تابســتان 
را زمینــی ســفر کننــد. جســت و جــوی واژه »کمپینــگ« 
در اینترنــت بــه رقــم نجومــی رســیده اســت. در گــوگل جســت و جــوی ایــن 
کلمــه کلیــدی بــه باالتریــن حــد خــود در 10 ســال گذشــته، دســت یافتــه. ایــن 
اطالعــات را شــرکت اکســپدیا )Expedia( منتشــر کــرده اســت. حــاال یکــی 
از مهمتریــن پرســش مســافران ایــن اســت بــا تغییــر شــکلی کــه در ســفرها 
پیــش آمــده، چقــدر مــی تــوان بــه کمپینــگ و یــا همــان اقامــت در چادرهــای 
مســافرتی در دوارن کرونــا اعتمــاد کــرد؟ کمــپ هــا در بیشــتر کشــورها، حریــم 
مشــخصی دارنــد کــه بعضــی از آن هــا در ازای دریافــت مبلغــی، بــه مســافران 
ــویی،  ــام، لباسش ــتی، حم ــرویس بهداش ــرق، س ــرم، ب ــل آب گ ــی مث خدمات
آشــپزخانه، فروشــگاه، کافــه، کابیــن و تخــت مــی دهنــد. در نتیجــه مســافران 
اجــازه ندارنــد در هــر نقطــه ای از طبیعــت و یــا فضــای بــاز، کمــپ یــا چــادر 
مســافرتی برپــا کننــد، درصــورت تخطــی از ایــن قانــون نیــز بــا کمپرهــا برخــورد 
مــی شــود. بــا عالمگیــر شــدن ویــروس کرونــا تعــداد متقاضیــان کمپینــگ 

بیشــتر شــده، هرچنــد کــه از ظرفیــت اقامــت در کمــپ ها کاســته شــده اســت، 
بــرای همیــن بــه مســافران توصیــه مــی شــود قبــل از آنکــه بــه جــاده بزننــد 

محــل کمــپ را رزرو کننــد.
در ایــران امــا اوضــاع متفــاوت اســت؛ اغلــب محدودیتــی بــرای کمپینــگ یــا 
چــادر زدن در طبیعــت و یــا فضــای بــاز و حتــی محیــط شــهری وجود نــدارد. از 
ســویی، فضایــی کــه گاه توســط شــهرداری هــا و دهیــاری هــا بــا عنــوان کمــپ 
مســافرتی آمــاده شــده آنچنــان مجهــز نیســت کــه اینترنتــی و از قبــل امــکان 
رزرو داشــته باشــند و یــا وضعیــت بهداشــت و نــوع نظــارت بــر آن هــا بــه گونــه 
ای نیســت کــه بــه مســافر اطمینــان خاطــر بدهــد. بــا این وجــود طبق گزارشــی 
کــه آژانــس هــای مســافرتی و وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
دســتی کشــورمان داده انــد بــا شــدت گرفتــن ســفرهای زمینــی و خانوادگــی، 
درحــال حاضــر کمپینــگ در طبیعــت و محیــط بــاز با اســتقبال بیشــتری روبرو 
شــده اســت. حــال بــا توجــه بــه نیــازی کــه تشــدید شــده، ســوال ایــن اســت 

در دوران کرونــا چطــور مــی تــوان بــا امنیــت بــه کمپینــگ رفــت؟

پـس از صـدور فرمـان تغییـر کاربـری مـوزه »ایاصوفیـه« به 
مسـجد، دولـت ترکیـه اعـالم کـرد موزاییک هایـی کـه چهره 
مریـم مقـدس و جبرئیـل را بـه تصویـر می کشـند هنـگام 
گشـایش ایـن مـکان بـه روی نمازگـزاران پوشـانده خواهنـد 

. شد
بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از آرت نیوزپیپـر، »رجـب طیب 
اردوغـان« رئیـس جمهـور ترکیـه اوایـل مـاه جـاری فرمـان 
تغییـر کاربـری مـوزه »ایاصوفیـه« به مسـجد را صـادر کرد و 
طبـق اعـالم قبلـی، مسـلمانان در روز جمعـه در »ایاصوفیه« 

نمـاز اقامـه خواهنـد کرد.
از »ایاصوفیـه«،  اردوغـان«  بازدیـد »رجـب طیـب  از  پـس 
»بیزانسـی«  موزاییک هـای  اعـالم کـرد  دولـت  سـخنگوی 
کـه مریـم مقـدس و جبرئیـل را بـه تصویـر می کشـند و در 
مقابـل قبلـه قـرار دارند با پرده هایی پوشـانده خواهند شـد و 
زمانـی کـه نمازگزاران بـرای اقامه نمـاز در »ایاصوفیه« حضور 
نداشـته باشـند این موزاییک ها برای تمامـی بازدیدکننگان و 

گردشـگران بـه نمایـش گذاشـته خواهند شـد.
موزاییکـی کـه مریـم مقـدس را بـا پس زمینـه ای طالیـی به 
تصویر می کشـد یکی از مشـهورترین آثار هنری »بیزانسـی« 
واقـع در »ایاصوفیـه« اسـت. ایـن موزاییـک در قـرن نهـم 
میـالدی خلـق شـد و پـس از وقـوع زمین لـرزه ای شـدید، 
در قـرن چهاردهـم بازسـازی شـد. تصاویـری از دو فرشـته 
جبرئیـل و میکائیـل کـه در کنـار مریـم مقـدس قـرار دارنـد 
نیـز در کنـار تصویـر مریم مقـدس خلق شـد. بالفاصله پس 
از آن کـه اسـتانبول کنونـی توسـط سـلطان محمـد دوم در 
سـال 1453 فتح شـد، »ایاصوفیه« به مسـجد تبدیل شـد. 
در طـول فرمانروایـی سـلطان سـلیمان اول نیـز موزاییک هـا 
و فرسـکوهایی کـه مضامیـن مسـیحیت را دربـر داشـتند، 
پوشـانده شـدند و بعدهـا در نتیجـه یـک پروژه عظیـم برای 
بازسـازی مسجد توسـط معماران ایتالیایی-سوئیسی که در 
طـول سـال های 1847 تـا 1849 صورت گرفـت، یک محراب 

آراسـته در پاییـن موزاییـک مریـم مقدس سـاخته شـد.

سوژه پوشاندن آثار 
مسیحیت در 

»ایاصوفیه«

آغاز هویت بخشی به پارچه های سوخته تخت جمشید

مجموعه کاخ های تخت جمشید، در سال )۳۳۰ پیش از میاد( به دست اسکندر مقدونی به آتش کشیده شد

علمــی  هیئــت  عضــو 
پژوهشــکده حفاظــت و 
مرمــت آثــار تاریخــی – 
ــاره  ــا اش ــی ب ــات میدان ــی عملی فرهنگ
بــه پایــان نخســتین مرحلــه پــروژه 
اطالعاتــی  و  کالبــدی  ســاماندهی 
ــده  ــت آم ــه دس ــوخته ب ــای س پارچه ه
میــراث  محوطــه  حفاری هــای  از 
جهانــی تخــت جمشــید، هــدف از ایــن 
پــروژه را تفکیــک و هویــت بخشــی 
ــازی  ــاده س ــف و آم ــات مختل ــه قطع ب
آن هــا بــرای مطالعــات بیشــتر و انجــام 
اقدامــات حفاظتــی بعــدی عنــوان کــرد.
ــه  ــا اشــاره ب شــهرزاد امیــن شــیرازی ب
جزئیــات ایــن پــروژه و طــرح در دســت 

اقــدام، گفــت: آثــار مــد نظــر ایــن پروژه 
ــه  ــی از پارچ ــی و متنوع ــات کوچک قطع
هــای ذغــال شــده اند کــه بــه نظــر 
ــت  ــه تخ ــای اولی ــد از کاوش ه می رس

ــند. ــده باش ــت آم ــیدبه دس جمش
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن قطعــات 
کربونیــزه شــده، ســال های متمــادی 
در  و  مجموعــه  یــک  صــورت  بــه 
تخــت  مــوزه  مخــزن  در  جعبــه ای 

شــدند. مــی  نگهــداری  جمشــید 
ــن  ــرد: اولی ــح ک ــیرازی تصری ــن ش امی
بــه  مــا  توجــه   1395 ســال  در  بــار 
ایــن موضــوع جلــب شــد، کــه بــه 
غیــر از نمونــه پارچــه ذغالــی شــده 
ای کــه در مــوزه تخــت جمشــید در 

 ، شــده  گذاشــته  نمایــش  معــرض 
پارچــه  بقایــای  از  بیشــتری  مقادیــر 
ای و کربونیــزه شــده نیــز در جعبــه 
ای بــه صــورت یــک جــا در مخــزن 
ــزود:  ــی شــود. او اف ــداری م ــوزه نگه م
ــه  ــای اولی ــی ه ــان بررس ــان زم از هم
بــرای شــناخت ماهیــت بقایــای ذغالــی 
و  شناســی  باســتان  هــای  پارچــه 
ــه خصــوص  ــن مجموعــه ب تاریخچــه ای
آغــاز گشــت تــا در ســال 1398، پــروژه 
حاضــر بــه صــورت مشــترک بــرای اجــرا 
بیــن پژوهشــکده حفاظــت و مرمــت 
پایــگاه  و  فرهنگــی   – تاریخــی  آثــار 
ــد. ــف ش ــه تعری ــی پارس ــراث جهان می
عمومــی  روابــط  اعــالم  براســاس 

فرهنگــی،  میــراث  پژوهشــگاه 
گردشــگری و صنایــع دســتی، شــیرازی 
و  تفکیــک  را  حاضــر  پــروژه  هــدف 
هویــت بخشــی بــه قطعــات مختلــف و 
ــات  ــرای مطالع ــا ب ــاده ســازی آن ه آم
بیشــتر و انجــام اقدامــات حفاظتــی 
بعــدی دانســت و گفــت: از آن جــا کــه 
ــوان  ــت عن ــی تح ــا همگ ــن پارچه ه ای
ــید  ــت جمش ــوخته تخ ــرده س ــی پ کل
طبقــه  در  شــماره کلــی  یــک  بــا  و 
شــده  ثبــت  مطالعاتــی  آثــار  بنــدی 
ــی  ــدن قطعات ــه دی ــد اولی ــد، در بازدی ان
ــه  ــن مجموع ــر در ای ــاوت از یکدیگ متف
توجــه مــا را جلــب کــرد. عضــو هیئــت 
ــت  ــت و مرم ــکده حفاظ ــی پژوهش علم
ــان  ــی خاطرنش ــی – فرهنگ ــار تاریخ آث
ــه  ــای اولی ــی ه ــد از بررس ــاخت: بع س
ــه  ــه متوج ــن مجموع ــطحی ای ــه س الی
شــدیم کــه بقایــای نگهــداری شــده در 
ایــن جعبــه، تنوعــی از پارچــه هــای 
مــی گیرنــد کــه  بــر  در  را  مختلــف 
ــی  ــر اقدام ــش از ه ضــروری اســت پی
ــه  ــف پارچ ــواع مختل ــایی ان ــه شناس ب
هــا و طبقــه بنــدی آن هــا پرداختــه 

ــود. ش
ایــن  بــه  اشــاره  بــا  مجــری طــرح 
ــه  10 روز  ــه ک ــن مرحل ــه در ای ــه ک نکت
ــه  ــق ب ــروه موف ــد گ ــول انجامی ــه ط ب
و  اول  الیــه  از  قطعــه   219 تفکیــک 
ــرد:  ــح ک ــه شــد تصری ســطحی مجموع
ــازی،  ــتند س ــًا مس ــات تمام ــن قطع ای
ــد  ــده ان ــذاری ش ــماره گ ــی  و ش بررس
اســتانداردی کــه  هــای  جعبــه  در  و 
بــرای نگهــداری آن هــا تهیــه شــده، بــه 

ــد. ــه ان ــرار گرفت ــک ق تفکی

بــه دلیــل حساســیت کار جــدا ســازی و 
خــروج قطعــات از جعبــه اولیــه، کار بــا 
صــرف زمــان و حوصلــه بیشــتری انجام 
ســاماندهی  قطعــات  تعــداد  و  شــد 
ــی  ــر م ــه نظ ــه ب ــن مرحل ــده در ای ش
رســد تنهــا یــک ســوم از مجمــوع تکــه 
پارچــه هــا باشــند.  وی افــزود: پارچــه 
ــی،  ــه دلیــل ماهیــت و منشــاء آل هــا ب
ــه  ــار ب ــن آث ــیب پذیرتری ــه آس از جمل
شــمار رفتــه و بــه همیــن دلیــل در 
ــده  ــت آم ــه دس ــای ب ــه ه ــان یافت می
از کاوش هــای باســتان شناســی بــه 
ــر  نســبت ســایر اشــیاء بســیار کمیاب ت
و محــدود ترنــد و دامنــه اطالعاتــی کــه 
ــه آن  ــی و مطالع ــتفاده از بررس ــا اس ب
ــه دســت آورد بســیار  ــوان ب ــی ت ــا م ه

ــت. ــیع اس ــترده و وس گس

بــه گفتــه مجــری ایــن طــرح، در حــال 
حاضــر بررســی اطالعــات بــه دســت 
ــردازش  ــت پ ــه جه ــن مرحل ــده از ای آم
انجــام  حــال  در  گیــری  نتیجــه  و 
ــه صــورت  ــک ب ــده نزدی اســت و در آین
نشســت های ویــژه و مقــاالت علمــی 

ــد. ــد ش ــر خواه منتش
ایــن عملیــات بــه مــدت 10 روز توســط 
ــت  ــکده حفاظ ــی از پژوهش ــم اعزام تی
تاریخــی – فرهنگــی  آثــار  و مرمــت 
ســحر  شــیرازی،  امیــن  »شــهرزاد 
حســین  و  محتشــم  زینــب  برهــان، 
پارســه  پایــگاه  همــکاران  و  بیگــی« 
شــیری،  انیســه  فدایــی،  »حمیــد 
محمــد رضــا علیخــواه« بــه صــورت 

انجــام گرفــت. مشــترک 

چهارمین جلسـه شـورای راهبـردی انتخاب 
شـهرها و روسـتاهای ملـی صنایع دسـتی، 
معـاون  محمودیـان  پویـا  حضـور  بـا 
تاریخـی  عمـارت  در  صنایع دسـتی کشـور 

برگـزار شـد. کوشـک 
ایـن  در  میراث آریـا،  خبرنـگار  به گـزارش 
نشسـت پرونـده شـهر فیـروزه در اسـتان 
خراسـان رضوی به عنوان شـهر ملی فیروزه، 
یـزد  و  انگشـتر  به عنـوان شـهر ملـی  قـم 
به عنوان شـهر ملی زیورآالت بررسـی شد.در 
چهارمین جلسـه شـورای راهبـردی انتخاب 
شـهرها و روسـتاهای ملی صنایع دستی که 

بـا حضور مدیران کل معاونت صنایع دسـتی 
و تعـدادی از نماینـدگان مجلس، مسـئوالن 
اسـتانی و مدیـران کل میراث فرهنگـی سـه 
اسـتان خراسـان رضـوی، قـم و یـزد برگزار 
شـد، پرونده ثبت ملی شـهرها و روستاهای 
سـه اسـتان خراسـان رضـوی، قـم و یـزد 
بـه صـورت جداگانـه بررسـی شـد و در هـر 
جلسـه مدیـران کل اسـتان ها، نماینـدگان 
مجلـس و مسـئوالنی از ایـن اسـتان ها بـه 
دفـاع از ظرفیت هـای شـهرها و روسـتاهای 
پیشـنهادی برای ثبـت پرداختنـد. در اولین 
جلسـه از ایـن نشسـت موضوع ثبـت ملی 

رضـوی  خراسـان  اسـتان  فیـروزه  شـهر 
به عنـوان شـهر ملـی فیـروزه مـورد بررسـی 
قـرار گرفـت کـه پویـا محمودیـان معـاون 
صنایع دسـتی کشـور در این خصوص گفت: 
»مـوارد اشـکال پرونـده ای که امسـال برای 

شـهر فیـروزه ارسـال شـده اسـت، برطـرف 
شـده و بـا توجه به ظرفیت هایی کـه در این 
شـهر وجـود دارد، امیدواریـم شـهر فیـروزه 

به عنـوان شـهر ملـی ثبـت شـود.«

یزد، قم و فیروزه شهر ملی 
صنایع دستی می شوند

تدوین 3 طرح برای توسعه
 بازار گردشگری

ــات  ــریح اقدام ــن تش ــی ضم ــردی و اتومبیل ران ــون جهان گ ــل کان مدیرعام
صورت گرفتــه در ســازمان متبوعــش بــرای دوران کرونــا از تدویــن ســه طــرح 
ــازار بــه ســمت اســتفاده از  ــازار گردشــگری در راســتای تحریــک ب توســعه ب

تأسیســات رســمی گردشــگری خبــر داد.
ــی در گفت وگــو  ــون جهان گــردی و اتومبیل ران ــی مدیرعامــل کان حســین ارباب
بــا خبرنــگار میراث آریــا بیــان کــرد: »بــه شــدت بــه دنبــال توســعه و افزایــش 
نــاوگان امدادخــودرو و تســهیل اســتفاده مــردم از ایــن امکانــات هســتیم. در 
همیــن راســتا کارت هــای طالیــی، نقــره ای، برنــز و المــاس یک ســاله صــادر 
ــا شــرایط و قیمــت مناســبی  ــم کــه هــر کــدام خدمــات مختلفــی را ب کردی
ارائــه می دهنــد.« او بــا اشــاره بــه اینکــه امدادخــودرو بــه عنــوان بزرگ تریــن 
ــانی  ــال خدمات رس ــبانه روز در ح ــاعت ش ــور در 24 س ــدادی کش ــاوگان ام ن
ــی  ــه تعطیل ــد 19 کــه منجــر ب ــا شــیوع بیمــاری کووی ــا ب ــزود: »م اســت، اف
نــاوگان حمل ونقــل عمومــی و اســتفاده بیشــتر مــردم از اتومبیل هــای 
ــه  ــم. ب ــه کردی ــتر و بهین ــودرو را بیش ــانی امدادخ ــد، خدمت رس ــخصی ش ش
جــرأت می تــوان گفــت کــه در تمامــی نقــاط کشــور ایــن خدمــات در اســرع 

وقــت ارائــه داده شــد.«

ته
نک

خت جمشـید در شمال شهرستان مرودشـت، شمال استان 
فارس )شـمال شـرقی شـیراز( جای دارد. در فاصلٔه ۶ و نیم 
کیلومتری از تخت جمشـید نقش رسـتم قـرار دارد. در نقش 
رسـتم آرامگاه هـای شاهنشـاهانی ماننـد داریـوش بـزرگ/ 
خشایارشـا/ اردشـیر یکم و داریـوش دوم واقع اسـت. عاوه 
بـر نقـش رسـتم دو آرامـگاه بـه صـورت کامـًا تمام شـده و 
یـک آرامـگاه به صورت نیمـه تمام در تخت جمشـید موجود 

است.
آرامگاه هایـی کـه در دامنـٔه کـوه رحمـت و مشـرف بـه تخت 
جمشـید واقع شده اسـت متعلـق به اردشـیر دوم و اردشـیر 
سـوم می باشـد. در جنـوب تخـت جمشـید یـک آرامـگاه به 
صـورت نیمـه تمـام رها شده اسـت کـه بر اسـاس نظر بعضی 

از باسـتان شناسـان متعلق داریوش سـوم اسـت.
ایـن مـکان تاریخـی از سـال 19۷9 یکـی از آثـار ثبـت شـدٔه 

ایـران در میـراث جهانـی یونسـکو اسـت.

دستگیری عامل خرید و فروش اموال تاریخیبازدید نظارتی از کارگاه های صنایع دستی
میـراث  فرهنگـی،  اداره  رئیـس 
بنـدر  دسـتی  صنایـع   و  گردشـگری 
نظارتـی  بازدیـد  مـورد   110 از  ترکمـن 
ماهـه  در سـه  کارگاه هـای صنایع دسـتی شهرسـتان  از 
میراث آریـا  داد.به گـزارش  خبـر  سـال جاری  نخسـت 
میراث فرهنگـی،  اداره کل  عمومـی  روابـط  از  به نقـل 
محمـد  اسـتان گلسـتان،  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
نصیری خلیلـی روز سه شـنبه 23 تیرمـاه 99 بـا اعـالم 
ایـن خبـر گفـت: »در سـه ماهه نخسـت سـال جـاری 
حـدود 50 بازدیـد بـرای صـدور و تمدیـد پروانـه تولیـد 
انفـرادی، 40 بازدیـد مشـترک به همراه کارشناسـان اداره 
تأمیـن اجتماعـی در راسـتای راسـتی آزمایی هنرمنـدان 

بیمـه شـده و 20 بازدیـد مشـترک به همـراه کارشناسـان 
اداره تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی در راسـتای دریافـت 
اجـرا  شهرسـتان  صنایع دسـتی  حـوزه  در  تسـهیالت 
شـده اسـت.«او بیـان کرد: »هـدف از بازدیـد کارگاه های 
هنرمنـدان صنایع دسـتی نظـارت بر تولید بهتر و بیشـتر، 
شناسـایی مشـکالت هنرمندان در امـر تولید و فروش و 
راهنمایـی هنرمنـدان بـرای تولیـد محصوالت بـا کیفیت 
مناسـب تر و متناسـب بـا سـلیقه روز اسـت.« رئیـس 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی بندر ترکمن 
افزود: »بیشـترین مشـکالت هنرمنـدان افزایش قیمت 
مـواد اولیـه و نبـود بازار فـروش با توجه به شـیوع کرونا 

و سـیل سـال گذشـته اسـت.«

میــراث   حفاظــت   یــگان  فرمانــده 
از  شــرقی  آذربایجــان  فرهنگــی 
خریدوفــروش  عامــل  دســتگیری 
داد.به گــزارش  خبــر  مراغــه  در  تاریخــی  امــوال 
اداره کل  روابط عمومــی  از  به نقــل  میراث آریــا 
ــتان  ــتی اس ــگری و صنایع دس ــی، گردش میراث فرهنگ
آذربایجــان  شــرقی، کاظــم داداشــی روز سه شــنبه 
ــه  ــر گفــت: »ب 31 تیرمــاه 99، ضمــن اعــالم ایــن خب
دنبــال گــزارش  دوســتداران میراث فرهنگــی مبنــی بــر 
خریــد و فــروش غیرقانونــی امــوال تاریخــی در شــهر 
ــتان  ــت شهرس ــگان حفاظ ــروی ی ــه، نی ــی مراغ تاریخ
طــی عملیاتــی بــا شناســایی محــل موردنظــر، از خریــد 

و فــروش غیرقانونــی ایــن امــوال جلوگیــری کــرد.«او 
افــزود: »طــی ایــن عملیــات کــه بــا همــکاری نیــروی 
ــون در  ــرد مظن ــد، ف ــام ش ــتان انج ــی شهرس انتظام
محــل ســکونت شناســایی و شــش قلم شــیء عتیقــه 
از خــودروی مالــک کشــف و ضبــط شــد.«فرمانده 
یــگان حفاظــت میراث فرهنگــی آذربایجــان شــرقی 
ــه  ــه همــراه اقــالم مکشــوفه ب گفــت: »فــرد خاطــی ب
ــی ارجــاع داده شــد،  ــه مراجــع قضای ــم ب ــوان مته عن
مراحــل قانونــی بــرای اخــذ نظریــه کارشناســی امــوال 
مکشــوفه، طــرح شــکایت و اقــدام حقوقــی مقتضــی، 

بــا هماهنگــی اداره کل اســتان انجــام می شــود.«

رنا
 ای

س:
عک
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ــا  ــی کشــور، ب ــور مالیات ســازمان ام
داران  فراخوانــی، جایــگاه  صــدور 
ســوخت را بــه عنــوان مشــموالن 
نظــام  اجــرای  هشــتم  مرحلــه 
ــت  ــزوده، جه ــر ارزش اف ــات ب مالی
ــی  ــام مالیات ــن نظ ــام در ای ــت ن ثب

فراخوان کرد.
ــی اداره  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان ، 
خصــوص  در  ســلمانی  محمــد 
ــرای  ــتم اج ــه هش ــموالن مرحل مش
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــام مالی نظ
مفــاد  بــه  عنایــت  بــا  گفــت: 

 )2( مــاده  بنــد)3(  جــزء)پ( 
ــف(  ــد )ال ــی بن ــه اجرای ــن نام آیی
ــون  ــاده واحــده قان تبصــره )14( م
بودجــه ســال 1399 کل کشــور و 
مقــررات  از  حاصــل  اختیــارات 
بــر  مالیــات  قانــون   )18( مــاده 
ارزش افــزوده، کلیــه جایــگاه داران 
ــت و  ــای نف ــرآورده ه ــوخت )ف س
گاز( بــا هــر حجــم از فــروش و یــا 
درآمــد کاال و ارایــه خدمــات کــه 
ــه موجــب فراخــوان هــای قبلــی،  ب
قانــون  اجــرای  بــرای  تاکنــون 
مشــمول  انــد،  نشــده  فراخــوان 

ــر ارزش  ــات ب ــون مالی ــرای قان اج
 1399 ســال  ابتــدای  از  افــزوده 

باشند. می 
مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان 
کرمــان خاطرنشــان کــرد: اشــخاص 
ــخ  ــن فراخــوان، از تاری مشــمول ای
ــف  ــاه 1399 مکل ــن م یکــم فروردی
در  مقــرر  تکالیــف  اجــرای  بــه 

باشند. قانون می 
وی ادامــه داد: اشــخاص مذکــور 
اجــرای  تاریــخ  از  بعــد  کــه 
ــیس و  ــاد، تاس ــز ایج ــوان نی فراخ
ــا شــروع  ــت مــی رســند و ی ــه ثب ب

ــد، در  ــی کنن ــت م ــه انجــام فعالی ب
ــم از  ــر حج ــا ه ــت ب ــورت فعالی ص
و  )کاال  درآمــد  یــا  و  فــروش 
ــون  ــرای قان ــمول اج ــت( مش خدم
مــی  فعالیــت  شــروع  تاریــخ  از 

باشند.
ســلمانی اظهــار داشــت: جایــگاه 
دارانــی کــه واجــد شــرایط فراخــوان 
ــرای  ــی و اج ــده قبل ــاد ش ــای ی ه
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی قان
صــورت  در  حتــی  انــد،  بــوده 
مشــمولیت  شــرایط  بــا  انطبــاق 
مرحلــه هشــتم ثبــت نــام ایــن 
مودیــان  جــزو  مالیاتــی،  نظــام 
ــام  ــت ن ــی ثب مشــمول مراحــل قبل
و  محســوب  قانــون  اجــرای  و 
از  مقــررات  اجــرای  بــه  مکلــف 
تاریــخ شــمول فراخــوان مربــوط 

بود. خواهند 
مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان 
کــرد:  تاکیــد  همچنیــن  کرمــان 
کارمــزد و مالیــات و عــوارض ارزش 
افــزوده جایــگاه داران در قیمــت 
هــای  فــرآورده  تکلیفــی  هــای 
نفــت وگاز لحــاظ شــده اســت و 
وصــول  اجــازه  داران  جایــگاه 
ــزوده  ــوارض ارزش اف ــات و ع مالی
ــده را  ــن ش ــت تعیی ــر قیم ــازاد ب م

از خریداران ســوخت ندارند.
فعــاالن  کــرد:  تصریــح  وی 
ــت  ــده جه ــوان ش ــادی فراخ اقتص
ثبــت نــام در نظــام مالیــات بــر 
ارزش افــزوده مــی بایســت بــه 
الکترونیــک  عملیــات  ســامانه 
 tax.gov.ir مالیاتــی بــه نشــانی

نمایند. مراجعه 

با صدور فراخوانی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور:
جایگاه داران سوخت، مشمول اجرای 

مالیات بر ارزش افزوده شدند

سودوکو شماره 1۷۸۳

پاسخ سودوکو شماره 1۷۸۲

افقی
 1 - منقار کوتاه - شــهر فلســطین  

- گام - جابجــا كردن چیزی2 - 

گنبد - خواســتن، در خواست - مزه 

فلفــل3 - روایت كننده - نشــانه - بله 

تهرانی، وســیله درودگری - سرود 

دســته جمعی، ناشنوا، آب شرعی4 

- شــهر بادگیرها، استان کویری - 

ماشــین پنبه پاك كنی - زندگی 

كن - پســت و فرومایه، فرومایه، 

خســیس5 - دانه خوشبو، سیاهدانه 

معطر - بی خطر، جای آســوده، 

اطمینان - از زنان شــاعر هند6 - نام 

بنای تاریخــی - بیابان7 - هزینه 

درس خواندن - وصف نوعی ســرو - 

گریســتن، گریه كردن8 - مخلوقات، 

آفریده شــدگان، ویتنام قدیم - خدعه 

و نیرنــگ، مكــر - صدا، صوت، نغمه و 

بانگ - حــرف تعجب، تعجب زنانه، 

گشــوده9 - پراکنده کردن - عضو 

پرواز، اندام پرواز پرنده - ســوگند - 

دام صیــاد10 - خدای دراویش، خدای 

قلندر - شــاه مغول - ناسازگاری، تنفر 

طبیعــی11 - اختراع گوتنبرگ - زود 

نیســت، صومعه، مقابل زود12 - كالم 

نارســا، غیر خالص - یاری دهنده 

- دور فرنگــی، فانوس دریایی13 

- مقابل فرعی، بنیادی و اساســی، 

حقیقی و واقعی - شــهری در فارس 

- لنا وارونه - كلمه پرســش14 - 

مفتــول، نقــره - تخم گیاه مخصوص 

كشــت - چغندر پخته - پیش رو15 

- پهلــوان - گیاه مرداب - احتمال 

و شومی میمنت 

عمودی 
1 - اثری فلســفی از اومبرتو 

اکو2 - زمان بی آغاز، روز الســت، 

دیرینگــی - از جزایــر ژاپن - نجیب، 

باگوهر3 - مور چه کوچک - ســکون 

و آرامش - كســی كه متدین به دین 

اســالم باشد4 - توانگر - دردناك، 

دردآور - خواننــده قرآن5 - رایگان، 

پســر طهماسب - روز آخر هفته، 

آدینــه - قرقــی - كیف التین6 - چهره 

نمــا، ابزار خود بینی - ســنگ معدنی  

- اجــازه دادن، گوش، رخصت7 

- گل و خــاک - مرد ترش روی - 

مرطوب8 - ماش هندی - پارســا، 

پرهیزگار - اصطالحی درشــطرنج9 - 

خرس فلكی، خرس آســمان - مادر 

بزرگ - شــیرینی فروش - تكیه10 

- طایفه ای از تاتار، نژاد همســایه 

شــمالی - جلگه وســیع، جلگه بزرگ 

علفــزار - زمان بــی انتها، زندانی مادام 

العمــر، همیشــه11 - بازی قهوه خانه 

ای - محلــی - جمع فن12 - مادر 

بــزرگ - قایــق و بلم - زیر پای راننده 

اســت13 - بچه می کشد، قامت، 

اندازه - جهان - الســتیك ماشین 

- مــكان، مرغ می رود، رختخواب14 

- خون آشــام دریایی - مولف کاندید 

- قلیــان15 - جــوان - آبزی مفید - 

پیروان دین موسی

جدول شماره 1۷۸۳

 پیام
 ایران

بیش از ۵۰۰ دستگاه کنتور خراب آب در شهرستان سیرجان تعویض شد
 طی سه ماه نخست سال جاری ،549 دستگاه کنتور خراب در شهرستان سیرجان تعویض شد.
مجید میرشاهی مدیرعامل شرکت آبفا شهرستان سیرجان گفت:به منظور فراهم نمودن شرایط الزم جهت کنترل مصرف 
و خدمات رسانی شایسته تر به مشترکین و شهروندان و همچنین جلوگیری از هدررفت آب و کاهش اثرات منفی آن بر 
 تاسیسات آبرسانی ، یکی از اقداماتی که توسط شرکت های آب و فاضالب انجام می شود تعویض کنتورهای خراب می باشد.  

به استناد ماده 1۲ قانون ثبت اسناد 
و امالک و مواد ۵۴ و ۵9 اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت اسناد و امالک بدین وسیله 
فهرست امالک مجهول المالکی که در سه ماهه 
اول سال 1399 ) فروردین، اردیبهشت و خرداد( 
واقع در بخش 9 و 1۰ کرمان مورد تقاضای ثبت 
واقع شده اند به ترتیب پالک، نام متقاضی، میزان و 
نوع ملک، مساحت و محل وقوع ملک به شرح ذیل 

آگهی می شود : 
از  ثبت شده در بخش 9 کرمان  تقاضای  امالک 

حوزه ثبتی شهرستان رفسنجان
1( پالک ۴9۵ فرعی مجزی شده از ۲1۴۵ اصلی 
ششدانگ  علی  فرزند  غالمعلی  حاج  محمدرضا 
خانه مساحت ۴۵۰ مترمربع واقع در شهرک هزار 

واحدی رفسنجان .
وحیده  اصلی   ۲1۴۵ از  فرعی   9۶۲ پالک   )۲  
خانه  ششدانگ  در  محمد  فرزند  زبان  عسکری 
به مساحت ۴۵1/۵۰متر مربع واقع در رفسنجان 

شهرک هزار واحدی .
 3( پالک ۲۴7۲ اصلی زهرا محمدی میمند فرزند 
سلمان شش دانگ خانه مساحت 171/1 مترمربع 
واقع در رفسنجان خیابان شریعتی غربی خیابان 

شهید محمدی جنب آموزش و پرورش 
از بخش 1۰ کرمان :

در  محمدی  اصغر  علی  اصلی  پالک 1۵3۲۶   )1
مساحت  خانه  دانگ  محمود شش  فرزند  جوزی 
جوز  در  روستای  در  واقع  مربع  1۰۴/۶1متر 

رفسنجان بخش 1۰کرمان.
 به موجب ماده 1۶ قانون ثبت و تبصره ۲ قانون 

تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی مصوب 
1373/3/۲۵چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به 
تقاضای ثبت پالک مذکور بنام متقاضی اعتراض 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار نوبت اول 
این آگهی ظرف مدت 9۰ روز اعتراض خود را به 
این واحد ثبتی تسلیم و نیزاز تاریخ تسلیم اعتراض 
ظرف مدت یک ماه داد خواست الزم را به مراجع 
قضائی تسلیم و گواهی دادگاه حاکی از طرح دعوا 
را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. چنانچه بین 
متقاضی و دیگری در این خصوص قبال دعوی در 
باشد متقاضی می  اقامه و در جریان  دادگستری 
بایست ظرف مدت ذکر شده گواهی دادگاه مبنی 
بر جریان دعوی به این واحد ثبتی ارائه نموده و در 

غیر اینصورت حق وی ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول چهارشنبه 99/۵/1

 تاریخ انتشار نوبت دوم :شنبه 99/۶/1
آگهی نوبتی و تحدید حدود سه ماهه اول سال 99 
حوزه ثبتی شهرستان رفسنجان موضوع ماده 13 
قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 

رسمی.
 به استناد ماده 13 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
قانون  طریق  از  که  اشخاصی  رسمی  سند  فاقد 
تعیین تکلیف درخواست ثبت امالکی که قستی از 
آنها قبال تقاضای ثبت نگردیده و منجر به صدور 
رای به تنظیم اظهارنامه به شرح ذیل منتشر می 

گردد:
پالک 33۲۲ فرعی مجزی شده از 97۵ فرعی از 

فرزند  آباد  رستم  شریفی  خجسته  اصلی   1818
حسین ششدانگ خانه مساحت 3۴۶/1۰ مترمربع 
خیابان 1۵  رفسنجان  آباد  کمال  اراضی  در  واقع 

خرداد کوچه 9۲ بخش 9 کرمان.
 ۲ تبصره  و  ثبت  قانون   1۶ ماده  موجب  به   
معترض  های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون 
یا  شخص  چنانچه   1373/3/۲۵ مصوب  ثبتی 
اشخاصی نسبت به تقاضای ثبت پالک مذکور 
توانند  باشند می  اعتراض داشته  بنام متقاضی 
ظرفی  آگهی  این  اول  نوبت  انتشار  تاریخ  از 
واحد  این  به  را  خود  اعتراض  روز   9۰ مدت 
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  نیز  و  تسلیم  ثبتی 
به  را  الزم  دادخواست  ماه  یک  مدت  ظرف 
حاکی  دادگاه  گواهی  و  تسلیم  قضائی  مراجع 
تسلیم  اداره  این  به  و  اخذ  را  دعوا  طرح  از 
نمایند. چنانچه بین متقاضی و دیگری در این 
خصوص قبال دعوی در دادگستری اقامه و در 
مدت  ظرف  بایست  می  متقاضی  باشد  جریان 
ذکر شده گواهی دادگاه مبنی بر جریان دعوی 
این  غیر  در  و  نموده  ارائه  ثبتی  واحد  این  به 
همچنین  شد.  خواهد  ساقط  وی  حق  صورت 
اشخاصی که به حدود یا حقوق ارتفاقی پالک 
فوق اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار نوبت اول این آگهی ظرف مدت 3۰ روز 
به  را  اعتراض خود  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق 

ارائه نمایند. این واحد ثبتی 
 تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 99/۵/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 99/۶/1

آگهی اصالحی
از آنجا که آگهی نوبتی نسبت به پالکهای ذیل قبال 

منتشر ولی به علت وقوع اشتباه موثر در متن آگهی 
نیاز به تجدید و انتشار آگهی اصالحی دارد شرح 

ذیل می باشد:
پالک 1 فرعی مجری شده از ۵۲9 اصلی مجید 
علی زینلی شریف آباد فرزند حسین شش دانگ 
اراضی  مغازه مساحت1۰9/77 متر مربع واقع در 
کرمان.)   9 بخش  خیام  خیابان  رفسنجان  شهر 
پیام  نوع ملک در آگهی مورخ 98/11/1 روزنامه 
ما اشتباه چاپی دارد که آگهی نوبتی آن تجدید 

می شود(.
توکلي  یاسر  اصلی  از ۲1۴۵  فرعی  پالک ۵77   
مساحت  خانه  ششدانگ  حسین  فرزند  کمکوئی 
واحدی  هزار  شهرک  در  واقع  مربع  متر   388/8
رفسنجان خیابان حضرت رسول اکرم )ص(.) قبال 
نوع ملک اشتباها مغازه قید و آگهی شده بود که 

مراتب اصالح و آگهی نوبتی تجدید می شود.(
شود  می  منتشر  نوبت  یک  در  اصالحی  آگهی 
چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند 
مالکیت بنام متقاضی فوق اعتراضی داشته باشند 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این اگهی 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک 
ظرف  آن  بر  عالوه  و  نمایند  تسلیم  رفسنجان 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض می بایست 
دادخواست الزم در این خصوص را به مرجع قضایی 
تقدیم و گواهی آن را به این اداره ارسال نمایند.

در غیر این صورت سند مالکیت طبق مقررات بنام 
متقاضی صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار آگهی اصالحی : چهار شنبه 99/۵/1
ابوالفضل تیموری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
رفسنجان –م الف 555

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمانآگهینوبتیسهماههاولسال۱۳۹۹حوزهثبتیشهرستانرفسنجان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک 

رودبارجنوب 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
شماره139960319079000221-1399/04/25هیات اول 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
مالکانه  تصرفات  جنوب  رودبار  شهر  ملک  ثبت  حوزه 
بالمعارض متقاضی آقای تیمور آهوی زرین  فرزند رضا 
به  خانه  باب  یک  در  از  979صادره  شناسنامه  بشماره 
مساحت 291/56متر مربع پالک 1593فرعی از188- 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 188-اصلی واقع 
بخش46کرمان  پیکان  شهید  –بلوار  جنوب  رودبار  در 
مهیمی  عبدالمهدی  آقای  رسمی  مالکین  از  خریداری 
مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده 
به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی  نوبت  دردو 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین 
اداره  این  به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی 
از  ماه  یک  مدت  رسید، ظرف  اخذ  از  و پس  تسلیم 
مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 

مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:932
تاریخ انتشار نوبت اول:99/05/01 – تاریخ انتشارنوبت 

دوم :99/05/15

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد اماک 

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

ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13آئی ــون و م ــاده3 قان ــوع م ــی موض آگه
ــماره  ــررای ش ــمی براب ــند رس ــاختمانهای فاقدس ــی و س ــی و اراض ــت ثبت وضعی
تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول/دوم  139960319006000208-هیــات 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک ماهــان تصرفــات مالکانــه بالمعــارض آقای/خانــم طیبــه 
ــان در  ــادره از کرم ــنامه 463 ص ــماره شناس ــر بش ــد اکب ــری فرزن ــدی گوه احم
ــع پــالک 3143  ــه مســاحت 606 مترمرب ــر باغچــه ب ــه مشــتمل ب ــاب خان یــک ب
ــی  ــی از از 1اصل ــالک 1748 فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از 1 اصل فرع
واقــع در بخــش 6کرمــان واقــع در محــی ابــاد خیابــان شــهید محمــد کوچــه 68 
ــاه  ــم محــل مالکیــت نصــرت هللا یزدانپن ــای/ خان ــک رســمی آق ــداری از مال خری
احــد از ورثــه مرحــوم ربابــه یزدانپنــاه  محرزگردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع 
ــه  ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15روزآگه ــه فاصل ــت ب ــب دردو نوب ــوم مرات عم
ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند  ــه صــدور ســند مالکی اشــخاص نســبت ب
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت 
ــررا ت ســند  ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــدت مذکوروع در صــورت انقضــای م

ــف 579 ــد . م ال ــادر خواهدش ــت ص مالکی
 تاریخ انتشــار نوبت اول:1399/5/1 
تاریخ انتشارنوبت دوم :1399/5/19

ســید رضا انصاری- رئیس ثبت اسناد و اماک

اگهی نوبتی موضوع ماده 1۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی 

نظر به اینکه امالک مشروحه ذیل در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
مورد  ماهان  ثبتی  حوزه  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
رسیدگی و در مالکیت نامبردگان قرار گرفته و اگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی منتشر و در موعد مقرر 
مورد واخواهی قرار نگرفته و با عنایت به اینکه نسبت به قسمتی از امالک مذکور قبال 
اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده و تقديم نشده لذا برابر ماده 13 قانون و ماده ایین 

نامه قانون مذکور آگهی نوبتی به شرح ذیل منتشر میگردد:
فرعيات ذیل از پالک یک اصلی واقع در ماهان بخش 5 کرمان

اقای حسین خالقی به ش ش   : از پالک 251 فرعی  پالک 10207 فرعی مجری شده 
327 فرزند علی در ششدانگ خانه مساحت 278 متر مربع واقع در ماهانبلوار مشکینی 

کوچه 9 ردیف 96-214
پالک 10208 فرعی مجزی از پالک 251 فرعی از پک اصلی بخش 5 کرمان آقای محمد 
رضا خالقی به ش ش 1458 فرزند علی در ششدانگ خانه 276 مترمربع واقع در ماهان 

بلوار مشکینی کوچه 9 ردیف 96-213-
تاریخ انتشار نوبت اول 99/4/1
تاریخ انتشار نوبت دوم:99/5/1

سید رضا انصاری - رئیس ثبت اسناد و اماک ماهان- م الف ۳1۵

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

رودبارجنوب 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
اول  شماره139860319079000816-98/11/13هیات 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
مالکانه  تصرفات  جنوب  رودبار  شهر  ملک  ثبت  حوزه 
پورفرزند  جشان  محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض 
قطعه  یک  در  از  411صادره  شناسنامه  بشماره  حسن 
پالک  مربع  19938متر  مساحت  به  مزروعی  زمین 
از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از183-  279فرعی 
پالک 183-اصلی واقع دررودبار جنوب –روستای علی 
آباد بخش46کرمان خریداری از مالکین رسمی آقای 
مختارجشان پوراحدی محرزگردیده است.لذا به منظور 
15روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 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 
اعتراض طبق مقررا  انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:933
تاریخ انتشار نوبت اول:99/05/01 – تاریخ انتشارنوبت 

دوم :99/05/15

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد اماک 

اگهی مزایده  
کالسه  اجرائی  پرونده  موجب  به 

کاربری  با  زمین  9800261ششدانگ 

بخش  2091-اصلی  از  5فرعی  پالک  تجاری 

راه  چهار  بوعلی  خیابان  بم  در  واقع  29کرمان 

رهنی  سند  طبق  پور  اصغر  مریم  ملکی  مالصدرا 

مبلغ  قبال  در  44بم  خانه  86213دفتر  شماره 

وخسارات  ها  هزینه  بانضمام  575/501/808ریال 

متعلقه در رهن بانک /موسسه قرار گرفته وطبق نظر 

کارشناس رسمی به مبلغ 882/000/000ریال ارزیابی 

چهارشنبه  12روز  9الی  ساعت  از  فوق  پالک  شده 

مورخ 1399/5/15در اداره ثبت اسناد وامالک بم –

واحد اجرا واقع در بم از طریق مزایده به فروش می 

وبه  شروع  882/000/000ریال  مبلغ  از  .مزایده  رسد 

شود  می  فروخته  نقدا  پیشنهادی  قیمت  باالترین 

به  مربوط  های  بدهی  پرداخت  است  ذکر  به  .الزم 

اشتراک  ویا حق  انشعاب  از حق  اعم  ،گاز  اب،برق 

ومصرف در صورتی که مورد مزایده داری انها باشد 

ونیز بدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تا 

تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده 

یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ونیز در 

صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های 

برنده مزایده مسترد خواهد  به  از محل مازاد  فوق 

می گردد  وصول  نقدا  مزایده  وحق  ونیم عشر  شد 

ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده 

ومکان  ساعت  همان  در  تعطیلی  از  بعد  روزاداری 

مقررر برگزار خواهد شد .

اداره ثبت اسناد واماک شهرستان بم 

آگهی اباغ اجرائیه کاسه99۰۰4۲۷   
بدینوسیله به آقای مجید حیدری زاده  نام پدر:محمد

 3051087211 ملی  شماره  تولد:1340.1.7   تاریخ 
گزارش  برابر  اجرایی کالسه139904019063000419.1که  بدهکارپرونده 
نگردیده  شناخته  ازدواج  سند  متن  اعالمی  آدرس  به  ابالغ  مامور 
مبلغ   4415 شماره  به  صادره  ازدواج   سند  برابر  میگردد که  ایدابالغ 
نسرین  خانم  و  باشید  می  بدهکار  مهریه  بابت  ریال   91.200.000.000
سرباز بردسیری بستانکار پرونده درخواست صدوراجرائیه نموده پس 
ازتشریفات قانونی اجرائیه صادر و پرونده اجرایی به کالسه9900427 
در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق  ماده18آئین نامه اجرائی مفاد 
اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشاراین آگهی که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر 
می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در 
غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات 

علیه شما تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان_علی خسرو انجم

آگهی فقدان سند مالکیت    
برگ  دو  تسلیم  با  آبادیان   قاسم  علی  رضا  آقای 
استشهاد گواهی شده دفتر اسناد رسمی 126 رفسنجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک بابخانه پالک 2466 فرعی 
علی  آقای  نام  به  9 کرمان  بخش  رفسنجان  در  واقع  اصلی   1819 از 
به علت جابجایی مفقود  و  آبادیان  صادرو تسلیم شده است  قاسم 
گردیده و لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت در روزنامه آگهی تا چنانچه 
شخصی مدعی انجام معامله یا وجود اسناد مالکیت نزد خود می باشد 
می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به 
اداره تسلیم دارد در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت  این 
قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی به نام مالک صادر خواهد 

شد.م_الف4608
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان رفسنجان_ابوالفضل تیموری

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

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

 1399/03/20  -  139960318019001174 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات اول موضــوع قان هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی آقــای فریبــرز نیکخــواه فرزنــد مرتضــی بــه شــماره 
ــه و  ــدانگ یکبابخان ــران در شش ــادره از ته ــنامه 858 ص شناس
محوطــه بــه مســاحت 200/18  مترمربــع پــالک فرعــی 11986 
از 9 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 60 واقــع در قریــه 
ریــک بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ســهراب 
دشــتیاری محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ــک  ــدت ی ــس از اخــذ رســید ظــرف م ــن اداره تســلیم و پ ای
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
ــت اول : 99/04/18  ــار نوب ــخ انتش ــد .  تاری ــد ش ــادر خواه ص

ــورخ 99/05/01 ــت دوم : م ــخ انتشــار نوب تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده           4516

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

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

 1399/03/24  -  139960318019001245 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــند رســمی مســتقر در واح ــد س اراضــی و ســاختمانهای فاق
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی آقــای احمــد عبدالــه پــور  فرزنــد محمــد رحیــم  بــه 
شــماره شناســنامه 4614 صــادره از اردبیــل در ششــدانگ یکبــاب 
بنــای مســکونی و محوطــه بــه مســاحت 300  مترمربــع پــالک 
فرعــی 10221 از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 5404 
واقــع در قریــه طــوال رود  بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک 
ــور  ــه منظ ــذا ب ــده اســت ل ــرز گردی ــی مح ــز ثریای رســمی عزی
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
ــه صــدور ســند  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت م
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ 
ــه  ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب انتشــار اولیــن آگه
ــک  ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ای
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 
ــت اول : 99/04/18  ــار نوب ــخ انتش ــد .  تاری ــد ش ــادر خواه ص

ــورخ 99/05/01 ــت دوم : م ــخ انتشــار نوب تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده            4517

اخطاریه دفترخانه 
نــام و نــام خانوادگــی : خانــم ســاناز  آمــره شــغل خانــه دار ادرس 
مجهــول المــکان موضــوع : خانــم ســاناز آمــره در راســتای اجــرای حکــم 
قطعــی شــماره 98/024 مــورخ 99/3/29 شــعبه چهــارم دادگاه خانــواده 
رشــت و ثبــت طــالق رجعــی بــه درخواســت همســر شــما اقــای مســعود 
مهــدی نــژاد واقعــه دشــتی لــذا شــما پــس از رویــت اخطــار اول ده روز 
فرصــت داریــد جهــت ثبــت طــالق بــه دفترخانــه شــماره 31 طــالق رشــت 

واقــع در چهــارراه میکائیــل کوچــه اســتقامت مراجعــه نمائیــد .
دفترخانه شماره 31 طالق رشت  4948

ــپ  ــا تی ــواری تویوت ــودرو س ــند و کارت خ س
کرونــا ایکــس ال مــدل 1991بــه رنــگ ســفید 
_ روغنــی بــه شــماره موتــور ۶۳۲۶۸4۵ و 
شــماره شاســی 1۷1۰۰۶۰۵19 و شناســه وســیله 
نقلیــه VIN:JPXA911V1LB۰۶۰۵19 و شــماره 
پــاک ۷۵_ ۸9۶ ط ۲۷ بنــام مرتضــی ده 
ــی  ــه شــماره مل ــد غامرضــا ب خــدادادی فرزن
۳۰۸۰۲۲۵۲۰1 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار 

ــد ســاقط اســت. زرن

 مفقودی
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 پیام
ایران

بندر شهید رجایی به عالئم  کمک ناوبری 
هوشمند بومی مجهز می شود

 معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان : سیستم های کمک ناوبری هوشمند در راستای افزایش ضریب 
ایمنی رفت و آمد شناورهای ورودی و خروجی به بندرشهید رجایی با بهره گیری از دانش بومی تجهیز می شوند.

دریایــی  معــاون 
و  بنــادر  کل  اداره 
ــزگان  ــوردی هرم دریان
کمــک  سیســتم های  گفــت: 
راســتای  در  هوشــمند  ناوبــری 
رفــت و  ایمنــی  ضریــب  افزایــش 
و  ورودی  شــناورهای  آمــد 
ــا  ــی ب ــه بندرشــهید رجای خروجــی ب
بهره گیــری از دانــش بومــی تجهیــز 

. ند می شــو
اســماعیل مکــی زاده روز سه شــنبه 
اجــرای  گفــت:  رســانه ها  بــه 
ناوبــری  کمــک  سیســتم  طــرح 
ــاری  ــال ج ــدای س ــمند از ابت هوش
خصوصــی  بخــش  مشــارکت  بــا 
در دســتورکار ایــن معاونــت قــرار 

بــه  مهــم  ایــن  انجــام  و  گرفــت 
دســت متخصصــان داخلــی و بــا 
افــزار،  نــرم  از طراحــی  اســتفاده 
وگیرنــده  فرســتنده  و  ســخت افزار 
ــوژی و  ــری از تکنول ــا بهره گی AIS ب
ــدر  ــتاندارد  AtoN( AIS( در بن اس

شــهید رجایــی اجــرا شــد.
شــاخص ترین  و  مهم تریــن  وی 
ــان  ــتم را اطمین ــن سیس ــت ای قابلی
کــرد  عنــوان  ایمــن  ناوبــری  در 
ایــن  پیاده ســازی  داد:  ادامــه  و 
خــروج  و  ورود  زمینــه  سیســتم 
ــدازه  ــر ان ــا ه ــدر را ب ــناورها از  بن ش
بدتریــن  در  حتــی  تنــاژ  هــر  و 
ــور  ــد ک ــی و دی ــرایط آب و هوای ش
فراهــم  امنیــت  و  اطمینــان  بــا 

. زد می ســا
معــاون دریایــی بنــادر و دریانــوردی 
ایــن  بیــان کارایــی  در  هرمــزگان 
سیســتم گفــت: زمانــی کــه یــک 
شناســایی  سیســتم  بــه  بنــدر 
AIS مجهــز شــود  یــا  اتوماتیــک 
بــودن  خامــوش  ماننــد  مــواردی 
ورودی،  کانــال  چراغ هــای 
و  کانــال  بویه هــای  جابه جایــی 
ــای  ــودن چراغ ه ــوش ب ــی خام حت
در  تاثیــری  نمی تواننــد  ترانزیــت 

ایجــاد کننــد. بنــدر  عملیــات 
شناســایی  سیســتم  افــزود:  وی 
بــا   AIS یــا  اتوماتیــک 
نقــاط  در  دقیــق  عالمت گــذاری 
می کنــد  کمــک  شــده  تعریــف 

راهنمایــان  و  شــناورها  تــا کلیــه 
ــد در سیســتم  ــا( بتوانن ــوت ه )پایل
کمــک ناوبــری شــناور خــود مســیر 
مــوج  و  ورودی  کانــال  صحیــح 
و  داده  تشــخیص  را  شــکن ها 
حتــی زاویــه چراغ هــای ترانزیــت 
ــد. ــاهده کنن ــوح مش ــه وض ــز ب را نی
مکــی زاده گفــت: سیســتم اولیــه 
بنــدر شــهید  راه انــدازی شــده در 
رجایــی اکنــون بازوهــای داخلــی 
ــه  ــکن ها و زاوی ــوج ش ــی م و خارج
بندرشــهید  ترانزیــت  چراغ هــای 
رجایــی را تحــت پوشــش قــرار داده 

ــت. اس
اســتان  دریایــی  مقــام  ایــن 
هرمــزگان بــا بیــان اینکــه در مرحلــه 
کلیــه  بــزودی  پــروژه  ایــن  دوم 
ــر ســطحی  ســازه های ســطحی و زی
مغرقه هــا،  کانــال،  )بویه هــای 
عالمت گــذاری  کابل هــا(  لولــه، 

خواهنــد شــد.
ــی  ــه نهای ــرد: در مرحل ــوان ک وی عن
بویه هــا  کلیــه  مانیتورینــگ  نیــز 
ترافیــک  کنتــرل  بکین هــا،  و 
ــاد آالرم  ــمندتر و ایج ــی هوش دریای
ــف  ــن تعری ــه و همچنی اخطــار حادث
مناطــق  ماننــد  خطــر  زون هــای 
الیروبــی نشــده و کــم عمــق بــه 
ایــن سیســتم مجهــز خواهنــد شــد.
بــه گفتــه معــاون دریایــی بنــادر 
بــا  هرمــزگان،  دریانــوردی  و 
تــا  گرفتــه  صــورت  برنامه ریــزی 
و  کل  اداره  ایــن  ســال  پایــان 
بندرهــای تابعــه مجهــز بــه سیســتم 
ــد  ــری خواهن ــک ناوب ــمند کم هوش
ایمــن  شــد و موجــب رفت وآمــد 
شــناورها بیــش از پیــش میســر 

. د می شــو
ــه  ــه در آئین نام ــواردی ک ــی از م یک
ایمنــی  بین المللــی  کنوانســیون 
 )SOLAS(جــان اشــخاص در دریــا
بــه منظــور ایمنــی جــان انســان 
ــظ  ــری و حف ــی ناوب ــا، ایمن در دری

ــرای آن  ــی ب ــت دریای ــط زیس محی
تأکیــد شــده، تجهیــز شــناورهای 
شناســایی  سیســتم  بــه  دریایــی 
اتوماتیــک یــا AIS اســت و وظیفــه 
تبــادل  سیســتم  ایــن  اصلــی 
اطالعــات میــان یــگان هــای شــناور 
ــا ســاحل می باشــد. ــا یکدیگــر و ب ب
بنــادر  و  آبراه هــا  تمامــی  امــروزه 
دارای  پیشــرفته  کشــورهای  در 
ــی  ــری دیجیتال سیســتم کمــک ناوب
شــکن ها،  مــوج  وکلیــه  بــوده 
و  بویه هــا  ترانزیــت،  چراغ هــای 
 AIS -AtoN بیکن هــا مجهــز بــه
و  اســتاندارها  براســاس  همگــی 
اجــرا   ITU و   IEC یکپارچه ســازی 

ــت ــده اس ش
 AIS سیســتم شناســایی اتوماتیــک
AtoN-  بــه شــکلی در سرتاســر 
ــت  ــازی و تقوی ــا پیاده س ــادر دنی بن
اپراتــوری  و  راهبــری  کــه  شــده 
ــدون ایــن سیســتم موجــب  ــادر ب بن
ایمنــی  ضریــب  شــدید  کاهــش 

. د می شــو
بنــدر مهــم و راهبــردی شــهید رجایی 
در 23 کیلومتــری غــرب بندرعبــاس 
مرکــز اســتان هرمــزگان و در شــمال 
ــع  ــز واق ــه هرم ــره قشــم و تنگ جزی
شــده اســت کــه بــا داشــتن روابــط 
ــدر  ــا 80 بن ــه کاال ب ــی و مبادل دریای
ــوان  ــه عن ــی ب ــن الملل ــاخص بی ش
ــری  ــاری و کانتین ــن بندرتج بزرگتری
ــاد  ــی اقتص ــن دروازه طالی و همچنی
ایــران مطــرح اســت و ســهم 50 
درصــدی از تجــارت ایــران را بــه 

ــود اختصــاص داده اســت. خ
ــا داشــتن ظرفیت هــای  ــدر ب ایــن بن
مختلفــی همچــون پایانــه نفتــی، 
فلــه،  کاالهــای  کانتینــری، 
ــزرگ ریلــی و زرافــه  جرثقیل هــای ب
ــه راه آهــن سراســری  ای، اتصــال ب
و اراضــی پشــتیبانی، نقــش حیاتــی 
بــرای اقتصــاد دریــا محــور در کشــور 

می کنــد. ایفــا 

همــدان  اســالمی  انقــالب  مســکن  بنیــاد  مدیــرکل 
ــن  ــر ای ــزار نف ــد ه ــر یکص ــهر زی ــهمیه 6 ش ــت: س گف
اســتان در طــرح ملــی مســکن یــک هــزار و 360 واحــد 

اســت.
حســن ظفــری در جمــع خبرنــگاران افــزود: طــرح 
اقــدام ملــی تولیــد مســکن، یــک طــرح متقاضــی 
ــل  ــرح، از دو مح ــرای ط ــع اج ــه مناب ــت ک ــور اس مح
وصــول  قابــل  متقاضــی  آورده  و  بانکــی  تســهیالت 

ــت. اس
وی بــا بیــان اینکــه، آورده متقاضــی در شــکل گیــری و 
توانمنــد ســازی پیمانــکار موثــر اســت اظهــار داشــت: در 
رونــد ســاخت مســکن منابــع دولتــی و منابــع عمرانــی 

قابــل اســتفاده و قابــل برنامــه ریــزی نیســت.
همــدان  اســالمی  انقــالب  مســکن  بنیــاد  مدیــرکل 
خاطرنشــان کــرد: تــا امــروز در 2 مرحلــه فراخــوان 
وزارت راه و شهرســازی ابــالغ شــده کــه ســهمیه اســتان 
در شــهرهای زیــر یکصــد هــزار جمعیــت اســدآباد، بهــار، 
تعریــف  جورقــان  و  نهاونــد  تویســرکان،کبودراهنگ، 
شــده اســت کــه بــر ایــن اســاس تاکنــون چهــار هــزار 
ــداد  ــن تع ــد و از ای ــام کردن ــت ن ــی ثب و  904 متقاض
تاکنــون بیــش از 298 متقاضــی احــراز هویــت شــدند.
 143 مــدارک  همچنیــن  داشــت:  اظهــار  ظفــری 
متقاضــی  تطبیــق داده شــده و در نهایــت 67 متقاضــی 
ــه  ــادرت ب ــدارک، مب ــده م ــق ش از 143 متقاضــی تطبی

ــد. ــاب کردن ــاح حس افتت
وی تاکیــد کــرد: تــا مادامــی کــه متقاضــی بــه صــورت 
ــف  ــد، تعری ــاب نرس ــاح حس ــه افتت ــه مرحل ــل ب کام
طــرح انبــوه ســازی و انتخــاب پیمانــکار و شــروع 
عملیــات اجرایــی مقــدور نیســت و تــا زمانیکــه 100 
ــن  ــده تعیی ــف ش ــهمیه ای تعری ــان س ــد متقاضی درص
تکلیــف نشــوند اقدامــات  اجرایــی اتفــاق نمــی افتــد.
ظفــری بــا بیــان اینکــه، میــزان تســهیالت طــرح اقــدام 
ملــی در ســال 99 بــرای هــر متقاضــی 100 میلیــون 
تومــان بــا دوره پرداخــت 13 ســاله اســت گفــت: طــرح 
ــان  ــده در زم ــام ش ــت تم ــاس قیم ــی براس ــدام مل اق
ــل داده  ــان واجــد شــرایط تحوی ــه متقاضی انجــام کار ب

می شــود.
ســهمیه  درصــد   77 تاکنــون  داشــت:  اظهــار  وی 
تخصیــص زمیــن توســط راه و شهرســازی انجــام شــده 
و 35 درصــد موفــق بــه اخــذ پروانــه و 19 درصــد 

ــد. ــده ان ــازی ش ــی س ــه پ ــق ب موف
همــدان  اســالمی  انقــالب  مســکن  بنیــاد  مدیــرکل 
ــکن  ــزار و 71 مس ــتایی 99 ه ــکن روس ــت: در مس گف
ــده اند و  ــازی ش ــازی و نوس ــازی، بازس ــتایی بهس روس
شــاخص مقــاوم ســازی اســتان 60 درصــد و در کشــور 

ــت. ــد اس 45 درص
ــرا  ــاز اج ــان آغ ــه زم ــال 1384 ک ــزود: از س ــری اف ظف
ــد  ــزار و 301 واح ــوده 165 ه ــازی ب ــاوم س ــرح مق ط
مســکونی روســتایی وجــود داشــته  کــه 99 هــزار 
واحــد و بهســازی نوســازی و مقــاوم ســازی شــده 

ــت. اس

مدیـرکل گمـرک اسـتان ایـالم گفـت: از 
ابتـدای تشـکیل گمـرک مهـران تـا پایـان 
سـال گذشـته بیش از 14 میلیارد دالر کاال 

بـه کشـور عـراق صادر شـده اسـت.
گمـرک  داشـت:  اظهـار  غالمـی  روح هللا 
بـا  از سـال 82  را  مهـران فعالیـت خـود 
صـادرات 38 میلیـون دالر کاال آغـاز کـرد.
وی افزود: مجموع صادرات انجام شـده از 

گمـرک مهـران از سـال 82 تا پایان سـال 
98 بیـش از 14 میلیـارد دالر بـود و عمـده 
کاالهـای صادراتی محصوالت پاالسـتیکی 
و  سـنگ  سـرامیک،  و  فلـزی، کاشـی  و 
کولرهـای  تره بـار،  سـاختمانی،  مصالـح 

گازی و قطعـات خـودرو بـوده اسـت.
رشـد 24 درصدی حجـم کاالهای صادراتی 

از مـرز مهران

مدیـرکل گمـرک ایـالم تاکیـد کـرد: سـال 
گذشـته 2 میلیـون و 79 هـزار تـن کاال از 
کمـرک مهـران بـه عـراق صادر شـد کـه از 
لحـاظ حجمـی 24 درصـد رشـد را نشـان 

می دهـد.
وی افـزود: ارزش دالری کاالهـای صـادر 
بـه  توجـه  بـا  شـده طـی سـال گذشـته 
کاهـش 30 درصـدی ارزش پایـه صادراتی 
در گمـرک یـک میلیارد و 182 میلیون دالر 
بـود درحالیکـه ایـن مقـدار در سـال 97 بر 
اسـاس ارزش پایانـه صادراتـی سـال 97، 
بـوده  دالر  میلیـون   500 و  میلیـارد  یـک 

ست. ا

مدیـرکل گمـرک اسـتان ایالم یادآور شـد: 
ارزش ریالـی صـادرات کاال از مـرز مهران با 
ارز نیمایی سـال گذشـته 13 هـزار میلیارد 
ریـال بوده اسـت کـه 48 درصد رشـد را به 

صـورت ریالـی نشـان می دهد
تعـداد  پارسـال  کـرد:  تاکیـد  غالمـی 
مهـران  پایانـه  بـه  ورودی  کامیون هـای 
بـود کـه  بیشـتر   97 سـال  از  هـزار   23
افزایـش 27 درصـدی را نشـان می دهـد، 
ضمـن اینکه پارسـال 20 هـزار و 419 فقره 
اظهارنامـه در ایـن مـرز ارائـه شـده کـه 6 
درصد به نسـبت سـال 97 افزایـش یافته 

اسـت.

صادرات ۱۴ میلیارد دالر کاال از 
مرز مهران به عراق ظرف ۱۶ سال

اوج مصرف برق در پی افزایش 
دمای هوا در اصفهان

 مدیـر عامـل شـرکت توزیـع بـرق شهرسـتان اصفهـان بـا بیـان اینکه مصـرف برق 
در شهرسـتان اصفهـان در روز هـای گـرم تابسـتان به مرز پیک رسـیده اسـت گفت: 
طبـق پیـش بینی هواشناسـی، هـوای این کالنشـهر هفتـه آینده چنـد درجه گرمتر 
می شـودکه بایـد بـا مدیریت مصـرف، نگذاریـم، میزان هـزار و 180 مـگاوات مصرف 
پیـک بـرق را رد کند.حمیدرضـا پیرپیـران بـا اشـاره بـه زمـان پیـک مصـرف بـرق 
از سـاعت 12 تـا 17، از مشـترکان خواسـت تـا بـا رعایـت الگـوی مصـرف تـا پایـان 
شـهریور در سـاعات تعییـن شـده در مصـرف بـرق صرفـه جویـی کنند تـا مجبور به 
اعمال خاموشـی در اصفهان نشـویم.وی، اسـتفاده از وسـایل برقی همچون ماشین 
لباسشـویی و ظرفشـویی در غیـر از سـاعت پیـک و سـایبان بـرای کولر، سـرویس 
کولر هـا بـا اسـتفاده از متخصصـان بـرق، تنظیـم درجـه 24 تـا 25 درجـه بـرای 
کولر هـای گازی واسـتفاده از نـور آفتاب طبیعی سـاختمان از راه های کاهش مصرف 
برق است.سـهمیه امسـال بخش هـای مختلف در زمینـه مدیریت مصرف، صنعتی 
67 مـگاوات، کشـاورزی 25، تجـاری سـه مـگاوات، اداری و در بخش سـی ان جی 
10 مـگاوات، دیزل هـا 10 مـگاوات و در مجمـوع کاهـش 115 مـگاوات بـرق در همـه 

بخش هاسـت.
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، یک میلیون و 200 هزار مشترک دارد.

۲۴۰ فقره انشعاب غیر مجاز آب 
 در کهنوج جمع آوری شد

استفاده از الگوهای مدیریتی فوالد مبارکه در 
بهبود فرایندهای سازمان بهزیستی

برداشت میگو از سطح ۴۰۸ هکتار از اراضی گواتر 

دشتیاری آغاز شد
طی سـه ماهه نخسـت سـال جاری 240 
فقـره انشـعاب غيـر مجـاز آب در کهنـوج 
و  آب  امـور  شد.سرپرسـت  آوري  جمـع 
فاضـالب شهرسـتان کهنـوج  از شناسـایی و جمـع آوری 
240 فقـره انشـعاب غیـر مجـاز آب در سـه مـاه نخسـت 
جـاری خبـر داد.حامـد یوسـف زاده  در ایـن خصـوص 
انجـام شـده،  گفـت: مطابـق برنامـه ریـزی و اقدامـات 
راسـتای  در  آب  مجـاز  غیـر  انشـعابات  قطـع  و  کشـف 
مدیریـت مصـرف و جلوگیـری از هـدر رفـت آب یکـی از 
برنامه هـا و اولویـت کاری ایـن اداره اسـت و بـا تدابیـر 
صـورت  بـه  مهـم  ایـن  کهنـوج  شـهر  در  صـورت گرفتـه 
 مسـتمر و بـی وقفـه از ابتـدای سـال جـاری انجـام شـد.

بـا بیـان ایـن مطلـب کـه  آبفـا کهنـوج  سرپرسـت امـور 
انشـعابات غیرمجـاز عـالوه بـر ایـن کـه بـه لحـاظ کمـی 
می شـوند  مطلـوب  آبرسـانی  امـر  در  مشـکالت  سـبب 
بـروز  باعـث  بهداشـتی  و  کیفـی  لحـاظ  بـه  همچنیـن 
می شـوند،  ناپذیـری  جبـران  خطـرات   و  آسـیب ها 
خاطرنشـان کـرد: بـا تـالش و پیگیـری اکیـپ تخلفـات 
آب و کارکنـان مشـترکین 240 فقـره انشـعاب غیرمجاز در 
3 مـاه نخسـت سـال جـاری شناسـایی شـد و بـا توجـه 
بـه این کـه اکثـر صاحبـان ایـن انشـعابات بـا امـور آب و 
فقـره   102 دادنـد  انجـام  را  الزم  همکاری هـای  فاضـالب 
از ایـن انشـعابات پـس از سـیر مراحـل قانونـی و اخـذ 

مجـاز شـدند. بـه  تبدیـل  مربوطـه  هزینه هـای 

روز  گرامیداشــت  ایــام  بــا  هــم  زمــان 
مدیــر  اجتماعــی،  تأمیــن  و  بهزیســتی 
روابــط عمومــی فــوالد مبارکــه بــا حضــور 
ــدار  ــازمان دی ــن س ــرکل ای ــا مدی ــان ب ــتی اصفه در بهزیس
ــان  ــان و کارکن ــران، کارشناس ــی از مدی ــن قدردان ــرد و ضم ک
ــا  ــروس کرون ــه وی ــرایط ک ــن ش ــت: در ای ــازمان گف ــن س ای
جامعــه  مدافعــان ســالمت  بــه  را  عرصــه  بیش ازپیــش 
در بیمارســتان ها و عزیزانــی کــه از مددجویــان در مراکــز 
بهزیســتی و توان بخشــی مراقبــت می کننــد، تنــگ کــرده 

اســت، به واقــع بایــد قــدردان زحمــات آن هــا باشــیم.
ایــرج ترابــی در ایــن دیــدار از آمادگــی فــوالد مبارکــه جهــت 

ایــن  پوشــش  تحــت  مددجویــان  حمایــت  و  همیــاری 
ــه و آنچــه  ــوالد مبارک ــت ف ــش مدیری ــال دان ســازمان و انتق
بتوانــد بهزیســتی را در فرایندهــای خــود بــه شــرایط مطلــوب 
ــا  ــه ت ــوالد مبارک ــون ف ــت: تاکن ــر داد و گف ــد، خب ــک کن نزدی
ــن  ــاری ای ــازه داده، در همی ــرکت اج ــررات ش ــه مق ــا ک آنج
ــه  ــا ب ــت؛ ام ــرده اس ــی نک ــان آن کوتاه ــازمان و مددجوی س
نظــر می رســد بایــد شــرایطی فراهــم کــرد تــا از دانشــی کــه 
ــه  ــه نهادین ــوالد مبارک ــی ف ــای مدیریت در بســیاری از حوزه ه
ــۀ ســنگینی  ــه وظیف ــاد ک ــن نه ــا ای شــده اســتفاده نمــود  ت
را در جامعــه بــه دوش می کشــد، توانمندتــر شــود.وی در 
ــان  ــران و کارشناس ــد مدی ــرد: بای ــح ک ــتا تصری ــن راس همی

ــوالد  ــه در شــرایط مناســب از ف ــی ک بهزیســتی در بازدیدهای
ــا  ــد ت ــد داشــت، مســائل خــود را مطــرح کنن ــه خواهن مبارک
ــا  ــل آن ه ــه در ح ــوالد مبارک ــارب ف ــا و تج ــد از الگوه بتوانن

بهره منــد شــوند.

همکاری و حمایت فوالد مبارکه از ســازمان 
بهزیستی سابقه ای دیرینه  دارد

در ادامــۀ ایــن بازدیــد، مرضیــه فرشــاد، مدیــرکل بهزیســتی 
ــط  ــر رواب ــز ضمــن تشــکر از حضــور مدی ــان نی اســتان اصفه
ــن  ــا و همدلی هــای ای عمومــی و همراهــان وی، از حمایت ه
ــوالد  ــت ف ــی کــرد و گفــت: همــکاری و حمای شــرکت قدردان
ــن  ــه  دارد. ای ــه از ســازمان بهزیســتی ســابقه ای دیرین مبارک
ــان  ــواره مددجوی ــود هم ــی خ ــای مال ــا حمایت ه ــرکت ب ش
بهزیســتی را در اقصــی نقــاط اســتان مــورد عنایــت قــرار داده 
ــودک  ــز ک ــا در مراک ــی م ــان اصل ــی از حامی ــن یک و به یقی
ــه  ــی ب ــوالن ذهن ــداری معل ــۀ نگه ــز خیری ــان و مرک و نوجوان
ــوالد  ــی ف ــط عموم ــر رواب ــا مدی ــدار ب ــی رود.وی دی ــمار م ش

مبارکــه را مفیــد دانســت و اظهــار داشــت: در جلســۀ امــروز 
ــه  ــیدیم ک ــدی رس ــن جمع بن ــه ای ــازه و ب ــای ت ــه دیدگاه ه ب
بهزیســتی می توانــد از الگــوی مدیریتــی فــوالد مبارکــه 
از  اســتفاده  این کــه  بــر  تأکیــد  بــا  بهره منــد گــردد.وی 
الگوهــای مدیریتــی فــوالد مســتلزم ارتبــاط هرچــه بیشــتر بــا 
ایــن ســازمان اســت گفــت: تــا امــروز مــا بــه فــوالد مبارکــه 
بــه چشــم یــک بنــگاه صنعتــی صــرف نــگاه می کردیــم، امــا 
در ادامــه تــالش خواهیــم کــرد بــا همــکاری روابــط عمومــی 
ایــن شــرکت، از تمامــی ظرفیت هــای آن کــه می توانــد 
ــی  ــرۀ واف ــد، به ــت کن ــو هدای ــه جل ــد گام ب بهزیســتی را چن
و کافــی را ببریــم. ضمــن این کــه بازدیــد مــا و ســایر 
ــن  ــوان بزرگ تری ــه به عن ــوالد مبارک ــددکاران بهزیســتی از ف م
تولیدکننــده فــوالد کشــور می توانــد بــرای مــا جذابیــت 
خاصــی داشــته باشــد و عــالوه بــر افزایــش بهــره وری، حــال 
ــه  ــانی ب ــود و خدمت رس ــای خ ــۀ فعالیت ه ــرای ادام ــا را ب م

ــد ــر کن ــان بهت مددجوی

معـاون آبـزی پـروری اداره کل شـیالت 
سیسـتان و بلوچسـتان گفـت: برداشـت 
 408 بیـش از  در  پرورشـی  میگـوی 
هکتـار از اراضـی زیـر کشـت مجتمع پـرورش میگو گواتر 
اظهارداشـت:  نصیـری  شـد.حمیدرضا  آغـاز  دشـتیاری 
امسـال حـدود 408 هکتار از مـزارع گواتر دشـتیاری زیر 
کشـت رفـت و پیش بینـی می شـود 800 تـا یکهـزار تـن 

میگـو برداشـت شـود.
وی گفـت: بـا توجـه بـه اقداماتـی کـه از اواخـر برداشـت 
سـال گذشـته توسـط بهره بـرداران میگـو جهت بازسـازی 
و آماده سـازی مـزارع صـورت گرفتـه بـود سـطحی حدود 
یکهـزار هکتـار آماده پرورش شـد ولی متاسـفانه با وقوع 

سـیالب سـهمگین دیمـاه 98 و نیز شـیوع بیمـاری کرونا 
و ممنوعیت هـای اواخـر سـال گذشـته مشـکالتی ایجـاد 
کـرد کـه با تالش هـای صـورت گرفتـه از اواخـر فروردین 

ذخیـره سـازی بچـه میگـو در مـزارع گواتر آغاز شـد.
و  سیسـتان  شـیالت  اداره کل  پـروری  آبـزی  معـاون 
بلوچسـتان گفـت: از نـکات قابـل توجه تولید امسـال در 
مقایسـه بـا سـال گذشـته، همـت و تـالش مراکـز تکثیر 
اسـتان در مولدسـازی و تامیـن بچـه میگـو بـا کیفیت و 
بـه لحـاظ بهداشـتی بـا سـطح مناسـب بـود کـه عالوه بر 
تامیـن بچـه میگـو مـزارع پـرورش میگـوی منطقـه بـه 
هرمـزگان، بوشـهر و گلسـتان نیز مولد و بچـه میگو صادر 

 . شد

۳۸درصد ذرت دانه ای 
کشور در خوزستان 

تولید می شود
ییس نمایندگی شـرکت توسـعه ذرت 
سـاالنه  خوزسـتان گفـت:  در  کشـور 
دانـه ای  ذرت  تـن  400هـزار  حـدود 
معـادل 38درصـد تولیـد ذرت دانـه ای 
کشـور در خوزسـتان تولید می شود که 
بـه  بایـد   1404 درافـق  میـزان  ایـن 

1.2میلیون تن برسد.
محمدقاسـمی نژاد افزود:تولید ساالنه 
ذرت علوفه ای و سـیلویی در خوزستان 
یـک میلیـون تن اسـت که بر اسـاس 
وزارت  گـذاری  هـدف  برنامـه 
جهادکشـاورزی و شـرکت توسعه ذرت 
تـا پنـج سـاله آینده ایـن میـزان به 2 
میلیـون تـن خواهـد رسـید.وی گفت: 
خوزسـتان با توجه به کشـت ذرت در 2 
تابسـتان شـرایط  و  زمسـتان  فصـل 
به فـردی  منحصـر  و  مناسـب  بسـیار 
برای توسـعه این کشـت راهبردی دارد 
و بـا برنامه ریزی مناسـب ، مشـارکت 
و همراهـی کشـاورزان ، اصـالح قیمتو 
بـذر مناسـب می توانـد به اهـداف این 
کشـت در افق 1404 برسـد.   قاسـمی 
نـژاد بـا اشـاره بـه اینکـه در افـق 1404 
سـطح زیرکشـت ذرت در خوزستان از 
70هـزار هکتار فعلی بـه 150هزار هکتار 
خواهـد رسـید افـزود: کشـت ذرت بـه 
علـت ویژگی های بسـیار زیـاد، به ویژه 
قـدرت سـازگاری بـا شـرایط اقلیمـی 
گوناگـون ، بسـیار زود در تمـام دنیـا 
گسـترش یافـت و هم اکنـون جایگاه 
سـوم را بعـد از گنـدم و برنـج از نظـر 
سـطح زیرکشـت در جهـان بـه خـود 
اختصـاص داده و در بیـن غـالت بـه 
باالیـی کـه در واحـد  دلیـل عملکـرد 
سـطح دارد بـه عنـوان "سـلطان غالت 

"نام گرفته است.

یک هزار و ۳۶۰ واحد خوزستان
مسکن ملی در ۶ شهر 
همدان احداث می شود

پلمب 1۸ قهوه خانه متخلف در تهران
 رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت از پلمب18 واحد قهوه خانه طی 48 ساعت گذشته به دلیل عرضه قلیان با وجود 

محدودیت های مربوط به کرونا خبر داد.سردار »علی ذوالقدری« به ممنوعیت عرضه قلیان در سفرخانه های سنتی با هدف ارتقای 
سالمت عمومی شهروندان و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و افزود: بازدید از واحدهای صنفی قهوه خانه در دستور 

کار ماموران نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت قرار دارد.

اصفهان 

گزارش

خبر خبر



روز گذشته طی نامه وزیر میراث فرهنگی، 
خطاب به استانداران تهران و قزوین، نام 

استاد غامحسین امیرخانی 
در ردیف گنجینه زنده بشری در خط نستعلیق 

ثبت شد.

مجموعه  داستان های »شاهنامه«  
حکیم ابوالقاسم فردوسی با عنوان »نامه  

 نامور« در 12 جلد بازنشر شد.

پخش آنالین نمایش 

»افسانه پری دریایی« همراه با 
اجرای زنده نمایش در تاالر هنر آغاز شد.

 زندان برای انسانهای خوب خوبه، 
 اما برای آدمهای بد بده!

 چون انسان های خوب پند می گیرند،
و انسانهای بد تجربه...

نمای نزدیک

کتاب هنرنمایش دیالوگ

 حدیث عشق ز ما یادگار خواهد ماند
بنای شوق ز ما استوار خواهد ماند

کنون که کشتی ما در میان موج افتاد
سرشک دیده ز ما برکنار خواهد ماند
اساس عهد مودت که در ازل رفتست

میان ما و شما پایدار خواهد ماند
ز چهره هیچ نماند نشان ولی ما را

نشان چهره برین رهگذار خواهد ماند
ز روزگار جفا نامه ئی که عرض افتاد

مدام بر ورق روزگار خواهد ماند
شکنج زلف تو تا بیقرار خواهد گشت

درازی شب ما برقرار خواهد ماند
چنین که بر سر میدان عشق می نگرم
دل پیاده بدست سوار خواهد ماند

حدیث زلف و رخ دلکش تو خواهد بود
که بر صحیفٔه لیل و نهار خواهد ماند
فراق نامٔه خواجو و شرح قصٔه شوق
میان زنده دالن یادگار خواهد ماند

خواجوی کرمانی 

پنجره ی مـــرگ

پنجره ی زندگی

دو زن...

عکس نوشت

عکس: 
شادی آفرین آرش

وز
یر

 د
ما

م 
پیا

کتاب 

نـوح  یـووال  سـومین کتـاب   21 قـرن  بـرای  درس   21 کتـاب 

هـراری اسـت کـه تمرکـز آن روی زمـان حال و جایـی که در آن 

زندگـی می کنیـم اسـت. دو کتـاب اول نویسـنده، یعنـی کتـاب 

داد  نشـان  و  بررسـی کـرد  را  انسـان  انسـان خردمنـد گذشـته 

کـه انسـان چگونـه بـه فرمانـروای زمیـن تبدیـل شـده اسـت. 

را  آینـده  انسـان خداگونـه  یعنـی کتـاب  نویسـنده  دوم  کتـاب 

بررسـی کـرد و تـالش داشـت مقصـد نهایـی هـوش و وجـدان 

بشـر را بـه تصویـر بکشـد. امـا ایـن کتـاب – کتاب سـوم یووال 

نـوح هـراری – بـه مسـائل حـال حاضـر بشـر و آینـده نزدیـک 

می پـردازد.

یـووال دربـاره ایـن کتـاب و اینکه به چـه موضوعاتـی می پردازد 

در مقدمـه چنـد سـوال مهم مطـرح می کند:

بزرگ تریـن  اسـت؟  روی دادن  حـال  در  چیـزی  چـه  اکنـون 

بـه چـه  امـروز چیسـت؟  انتخاب هـای  چالش هـا و مهم تریـن 

بـه کودکانمـان  بایـد  چیـزی  چـه  توجـه کنیـم؟  بایـد  چیـزی 

بیاموزیـم؟

دربـاره کتاب ۲1 درس برای قرن ۲1
کتـاب،  مقدمـه  جملـه  اولیـن  در  کار،  ابتـدای  همـان  در 
کتـاب  ایـن  کـه  می شـود  متوجـه  سـرعت  بـه  خواننـده 
در  حرف هایـی کـه  دارد.  بـرای گفتـن  خوبـی  حرف هـای 
باشـد.  کمک کننـده  بسـیار  می توانـد  شـلوغ  دنیـای  ایـن 
بودنـد  چالشـی  همیشـه  هـراری  نـوح  یـووال  کتاب هـای 
اول  جملـه  می کنـد.  خـود  درگیـر  را  خواننـده  همیشـه  و 
مقدمـه نیـز دقیقـا نشـان می دهـد کـه دوبـاره با یـک کتاب 
چالشـی روبـرو هسـتیم. جملـه اول مقدمـه چنیـن اسـت: 
بی ربـط  اطالعـات  انبـوه  سـیالب  دنیایـی کـه گرفتـار  »در 
اسـت، شـفافیت برتـری اسـت.« بنابرایـن در همین جـا بـه 
شـما پیشـنهاد می کنـم اگـر بـه دنبـال شـفافیت هسـتید، 

از دسـت ندهیـد. ایـن کتـاب را  مطالعـه 

۲1 درس برای قرن ۲1
نویسنده: یووال نوح هراری

ترجمه: سودابه قیصری
انتشارات: کتاب پارسه

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوبت اول
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیهدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 

شماره مناقصه دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار
44/20/05/99

دریافت اسناد: امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان ارزوئیهموضوع مناقصه 
الف( سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir

ب(پایگاه ملی مناقصات  
http://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

4/۸۰9/۰۲۰/4۰۰براورد یکساله )ریال(

۲4۰/4۵1/۰۲۰تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:۳۰ روز سه شنبه مورخ 99/۰۵/۰۷دریافت اسناد 

تا ساعت 14:۳۰ روز یکشنبه مورخ 99/۰۵/19آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

از ساعت 1۲:۰۰روز دوشنبه مورخ 99/۰۵/۲۰بازگشایی پیشنهادها

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 1۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ99/۰۵/1۲ در محل شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه برگزار خواهد شد

محل تسلیم فقط پاکت الف)تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان- ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

)هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد(

شناسه اگهی 9۲۳4۶4 یزدان پناه -شهردار جوپار

آگهی مزایده
شــهرداری جوپــار بــا توجــه بــه مجــوز شــماره 99/۷1 مــورخ 99/4/1۰ شــورای اســامی شــهر در نظــر 

دارد نســبت بــه فــروش ۲ قطعــه زمیــن مســکونی واقــع در شــهرک جمهــوری از طریــق مزایــده کتبــی اقدام 
نمایــد. لــذا متقاضیــان شــرکت در مزایــده مــی تواننــد بــا در نظــر گرفتــن مراتــب ذیــل ، جهــت دریافــت 
اســناد مزایــده از تاریــخ 99/۵/1 تــا تاریــخ 99/۰۵/۲۰ وجهــت تســلیم پیشــنهادات بــه همــراه تضمین شــرکت 
در مزایــده تــا تاریــخ 99/۰۵/۲1 ســاعت 14 بــه شــهرداری جوپــار بــه آدرس جوپــار خیابــان شــریعتی کوچــه 

شــماره یــک ، امــور مالــی شــهرداری مراجعــه نماینــد . 

ضمنا بازگشایی پیشنهادات در تاریخ 99/۵/۲۲ ساعت 1۰ صبح صورت می پذیرد: 
ــا دایــره امــاک شــهرداری  1- قیمــت پایــه اراضــی و ســایر اطاعــات و جزئیــات مربــوط در اســناد مزایــده منــدرج و در امــور مالــی ب

موجــود مــی باشــد.
 ۲- سپرده نفرات اول ، دوم و سوم در صورت انصراف از خرید به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

 ۳- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 4- هزینه درج آگهی و کارشناسی بر عهده خریداران خواهد بود.

۵- تضمیــن شــرکت در مزایــده بصــورت ضمانتنامــه بانکــی بــا واریــز بــه حســاب ســپرده شــهرداری )منــدرج در اســناد (. معــادل %۵ 
قيمــت كل هــر قطعــه مــورد مزایــده مــی باشــد.

شناسه آگهی : 923513

4278

نوبت دوم

آگهی فراخوان عمومی نوبت چهارم 
پــارک علــم و فنــاوری یــزد بــر اســاس دســتورالعمل شــرایط واگــذاری طــرح هــای تملــک دارایــی 
ــی ــر دولت ــش غی ــه بخ ــرداری ب ــره ب ــاده به ــده و آم ــل ش ــام ، تکمی ــه تم ــد ، نیم ــرمایه ای جدی ــای س ه

 ) دســتورالعمل موضــوع مــاده 27 قانــون الحــاق ( در نظــر دارد پــروژه احــداث ســاختمان پردیــس طــرح جامــع 
پــارک بــا مشــخصات ذیــل را بــه بخــش خصوصــی واگــذار نمایــد . لــذا از ســرمایه گــذاران عالقــه منــد دعــوت 
بــه عمــل مــی آیــد ضمــن بازدیــد از محــل پــروژه نســبت بــه ارســال پیشــنهاد مشــارکت خــود حداکثــر تــا 

تاریــخ 1399/05/15 بــه پــارک اقــدام نماینــد . 
مشخصات پروژه : 

مساحت اعیان :4500 متر مربع 
کاربری : پژوهشی و فناوری 

آدرس : یزد – جاده کمربندی یزد – مهریز – روبروی سایت دانشگاه یزد

شرکت توزیع نیروی برق
استان فارس )سهامی خاص(

4946

 چهارشــنبه 1 مــرداد 1399     ســال شــانزدهم      شــماره پیاپــی 1783

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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