
 معاون آموزش سازمان حفاظت محیط زیست

 برای مدارس طبیعت
برنامه ای نداریم

زیست گفت:  محیط  سازمان حفاظت  مردمی  مشارکت های  معاون 
ما  و  است  پرورش  و  آموزش  وزارت  کشور،  در  آموزش  متولی 

بدهیم. طبیعت  مدارس  به  تاسیس  مجوز  نمی توانستیم 

احتمال قطع عضو 
قرق بان مصدوم میامی

قرق بان میامی که روز دوشنبه به دست دامدار متخلف 
پا و  به دلیل قطعی عصب  بود،  تبر زخمی شده  با 
احتمال قطع عضو به بیمارستانی در تهران منتقل شد.

سرانجام عکاسخانه »ژرژ یونانی« 
در آبادان ثبت ملی شد

یک پالک برای خانه 
خانواده »میسالیدیس«

عکاسخانه خانه و عکاسخانه »ژرژ یونانی« باالخره شماره 
ثبت گرفت. با این اتفاق یک بار دیگر خطر از بیخ گوش 

این بنای خیابان...

آ ز مون جمهوریت
  رئیس پیشین قوه قضائیه: هیچ گاه تصمیمات شورای نگهبان

را تا این حد غیر قابل دفاع نیافته ام
  سخنگوی دولت درباره توییت محمد مهاجری مبنی بر ارسال 

نامه ای از سوی حسن روحانی به مقام معظم رهبری برای دخالت 
ایشان در بررسی صالحیت نامزدها، ابراز بی اطالعی کرد

 فهرست نامزدهای تایید صالحیت شده  شورای نگهبان
بدون حضور برخی چهره های شناخته شده منتشر شد

 در میان دعوای شهرداری و میراث فرهنگی بر سر چرایی مرمت غیراصولی؛ 

شیرهای میدان حر شیرهای میدان حر 
6تخریب شدند تخریب شدند 

2

5

نگاهی به آسیب های ناشی از قطع مکرر و 
گسترده برق در روزهای اخیر

 پای مرگ و زندگی
در میان است
بیماران  بعضی  پزشکی:  نظام  سازمان  عمومی  روابط  مدیرکل 
دستگاه های  از  باید  مدت ها  تا  ریوی   باالی  آسیب  دلیل  به 
این  اکسیژن  شود،  قطع  برق  اگر  استفاده کنند،  اکسیژن ساز 

می شود  قطع  هم  بیماران 
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اقلیم

پیام مریاث
3 اقلیم

سنا
ای

فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی درباره تاخیر در واریز سهمیه سوخت تاکسی ها 
و آژانس های اینترنتی به دلیل فعال نبودن سامانه 
سماس )سامانه ملی اطالعات سفر( ضمن تاکید بر 
این که وزارت کشور متولی راه اندازی این سامانه است، 
گفت: این دسته از خودرو ها به صورت اعتبار ریالی 
سهمیه می گیرند و نمی توان به صورت لیتری در ابتدای 
هر ماه مانند سایر خودرو های شخصی برای آن ها نیز 
سهمیه سوخت واریز کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
کاهی گفت: قرار است حداکثر تا دهم هر ماه، اطالعات 

پیمایش مسافربر های اینترنتی به شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی برسد و سهمیه آن ها واریز شود. باید 
یک عملکرد مشخصی از طرف وزارت کشور که متولی 
اینترنتی  آژانس های  و  تاکسی ها  عملکرد  بررسی 
است به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعالم 
و صحت سنجی شود. به محض دریافت اطالعات، 
شرکت ملی پخش نیز عینا مواردی که مورد تایید 
وزارت کشور است را برای آن ها شارژ می کند.سخنگوی 
تاکید کرد:  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت 
وزارت نفت و وزارت کشور، هر دو در کارگروه سوخت 

برای تامین سوخت ناوگان حمل و نقل حضور دارند، 
بنابراین وزارت کشور در جریان این مشکالت قرار دارد. 
در هر حال قرار بر این شده که از این به بعد، حداکثر 
تا دهم هر ماه، این اطالعات به دست شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی برسد و سهمیه عملکردی 
این رانندگان را شارژ کنیم. چون سهمیه این خودروها 
به صورت اعتبار ریالی است، با وجود تاخیر نیز مشکلی 
در اصل سهمیه به وجود نمی آید، زیرا در نوبت های 
بعدی نیز می تواند از اعتبار خود استفاده کنند یعنی، 

قابل جبران است و دچار ضرر و زیان نمی شوند.

مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار 
انجام  تالش های  علی رغم  اجتماعی گفت:  رفاه  و 
شده، حدود ۹ میلیون و ۸۶۰ هزار سرپرست خانوار 
در کشور ما فاقد پوشش بیمه و مستمری هستند که 
این آمار دهک یک تا ۱۰ جمعیت ۱۵ سال به باال را 
شامل می شود.به گزارش ایسنا، اسماعیل گرجی پور 
در برنامه افتتاحیه همایش »ایران ۱۴: رفاه و تامین 
اجتماعی« که به صورت مجازی برگزار شد، اظهار کرد: 
حدود هفت میلیون و ۸۰۰ هزار سرپرست خانوار نیز 
تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و این به 
این معناست که ۴۰ درصد جمعیت سرپرست خانوار 
ما تحت پوشش نظام مستمری نیستند.او همچنین 

این را هم گفت که اگر جمعیت در سن کار  را ۱۵ تا 
۵۵ سال در نظر بگیریم حدود چهار میلیون و ۱۰۰ هزار 
نفر فاقد بیمه مستمری هستند.گرجی پور ادامه داد: 
محاسبات نشان می دهد قریب به اتفاق صندوق های 
بیمه های اجتماعی به لحاظ تعادل مالی در بلندمدت 
تعادل  از  امروزه  عمال  بیمه ها  این  هستند.  ناپایدار 
خارج شده و به نظر بنده حداقل باید با یک ماده 
واحده به پارامترهای قانون سال ۵۴ تامین اجتماعی 
بیمه ای  جایگزینی  نرخ  باالترین  امروزه  بازگشت. 
در  جایگزینی که  نرخ  داریم.  الزم  بدون کیفیت  را 
سال های قبل در حدود ۷۵ بوده اکنون به ۱۰۴ رسیده 
و انگیزه بازنشستگی برای گرفتن پول بیشتر افزایش 

یافته است. به گفته او برای بهینه یابی باید از سه بعد 
پایداری مالی، اجتماعی و اقتصادی به مسائل توجه 
کرد.مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تبعیض زیادی در 
اگر   دارد، گفت:  وجود  اجتماعی  تامین  نظام  حوزه 
بخواهیم از این در هم ریختگی نظری خارج شویم 
چند  اجتماعی  تامین  نظام  استقرار  و  فهم  نیازمند 
الیه هستیم که هنوز ایجاد نشده است. این در هم 
ریختگی نظری و به تبعش درهم ریختگی منابع باید 
حل شود. دردناک است بسیاری از سرپرستان خانوار 
کشور تحت پوشش نظام مستمری نیستند و باید 

جدی تر در این زمینه قدم برداشت.

سازمان هواشناسی از وزش باد شدید و گرد و 
غبار در استان های جنوب شرقی در هفته جاری 

داد. خبر 
رییس مرکز هواشناسی استان کرمان اظهار کرد: 
و  باد  نسبتا شدید  وزش  پنجم خرداد،  از عصر 
گرد و خاک که باعث افزایش غلظت ریزگردها، 
کاهش دید افق و کاهش کیفیت هوا بیشتر در 
غرب استان دور از انتظار نیست. حمیده حبیبی 
در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه در هفته جاری 
و  ندارد، گفت: گرد  تغییر محسوسی  هوا  دمای 
غبار پدیده غالب این هفته استان کرمان است.

رییس مرکز هواشناسی استان کرمان بیان کرد: 
خیزش گرد و خاک در هفته جاری در همه نقاط 
استان دور از انتظار نیست اما در مناطق مستعد 

غلظت گرد و خاک بیشتر است.

و  پیش بینی  گروه  رییس  همچنین 
هواشناسی  اداره کل  جوی  پیش آگاهی های 
الگوی  به  توجه  با  گفت:  جنوبی  خراسان 
روز  برای  هواشناختی  پیش یابی  نقشه های 
باد  وزش  جاری  هفته  پنجشنبه  تا  سه شنبه 
شدید در این استان پیش بینی می شود. در غرب 
استان خراسان جنوبی شاهد خیزش  و شمال 

بود. خواهیم  خاک  و  گرد 
همچنین بنابر اعالم اداره کل هواشناسی سیستان 
و بلوچستان بعدازظهر چهارشنبه در مناطق غربی، 
جنوب و سواحل و در روز پنجشنبه تا بعدازظهر 
جمعه در شمال و نوار شرقی و سواحل این استان 
وزش باد نسبتا شدید همراه با گردوخاک انتظار 
بلوچستان  و  نقاط سیستان  سایر  در  و  می رود 

وزش باد متوسط پیش بینی می شود.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:
سهمیه سوخت مسافربر های اینترنتی به صورت اعتبار ریالی پرداخت می شود

مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون:
حدود ۱۰ میلیون سرپرست خانوار فاقد بیمه و مستمری هستند

سازمان هواشناسی اعالم کرد: 

وزش باد و گرد و خاک در استان های جنوب شرقی
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 | عضو هیئت مدیره گروه 
جامعه شناسی شهر |

| مریم ایثاری |

پیچیدگی سیاست  های 
مرتبط با کودکان زباله گرد

انتخابات و جمهوریت
توانسته اند  که  نامزدی  هفت  فهرست  انتشار 
تعجب  کنند؛  عبور  نگهبان  شورای  فیلترهای  از 
بسیاری از فعاالن سیاسی و مردم را برانگیخته 
است. واکنش ها از همان دوشنبه شب و با انتشار 
بود.  خبر غیررسمی خبرگزاری فارس آغاز شده 
به  بی اعتنا  هاوس  کاربران کالب  از  یکی  وقتی 
ماهیت خبرهای غیررسمی »فارس« هنوز از امید 
برای تایید برخی نامزدها حرف می زد؛ مدیر اتاق با 
بی حوصلگی از او پرسید: »حاجی ما رو گرفتی؟« 
به قول مدیِر اتاق »جنس خبر از همون خبرهای 
رسمی است که هر چند وقت یک بار فارس قبل 
از همه منتشر میکنه«. اما شورای نگهبان معموال 
نشان داده خونسردتر از آن است که به این حرف ها 
اعتنایی کند و این بار هم »با قدرت« عمل کند و 
عده ای را از رقابت مرخص کند. مرخص شدگان، 
مودبانه  قدری گالیه  با  بیانیه هایشان  در  اغلب 
کوشیدند  آن ها  کردند.  قانون  به  تمکین  اعالم 
ضمن اعالم صریح تمکین شان از قانون، با لحنی 
آمیخته  با لکنت از رویه و سیاست های شورای 
دارد؛  این قلم یک پرسش  انتقاد کنند.  نگهبان 
آنانی که قدرت الک کردن نامزدها را داشته اند آیا 
به سرمایه جمهوریت هم فکر کرده اند؟ جمهوریت 
سرمایه این انقالب است. هر کوشش خواسته یا 
ناخواسته ای برای تضعیف آن می تواند به از دست 
رفتن اعتماد عمومی به صندوق رای منجر شود. 

امیدواریم که چنین نشود.

آگهی مناقصه عمومی
مناقصه گزار:  شرکت معادن زغالسنگ کرمان 

موضوع مناقصه: انجام عملیات پیشروی و استخراج زیرزمینی معدن 
هجدک به میزان 4۰8 متر پیشروی و استخراج 4۰8۰۰ تن به مدت 

دو سال 
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخ ۱4۰۰/۰3/۱3

شرکت   - صدوقی  ا...  آیت  شهید  بلوار  اسناد:  دریافت  محل 
تماس:  )شماره  قراردادها   امور  دفتر   - کرمان  زغالسنگ  معادن 

)۰34 -32۱۱7726
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ کل ۱5.36۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

تاریخ تحویل پاکت ها: مورخ ۱4۰۰/۰3/25
تاریخ گشایش پاکت ها: ارزیابی کیفی مورخ ۱4۰۰/۰3/26 و گشایش 

پاکتهای الف و ج مورخ ۱4۰۰/۰3/27
مبلغ خرید اسناد: واریز مبلغ 3۰۰.۰۰۰ ریال به حساب 3۱482۱۰7 

بانک رفاه شعبه شهید صدوقی 
IR68۰۱3۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰3۱482۱۰7 شماره شبا

دسترس  در    www.coal.kr.ir سایت  در  آگهی  این  ضمنا 
می باشد.

ت دوم
نوب

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

صفحه 8

برگزیدگان نخستین 
جشنواره نگارِش 

»چراغ روشن رابطه« 
معرفی شدند

از طرف روزنامه پیام ما

  جناب آقایجناب آقای
  اکبرکاظمیاکبرکاظمی

انتخاب بجا و شایسـته جنابعالی  به سـمت سرپرسـت 
اداره کل روابـط عمومـی و همـکاری هـای بین الملل 
بانک کشـاورزی، که نشان از درایت، لیاقت و توانمندی 
شـما دارد را صمیمانـه تبریک و تهینـت عرض نموده و 
رجـای واثق داریم تعهد و کارآمدی های برجسـته شـما 
نویـد بخش دسـتیابی هر چه بیشـتربه قله هـای رفیع 

پیشرفت و توسـعه خواهد بود.

آب را 
َهدر ندهیم

6ادامه در صفحۀ

یکسال از بخشنامه منع بکارگیری کودکان 
توسط   ۱3۹۹ سال  خردادماه  در  که 
در  می  گذرد.  شد،  منتشر  تهران  شهرداری 
نگاهی  با  تا  می  کنم  تالش  یادداشت  این 
زمینه  های  واکاوی  و  مذکور  بخشنامه  به 
تهران،  زباله  گرد در شهر  حضور کودکان کار 
پیچیدگی  های مداخله و سیاست گذاری در 

کنم. آشکار  را  عرصه  این 
منابع  از  یکی  شهری  خشک  پسماندهای 
اصلی بقا و معیشت تهیدستان در بسیاری 
تخمین  های  مطابق  است.  جهان  نقاط  از 
هزار   ۱۴ در حدود  در سال ۱3۹۷،  موجود 
زباله  گرد در شهر تهران مشغول به فعالیت 
هستند که از این میزان بالغ بر یک سوم 
آن ها ۴۷۰۰ نفر را کودکان تشکیل می  دهند. 
اکثریت قریب به اتفاق این کودکان را اتباع 

می  دهند. تشکیل  افغانستان  کشور 
افغانستان با ازدواج  های زودهنگام و مادران 
)کمیساریای  می  شود  شناخته  سال  کم 
عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، 2۰۱۱(. 
زاد و ولد در افغانستان به ازای هر زن در 
حدود ۵ فرزند است که این رقم در مناطق 
حدود  در  باشد.  بیشتر  می  تواند  روستایی 
3۰ تا ۴۰ درصد از افراد در استان  های غربی 
افغانستان مانند هرات در سن ۱۸ سالگی 
ازدواج می  کنند و به همین میزان دختران 
در حال ازدواج یا ازدواج کرده در سنین ۱۶-
۱۷ سالگی در مناطق روستایی هرات قابل 

شناسایی است.
و  زودهنگام  ازدواج  های  جمعیت،  افزایش 
ناامنی،  پرجمعیت،  خانوارهای  باالی  شمار 
جنگ و بی ثباتی سیاسی مضاعف در طول 
دهه  های اخیر و وضعیت نامناسب اقتصادی 
کودکان  نیاز  اصلی  عوامل  از  افغانستان،  در 
و نوجوانان افغان به مهاجرت به ایران برای 
کسب درآمد است. عالوه بر مسائل اقتصادی 
و سیاسی، ازدواج در سنین پایین و رسومات 
نیاز اقتصادی مردان  فرهنگی هزینه بر نیز 

افغان را دوچندان می  کند.
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دقایق  اولین  از  واکنش ها  و  گمانه زنی ها 
انتشار خبر  با  و  آغاز شد  بامداد سه شنبه 
رسمی ستاد انتخابات کشور، همچنان ادامه 
انتخابات کشور،  اطالعیه ستاد  طبق  دارد. 
فقط صالحیت ۷ نفر از نامزدها تایید شد. 
رضایی میرقائد،  محسن  جلیلی،  سعید 
ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، امیرحسین 
مهرعلی زاده  محسن  قاضی زاده هاشمی، 
شده  تایید  نامزدهای  عبدالناصر همتی  و 
انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم هستند.

گسترده  صالحیت های  رد  به  واکنش ها 
بوده؛  زیاد  بسیار  نگهبان،  شورای  توسط 
فعاالن  از  مهاجری،  محمد  منفی.  بیشتر 
سایت  سردبیری  شورای  عضو  و  اصولگرا 
تایید  اسامی  انتشار  از  پس  خبرآنالین 
دیشب که  »از  نوشت:  توییتر  در  شده ها 
لیست ۷ نفره کاندیداهای مورد قبول شورای 
نگهبان بیرون آمده، بچه های نظام و انقالب، 
بیچاره شده اند در برابر سواالت فراوانی که 
حتی برای خودی ها ایجاد شده.« او در ادامه 
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی  به  خطاب 
صفحه  »دو  است:  نوشته  نگهبان  شورای 
توضیح برایمان بفرستید تا در برابر اعتراضات 

منطقی در گل نمانیم ما اصولگراها.«

رایزنی برای رقابتی شدن انتخابات
به نوشته بسیاری از فعاالن در فضای 
مجازی و خصوصا توییتر، رد صالحیت های 
از  را  انتخاباتی  و عجیب، فضای  گسترده 
بین خواهد برد. تا جایی که حتی ابراهیم 
رئیسی، رئیس فعلی قوه قضائیه و نامزد 
حساب  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
دوشنبه  عصر  از  نوشته که  خود  توییتری 

و  شده  باخبر  صالحیت ها  تایید  نتایج  از 
برای تایید صالحیت کاندیداهای دیگر، به 
منظور رقابتی تر کردن فضای انتخابات، در 
حال رایزنی است. ابراهیم رئیسی، دیروز 
سه شنبه نوشت: »از دیروز عصر که از نتایج 
شاید  شدم،  مطلع  صالحیت ها  تعیین 
شماها و خود آقایان هم خبر نداشته باشند، 
انجام  حال  در  و  تماس هایی گرفتم  من 
انتخابات،  صحنه  که  هستم  رایزنی هایی 

شود.« مشارکتی تر  و  رقابتی تر 
قوه  فعلی  رئیس  تنها  نه  صالحیت ها  رد 
قضائیه را به رایزنی برای تایید عده ای دیگر 
از نامزدها واداشت، بلکه حتی صدای رئیس 
درآورد. صادق  را هم  قضائیه  قوه  پیشین 
تشخیص  مجمع  رئیس  آملی الریجانی، 
فقهای  اعضای  از  یکی  و  نظام  مصلحت 
شورای نگهبان در اکانت توییتری خود به 
او  است.  انتقاد کرده  شورا  این  از  شدت 
در اکانت توییتری خود نوشت: »از اولین 
حضور این جانب در شورای نگهبان در سال 
۱3۸۰، قریب به بیست سال می گذرد. در 
دفاع  نگهبان  شورای  از  مدت،  این  تمام 
قوه  در  که  سال هایی  در  حتی  کرده ام، 
قضائیه بودم؛ اما هیچ گاه تصمیمات شورا 
را تا این حد غیر قابل دفاع نیافته ام؛ چه 
احراز  در عدم  و چه  تأیید صالحیت ها  در 
صالحیت ها.« عضو شورای نگهبان در ادامه 
نوشته است که »سبب این نابسامانی ها تا 
حد زیادی، دخالت های فزاینده دستگاه های 
امنیتی از طریق گزارش های خالف واقع، در 
تصمیم سازی برای شورای نگهبان است.«

صادق آملی الریجانی در انتها نوشته که در 

با اعضای دیگر شورای نگهبان، با  مواجهه 
وضعیتی مواجه شده که استدالل هایش را 

بی تاثیر یافته است.

مالک ما قانون است
ساعت 2 بعدازظهر دیروز، خبر رسمی 
عباسعلی  و  شد  منتشر  نهایی  لیست 
کدخدایی، عضو و سخنگوی شورای نگهبان 
در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، در 
پاسخ به واکنش ها گفته »مالک و معیار 
اعضای شورای نگهبان قانون و قانون اساسی 
است« و »ممکن است یک دوره ای از یک 
جناح، افراد بیشتر باشند در دوره دیگر از جناح 
دیگری.« سخنگوی شورای نگهبان همچنین 
بار دیگر در مورد دالیل رد صالحیت ها گفته 
که چون احراز شرایط است، »فقط می توانیم 
بگوییم آقای ِزْید یا آقای َعْمر این شرایط 
را واجد نبودند و چیز بیشتری نمی توانیم 
روز  چند  در  الریجانی که  علی  بگوییم.« 
با  توئیت هایش  بدل کردن  و  رد  گذشته، 
سعید جلیلی، خبرساز شده بود، اولین نفری 
خود،  صالحیت  رد  به  واکنش  در  بود که 
بیانیه ای منتشر و به راحتی حکم اعضای 
شورای نگهبان را پذیرفت. در بیانیه الریجانی، 
خطاب به »ملت ایران« آمده است: »در این 
دوره از انتخابات، بر حسب وظیفه اسالمی، 
مّلی و انقالبی و بر اساس تاکید رهبر معّظم 
انقالب اسالمی مبنی بر حضور حداکثری 
انتخابات و توصیه مراجع عظام تقلید  در 
و برخی صاحب نظران دانشگاهی و اقشار 
مختلف مردم، الزم دیدم برای خدمت گزاری 
به مّلت، به صحنه انتخابات وارد شوم.« در 
ادامه بیانیه رئیس پیشین مجلس شورای 

اسالمی آمده است: »اما حال آن که روند 
انتخابات اینگونه رقم زده شد، بنده وظیفه 
خویش را در پیشگاه الهی و مّلت عزیز انجام 
داده ام و راضی به رضای الهی هستم.« او در 
پایان بیانیه اش از مردم ایران خواسته تا در 

انتخابات شرکت کنند.
بیانیه  الریجانی،  بیانیه  از  پس  ساعاتی 
او در  اسحاق جهانگیری هم منتشر شد. 
و  پناه می  برم  به خدا  نوشت:  بیانیه خود 
عدم احراز صالحیت بسیاری از شایستگان 
همگانی  مشارکت  برای  جدی  تهدیدی  را 
جریان های  و  عادالنه گرایش ها  رقابت  و 

می دانم. اصالح گرایان  به ویژه  سیاسی 
دفتر اطالع رسانی مسعود پزشکیان هم پس 
با صدور اطالعیه ای اعالم کرد که پزشکیان 
قصد اعتراض به تصمیم شورای نگهبان را 

ندارد.
از سوی دیگر، خبرآنالین به نقل از محمد 
مهاجری از نامه حسن روحانی به رهبری در 
مورد صالحیت کاندیداها خبر داده و نوشته 
است: »با اطالع می گویم حسن روحانی، 
معظم  رهبر  به  نامه ای  در  رئیس جمهور 
انقالب از ایشان درخواست کرده که تغییراتی 
در لیست اعالم شده از سوی شورای نگهبان 
انجام گیرد. رئیس جمهور همچنین به وزیر 
لیست  اعالم  از  فعال  داده  دستور  کشور 

شورای نگهبان خودداری کند.«

مشارکت،  شرایط  ساختن  فراهم 
تکلیف حاکمان است

نشست  در  دولت  سخنگوی  ربیعی،  علی 
محمد  توییت  خصوص  در  خود  خبری 
مهاجری در رابطه با نامه حسن روحانی به 
مقام معظم رهبری پیرامون رد صالحیت های 
ابراز  نگهبان،  شورای  توسط  کاندیداها 
بی اطالعی کرده است. ربیعی گفت: معموال 
آقای رئیس جمهور، در موارد مهم نامه نگاری 
بحث  درگیر  صبح  از  آنجا که  از  می کنند؛ 
سخنگویی بودم آخرین اطالعات را ندارم. 
دقیق می پرسم و اطالع رسانی می کنم، چون 
نمی خواهم اطالع رسانی غلط داشته باشم 

فعال اطالع دقیقی از این موضوع ندارم.
دولت  که  است  گفته  همچنین  ربیعی 
و  ایران  وضعیت  از  درک  یک  عنوان  »به 
جهان  در  ایرانیان  فردای  نیازمندی های 
مشارکت  است  معتقد  امروز،  آشوب  پر 
زمان  هر  از  بیش  دوره  این  در  حداکثری 
ایران  برای  متعدد  کارکردهای  دیگری، 
داد:  ادامه  او  داشت.«  خواهد  ایرانیان  و 
»مشارکت حداقلی به نفع هیچ کس نیست 
مشارکت  نتیجه  در  زیان کننده  اولین  و 
حداقلی، مردم هستند و هیچ گروه سیاسی 
برنده مشارکت حداقلی نخواهد بود.« ربیعی 
گفته است: »عمیقا باور داریم که وحدت در 
حضور، معنا می یابد و نه در عدم مشارکت؛ 
دولت عمیقا باور دارد که اسالمی بودن نظام 
سیاسی اقتضا می کند که از جمهوریت آن 
دارد که  باور  عمیقا  دولت  شود؛  پاسداری 
فراهم ساختن شرایط مشارکت سیاسی، 
حق شهروندان و تکلیفی بر حاکمان است 
آنکه  از  بیش  دینی،  مردمساالری  در  و 
شهروندان در مشارکت، مکلف باشند، این ها 
هستند که مکلف اند و موظف.« سخنگوی 
فرآیند  در  که  نهادهایی  همه  از  دولت 
انتخابات نقش دارند، خواسته که با توجه به 
ضرورت تقویت وحدت ملی در شرایط کنونی 
کشور، با دوراندیشی، تعهد به روح حاکم بر 
ملی،  منافع  به  وفاداری  و  اساسی  قانون 
زمینه امیدآفرینی و شورانگیزی در انتخابات 
را فراهم آورند و با تقویت زمینه مشارکت در 
انتخابات، تداوم ثبات و امنیت و پیشرفت 

کشور را تضمین کنند.

فهرست نامزدهای تایید صالحیت شده  شورای نگهبان بدون حضور برخی چهره های شناخته شده منتشر شد

آ ز مون جمهوریت
رئیس پیشین قوه قضائیه: هیچ گاه تصمیمات شورای نگهبان را تا این حد غیر قابل دفاع نیافته ام

وزیر بهداشت اعالم کرد
آغاز واکسیناسیون 

عمومی کرونا در تابستان
است  این  ما  برنامه  گفت:  بهداشت  وزیر 
آسیب پذیر  گروه های  خرداد،  پایان  تا  که 
شامل افراد باالی ۶۰ سال و بیماران صعب 
تابستان  در  و  واکسینه  را  خاص  و  العالج 
بعدی  فازهای  در  را  عمومی  واکسیناسیون 
سعید  دکتر  ایسنا،  گزارش  به  کنیم.  آغاز 
ره  پویش  آیین  بیست و هفتمین  در  نمکی، 
پروژه های  همزمان  افتتاح  با  که  سالمت 
پزشکی  علوم  دانشگاه  درمانی  و  بهداشتی 
و  امسال  کرد:  اظهار  بود،  همراه  دزفول 
و  ساخت  دوران  پربارترین  گذشته  سال 
در  بود.  سالمت  نظام  زیرساخت های  ساز 
یو  تخت ای سی  هزار  ایام کرونا، حدود 3 
تاریخ  طول  در  حالی که  در  اضافه کردیم، 
تخت ای سی یو   ۵۰۰ و  هزار   ۷ حدود  کشور 
سه  یکسال،  طول  در  اما  بود،  شده  ایجاد 
هزار تخت اضافه کردیم. ۴۶۰ اکسیژن ساز 
در پیک  بیمارستان های کشور رساندیم.  به 
چهارم بیماری، ۶۶ دستگاه اکسیژن ساز به 
بیمارستان های کشور ارسال کردیم تا نفسی 
یک  حتی  بود که  افتخار  این  نشود.  تنگ 
انگلیسی،  ویروس  با  پیک چهارم  در  بیمار 

نشد. سرگردان  بیمارستان ها  از  بیرون 
نمکی افزود: امسال و سال گذشته هر ماه 
حدود هزار و 3۰۰ تخت بیمارستانی راه اندازی 
به  یکسال  طول  در  تخت  هزار   ۱3 کردیم. 
ظرفیت بیمارستان ها اضافه می شود. هزار و 
بهداشت،  خانه  از  اعم  بهداشتی  پروژه   ۴۰۰
مرکز بهداشتی و درمانی افتتاح می شود که 
در تاریخ کشور نظیر ندارد و چنین رکوردی 
وجود ندارد. بیشترین تختی که در یک سال 
راه اندازی می شد، حدود ۴ هزار تخت بوده 
و اینها در حالی بود که ما در سال گرفتاری 
در باتالق کرونا، این اقدامات را انجام دادیم.

مقام  که  همانگونه  گفت:  بهداشت  وزیر 
در  فرمودند،  رئیس جمهور  و  رهبری  معظم 
میدان و دیپلماسی اگر پا به پای همدیگر 
دیپلماسی  عرصه  در  چانه زنی  زبان  نرویم، 
نخواهیم داشت. نمی توان با دنیای قلدر با 
زبان نرم حرف زد، اول باید مشت پر داشته 
باشی، بعد با زبان نرم حرف بزنی، با مشت 

نمی شنوی. خشونت،  زبان  جز  خالی 
به  که  ندارم  تردید  افزود:  بهداشت  وزیر 
خواهیم  فائق  کووید۱۹  بیماری  بر  زودی 
شهدا،  و  مقربین  همه  آبروی  به  و  آمد 
واکسن ایرانی را با صدای بلند و با عزت و 
سربلندی به دنیا معرفی می کنیم. در خرداد، 
کنار  در  را  ایرانی  واکسن  تزریق های  اولین 

داشت. خواهیم  وارداتی  واکسن های 
این  ما  برنامه  تاکید کرد:  پایان  در  نمکی 
آسیب  خرداد، گروه های  پایان  تا  است که 
بیماران  و  ۶۰ سال  باالی  افراد  پذیر شامل 
واکسینه کنیم، در  را  صعب العالج و خاص 
تابستان واکسیناسیون عمومی را در فازهای 
بعدی شروع کنیم و برآورد ما این است که 
زودتر از آنچه که در سند ملی واکسیناسیون 
کووید۱۹ اشاره کردیم، بتوانیم واکسیناسیون 

را به پایان برسانیم.

عراقچی:

امیدواریم در این
دور از مذاکرات به راه حل های 

نهایی دست یابیم
این که  بیان  با  وین  مذاکرات  در  ایران  هیات  رئیس 
شود، گفت:  می  آغاز  مذاکرات  این  جدید  دور  امروز 
مسائل جدی و مهمی هنوز کماکمان وجود دارد که باید 
حل و فصل شود. به گزارش ایسنا، سید عباس عراقچی، 
عصر روز سه شنبه پیش از نشست کمیسیون مشترک 
برحام  گفت: مسائل جدی و مهمی هنوز کماکمان وجود 
دارد که باید حل و فصل شود. عراقچی با بیان اینکه امروز 
دور جدید مذاکرات ما با کشورهای ۱+۴ آغاز می شود، 
افزود: در ادوار گذشته )چهار دوره گذشته( پیشرفت های 
نسبتا خوبی داشتیم و مسیر مشخصی را طی کردیم و 
می دانیم مسیر روشنی را باید طی کنیم. او با تاکید بر این 
که مسائل جدی و مهمی کماکان باقی مانده که باید حل و 
فصل شود، گفت: امروز دوباره مذاکرات را شروع می کنیم 
و امیدوار هستیم در طول مذاکرات چند روزه ان شاهللا 

بتوانیم به راه حل های نهایی دست یابیم.
حاشیه  در  که  جانبی  نشست های  مورد  در  عراقچی 
نشست کمیسیون مشترک برجام داشته است هم گفت: 
نشست اصلی کمیسیون مشترک محلی است که در کنار 
آن مذاکرات به صورت های دوجانبه و چند جانبه رسمی و 
غیررسمی برگزار شود. او در همین ارتباط ادامه داد: حتی 
پیش از شروع کمیسیون مشترک گفت وگوهای دوجانبه 
را داشتیم. االن مالقات خیلی خوبی را با هیات روسیه 
داشتم و با هم مسائلی که در مذاکرات باید به آن پرداخته 
شود، مرور کردیم و الحمدهللا اشتراک مواضع خوبی در 

اکثر آنها وجود دارد.
از سوی دیگر، چین با استقبال از تمدید توافق ایران و 
آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که پکن امیدوار است 
طرف های برجام هرچه زودتر به پیشرفت در مذاکرات 
دست پیدا یابند. سخنگوی وزار امورخارجه چین دیروز 
)سه شنبه( در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی 
درباره تمدید یک ماهه توافق ایران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و تاثیر آن بر مذاکرات وین گفت که کشورش 
از تمدید این تفاهم فنی میان تهران و آژانس استقبال 

می کند.
او ادامه داد: ما بر این باوریم که این توافق اراده سیاسی 
ایران برای حصول نتیجه در گفت وگوها برای احیای برجام 
را نشان می دهد و زمان با ارزشی برای مذاکرات به دست 
آورده است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین تصریح 
کرد: در حال حاضر پیشرفت چشمگیری در مذاکرات 
به دست آمده است اما هنوز اختالفاتی وجود دارد. ما 
گفت وگوهای  در  مرتبط  طرف های  تمام  امیدواریم که 
هسته ای ایران بتوانند هرچه سریع تر تصمیمات خود را 

بگیرند و یک دستاورد در مذاکرات حاصل کنند.

ظریف با الهام علی اف 
دیدار کرد

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران که به جمهوری 
آذربایجان سفر کرده است، پیش از ظهر دیروز با الهام علی 
اف، رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفت وگو کرد. به 
گزارش ایسنا، در این دیدار طرفین ضمن ابراز خرسندی 
از روند رو به گسترش و سطح مناسب روابط دو کشور در 
سالهای اخیر، بر توسعه و تعمیق هر چه بیشتر مناسبات 
جانبه،  دو  روابط  تحوالت  آخرین  تاکید کردند.  دو کشور 
پروژه های مشترک اقتصادی، مشارکت ایران در مین روبی 
و بازسازی مناطق آزاد شده، آخرین تحوالت اجرای بیانیه 
آتش بس میان ارمنستان و آذربایجان و تنش های مرزی 
اخیر میان دو کشور، کریدورهای ارتباطی، ارتباطات ریلی 
ابتکار  اجرایی شدن  ارمنستان،  و  آذربایجان  ایران،  میان 
همکاری های منطقه ای ۶ جانبه و سایر مسائل مورد عالقه 
دو طرف از محورهای گفت وگو و رایزنی وزیر امور خارجه 

ایران با رئیس جمهور آذربایجان در این دیدار بود.

2۰8 فوتی جدید کرونا 
در کشور

بنابر اعالم وزارت بهداشت، 2۰۸ تن به دلیل 
بیماری کرونا جان خود را از دست دادند. به 
گزارش ایسنا، بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت، تاکنون مجموع 
سه  به  کشور  در  شده  تزریق  واکسن های 
میلیون و ۱۴۶ هزار و ۶2 ُدز رسید. همچنین 
از 3 خرداد تا ۴ خرداد، ۱۱ هزار و ۸۷3 بیمار 
شناسایی  کشور  در  به کووید۱۹  مبتال  جدید 
شد که هزار و ۷۱3 نفر از آنها بستری شدند. 
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به دو میلیون 
و ۸۵۵ هزار و 3۹۶ نفر رسید. متاسفانه در این 
مدت، 2۰۸ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 

۷۹ هزار و ۵۶ نفر رسید.

احداث دیوار مرزی ایران 
و ترکیه به زودی تکمیل 

می شود
مرزی ۱۴۴  دیوار  داد که  دیلی صباح گزارش 
کیلومتری ایران و ترکیه در مراحل پایانی تکمیل 
خود قرار دارد. به گزارش ایسنا، دیلی صباح در 
ایران  دیوار ۱۴۴ کیلومتری  نوشت،  باره  این 
عرضی 3۰  و  متری  ارتفاعی 3  ترکیه که  و 
سانتی متری دارد، آخرین مراحل تکمیل خود را 
طی می کند. این دیوار شامل برج های دیدبانی، 
دوربین های مداربسته، سیستم های روشنایی و 
نظارتی، مسیرهای امنیتی برای ماموریت های 
گشت زنی و دروازه های عابرین پیاده و وسایل 
نقلیه برای مواقع ضروری می شود. بنا بر این 
گزارش دروازه های مرزی از جنس شیشه ضد 
گلوله ساخته شده اند که به ماموران امنیتی اجازه 
می دهد که ماموریت خود را در کمال امنیت 

انجام دهند.

رد صالحیت ها نه تنها رئیس 
فعلی قوه قضائیه را به رایزنی 
برای تایید عده ای دیگر از 
نامزدها واداشت، بلکه حتی 
صدای رئیس پیشین قوه 
قضائیه را هم درآورد. صادق 
آملی الریجانی، یکی از اعضای 
فقهای شورای نگهبان در اکانت 
توئیتری خود به شدت از این 
شورا انتقاد کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه: تنها 
مرجع صالح برای رسیدگی به 
هواپیمای اوکراینی، دادگاه های 
جمهوری اسالمی ایران است 
و دادگاه های سایر کشورها از 
جمله کانادا صالحیت رسیدگی 
به موضوع را ندارند.

ساعت 23:52، چند دقیقه مانده بود به پایان دوشنبه که خبرگزاری فارس، خبر کوتاهی را با عنوان »دست رد شورا به 
بانیان وضع موجود« منتشر کرد. در تصویر این خبر هم چهار چهره دیده می شد: علی الریجانی، اسحاق جهانگیری، محمود 
احمدی نژاد و مصطفی تاجزاده. در این خبر، فارس از قول »منابع مطلع« نوشته بود که صالحیت الریجانی و جهانگیری 
تایید نشده و »نتایج نهایی نشان می دهد شورای نگهبان در روند بررسی صالحیت ها، پرونده و سوابق افراد را بدون توجه 

به موقعیت و جایگاه آنها، مد نظر قرار داده و قانون را فدای مصلحت اندیشی نکرده است.«

قوه قضائیه

|  
م 

سنی
  ت

|

| روزنامه نگار |

| مجتبی پارسا |

سخنگوی قوه قضائیه:

رای دادگاه کانادا درباره هواپیمای اوکراینی غیر علمی است
رای  گفت:  قضائیه  قوه  سخنگوی 
اوکراینی  هواپیمای  درباره  کانادا  دادگاه 
به گزارش  است.  غیرعلمی  و  احساسی 
ایسنا، غالمحسین اسماعیلی در نشست 
خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر 
تکلیف  رییسی  آقای  رفتن  از  بعد  اینکه 
می شود؟ گفت:  چه  قضایی  تحول  سند 
قرار  غفلت  مورد  سند  این  اینکه  برای 
قرار  پایش  مورد  کیفیتش  و  نگیرد 
پیگیری سند  مرکز  قضائیه  قوه  در  گیرد 
این سند جامع و  و  تحول تشکیل شده 
قوه  مسئوالن  و  متولیان  است.  اجرایی 
سند  از  شایسته ای  استقبال  قضائیه 
او در  نیست.  نگرانی  دادند. جای  انجام 
جاویدنیا  اقدام  درباره  سوالی  به  پاسخ 
این  در  گفت:  اینستاگرام  فیلترینگ  و 
اقدام  و  است  شده  اطالع رسانی  حوزه 
و  وظایف  حوزه  از  خارج  مذکور  شخص 
بود  ایشان  قضایی  و  اداری  اختیارات 
خارج  که  اقدام  این  دلیل  همین  به  و 
و  شد  اعالم  ملغی االثر  بود  ضوابط  از 
و  شده  منعکس  انتظامی  دادسرای  به 
شده  حاصل  نتایجی  و  انجام  اقداماتی 

است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی 
کانادا  در  انتاریو  عالی  دادگاه  براینکه 

شلیک  اینکه  بر  مبنی  کرده  صادر  رایی 
پدافند  سوی  از  اوکراینی  هواپیمای  به 
تروریستی  و  عمدی  اقدامی  سپاه، 
قوانین  موجب  به  هم  اوال  گفت:  بوده، 
به موجب  ایران و هم  جمهوری اسالمی 
اصول  و  بین المللی  مقررات  و  قوانین 
کلی حاکم بر قواعد بین المللی به لحاظ 
داده،  رخ  ایران  در  حادثه  این  اینکه 
آن  به  رسیدگی  برای  صالح  مرجع  تنها 
دادگاه های جمهوری اسالمی ایران است 
جمله  از  کشورها  سایر  دادگاه های  و 
را  موضوع  به  رسیدگی  صالحیت  کانادا 

ندارند.
احساسی  موضوع  کانادا  رای  افزود:  او 
و گمان  حدس  بر  مبتنی  و  غیرعلمی  و 
مستندات  و  حقوقی  ارزش  از   و  است 
ایران  در  آنچه که  نیست   برخوردار  کافی 
مسلح  نیروهای  قضایی  سازمان  در  و 
در  مختلف  کارشناسی های  انجام  با 
فنی  ویژه گزارش  به  رشته های گوناگون 
استانداردهای  با  آن  انطباق  و  سانحه 
به  گزارشش  شده،  انجام  بین المللی 
که  شده  ارسال  مختلف  کشورهای 
برای  را  خود  نظر  این کشورها  از  برخی 
عمدتا  آنها  مطالب  و  ارسال کردند  ایران 
و   است  فنی  گزارش  این  کننده  تایید 

حادثه  داغدیدگان  و  اولیای دم  برای 
بازسازی  وضعیت  قضایی  سازمان  در 
صحنه و اسناد ارائه و تببین شده که در 
ایران  دادگاه  پرونده  به  رسیدگی  فرایند 
و  جانبه  همه  و  دقیق  اقدامات  چقدر 
گسترده ای انجام داده است و در دادگاه 

است . مطرح 
داده  رخ  کانادا  در  آنچه  افزود:  او 
سیاسی  بیانیه  شبیه  و  است  سیاسی 
است نه قضایی و  ما به عنوان جمهوری 
می کنیم  اعالم  کانادا  به  ایران  اسالمی 
که کانادا مامن مفسدینی شده که تحت 
ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  تعقیب 
اشکار  همگان  برای  آنها  فساد  و  هستند 
است مانند  خاوری. کانادا اگر به دنبال 
استرداد  جهت  در  است  قوانین  اجرای 
اقدامات  محل  را  کانادا  که  مفسدینی 

کند. عمل  دادند  قرار  خود 
به  پاسخ  در  قضائیه  قوه  سخنگوی 
اصحاب  از  تعدادی  اینکه  درباره  سوالی 
و فعاالن مجازی مدعی شدند که  رسانه 
دادسرای  سمت  از  اخیر  روزهای  طی 
و  شده  گرفته  تماس  آنها  با  فرهنگ 
انتقادی  مطالب  که  شده  داده  اخطار 
ریاست  کاندیداهای  درباره  خود 
خود حذف کنند  از صفحات  را  جمهوری 

از  و  دارد  صحت  ادعاهایی  چنین  آیا 
افراد  اظهارات  درباره  قضائیه  قوه  سمت 
داده  تذکری  آنها  به  کاندیداها  درباره 
در دستور  ما  یا خیر؟ گفت:  است  شده 
انتخاباتی  جرائم  از  پیشگیری  العمل 
داده  تذکراتی  و  داریم  ماموریت هایی 
از  اعم  رسانه ها  تمام  به  و  است  شده 
دولتی و غیر دولتی با تمام گرایش های 
تذکرات  این  است.  شده  داده  سیاسی 
برای  بلکه  نبوده  خاصی  نامزد  برای 
و کسی  بوده  و کاندیداها  رسانه ها  تمام 
تشکیل  پرونده ای  و  نکردیم  احضار  را 
از  خارج  افراد  از  برخی  و  نداده ایم 
دادند  افراد  به  تذکراتی  قضایی  مجموعه 
بودند. جاعل  این ها  شد  مشخص  که 

درباره  سوالی  به  پاسخ  در  اسماعیلی 

رقابت های  در  قضائیه  قوه  رئیس  حضور 
انتخاباتی و عدم شکل گیری شائبه های 
کرده  اثبات  قضائیه  قوه  گفت:  مختلف 
مورد  را  خود  استقالل  دادرسی  امر  در 
با  ما  قضات  و  است  داده  قرار  توجه 
از سوی  پرونده ای  هرگاه  استقالل کامل 
می کنند.   برخورد  شود  تشکیل  اشخاص 
رئیس قوه قضائیه نقش ستادی دارد و 
می شود  انجام  قضات  توسط  رسیدگی ها 
شاهد  قضائیه  قوه  اخیر  دوره های  در  و 
در  قضائیه  قوه  روسای  که  بودیم  این 
اما  کرده اند،  شرکت  خبرگان  انتخابات 
سوال  زیر  قضات  طرفی  بی  گاه  هیچ 
تخلفاتی  میدهم  اطمینان  و  است  نرفته 
اعالم  طرفین  از  هریک  به  نسبت  که 

می شود. رسیدگی  شود 



پیامک شما را دربـاره 
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با شروع خشکسالی حقابه بخش کشاورزی در 
تمام حوضه های آبریز چند برابر شده. تا جایی  
که در ارومیه کشاورزان ۶ برابر بیشتر ازحقابه شان 
آب برداشتند. در نشست آنالینی که »پیام ما« 
جمعه گذشته با حضور احمدرضا الهیجان زاده، 
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت 
محیط زیست در کالب هاوس برگزار کرد، این 
اول  برداشت در دو مقوله خالصه شد؛  اضافه 
نداشتن کنترل و مدیریت بر کشت های آب بر و 

دوم آموزش ندیدن کشاورزان.
بخشی از فعاالن و کارشناسان محیط زیست که 
در آن برنامه شرکت کرده بودند، معتقد بودند 
که قبل از هر چیز باید کشاورزان آموزش ببینند 
و راهی برای معیشت جایگزین آن ها تعریف 
شود. موضوعی که الهیجان زاده هم بر آن تاکید 
سازمان  این  اولویت های  از  را  آموزش  و  کرد 

دانست.
آموزش  معاون  مهدی آقایی،  ژیال  همه  این  با 
حفاظت  سازمان  مردمی  مشارکت های  و 
در  را  به کشاورزان  آموزش  اما  زیست  محیط 
دیروز  او  نمی داند.  سازمان  این  وظایف  شمار 
در نشست خبری که به مناسبت هفته محیط 
زیست به صورت آنالین برگزار شد به »پیام ما« 
گفت: »آموزش به کشاورزان درباره کشت های 
و  آب بر در حوزه وظایف جهاد کشاورزی است 
پیشرفت  رابطه  این  چقدر  سازمان  این  اینکه 

نمی دانیم.«  را  است  داشته 

برنامه ویژه ای برای آموزش 
کشاورزان نداریم

براساس گفته های آقایی محیط زیست برنامه 
نظر  در  کشاورزان  به  آموزش  برای  ویژه ای 
نگرفته است. »در بخش آموزش های عمومی 
در  ما  است.  ما کشاورزان  مخاطبان  از  یکی 
آن ها  برای  کشاورزی   مشکالت کار  با  رابطه 
برنامه آموزشی در نظر گرفتیم. ۷ ماه است که 
با آموزش دهیاران وارد عمل شدیم و با مرکز 
برنامه ریزی دهیاری همکاری هایی در این ارتباط 
داشته ایم وشنبه های آموزشی را دنبال کردیم.« 
محتوای آموزشی این برنامه اما موضوعات کلی 
محیط زیست است: مدیریت منابع آب، دفع 

زباله و سموم کشاورزی.
او البته از برنامه ویژه محیط زیست در دو استان 
»آموزش  و گفت:  داد  خبر  پایلوت  صورت  به 
به  زیستی  محیط  مسائل  مورد  در  کشاورزان 
آن ها  از  یکی  استان که  دو  در  پایلوت  صورت 
این  اگر  می شود که  اجرایی  است  خوزستان 
تجربه موفقیت آمیز بود می توان آن  را به سایر 

داد.« تسری  هم  استان ها 

ورود محیط زیست 
به تصمیمات اجرایی

آقایی در این نشست آموزش به مدیران را از 
اولیت های دفترآموزش و مشارکت های مردمی 

و  دانست  زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان 
گفت: »آموزش محیط زیست ویژه مدیران و 
تصمیم سازان کشور از ملزومات آموزشی است.« 
او البته این را هم اضافه کرد: »نیاز است که در 
این حوزه ظرفیت سازی دولتی صورت گیرد و 
کارگروه اجرایی با ضمانت اجرایی قوی برگزار 
شود.« موضوعی که به نظر می رسد مقدمات آن 
فراهم شده و در آستانه اجرا است. »سند برنامه 
ارتقا فرهنگ حفاظت از محیط زیست تدوین 
هفته  در  ابالغ شد که  هم  آن  و مصوبه  شده 
محیط زیست رونمایی می شود. به همراه این 
سند کارگروه اجرایی شکل گرفته و در دو سطح 
استانی و ملی پیگیری می شود و ما امیدواریم 
با توجه به اقدامات تعریف شده، محیط زیست 
را  خودش  جایگاه  تصمیم گیری ها  در  بتواند 

داشته باشد.«
به  مربوط  تصمیم گیری ها  این  از  بخشی 
برنامه های مدیران در بخش توسعه سدسازی 
و یا جاده سازی از دل مناطق حفاظت شده است؛ 
موضوعاتی که از دل آن احداث جاده سی سخت 
بیرون می آید.  این چنینی  به یاسوج و موارد 
سوال اینجاست که محیط زیست چقدر می تواند 

در این تصمیم گیری ها نقش داشته باشد؟

ارزش اقتصادی تمامی 
منابع مشخص می شود

در  زیست  محیط  نقش  به  پاسخ  می توان 

لیال  اظهارت  از  بخشی  در  را  تصمیم گیری ها 
زمانی، مدیرکل دفتر اقتصاد و فناوری محیط 
زیست دریافت. او گفت: »برای آن که بتوانیم 
یا  مجلس  نمایندگان  که  طرح هایی  جلوی 
را  اجرایشان  قصد  نفوذ  اعمال  با  دیگر  افراد 
منابع  اقتصادی  ارزش گذاری  بگیریم،  دارند، 
محیط زیستی را دنبال کردیم. اگر ارزش منابع 
فایده  و  هزینه  می توانیم  ما  شود،  مشخص 
طرح ها را مشخص کنیم و خیلی مستدل به 
یک  می خواهند  افرادی که  یا  و  استانداری ها 
طرح ملی در استانشان دنبال کنند بگوییم که 
این طرح اگر اجرا شود، این قدر هزینه برای 
شما خواهد داشت و با این اوصاف هزینه طرح 

است.« بیشتر  منافع  از 
به گفته او ارزش اقتصادی منابع محیط  زیستی 
خدمات  ارزش  براساس  درختان  همچون 
اکوسیستمی مشخص می شود: »خدماتی که 
درخت در حفظ و نگهداشت خاک، ترسیب کربن 
و تفرج ایجاد می کند، محاسبه اقتصادی شده و 

ارزش آن برآورد می شود.«
اول  فاز  می شود.  اجرا  فاز  دو  در  برنامه  این 
مطالعات و فاز دوم فرایند اجرایی است. مدیرکل 
دفتر اقتصاد و فناوری محیط زیست در توضیح 
این برنامه گفت: »کاری که ما می توانیم بکنیم 
آگاهی سازی  و  اطالع رسانی  اول  مرحله  در 
وارد  را  مطالعاتمان  ما  بعد  مرحله  در  و  است 
تصمیم گیری می کنیم تا مدیران در برنامه های 

آمایش سرزمین و یا طرح های اقتصادی این 
مسائل را دنبال کنند.«

برنامه ای برای مدارس طبیعت نداریم
در بخش دیگر این نشست همچنین به 
آموزشی  اقدامات  آخرین  موضوعاتی همچون 
در بخش تغییر اقلیم، طرح بی زباله و سرانجام 

مدارس دوستدار طبیعت پرداخته شد.
از  طبیعت  دوستدار  مدارس  آقایی،  گفته  به 
اساس غیرقانونی بوده  و امکان برگشت آن ها 
ندارد: »متولی آموزش در کشور، وزارت  وجود 
آموزش و پرورش است و ما نمی توانستیم مجوز 
تاسیس به این مدارس را بدهیم. برای هیمن 
هم تمامی این مدارس تعطیل شد و مجوزات 

آن هم لغو شد.«
او همچنین بر این نکته تاکید کرد که سازمان 
از محیط زیست دنبال اجرای دوباره  حفاظت 
این مدارس نیست و گفت: »فعال برنامه ای برای 
مدارس طبیعت نداریم، چرا که اخذ مجوز در 
حوزه فعالیت و وظایف آموزش و پرورش است 
که این سازمان هم تعریف مشخصی از مدرسه 
دارد، که مدارس طبیعت در قالب آن نمی گنجد.«
معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان 
حفاظت محیط زیست در پاسخ به »پیام ما« 
درباره سرانجام طرح »بی زباله« که پیش تر در 
سازمان حفاظت محیط زیست آغاز شده بود هم 
گفت: »طرح بی زباله یک طرح با بازه زمانی 3 
ماهه بود برای تشویق و ترغیب مردم به مسائل 
محیط زیستی که از سال ۹۶ شروع شد و از 
همان ابتدا هم قرار نبود که مجری آن سازمان 
باشد.« به گفته او این طرح بعد از اتمام دوره 
سه ماهه و افزایش احساس مسئولیت پذیری، 

به حوزه مردمی واگذار شده است.
آخرین  به  توضیح  در  آقایی  دیگر  سوی  از 
اقدامات انجام شده برای مشارکت و آموزش 
در حوزه اثرات بحران اقلیمی به »پیام ما« گفت: 
»در رابطه با  اثرات تغییرات اقلیمی آموزش هایی 
برای معلمان و دانش آموزان با همکاری محیط 
زیست انسانی انجام شده و ویدیوهای آموزشی 

نیز برای تمام مخاطبان تولید شده است.«
به  این نشست خبری  موضوع دیگری که در 
آن پرداخته شد،  آموزش محیط بانان بود. آرش 
زیست  محیط  آموزش  مرکز  رئیس  یوسفی، 
»پیام ما«  به  پاسخ  در  محیط بان  تربیت  و 
از 2۰  پودمان  دو  تمامی محیط بانان  گفت که 
پودمان آموزشی را فراگرفتند. او درباره آخرین 
گفت:  محیط بانان  به  شده  ارائه  آموزش های 
با  محیط بانان  از  تعدادی  اخیر  سال های  »در 
فرمول های متفاوت جذب و شروع به کار کردند 
که متاسفانه فرصت آموزش کامل و استاندارد 
را نداشتند اما تمامی محیط بانان سازمان دوره 
استاندارد ۱۵ روزه توجیهی را پشت سر گذاشته 
به  فراگرفتند.«  را  نیاز  مورد  مهارت کاربردی  و 
گفته او با این حال از 2۰ پودمان آموزشی، دو 
پودمان اول به محیط بانان کشور آموزش داده 
شده است. »برنامه ریزی شده تا سایر آموزش ها 
داده  آموزش  افراد  این  به همه  ترتیب  به  نیز 
شود اما همگی مهارت دفاع شخصی و آمادگی 
جسمانی را گذرانده اند.« از سوی دیگر با شروع 
آتش سوزی ها در زاگرس برخی از فعاالن محیط  
زیست منتقد عملکرد سازمان حفاظت محیط 
زیست درباره مشارکت مردم بوده و خواستار 
در  مردم  حضور  برای  عمومی  فراخوان  صدور 
خاموش کردن آتش جنگل ها و مراتع بوده اند. 
معاون آموزش و مشارکت های مردمی در پاسخ 
به این انتقادات گفت:»همیار محیط زیستی که 
را در معرض  اینکه جانش  ندیده جز  آموزش 
خطر قرار دهد، ثمر دیگری نخواهد داشت. ما 
نباید اجازه دهیم که افرادی که نه آموزش دیدند 
و نه تا به حال در این فضا قرار گرفتند جان خود 

را به خطر بیندازند.

 معاون آموزش و مشارکت های سازمان محیط زیست

برنامه ای برای مدارس طبیعت نداریم
ژیال مهدی آقایی: آموزش به کشاورزان درباره کشت آب بر در حوزه وظایف جهاد کشاورزی است و ما در خوزستان 

برنامه هایی آموزشی درباره  دفع زباله و سموم کشاورزی برای دهیاران اجرا می کنیم

آتش سوزی »بوزین و 
مرخیل« مهار شد 

و  بوزین  حفاظت شده  منطقه  آتش سوزی 
طبیعی،  منابع  نیروهای  تالش  با  مرخیل 
محیط زیست، هالل احمر و گروه های مردمی 
و ستاد مدیریت بحران پاوه مهار شد. فرماندار 
و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان پاوه 
با اعالم این خبر به ایرنا گفت: »مدیریت واحد 
و حضور به موقع نیروهای امدادی و اعضای 
ستاد مدیریت بحران باعث شد مهار آتش که 
در چندین نقطه شعله ور بود با سرعت بیشتری 
انجام شود.« پرویز ایده پور ادامه داد: »به دلیل 
نیروهای  از  چند گروه  منطقه  در  باد  وزش 
یگان حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست 
صورت  در  تا  شده اند  مستقر  هالل احمر  و 
بروز آتش سوزی ها فوری وارد عمل شده و 
اطفای حریق را انجام دهند.« فرماندار پاوه اظهار 
داشت: »کارشناسان برای برآورد خسارات در 
نتایج  زودی  به  و  دارند  محل حضور حضور 

کارشناسی آنها از به اطالع همه می رسد.«
دلیل  به  امکان آتش سوزی  ایده پور  به گفته 
رعد و برق های 2۴ ساعت گذشته باالست اما 
ستاد مدیریت بحران در حال تحقیق بیشتر 
در این خصوص و سایر احتماالت است. او 
اورامانات  و  پاوه  دیار  »در  گفت:  همچنین 
جنگل و مرتع نقش حائز اهمیتی در زندگی 
و معیشت مردم دارد و مردم برای حفاظت از 

این منابع از جان مایه می گذارند.«
فرماندار پاوه به مقایسه آتش سوزی امسال 
افزود:  و  پرداخت  گذشته  سال  به  نسبت 
آتش سوزی  است که  این  تمایز  »مهمترین 
سال جاری در باالترین نقطه ارتفاعات منطقه 
رخ داد و به دلیل سخت گذر و خشن بودن 
توپوگرافی منطقه، مهار آتش برای نیروهای 

بود.« اطفا حریق دشوار 
منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل با هدف 
ارزش های  ارزش شوکا و  با  از گونه  حمایت 
 ۷2۴ و  هزار   23 مساحت  با  رویشگاهی 
هکتار در پاییز ۱3۷۴ به عنوان منطقه شکار 
و تیراندازی ممنوع و در سال ۱3۷۸ حفاظت 

اعالم شد. شده 
منطقه  در  آتش سوزی  براثر  گذشته  سال 
حفاظت شده بوزین و مرخیل سه فعال محیط 
برای  بسیج که  عضو  نیروی  یک  و  زیست 
مهار آتش به منطقه رفته بودند، جان خود را 

دادند. دست  از 

هوای هفت شهر 
خوزستان ناسالم شد

غبار هوای هفت  و  پدیده گرد  دوباره  وقوع 
داد. قرار  ناسالم  در شرایط  را  شهر خوزستان 
بر اساس گزارش سامانه پایش کیفی هوای 
هوای  سه شنبه،  روز   ۱۱ ساعت  در  کشور 
اندیمشک با شاخص ۱۵۴، اهواز با شاخص 
حمیدیه   ،۱۵۰ شاخص  با  امام  بندر   ،۱۶2
 ،۱۵۹ شاخص  با  دزفول   ،۱۵۷ شاخص  با 
شادگان با شاخص ۱۵۸، شوشتر با شاخص 
شرایط  در   ۱۵۸ با شاخص  ماهشهر  و   ۱۶۰

گرفتند. قرار  تمامی گروه ها  برای  ناسالم 
و   ۱32 شاخص  با  آبادان  زمان،  همین  در 
امیدیه با شاخص ۱33 نیز در شرایط ناسالم 

برای گروه های حساس قرار گرفتند.

احتمال قطع عضو 
قرق بان مصدوم میامی 
قرق بان میامی که روز دوشنبه به دست دامدار 
متخلف با تبر زخمی شده بود، به دلیل قطعی 
عصب پا و احتمال قطع عضو به بیمارستانی در 

تهران منتقل شد.
به گزارش مرکز اطالع رسانی سازمان جنگل ها، 
یگان  فرمانده  از  جنگل ها  سازمان  رئیس 
حفاظت منابع طبیعی خواست پرونده قضایی 
این قرق بان را تا حصول نتیجه پیگیری و فرد 

متخلف به سزای اعمال خود برسد.
»سازمان  گفت:  همچنین  منصور  مسعود 
جنگل ها کار مداوای این قرق بان را تا پایان 
پیگیری کرده و در زمینه درمان هیچ کوتاهی 

نمی کند.«
یگان  قرق بان  نادری،  ولی  دوشنبه  بامداد 
حفاظت منابع طبیعی سمنان در شهرستان 
میامی در هنگام انجام  وظیفه به ضرب تبر فرد 
متخلف بی هوش شد و پس از آن ضارب، این 
مامور یگان حفاظت را از ناحیه پا مجروح کرده 
و الله گوش او را برید. این قرق بان تا صبح 
دیروز برای درمان های ابتدایی در بیمارستان 

امام حسین شاهرود بستری بود.
منابع طبیعی  مدیرکل  مرادی حقیقی،  جعفر 
و آبخیزداری استان سمنان نیز گفت: »حال 
اما  است  مناسب  مجروح  قرق بان  عمومی 
با توجه به قطع شدن عصب پای راست او، 
احتمال قطع عضو یا از کار افتادن پای راست 
وجود دارد البته امید بسیار زیادی به درمان این 

قرق بان نیز هست.«
او با اشاره به دستگیری دامدار متخلف تصریح 
کرد: »پرونده این جرم پس از تکمیل توسط 
نیروی انتظامی و دادستانی میامی به مراجع 

ذی ربط ارسال می شود.«

رئیس مرکز آموزش محیط 
زیست و تربیت محیط بان در 

پاسخ به »پیام ما«: تمامی 
محیط بانان دو پودمان از 2۰ 
پودمان آموزشی را فراگرفتند.

خشکسالی در کشور ریشه دوانده، اما همچنان فارس با خوزستان بر سر رتبه اول کشت گندم رقابت می کند و خوزستان هم اصرار به 
کاشت نیشکر به جای چغندر قند دارد. برنامه دقیقی برای جایگزین کردن کشت های کم آب به جای کشت های آب بر وجود ندارد و این 
میان سهم تاالب ها هم فراموش می شود، آن هم در کشوری که بارندگی ۱2 درصد کاهش داشته، 7۰ درصد حقابه تاالب ها کاسته شد. 
مشکل نبود معیشت جایگزین و آشنا نبودن این گروه با روش های جایگزین کشت است. موضوعی که یک سوی آن به جهادکشاورزی 
گره خورده و سوی دیگرش خواهی، نخواهی به محیط زیست مربوط می شود. با این حال آن طورکه معاون آموزش و مشارکت های 

مردمی می گوید، هنوز محیط زیست برنامه آموزشی ویژه ای برای این قشر از جامعه نگذاشته است.

ژیال مهدی آقایی، مدارس 
دوستدار طبیعت از اساس 

غیرقانونی بوده  و امکان 
برگشت آن ها وجود ندارد: 
»متولی آموزش در کشور، 

وزارت آموزش و پرورش است و 
ما نمی توانستیم مجوز تاسیس 
به این مدارس را بدهیم. برای 
هیمن هم تمامی این مدارس 
تعطیل شد و مجوزات آن هم 

لغو شد.«
|  

یم
سن

  ت
|

مازندران  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
گفت: »گمانه زنی های مطرح شده در فضای 
مجازی مبنی بر احتمال متعلق بودن اسکلت 
»چورِت«  جنگلی  منطقه  در  شده  یافته 
ساری به موجودی ناشناس درست نیست.«

اسکلت  یک  از  تصویری  اخیر  روزهای  در 
در فضای مجازی ساری منتشر شده که به 
ناشناخته  به موجودی  برخی متعلق  اعتقاد 
است و احتمال وجود حیوانی درنده که در 
اژدها  عنوان  با  آن  از  منطقه  مردم  گذشته 
یاد می کردند، را تقویت می کند، اما مدیرکل 
استناد  به  مازندران  زیست  محیط  حفاظت 
این  اسکلت  روی  شده  انجام  بررسی های 

ادعا را رد کرد.
ایرنا گفت:  به  ابراهیمی کارنامی  حسینعلی 
از خانواده  به جانوری  »این اسکلت متعلق 
سگ سانان است و اظهارنظرهایی را مبنی بر 
به  یا  ناشناخته  جانوری  از  بقایایی  این که 
گفته بومیان اژدها است، تایید نمی کنیم.«
به  اسکلت  انتقال  از  داد: »پس  توضیح  او 
بیشتر،  بررسی  برای  وحش  حیات  اداره 
تعلق  بر  مبنی  اولیه  حدس  کارشناسان 
تایید  را  سگ سانان  به  اسکلت  داشتن 
دنده ها  بقایای  و  اسکلت  ساختار  کردند. 
نشان می دهد متعلق به جانوری مانند سگ 
و  مهره ها  و  شده  تلف  است که  شغال  یا 

اسکلت آن به این شکل باقی مانده است.«
این در حالی است که پس از انتشار تصاویر 
تاریخ  حوزه  برخی کارشناسان  اسکلت  این 
از جمله حسین اسالمی با انتشار ویدیویی 
این  تعلق  احتمال  درباره  اظهارنظرهایی 
اسکلت به جانوری ناشناخته را مطرح کرد.

دانست  منحصربه فرد  را  اسکلت  این  او 
تاریخ  مطالب کتاب  برخی  به  استناد  با  و 
این  که  گفت  اسفندیار  ابن  اثر  تبرستان 
اسکلت با آن چه که در تاریخ تبرستان آمده 
بر  منبی  سالمندان  اظهارات  با  همچنین  و 
وجود اژدها در جنگل های مازندران مطابقت 

دارد.

تاریخ  کتاب  از  بخش  این  به  اسالمی 
است:  نوشته  که  کرد  استناد  تبرستان 
قدیم  نام   ( شهریارکوه  به  بود که  »چندی 
منطقه چورِت( اژدهایی پدید آمد که ۵۰ گز 
و کوه  و صحرا  دریا  به  تا  نواحی  آن  و  بود 
از بیم او گذر نتوانستند کرد. مردم  وحوش 
تبرستان پیش سام –حاکم- شدند و حال 
دور  از  را  اژدها  بیامد  سام  داشتند.  عرضه 
بدید. گفت بدین سالح با این هیچ به دست 
ندارم. سالحی بساخت و اژدها رفت نزدیک 
دریا او را به جایگاهی که کاوه کالته می گویند 
دریافت. اژدها سام را بدید حمله کرد. سام 

بیفتاد.« اژدها  و  زد  اژدها  بر سر  عمودی 

مدیرکل محیط زیست مازندران

اسکلت کشف شده اژدهای تبرستان نیست

پایش

دستگاه قضایی با متعرضان  
به محیط زیست برخورد 

جدی می کند، چرا که محیط 
زیست حقوق عمومی است 

و دستگاه قضا در دفاع از 
حقوق عامه بسیار مصمم و 

جدی خواهد بود

رئیس کل دادگستری تاکستان:

محیط زیست حقوق عمومی است
بازدید  در  تاکستان  دادگستری  کل  رئیس 
جمع  در  باشگل  حفاظت شده  منطقه  از 
محیط بانان این منطقه گفت: سازمان حفاظت 
محیط زیست یک دستگاه فرابخشی است و 
باید از نگاه بخشی در این حوزه خارج شویم 
چرا که محیط زیست امروزه به یکی از ارکان 

مهم و کلیدی توسعه تبدیل شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط 
دادگستری  رئیس  قزوین،  استان  زیست 
شهرستان تاکستان به همراه جمعی از روسای 
شعب دادگاه های کیفری و حقوقی تاکستان و 
قضات به مناسبت هفته تنوع زیستی و برای 
این  از  باشگل  حفاظت شده  منطقه  ارزیابی 

منطقه بازدید کردند.
اداره  رئیس  جلیلوند،  محمد  بازدید  این  در 
محیط زیست شهرستان تاکستان، به نقاط 
حفاظت شده  منطقه  پتانسیل های  و  قوت 
باشگل و پاره ای از مشکالت و مسائل موجود 
در محیط زیست منطقه از قبیل کمبود پرسنل 
و  همکاری  ضرورت  و  محیط بان  نیروی  و 
تعامل قوه قضایی با محیط زیست اشاره کرد 
و تقاضای تسریع در رسیدگی به پرونده های 
متخلفین محیط زیست در حوزه استحفاظی 
و  دادگستری   رئیس  مساعدت  و  و کمک 

دادستان تاکستان در این زمینه شد.
او با تاکید بر اهمیت مسائل زیست محیطی 
شد:  یادآور  انسانی  و  طبیعی  عرصه های  در 

و گونه های  متنوع  طبیعی  عرصه های  وجود 
با ارزش جانوری و گیاهی در منطقه حفاظت 
این  به  جدی  توجه  ضرورت  باشگل  شده 
بدون  مهم  این  می دهد که  نشان  را  عرصه 
مقدور  شهروندان  تمامی  و  مسئوالن  کمک 

نخواهد بود. 
دادگستری  رئیس  سلطانی،  علی  ادامه  در 
الزمه  را  سالم  زیست  محیط  شهرستان، 
سالمت زندگی بشری دانست و تصریح کرد: 
دستگاه قضایی با متعرضان  به محیط زیست 
برخورد جدی می کند چرا که محیط زیست 
حقوق عمومی است و دستگاه قضا در دفاع از 
حقوق عامه بسیار مصمم و جدی خواهد بود.

پایان  در  تاکستان  دادگستری  کل  رئیس 
یک  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  افزود: 
دستگاه فرابخشی است و باید از نگاه بخشی 
در این حوزه خارج شویم چرا که محیط زیست 
امروزه به یکی از ارکان مهم و کلیدی توسعه 

تبدیل شده است.
با مساحت 2۵  باشگل  منطقه حفاظت شده 
شهرهای  فاصل  حد  در  هکتار   ۱۹۸ و  هزار 
رشته کوه  جنوبی  دامنه  در  ابهر  و  تاکستان 
شکار  منطقه  با  و  شده  واقع  مرکزی  البرز 
ممنوع خراسانلو واقع در استان زنجان همجوار 
است. قوچ و میش، آهو، گرگ، کفتار و روباه 
از گونه های جانوری شاخص در این منطقه به 

می رود. شمار 

| روزنامه نگار |

| مرضیه قاضی زاده |



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2019   | چهارشنبه  5 خرداد 1400  |

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 پیام مریاث4

فرهنگی  میراث  وزیر  رسید که  خبر  دیروز 
و معاونش پای نامه ثبت خانه ژرژ یونانی 
است:  آمده  نامه  این  در  امضا کرده اند.  را 
»در اجرای ماده واحد قانون ثبت آثار ملی 
واحده  ماده  )ج(  بند   ،۱3۵2 آذر  مصوب 
فرهنگی  میراث  سازمان  تشکیل  قانون 
کشور مصوب ۱3۶۴، بند ششم ماده سوم 
فرهنگی  میراث  سازمان  اساسنامه  قانون 
کشور مصوب ۱3۶۷؛ اثر فرهنگی-تاریخی؛ 
یونانی  )جرج(  ژرژ  عکاسخانه  و  خانه 
نشانی  به  تاریخی  و  ملی  شأن  دلیل  به 
استان خوزستان، شهرستان آبادان، بخش 
 33۱۵۷ شماره  به  آبادان  شهر  مرکزی، 
ملی  آثار  فهرست  در   ۱3۹۹ /۰۹ /2۶ مورخ 

شد.« ثبت 

خانه ای که پالک گرفته قصه های بسیاری 
در دل دارد و تاریخچه ای عجیب از جنگ و 
کوچ. روزگاری خانواده »میسالیدیس« به 
دلیل جنگ جهانی دوم از یونان کوچ کردند 
و به شهری فرسنگ ها دورتر آمدند؛ آبادان، 
ملیت ها،  میزبان  تاریخش  در  که  شهری 
فرهنگ ها و ادیان مختلف بوده است. این 
بنا  را  ساختمانی  زند،  خیابان  در  خانواده 
کردند که به نام عکاسخانه ژرژ معروف است 
و خاطرات بسیاری از شهروندان آبادان در 
نسل  آبادانی های  خاطرات  شده.  ثبت  آن 
تا  شد  ماندگار  عکاسخانه،  این  در  گذشته 
و  شد  جنگ  درگیر  دیگر  بار  آبادان  اینکه 
خانواده میسالیدیس بار دیگر آواره شدند 

باقی  یادگار  به  آنها  از  عکاسخانه ای که  و 
به  سالم  جان  هشت  جنگ  از  بود،  مانده 
جنگ  با کشیده شدن  یونانی  ژرژ  برد.  در 
در  و  کرد  مهاجرت  اصفهان  به  شهر،  به 
سال های بعد همان جا جان سپرد و ورثه 
به  وقت  هیچ  و  فروختند  را  خانه  هم  او 
وقت خالی  از همان  بنا  برنگشتند.  آبادان 
و  ساختمان ها  دیگر  مثل  شد؛  سکنه  از 
کاربری  تغییر  یا  که  شهر  این  خانه های 
مرد  عکاسخانه،  حاال  رها شدند.  یا  دادند، 
خاطره  مانده،  جا  به  آلبوم های  و  عکاس 

است. خانواده  این  از  آبادانی ها  مشترک 

 سرنوشت یک خانه صد ساله
ویرانی  به  رو  یونانی،  ژرژ  عکاسخانه 
بود. این را دیگر همه می دانستند. بنا آنقدر 
از یاد رفته بود که دو سال پیش شهرداری 
را بزک کرد، رنگ دیگری  آبادان صورتش 
و  پنجره  دیوارش  و  در  روی  و  زد  آن  به 
این  باشد  مهم  اینکه  بی   گل  کشیدند؛ 
یونانیان  حضور  بازمانده  تنها  ساختمان 
با  شده  بزک  ساختمان  است.  آبادان  در 
هیچ  دیوار،  روی  عمیق  ترک های  آن 
عکاسباشی  سرشناس  خانه  به  شباهتی 
فعاالن  بین  روزها  همان  نداشت.  شهر 
میراث  فرهنگی چو افتاد که قرار است این 
ساختمان تخریب  شود. عکاسخانه ژرژ که 
از  هشت سال جنگ جان به در برد، گاه و 
بی گاه، تهدید می شد به ویرانی.  شهرداری 
هر بار تصمیمات متفاوتی برای عکاسخانه 

می گرفت. مثال ۹ سال پیش پالکاردهایی 
جلوی ساختمان ژرژ یونانی نصب کردند و 
یا  به مالک  تذکر دادند که  با توپ و تشر 
یا  کند  مذاکره  فروش  برای  شهرداری  با 
پیشین  مالک  خواهند کرد.  تخریب  را  بنا 
حیاط  در  نخلی که  سه  خاطر  به  می گفت 
راضی  تخریب  به  دلش  است،  خانه  این 
این  تمام  در  دلیل  همین  به  و  نیست 

نفروخته. را  آن   سال ها 

تخریب  حکم  با  سال هایی  در  عکاسخانه 

ویرانی  به  تهدید  مختلف  شهردارهای 
داشت.  اضطراری  ثبت  شماره  می شد، 
وعده های بسیاری برای نجاتش می دادند. 
می گفتند قرار است این خانه موزه عکاسی 
آبادان می شود اما نشد. می گفتند مرمتش 
که  بود  اینطور  نمی کردند.  اما  می کنیم 
ساختمان صد سال، هر روز فرسوده تر شد 
شهرداری  رفته رفته  شهر  چهره  تغییر  با  و 
منطقه یک آبادان هم همسایه اش شد. در 
آبادان  اداره میراث فرهنگی  سال های بعد 
پولی  که  می کرد  اعالم  تهدید  هر  از  بعد 
بنا ندارد و در عوض با منطقه  برای خرید 
آزاد اروند در حال مذاکره است تا به خرید 
بنا راضی شان کند اما این اتفاق هم نیفتاد. 
حاال دوستان و آشنایان مالک می گویند او 

نیست. راضی  تخریب  به 

 برنامه مرمت و راه اندازی موزه 
عکس

دیگر  خوب  خبر  که  بود  پارسال  آذر 
ملی  ثبت  یونانی  ژرژ  عکاس خانه  رسید: 
طمیمیان،  قدرت اله  می شود.  مرمت  و 
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
با  که  گفت  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
مالک عکاسخانه ژرژ یونانی توافق شده و 
این بنا زیر نظر مدیریت میراث فرهنگی، 
سازمان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
خواهد  احیا  و  مرمت  اروند،  آزاد  منطقه 
پیشین  وعده های  همه  از  حتی  او  شد. 
امید  رنگ  وعده ها  بار  این  اما  هم گفت 
ساختمان  پیشینه  به  توجه  »با  داشت. 
شد  این  بر  قرار  یونانی،  ژرژ  به  معروف 
که پس از پایان مرمت، عکاس خانه ژرژ 
رستوران  و  موزه عکس  به  تبدیل  یونانی 
و  آزاد  منطقه  که  اینطور  شود.«  یونانی 
است  این  بر  قرار  کرده اند  توافق  مالک 
سابقه  و  صالحیت  دارای  مشاوری   که 
مرمت  طرح  تاریخی،  آثار  مرمت  در  کار 
طرح  تایید  از  بعد  و  تهیه کند  را  احیا  و 
از سوی مدیریت میراث فرهنگی منطقه 
آزاد اروند، پیمانکار منتخب طرح را اجرا 
این کارها،  با  همزمان  او گفت که  کند. 
از  یکی  حاال  و  می شود  انجام  هم  ثبت 

است. شده  عملی  وعده ها 

اینطور  و  است  شوکت  پرویز  مالک  نام 
از  بسیاری  عکس  به  می رسد،  نظر  به  که 
مالکان بناهای ارزشمند و تاریخی، به ثبت 
ملی رضایت داشته است. او پیش از این 
سرمایه گذاری  که  بود  این  دنبال  به  هم 
و  کند  مرمت  را  عکاسخانه  تا  پیدا  شود 
سفره خانه،  دهد.  کاربری اش  تغییر  بعد 
عکاسی  موزه  و  و گالری  سنتی   اقامتگاه 

اما  بود  برای کاربری عکاسخانه پیدا شده 
پیدا  سرمایه گذاری  هیچ  این  از  پیش  تا 

. نشد

 مطالبه گری برای میراث فرهنگی
اینطور که جمال عامری نسب، رئیس 
اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی آبادان به میراث آریا گفته، در این 
آبادان  سال ها دوستداران میراث فرهنگی 
مطالبه گر  یک گروه  عنوان  به  همیشه  که 
داشته اند،  حضور  تاریخی  آثار  حوزه  در 
سنگ  یونانی  ژرژ  عکاسخانه  نجات  برای 
کل  اداره  پیگیری های  گذاشته اند.  تمام 
آبادان  اداره  و  خوزستان  فرهنگی  میراث 

آغاز شده است.  از سال ۹۸-۹۷ 

مشکالتی که  »علیرغم  می گوید:  عامری 
مالک  عالقمندی  با  ولی  داشت  وجود 
اثر ارزشمند ژرژ یونانی وی در حفظ  به  
نهایت  در  و  کرد  همکاری  اثر  مرمت  و 
دو  طی  شد  موفق  آبادان  میراث  اداره 
ویرانی  حال  در  که  اثر  این  اخیر  سال 
ثبت  ملی  آثار  از  یکی  عنوان  به  را  بوده 
میراث  اداره  رئیس  گفته  به  کند.« 
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی 
میراث  دوست داران  حمایت  آبادان 
بوده  تاثیرگذار  بنا  این  فرهنگی در نجات 
آثار  از  آبادان  است. »دوستداران میراث 
را  شهر  این  ملی  هویت  که  ارزشمندی 
کردند  حفاظت  خوبی  به  می دهد  نشان 
میراث  اداره  توانمند  بازوی  عنوان  به  و 
و  خانه  ارزشمند  اثر  تواستند  آبادان 
ملی  ثبت  به  را  یونانی  ژرژ  عکاسخانه 

» . نند برسا

عطار  تذکرةاالولیاء  خطی  نسخه  قدیمی ترین 
نیشابوری از مجموعه  نسخ خطی تحت تملک 
زنده یاد محمد صادق کیا، زبان شناس و استاد 
دانشگاه تهران در کتابخانه ملی ایران نگهداری 
سازمان  عمومی  روابط  گزارش   می شود.به 
اسناد و کتابخانه ملی ایران، حمزه مرادی بهرام 
فهرست نویس نسخ خطی، با بیان این که وجود 
مجموعه های ارزشمند و نفیس از این دست بر 
غنای هر چه بیشتر مخزن نسخ خطی سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران افزوده است، گفت: 
محمد صادق کیا زبان شناس و استاد دانشگاه 
تهران بوده که در سال ۱3۹۱، حدود 3۸۰ نسخه 
خطی متعلق به او به کتابخانه ملی ایران منتقل 
شد.وی ادامه داد: اغلب این نسخ، دربرگیرنده 
لغت،  فرهنگ های  به ویژه  ادبی،  موضوعات 
منابع  همچنین  و  مباحث گویش شناسی  نیز 
اختصاص دارد. از ویژگی های بارز این مجموعه 
می توان به وجود فرهنگ نامه ها و لغت نامه ها 
از زبان های مختلف از جمله فارسی به عربی، 
عربی به فارسی، ترکی به فارسی و فرانسوی 
به فارسی اشاره کرد. فهرست نویس نسخ خطی 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: حدود 
۸۰ درصد این مجموعه را لغت نامه ها تشکیل 
داده که از هر فرهنگ لغت نیز چندین نسخه به 
تکرار، با تاریخ کتابت های مختلف وجود دارد. 

برخی از این فرهنگ ها در زمان حیات مؤلف 
از جمله  افزود:  بهرام  کتابت شده است.مرادی  
این فرهنگ نامه ها می توان به کنزاللغات محمد 
بن عبدالخالق معروف گیالنی، فرهنگ رشیدی 
و منتخب اللغة شاه جهانی هر دو از عبدالرشید 
محمدحسین  از  قاطع  برهان  مدنی،  حسینی 
المصادر  سروری،  الفرس  مجمع  تبریزی، 
میرزا  فرهنگ  جوهری،  اللغة  صحاح  زوزنی، 
فارسی(  به  )ترکی  سنگالخ  فرهنگ  ابراهیم، 
دستوراللغة  استرآبادی،  مهدی خان  میرزا 
ادیب نطنزی، لغت عالمگیریه و چراغ هدایت 
)سراج اللغة( از سراج الدین علی خانِ آرزو، اشاره 
کرد.وی ادامه داد: وجود کتاب های بسیاری در 

علم نصاب از نویسندگان مختلف و همچنین 
یکی از قدیمی ترین نسخ خطی تذکرةاالولیاء 
هفتم  قرن  تقریبی  تاریخ  با  نیشابوری  عطار 
در  حیات  زمان  به  نزدیک  و  قمری  هجری 
بهرام  مرادی   می شود.  نگهداری  مجموعه  این 
مجموعه  تازگی  به  همچنین  خاطرنشان کرد: 
صادق کیا از سوی فهرست نویسان کتابخانه ملی 
کتابشناسی  اطالعات  و  شده  فهرست نویسی 
رسا کتابخانه  سامانه  در  آن  نسخه شناسی  و 
حوزه های  محققین  و  پژوهشگران  برای  ملی 
تحقیقات  جمله کسانی که  از  علمی  مختلف 
ریشه شناسی  و  زبان شناسی  لغت شناختی، 

انجام می دهند؛ قرارگرفته است. واژگان 

سرانجام عکاسخانه »ژرژ یونانی« در آبادان ثبت ملی شد

یک پالک برای خانه خانواده »میسالیدیس«
تنها بنای بازمانده از حضور یونانیان در خوزستان به موزه عکس و رستوران یونانی تبدیل می شود

 قدیمی ترین نسخه خطی تذکرةاالولیاء
در کتابخانه ملی ایران

دودکش دانشگاه بوعلی 
سینا ثبت ملی شد 

و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
صنایع  دستی استان همدان از ثبت دودکش 
بوعلی سینا و  دانشکده کشاورزی دانشگاه 
ملی  آثار  فهرست  در  فرودگاه  مراقبت  برج 
در   : ایسنا گفت  به  مالمیر  علی  داد.  خبر 
 23 همدان  استان  در  منقول  میراث  حوزه 
از  بخشی  و  دارد  موزه ای وجود  هزار شیء 
نگهداری  موزه های کشور  دیگر  در  نیز  آثار 
تداوم  در  می توانند  آثار  این  و  می شوند 
کاوش ها افزایش یابند.او بیان کرد: از سال 
۹3 تا ۹۹ بیش از ۱۴ هزار و ۷۰۰ مورد از این 
اموال فرهنگی ساماندهی  اشیاء موزه ای و 
شده و ۱۷ هزار و ۵۶۹ مورد مرمت صورت 
مخزنی  وجود  علت  همین  به  است   گرفته 
برای  بین المللی  استانداردهای  با  امن 
بر  عالوه  که  دارد  ضرورت  همدان  استان 
نیز  غرب کشور  برای  می تواند  استان  این 
کارکردهای داشته باشد.مالمیر تصریح کرد: 
با  و  استانداردترین  از  امن  مخزن  پروژه 
کیفیت ترین مخازن است و موزه منطقه ای 
غرب کشور نیز با حدود ۸۵۰۰ مترمربع فضا 
موزه های  سایر  به  نسبت  خوبی  سرعت  با 
می کند. طی  را  خود  ساخت  مراحل  منطقه ای 

با  همدان  استان  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
در سطح  موزه   2۱ از  بیش  وجود  به  اشاره 
حفظ،  حوزه  در  مطرح کرد:  همدان  استان 
احیاء و مرمت بناهای تاریخی در سال های 
۹3 تا ۹۹ افزون بر 3۶۷ مورد پروژه مرمتی 
پروژه های  تعداد   ۹۶ سال  در  که  داشتیم 

به ۱۰3 عدد رسید. مرمت 
مالمیر در ادامه با بیان اینکه از مجموعه داران 
از  مطرح کرد:  می کنیم،  حمایت  خصوصی 
افرادی که مجموعه ای برای ارائه و تبدیل به 
موزه دارند، استقبال کرده و از آنها حمایت 
اینکه نیاز به مرمت  با اشاره به  می کنیم.او 
اظهار  دارد،  زیادی  اهمیت  تاریخی  بناهای 
این  نمی تواند  تنهایی  به  کرد: یک سازمان 
وظیفه را انجام  دهد و سایر دستگاه ها مانند 
هستند؛  مسئول  رابطه  این  در  شهرداری 
حقیقی  مالکان  عنوان  به  مردم  همچنین 
می شوند.مدیرکل  مطرح  بناها  اینگونه 
خاطرنشان  همدان  استان  فرهنگی  میراث 
کرد: ۱۸۰۰ اثر تاریخی و فرهنگی در استان 
از  اعم  اثر   ۱۱۰۰ شده که  شناسایی  همدان 
به  طبیعی  و  ناملموس  و  ملموس  میراث 
ثبت ملی رسیده و از این تعداد ۱۶۸ اثر در 

است. افتاده  اتفاق  فعلی  دولت 
دانشکده  دودکش  اینکه  به  اشاره  با  او 
برج  و  سینا  بوعلی  دانشگاه  کشاورزی 
مراقبت فرودگاه در حوزه میراث صنعتی ثبت 
ملی شده اند، یادآور شد: با تأمین اعتباری 
دستکند  اول  فاز  صورت گرفت  امسال  که 
راه انداری می شود و  سامن در هفته دولت 
در دستکند ارزانفود نیز زیرساخت های الزم 

خواهیم کرد. فراهم  را 

ادامه انتقادها به سفرهای 
غیرقانونی به عراق

رییس سازمان حج و زیارت گفت: اعزام های 
خارج از روال قانونی زائران به عتبات عالیات 
گزاف  هزینه های  با  غیرمجاز  افراد  توسط 

همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، سفرهای زیارتی به عتبات 
کرونا  ویروس  شیوع  با  همزمان  عالیات 
جریان  حال  این  با  است،  شده  متوقف 
بدون  عراق  به  بدون مجوز  و  آزاد  سفرهای 
در  زیارت  و  حج  سازمان  دارد.  ادامه  مانع 
برای  را  طرحی  گذشته،  سال  زمستان 
ازسرگیری سفرهای زیارتی به عراق به ستاد 
ملی کرونا در ایران و دولت عراق ارائه کرد که 
هنوز مصوب و درباره آن توافق نشده است. 
و  ـ رییس سازمان حج  علی رضا رشیدیان 
و  برنامه ریزی  شورای  نشست  در  ـ  زیارت 
هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان 
حج و زیارت که سه شنبه، چهارم خردادماه 
ضرورت  بر  چندمین بار،   برای  شد،  برگزار 
با  عالیات  عتبات  به  اعزام ها  سازماندهی 
 )PCR( واکسیناسیون، تست پی. سی. آر
و رعایت دستورالعمل های بهداشتی از طریق 
افزود:  و  تاکید کرد  زیارت  و  حج  سازمان 
در صورت موافقت مراجع ذی ربط، سازمان 
حج و زیارت آمادگی دارد با رعایت همه این 
موارد اعزام های گروهی زائران به طور محدود 
و  عرفه  برای  عتبات  به  را  مدیریت شده  و 
اجرا کند.او در  برنامه ریزی و  و...  ادامه آن 
مسئوالن  اظهارات  برخی  به  اشاره  با  ادامه 
سعودی و خبرهایی که درباره تعداد زائران 
حج آینده منتشر شده است، گفت: شواهد و 
قرائن نشان می دهد عربستان حضور زائران 
داخلی و خارجی در حج آینده را در دستور 
کار خود قرار داده، ولی هنوز به صورت رسمی 
سهمیه کشورها و شیوه اجرایی آن را اعالم 
وزارت  شد:  یادآور  است.رشیدیان  نکرده 
بهداشت عربستان برای ورود، اقامت، انجام 
زیارتی  اماکن  در  زائران  حضور  و  مناسک 
دستورالعملی تهیه و به کمیته عالی حج این 

ارائه کرده است. کشور 

اداره میراث فرهنگی آبادان بعد 
از هر تهدید اعالم می کرد که 
پولی برای خرید بنا ندارد و در 
عوض با منطقه آزاد اروند در 
حال مذاکره است تا به خرید 
بنا راضی شان کند اما این اتفاق 
هم نیفتاد. حاال  دوستان و 
آشنایان مالک می گویند او به 
تخریب راضی نیست

عکاسخانه خانه و عکاسخانه »ژرژ یونانی« باالخره شماره ثبت گرفت. با این اتفاق یک بار دیگر خطر از بیخ گوش این بنای خیابان »زند« 
آبادان که از اولین های معماری تلفیقی ایرانی-اروپایی در این شهر است، گذشت. در حالی که در سال های گذشته فرسودگی و موریانه 
زدن بنای عکاسخانه، رنگ آمیزی دیوارهای بیرونی و ماجرای فروش این بنا از سوی مالکان، عکاسخانه را پی درپی به تخریب، تهدید 
می کرد و اداره میراث فرهنگی هم توان خریدنش را نداشت، حاال ثبت ملی امید تازه ای برای نگهداری از این بنای تاریخی آبادان شده 

است. هرچند ثبت در فهرست آثار ملی همیشه بناها را از ویرانی دور نمی کند و نمونه آن در خود آبادان هم بسیار است.

مخزن

 سه ملک قدیمی واجد 
ارزش معماری در پهنه 
رودکی با مشارکت بخش 
خصوصی حفاظت و مرمت 
می شوند و کاربری فرهنگی 
برای آنها در نظر گرفته 
می شود

شهردار منطقه ۱۱تهران از حفاظت و ایجاد 
قدیمی  ملک  سه  در  فرهنگی  کاربری 
واجد ارزش معماری در پهنه رودکی خبر 
و  خصوصی  بخش  مشارکت  با  داد که 
۱۱ در حال  تسهیلگری شهرداری منطقه 

است. مرمت 
نصراله آبادیان با بیان این که پهنه رودکی 
پروژه  بزرگترین  و  ترین  مهم  عنوان  به 
فرهنگی شهر تهران با محوریت موسیقی 
حفظ  اجراست، گفت:  دست  در  تئاتر  و 
از  صیانت  و  پهنه  این  تاریخی  بافت 
خانه های قدیمی واجد ارزش که بیانگر 
معماری، هویت و سبک زندگی مردم در 
تهران قدیم است؛ برای مدیریت شهری 
رویکرد  همین  با  و  بوده  اهمیت  حائز 
تاکنون بیش از یکصد بنای تاریخی در 

است. رودکی مرمت شده  پهنه 
مشارکت  اهمیت  به  اشاره  با  آبادیان 
بخش خصوصی در این پروژه افزود: با 
مالکین   ۱۱ منطقه  تسهیلگری شهرداری 
ملک  برای  می توانند  قدیمی  های  خانه 
کرده  ایجاد  فرهنگی  کاربری های  خود 
اقتصادی  منافع  از  مندی  بهره  ضمن  و 
آن فرصت اشتغال زایی نیز در این پهنه 

شد. خواهد  فراهم 
این  ویژگی  تشریح  ۱۱در  منطقه  شهردار 
3 ملک که اکنون در حال مرمت هستند، 
بیان کرد: یکی از ملکها در خیابان هانری 

که  دارد  قرار  فر  هاشمی  تقاطع  کربن 
دارای ۴ طبقه 2۹۰متری است و در دهه 
پایان  از  پس  که  شده  ساخته   ۱3۴۰
به  تبدیل  آینده  ماه  سه  در  آن   مرمت 
مرکز اقامتی ، فرهنگی و تجاری خواهد 
شد. ملک دیگری هم در همین خیابان 
به مساحت ۶۴۰ متر قرار  کوچه شهروز 
دارد که دارای یک حیاط و دو ساختمان 
با  ملک  این  است.  جنوبی  و  شمالی 
قدمت ۷۰ سال تا پایان شهریور امسال 
هنری  و  فرهنگی  موسسه  به  تبدیل 

شد. خواهد 
۱۱ ملک دیگری  به گفته شهردار منطقه 
خرسند  خیابان   – رازی  خیابان  در  هم 
قرار دارد که در دهه ۱3۵۰ ساخته شده و 
دارای 2۵3 متر مساحت است و تبدیل 
به موسسه فرهنگی و هنری خواهد شد.
عمومی  روابط  گزارش  اساس  بر 
همچنین  آبادیان   ۱۱ منطقه  شهرداری 
حیاط  حفظ  هدف  با  هایی  بسته  تهیه 
این بناها و ایجاد کاربری های فرهنگی 
های  به کمیسیون  ارائه  برای  ها  آن  در 
اسالمی  شورای  فرهنگی  و  شهرسازی 
از دیگر  را  تهران و دریافت مصوبه  شهر 
ارزش  واجد  بناهای  مرمت  موضوعات 
در پهنه رودکی بیان کرد که با محوریت 
پهنه  در  اقتصادی  رونق  و  گردشگری 

است. گیری  شکل  حال  در  رودکی 

آغاز مرمت و احیای سه ملک قدیمی در پهنه رودکی

خانه ای که پالک گرفته قصه های 
بسیاری در دل دارد و تاریخچه ای 
عجیب از جنگ و کوچ. روزگاری 
خانواده »میسالیدیس« به دلیل 

جنگ جهانی دوم از یونان کوچ 
کردند و به شهری فرسنگ ها 

دورتر آمدند؛ آبادان، شهری که 
در تاریخش میزبان ملیت ها، 

فرهنگ ها و ادیان مختلف بوده 
است. این خانواده در خیابان 

زند، ساختمانی را بنا کردند که به 
نام عکاسخانه ژرژ معروف است 
و خاطرات بسیاری از شهروندان 

آبادان در آن ثبت شده.

|  
هر

 م
 |

|  
هر

 م
 |



پیامک شما را دربـاره 
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نگاهی به آسیب های ناشی از قطع مکرر و گسترده برق در روزهای اخیر

پای مرگ و زندگی در میان است
مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی: بعضی بیماران به دلیل آسیب باالی ریوی  تا مدت ها باید از دستگاه های 

اکسیژن ساز استفاده کنند، اگر برق قطع شود، اکسیژن این بیماران هم قطع می شود 

محصول گندم در بسیاری از 
مناطق کشور در حال رشد است 

و نیاز شدید به آبیاری دارد. 
سابقه نداشته در چنین فصلی 
از سال دچار این همه قطعی 

برق باشیم و چنین تنشی 
به گندم وارد شود. امسال با 

خشکسالی هم مواجه هستیم 
و باید حداکثر اقدامات برای کم 

کردن تبعات آن انجام شود

برخی بیماران به دلیل کاهش 
تخت های آی سی یو، در خانه 

تحت مراقبت قرار می گیرند و 
بخشی از تکنولوژی که باالی 
سرشان در منزل است، برقی 

است و اگر برق قطع شود، 
نمی توان وضعیت آنها و سطح 
اکسیژن خون و... را رصد کرد 

و ممکن است آسیب جدی 
به آنها وارد شود و آنها جدا 

استرس دارند
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همسان سازی 
حقوق مستمری بگیران 

تامین اجتماعی دائمی می شود 
و  بازنشسته  کارگران  عالی  کانون  رئیس 
مستمری بگیر تامین اجتماعی کشور، گفت: در 
جلسه ای با حضور اعضای هیئت رئیسه کانون 
عالی با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه و روسا و نمایندگان دستگاه ها 
و صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری 
در سازمان برنامه و بودجه برگزار و دولت مکلف 
تادیه کامل  ضمن  سال   ۵ ظرف  حداکثر  شد 
اجتماعی  تامین  سازمان  به  خود  بدهی های 
تعهدات جاری خود را در قبال بیمه شدگان شاغل 
این سازمان در لوایح بودجه سنواتی منظورکند.

سازمان  بیات گفت:  علی اصغر  مهر  به گزارش 
تامین اجتماعی مکلف است بر اساس مصوبات 
هیات امنا از محل منابع خود از جمله موارد مندرج 
حقوق  متناسب سازی  به  نسبت  قبلی  بند  در 
بازنشستگان و مستمری بگیران اقدام کند. بر 
تامین  بگیران  حداقل  مستمری  اساس  این 
اجتماعی با 3۰ سال سابقه بیمه پردازی نباید از 
حقوق حداقل بگیران بازنشستگان کشوری که 3۰ 
سال سابقه دارند، کمتر باشد و حقوق مستمری 
نسبت  صد در صد  به  نیز  سطوح  سایر  بگیران 
مستمری زمان برقراری به حداقل دستمزد زمان 
با  می رسد.  کار  عالی  شورای  مصوب  برقراری 
دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
و مستمری بگیران تامین اجتماعی که در قالب 
طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسالمی ارائه 
می شود، یکی از مهم ترین دغدغه های این قشر 

شریف پس از سال ها برطرف می شود.

انتظار جهش قیمت 
تخم مرغ تا کمتر 

از 2 ماه دیگر 
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان 
تهران گفت: در حال حاضر مرغداران هر کیلوگرم 
تخم مرغ را با زیان سنگین، بیش از 3 هزار تومان 
زیر قیمت مصوب و ۷ هزار تومان زیر قیمت تمام 
ناصر  ایلنا  به گزارش  می فروشند.  تولید  شده 
نبی پور با بیان اینکه مرغداران وارد زیان سنگین 
در تولید تخم مرغ شده اند، گفت: در حال حاضر 
هر کیلوگرم تخم مرغ از مرغداران به طور متوسط 
۱۰.۵ تا ۱۱ هزار تومان خریداری می شود که بیش 
از 3 هزار تومان زیر قیمت مصوب است. آخرین 
قیمت مصوب برای خرید هر کیلوگرم تخم مرغ 
از مرغداران ۱۴ هزار تومان بود. نبی پور با تاکید 
بر اینکه از زمان تعیین آخرین نرخ مصوب در 
سال گذشته تا کنون افزایش چند برابری قیمت 
سال  از  گفت:  داشته ایم،  تولید  مولفه های  در 
گذشته تا کنون فقط نرخ مصوب نهاده های دامی 
توسط دولت دو بار افزایش یافته است. عالوه بر 
آن، هزینه های کارگری و حمل و نقل نیز رشد 
قابل توجه داشته و قیمت تمام شده تولید را 
حال  شده  تمام  قیمت  نبی پور  است.  برده  باال 
حاضر هر کیلوگرم تخم مرغ برای مرغدار با در 
نظر گرفتن سود قانونی را ۱۸ هزار تومان اعالم 
کرد و گفت با ادامه این روند حداکثر تا 2 ماه 
دیگر شاهد کاهش تولید با ادامه زیان سنگین 
اتحادیه  مدیره  هیات  رئیس  باشیم.  مرغداران 
مرغ تخم گذار استان تهران نتیجه کاهش تولید 
را جهش اجتناب ناپذیر قیمت دانست. نبی پور با 
انتقاد از تناقض در رفتار مسئوالن با مرغداران اظهار 
کرد: در زمان باال رفتن قیمت مسئوالن به میدان 
وارد شده مرغداران را تحت فشار قرار می دهند، 
اما در زمان کاهش قیمت و زیان، تولید کننده را با 

مشکالتش تنها می گذارند.

دعوت توانیر از سرمایه گذاران 
برای حضور در طرح بهینه سازی 

۱۰ هزار چراغ روشنایی 
معابر پایتخت 

همه  از  فراخوانی  انتشار  با  توانیر  شركت 
شركت های حقوقی عالقمند به سرمایه گذاری در 
طرح بهینه سازی اصالح روشنایی معابر پایتخت 
دعوت كرده تا با حضور در این طرح از مزایای آن 

بهره مند شوند. 
به گزارش پایگاه خبری توانیر، مطابق شرایط 
مندرج در اسناد فراخوان، در ازای سرمایه گذاری 
بورس  از  برق  خرید  گواهی  پذیرفته،  صورت 
انرژی و قابل تخصیص به تمامی كاربری های 
رایج  اعم از صنعتی، تجاری، استخراج رمز ارز 
و...  به نام سرمایه گذار پذیرفته شده در فراخوان 

می شود.  صادر 
صادر  نیرو  وزارت  دستورالعملی كه   براساس 
با هدف  توانیر موظف شده  بود، شركت  كرده 
ایجاد شفافیت و فراهم سازی فرصت های برابر 
طرح های  در  سرمایه گذاری  متقاضیان  برای 
همچنین  و  الكتریكی  انرژی  بهینه سازی 
اولویت بخشی به فرصت های برتر بهینه سازی، 
عالوه بر اطالع رسانی، تمهیدات الزم و بسترسازی 
مناسب برای اجرایی شدن طرح های بهینه سازی 
انجام دهد. كلیه اشخاص حقوقی عالقمند  را 
می توانند با مراجعه به سایت شركت توانیر به 
اسناد   https://www.tavanir.org.ir آدرس 

مناقصه را دریافت کنند.

 چشمان نگران زیادی این روزها به دستگاه 
بیمارانی که  اکسیژن ساز دوخته شده است. 
نفسشان به این دستگاه ها بند است، روزهای 
سختی را می گذرانند. از سویی قطعی مکرر و 
بی برنامه برق شرایط جسمی شان را بحرانی 
می کند و از سویی با وارد شدن آسیب فنی به 
این دستگاه ها در اثر نوسان برق، هزینه و فشار 
تحمیل می شود.  آنها  به  اقتصادی مضاعفی 
بسیاری از بیماران روی تخت بیمارستان این 
نگرانی ها را در کنار رنج بیماری تحمل می کنند. 
برق  نیروی  توزیع  هرچند مدیرعامل شرکت 
حساس  مراکز  »برق  بود:  اعالم کرده  تهران 
درمانی و بیمارستان ها به طور مستمر تامین 
اما  نمی شود«  قطع  شرایطی  هیچ  تحت  و 
آنچه در روزهای اخیر اتفاق افتاد با آنچه وعده 
داده شده بود، تفاوت داشت.حسین کرمان پور 
پزشکی  نظام  سازمان  روابط عمومی  مدیرکل 
در خصوص آسیب قطعی برق به بیماران و 
»قطعی های  گفته:  ایسنا  به  بیمارستان ها 
مکرر با توجه به زیرساخت هایی که در اکثر 
وسایل  به  هستند،  قدیمی  بیمارستان ها 
قیمت های  که  می رساند  آسیب  ابزاری  و 
وضعیت  در  حال  هر  به  دارند.  میلیاردی 
تجهیزات  خرید  برای  ارز  نداشتن  تحریم، 
پزشکی و... اینکه خودمان هم صدمه ای وارد 
کنیم، مشکل ساز می شود.« کرمان پور معتقد 
به  نمی توان  دولتی،  ادارات  »برخالف  است: 
را خاموش کنند.  بیمارستان ها گفت که کولر 

زیرا در این صورت بیماران ممکن است آسیب 
ببینند. دما باید در حد متعارف 2۴ درجه باشد 
و تهویه هم باید در بیمارستان مناسب باشد. 
از طرفی بیمارانی هستند که به دلیل آسیب 
دستگاه های  از  باید  مدت ها  تا  ریوی   باالی 
اکسیژن ساز استفاده کنند و آن  را خریداری 
کرده یا اجاره کنند. استفاده از این دستگاه ها 
به برق نیاز دارد و اگر برق قطع شود، اکسیژن 
می تواند  و  می شود  قطع  هم  بیماران  این 
به  بیماران  برخی  جدی کند.  را  آسیب شان 
خانه  در  آی سی یو،  تخت های  دلیل کاهش 
از  بخشی  و  می گیرند  قرار  مراقبت  تحت 
وسایل و تجهیزات مراقبتی که در منزل از آن 
استفاده می کنند، برقی است و اگر برق قطع 
شود، نمی توان وضعیت آنها و سطح اکسیژن 
خون و... را رصد کرد و ممکن است آسیب 

جدی به آنها وارد شود«
عالوه بر مشکالتی که قطعی برق برای بیماران 
ایجاد کرده است، کشاورزان نیز در کنار تبعات 
برق  قطع  از  ناشی  مشکالت  با  خشکسالی 
عالی  مشاور  حسینی  جعفر  سید  درگیرند. 
نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور 
در  گفته: »محصول گندم  مهر  به خبرگزاری 
بسیاری از مناطق کشور در حال رشد است و 
نیاز شدید به آبیاری دارد. سابقه نداشته در 
این همه قطعی  از سال دچار  چنین فصلی 
برق باشیم و چنین تنشی به گندم وارد شود. 
و  هستیم  مواجه  هم  با خشکسالی  امسال 

باید حداکثر اقدامات برای کم کردن تبعات آن 
انجام شود« آرش نبی زاده مدیرعامل اتحادیه 
سراسری ماهیان سردآبی هم از تلفات ۹۰ تا 
۹۵ درصدی در برخی از استخرهای پرورش 
در  و گفته  داده  برق خبر  اثر قطع  در  ماهی 
مراکز مکانیزه، تولید بیشتر با میزان آب کمتر، 
با افزایش تراکم ماهیان در واحد سطح انجام 
می شود که نیاز به تجهیزاتی دارد که وابستگی 
مستقیم به برق دارند، از جمله تجهیزات مربوط 
گندزدایی  و  آب  گردش  دهی،  اکسیژن  به 
باالی  تلفات  و  افتاده  کار  از  برق  با قطع  که 
ماهی ها را به همراه دارد.  شاید روزگاری عنوان 
»خاموشی« برای قطع شدن برق در شهرها 
عنوان مناسبی بود، اما این روزها که بخش 
عمده ای از فعالیت های روزانه مردم به صورت 
همزمان  شدن  قطع  می شود،  انجام  آنالین 
برق و اینترنت مشکالت عدیده ای را برای آنها 
به وجود می آورد. شاید اوج این مشکالت را 
بتوانیم در اتفاق نادری که برای شطرنج بازان 
ایرانی در پی قطعی برق رقم خورد مرور کنیم. 
دلیل  به  دوم خرداد  روز  ایرانی  شطرنج بازان 
قطع برق فدراسیون موفق نشدند مسابقه خود 
را به پایان برسانند. فدراسیون شطرنج اعالم 
کرد مسابقات قهرمانی آسیا امسال به دلیل 
شیوع کرونا به صورت آنالین برگزار  شد، در این 
ارتباط ورزشکاران،  مسابقات هر گونه قطعی 
سبب حذف اتوماتیک آنها می شود تا مانع از 
تقلب شود. قطع شدن برق فدراسیون شطرنج 

باعث جا ماندن بعضی از شطرنج بازان ایرانی 
از این دور رقابتها شد که احسان قائم مقامی 

استاد بزرگ شطرنج هم جزو آنان بود.
مردم  از  برق  قطعی  بابت  نیرو  وزیر  دیروز 
عذرخواهی کرد، اما صرف عذرخواهی نمی تواند 
فشار روحی که خانواده های بیماران با شرایط 
را کاهش  می کنند  تحمل  روزها  این  خاص 

کارمندانی  آموزان،  دانش  دانشجویان،  دهد. 
شیوع  از  ناشی  موجود  شرایط  دلیل  به  که 
صاحبان  کشاورزان،  هستند،  دورکار  کرونا 
تمام  کنار  در  و...  اینترنتی  کسب و کارهای 
مشکالتی که این روزها با آن درگیر هستند، 
باید نگران قطعی برق هم باشند. عذرخواهی 
مسئوالن شاید در مواردی سنتی نیکو باشد اما 
وقتی تنها کاری است که آنها انجام می دهند 
باری از دوش مردم کم نمی کند. تحلیل های 
ابتدای  و  سال گذشته  زمستان  در  بسیاری 
شدن  بحرانی  علل  درباره  امسال  تابستان 
وضعیت برق مطرح شد. بعضی خشکسالی 
فرسودگی  بعضی  و  می دانند  اصلی  عامل  را 
بازار  داغ شدن  هم  برخی  و  توزیع  سیستم 
رمزارز را، بسیاری اما معتقدند ریشه تمام این 
مشکالت »ضعف مدیریت« است. حمیدرضا 
صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی 
ایران با تاکید بر اینکه عامل اصلی قطعی برق 
به خبرگزاری مهر  مشکالت مدیریتی است، 
گفته است: »هم اکنون ۹ تا ۱۰ هزار مگاوات 
کمبود برق در شبکه داریم، این در حالی است 
که کمبود برق از قبل قابل پیش بینی بود و 
این  در  جدید  سرمایه گذاری های  بر  هم  ما 
تعمیرات  انتقال  بودیم.  کرده  تاکید  بخش 
بهار را یکی دیگر از  نیروگاه ها از زمستان به 
عوامل کاهش تولید برق در شبکه است. در 
تعمیرات  فرآیند  در  نیروگاه  حاضر۴  حال 
هزار   2 حدود  ترتیب  این  به  دارند که  قرار 
تعمیرات کاهش  این  با  برق  تولید  مگاوات 
بهره برداری  یافته است« چندی پیش مدیر 
نیروگاه های سازمان آب و برق خوزستان در 
رابطه با مشکالتی که انجام نشدن تعمیرات 
ساالنه نیروگاه ها به »پیام ما« گفته بود حدود 
2۵۰ مگاوات کاهش تولید نیروگاه های استان 
به دلیل انجام نشدن تعمیرات نیروگاه شهید 
ایمان گرامی مقدم  به گفته  است.  عباس پور 
واحد 3 نیروگاه عباس پور به دلیل عدم تامین 
نقدینگی جهت انجام تعمیرات ساالنه از مدار 
خارج شده است. طرح مشکل در توان تامین 
نقدینگی جهت انجام تعمیرات ساالنه از سوی 
وزارت نیرو در حالی مطرح می شود که این 
وزارتخانه در ماه  های اخیر به گواه اخبار رسمی 
که منتشر کرده است، مبالغی را به واحدهای 
که  است  کرده  پرداخت  مسکونی  و  صنفی 
در اثر قطعی برق دچار خسارت شده اند و از 
سوی دیگر مبالغی نیز به عنوان پاداش برای 
افرادی که استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز را 
معرفی کنند در نظر گرفته است. با این شیوه 
تخصیص اعتبارات به نظر می رسد مسئوالن 
وزارت نیرو سرنا را از سر گشادش می زنند.

گفت:  ایران  خرمای  ملی  انجمن  رئیس 
درختان خرما یا از روان آب ها و یا از آب های 
زیرزمینی تامین می شوند هر دو این بخش ها 
دچار مشکل شده است. کم آبی و کم شدن 
جیره آبی درختان، حتما روی محصوالت نیز 
تاثیرگذار است EC آب که یکی از فاکتورهای 
آن شوری آب است در بسیاری از مناطق رو 
به افزایش است. این موضوع باعث شده در 
بسیاری از مناطق به ویژه جنوب کشور درختان 
در خطر خشک شدن قرار گیرند. به گزارش 
وضعیت  مورد  در  رشید فرخی  محسن  ایلنا 
صادرات خرما اظهار کرد:  بعضی از تصمیمات 
خلق الساعه لطمه بیشتری از تحریم ها به ما 
ممنوع  خرما  صادرات   ۹۷ سال  در  می زند. 
شد، همان زمان ما در حال یک جهش نیم 
میلیارد دالری در صادرات خرما بودیم ولی این 
اتفاق باعث شد که بسیاری از تجار این حوزه 
اعتماد خود را از دست بدهند و برای صادرات 
برنامه ریزی نکنند. از آنجا که جای محصوالت 
تجار ایرانی در بازارهای هدف خالی شد، آنها به 
دنبال تامین کنندگان دیگری گشتند. در نتیجه 
ما ضرر عمده ای در این حوزه کردیم، بعد از 
سال ۹۷ هم ممنوعیت صادرات خرما از میان 
دامنگیر ما  آن هنوز  تبعات  اما  برداشته شد 
بازار  توانست  است. کشورهایی که عربستان 

آنها را بگیرد هنوز هم بازار هدف آنها هستند. هر 
کشوری که برنامه ریزی صحیحی در این زمینه 
داشته باشد، رقیب ما است. ما بعد از مصر 
دومین تولیدکننده خرما در جهان هستیم، در 
این رده بندی تونس هفتم است اما از لحاظ 
بهره وری در صادرات اول است چرا که بهترین 
ما  نیست  نیاز  است.  داشته  را  برنامه ریزی 
الگوی  را کشف کنیم،  خودمان همه مسائل 
ما ما آمده است: تونس! تنوع محصوالت ما 
برای برای سالیق مختلف در جهان بی نظیر 
است، بسیاری از کشورها این تنوع را ندارند 
اما برنامه ریزی دارند که از تنوع بسیار مهم تر 

است.

رئیس انجمن ملی خرمای ایران درباره تاثیر 
خشکسالی بر کشت خرمای کشور گفت: در 
مسئله خشکسالی باید به منافع کوتاه مدت 
و بلندمدت توجه داشت. امنیت آبی کشور به 
هیچ عنوان قابل مقایسه با سایر مشکالت 
حوزه  این  در  ما  مشکل  نیست.  کشور 
آب  ورشکستگی  به  و  کرده  عبور  بحران  از 
رسیده ایم چرا که دیگر قابل جبران نیست، 
ما آبخوان های آبی خود را از دست داده ایم، 
به ۴۰۰ هزار چاه غیرمجاز داریم که  نزدیک 
اینها به علت  آنها وجود ندارد.  نظارتی روی 
آینده  در  را  مشکالتی  و  است  سومدیریت 

وجود می آورد. به  برایمان 

رئیس انجمن خرمای ایران مطرح کرد:

خطر نابودی نخلستان های جنوب کشور به علت کم آبی

کشاورزی

در حال حاضر در برخی از 
استان ها از جمله گیالن، 
زنجان و قزوین، اردبیل 

پوره ملخ های مراکشی بالدار 
شده اند و در حال پرواز به 
سمت باغات و مزارع سبز 

هستند

۱6 استان کشور درگیر ملخ های بومی 
حفظ  سازمان  آفات  کنترل  معاون 
از آرام گرفتن ملخ های  نباتات کشور 
گفت:  و  داد  خبر  مهاجم  صحرایی 
از  مختلفی  انواع  درگیر  استان   ۱۶
بین  در  که  شده اند  بومی  ملخ های 
ایتالیایی  مراکشی،  ملخ های  آن ها؛ 
دیده  اوارویستا  بلند  شاخک  و 
مسعود  ایلنا  گزارش  به  می شود. 
وضعیت  آخرین  درباره  لطیفیان 
آفت ملخ صحرایی مهاجم در کشور، 
گفت:  سطح مبارزه با ملخ صحرایی 
 33۶ و  هزار   ۱۵ به  جاری  سال  در 

است. رسیده  هکتار 
لحظه  این  تا  گزارشات  اساس  بر   
در  صحرایی  ملخ  با  درگیری  سطح 
 ۸۹۷ و  هزار   ۸ خوزستان  استان 
بالدار،  ملخ  و  پوره  شکل  به  هکتار 
به  هکتار   ۹۴۵ و  هزار   ۵ بوشهر  در 
شکل پوره و ملخ بالدار و ایالم ۴۵۰ 
حال  در  بالدار  ملخ  با  مبارزه  هکتار 

است. انجام 
لطیفیان با بیان اینکه مبارزه با آفت 
آغاز  گذشته  سال  از  صحرایی  ملخ 
و  ردیابی  سطح  افزود:  است،  شده 
مهر سال  از  ملخ صحرایی  دیده بانی 
و  میلیون   ۱۹ حدود  در  تاکنون    ۹۹
ادامه  و  شده  انجام  هکتار  هزار   ۸۰۰

دارد. 

مبارزه  وضعیت  درباره  لطیفیان 
جاری  سال  در  بومی  ملخ های  با 
سال  در  می شود  پیش بینی  گفت: 
هزار   3۰۰ حدود  در  سطحی  جاری 
در  بومی  ملخ های  با  مبارزه  هکتار 
با  مبارزه  سطح  گیرد.  صورت  کشور 
در  گذشته  روز  تا  بومی  ملخ های 
استان   ۱۶ در  هکتار  هزار   ۱۱۵ حدود 

است. شده  گزارش 
با  مبارزه  سطح  بیشترین  لطیفیان 
ملخ بومی را مربوط به استان زنجان 
هکتار   ۵۰۰ و  هزار   3۸ حدود  در 
گرم  دلیل  به  افزود:  و  کرد  عنوان 
پوشش  شدن  خشک  و  دما  بودن 
سطح  بارندگی(  )کمبود  گیاهی 
پیدا  افزایش  جاری  سال  در  مبارزه 

 . می کند
استان ها  از  برخی  در  در حال حاضر 
قزوین،  و  زنجان  گیالن،  جمله  از 
مراکشی  ملخ های  پوره  اردبیل 
به  پرواز  حال  در  و  شده اند  بالدار 
هستند.  سبز  مزارع  و  باغات  سمت 
ملخ های بومی در کشور که مبارزه با 
آنها صورت می گیرد شامل؛ ملخ های 
شاخک  ملخ  ایتالیایی،  مراکشی، 
بلند اوارویستا، پلی سارکوس، شکم 
و  بومی  ملخ های  انواع  و  بادمجانی 

هستند. غیر مهاجر 

دیروز وزیر نیرو در سخنانی بابت »تمام مضیقه ها و فشارها« از مردم عذرخواهی کرد. مضیقه ها و فشارهایی که در روزهای اخیر بر تمام 
مشکالت و بحران های موجود در زندگی مردم اضافه شده است. قطعی برق در روزگاری که وابستگی مردم به اینترنت و برق به حداکثر 
میزان ممکن رسیده است، تنها در »خاموشی« خالصه نمی شود. برای بسیاری از مردم قطع شدن برق مساوی با چالش های جدی در 
انجام امور روزانه است. از طرفی، بسیاری از بیماران از جمله مبتالیان به کووید ۱9 که نیازمند دریافت اکسیژن هستند، با قطعی بی برنامه 

برق نه تنها دچار »مضیقه و فشار« می شوند که جانشان هم به خطر می افتد. 
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مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سیرجان محمود داوودی رئیس ثبت اسناد و امالک
م الف 79 شناسه آگهی ۱۱4۰48۰

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 

ورامین

نظر  در  سیرجان  شهرستان  وپرورش  آموزش  مدیریت 
از طریق مزایده  به شرح ذيل  را  باب مغازه خود  اجاره دو  دارد 
عمومی بصورت اجاره با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت)setadiran.ir( به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
۱-یک باب مغازه واقع در خیابان شهید شفیعی جنب مدرسه شیخ طوسی)میوه 

فروشی( 
2-یک باب مغازه واقع در خیابان شهید شفیعی جنب مدرسه شیخ طوسی)مرغ 

و ماهی فروشی(
زمان انتشار در سایت: ۱4۰۰/3/۰5 

مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی تا تاریخ ۱4۰۰/3/۱7 
نحوه دریافت اسناد مزایده: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی)ستاد( 

مورخ  اداری  وقت  پایان  تا  مزایده:حداکثر  اسناد  ارسال  و  تکمیل  مهلت 
۱4۰۰/۰3/۱8 از طریق سامانه ستاد وتحویل پاکات آنها به واحدحقوقی آموزش 

و پرورش سیرجان.
 تاریخ بازگشایی اسناد مزایده:ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱4۰۰/۰3/۱9در محل اداره 

کل آموزش و پرورش کرمان
جهت آگاهی از شرایط عمومی و توضیحات برگزاری و سایر اطالعات مزایده 
به سامانه ستاد به نشانی setadiran.ir مراجعه شود و در صورت نیاز شماره 

4223۱9۰6 واحدحقوقي آموزش و پرورش پاسخگوی شما می باشد.

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱3996۰3۰۱۰6۰۰۰63۱3 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مالكانه  تصرفات  ورامین  ملک  ثبت  حوزه  ثینی  واحد  در  مستقر 
بالمعارض متقاضی آقای عباس داوری امیدوار فرزند آقا گل پشماره 
شناسنامه 753 صادره از ورامین ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
79/24 متر مربع پالک 3886 فرعی از ۱2 اصلی واقع در خیرآباد 
بخش حوزه ثبت ملک ورامین و خریداری از مالک رسمی آقای آقا 
گل داوری امیدوار فرزند آقاجان **  محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می 
شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت اتفضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد، 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۰/۰3/۰5
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۰/۰3/2۰

آب را َهدر ندهیم

آگهی مزایده 
اجاره امالک آموزش و پرورش

شهرستان سیرجان شهرستان سیرجان

وزیر آموزش وپرورش از هماهنگی  با وزارت نیرو، 
به منظور توجه جدی به عدم قطعی برق در 
ساعات برگزاری امتحان دانش آموزان خبر داد 
از  بازدیدهای سرزده به صورت روزانه  افزود:  و 

حوزه های امتحانی با جدیت،  استمرار خواهد 
داشت.به گزارش ایسنا، محسن حاجی میرزایی، 
آموزشی  مجتمع  افتتاح  آیین  حاشیه  در 
تهران، در جمع  »حیات طیبه« دکتر نصیری 

مدارس  بازسازی  خصوص  در  خبرنگاران 
سال های  در  گفت:  تهران،  شهر  فرسوده 
فرسوده  مدارس  از  درصد   ۱۰ از  بیش  اخیر 
تهران را کاهش دادیم، اما همچنان مدارس 
ما نیازمند مقاوم سازی و یا بازسازی است، 
اخیرًا توافق نامه ای با شورای شهر و شهرداری 
تهران منعقد کردیم تا در مناطق مختلف شهر 
آموزش وپرورش  اختیار  در  را  فضاهایی  تهران 
قرار دهند. او در پاسخ به سوالی در مورد نحوه 
ارائه کارنامه پایانی دانش آموزان، گفت: با توجه 

طریق  از  کارنامه  صدور  آزمایشی  انجام  به 
سامانه، امیدواریم کارنامه دانش آموزان از طریق 
الکترونیکی ارائه شود، بنابراین با توجه به ارائه 
کارنامه در سایت های رسمی آموزش وپرورش، 
به  بود.  خواهد  استناد  قابل  مجازی  کارنامه 
گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت 
حجم  داد: کاهش  ادامه  او  آموزش وپرورش، 
بر تناسب سؤاالت  کتاب های درسی و تاکید 
امتحانی، با شرایط کرونایی از جمله اقداماتی 
دانش آموزان  حال  رعایت  راستای  در  بود که 

صورت گرفت، البته هر دوره تحصیلی اهدافی 
آن  تحقق  میزان  سنجش ها  در  باید  دارد که 
خصوص  در  حاجی میرزایی  شود.  مشخص 
در  برق  قطعی  از  ناشی  احتمال  اختالل های 
حوزه های امتحانی، اظهار کرد: با هماهنگی های 
صورت گرفته با وزارت نیرو، خواستار توجه جدی 
به عدم قطعی برق در ساعات امتحان شدیم 
و از سوی دیگر به مدیران توصیه کردیم برای 
حل مشکل قطعی برق، شرایط برقراری برق 

اضطراری را در مدارس فراهم کنند.

وزیر آموزش پرورش: با 
هماهنگی های صورت گرفته 
با وزارت نیرو، خواستار توجه 
جدی به عدم قطعی برق در 
ساعات امتحان شدیم 

۱ادامه از صفحۀ

شیرهای میدان حر که همواره نام و تصویرشان 
شمایل  از  بود،  خورده  اصلی گره  مجسمه  به 
افتادند. بی سر شدند. از آن  همه یال و کوپال، 
ابتدایی  ماند. علت در دقایق  باقی  بتنی  تنها 
روشن نبود. میراث فرهنگی و شهرداری هرکدام 
توضیح متفاوتی برای این اتفاق داشتند. علی 
اعطا سخنگوی شورای شهر تهران، جزو اولین 
مسئوالن شهری بود که به ماجرا واکنش نشان 
داد. او در نامه ای از مدیریت شهری خواست 
تا علت این اتفاق را شرح دادند و دست کم 
باشد.  پاسخگو  اتفاق  این  درباره  شهرداری 
تهران  معاون شهردار  به  نامه ای خطاب  در  او 
نوشت: »با توجه به حساسیت های ایجاد شده 
میدان  با شیوه مرمت مجسمه های  رابطه  در 
حر و طرح دغدغه و نگرانی از منظر توجه به 
میراث فرهنگی، شایسته است، دستور فرمایید 

در اسرع وقت گزارش موضوع ارائه شود.« 
مسئوالن میراث فرهنگی اما در آن سوی ماجرا 
به  حر  میدان  شیرهای  شدن  تبدیل  علت 

خواندند که  غیراصولی  مرمت  را  بتنی  تکه ای 
میراث فرهنگی اصال در جریانش نبوده است. 
میراث فرهنگی  معاون  زاده،  ادیب  مرتضی 
ایسنا گفته:  به  راستا  در همین  تهران  استان 
»شهرداری هر اقدامی با هر عنوانی در محدوده 
کل  اداره  از  باید  دهد  انجام  میدان  میانی 
بگیرد.  استعالم  تهران  استان  میراث فرهنگی 
مرمت مجسمه های این میدان بدون هماهنگی 
و اطالع ما بوده است.« او همچنین گفته که 
صبح دیروز )سه شنبه چهارم خردادماه(، عوامل 
پروژه  و  شدند  اعزام  محل  به  حفاظت  یگان 
متوقف شد تا بررسی و اقدامات الزم در این 

شود.  انجام  زمینه 

 کار زیباسازی بود 
تصاویر  از  که  آنچنان  تخریب ها  میزان 
شیرها  از  است.  نبوده  جزیی  است،  روشن 
تنها تنه ای بتنی باقی مانده است، با این حال 
کارشناسان میراث فرهنگی می گویند، تنها بعد 
از ارزیابی های دقیق می توان میزان تخریب را 

یافت. مرمت شیرهای میدان حر اما در دست 
روابط  مدیر  را  این  بوده،  زیباسازی  سازمان 
عمومی شهرداری منطقه ۱۱ به پیام ما می گوید. 
منطقه  شهرداری  می گوید  اسماعیل زاده  علی 

اختیار سازمان  در  را  امکانات لجستیکی  تنها 
زیباسازی قرار داده اما پیمانکار از طریق همین 
سازمان انتخاب شده است. موضوعی که البته 
سال  زمستان  در  زیباسازی  سازمان  فراخوان 
۹۹ هم آن را تایید می کند. فراخوانی که در آن 
روی حفظ المان های میدان حر مانند مجسمه 
اما در بخش دیگری  بود  تاکید شده  شیرها 
ساخت  شرایط  نظرگرفتن  در  با  بود که  آمده 
مجدد مجسمه ها از جنس بتن و قالب  گیری از 
مجسمه های فعلی و مدالژ مخصوص ساخت 
مجسمه بتنی در این فراخوان شرکت کنند. 

 شهرداری: 
نیازی به اجازه از میراث فرهنگی نبود 

است،  داده  رخ  دیروز  اتفاقی که  از  بعد  حاال 
سازمان زیباسازی هم توضیحاتی درباره مرمت 
او  است.  داده  حر  میدان  شیر  مجسمه های 
در بیانیه ای که از سوی روابط عمومی  منتشر 
شده، توضیح داده که تنها اثر اصلی که ساخته 
ثبت  که  میدان  در  است،  رحیم زاده ارژنگ 
ملی شده و تنها برای مرمت این اثر بوده که 
شهرداری نیاز به اجازه از میراث فرهنگی داشته 
است. این بیانیه همچنین توضیح داده که اثر 
اصلی که رحیم زاده ارژنگ آن را ساخته سالم 
مجسمه های  تنها  و  است  نخورده  دست  و 
شیر در اطراف میدان که فرسوده شده بودند، 
مرمت شدند. شاپور دیوساالر، معاون فرهنگی 
براساس  تهران،  شهر  زیباسازی  سازمان 
گفته  همچنین  زیباسازی  سازمان  بیانیه ی 
مجسمه شیرهای اطراف اثر اصلی، ثبت ملی 
نیستند، قرار گرفتن این تندیس ها در معرض 
فعل و انفعاالت جوی و جنس نه چندان پایدار 
فایبرگالس به کار رفته در بدنه این آثار، باعث 
شد که شکل نامناسبی ایجاد شود و چهره ای 
زشت و زننده به این اثر ملی بدهند بر همین 
با توجه به وظیفه سازمان زیباسازی  مبنا و 
و مجسمه  تولید حجم  و  مرمت  متولی  که 
در سراسر شهر است، بنا بر این شد که این 
چند مجسمه مرمت شوند. دیوساالر همچنین 
گفته با استفاده از متریال بتن، تغییری در 
شکل مجسمه ها رخ نداده و هفته آینده پس 
از جابه جایی و نصب پایه های تازه مرمت به 
پایان می رسد و مجسمه ها در کنار میدان حر 
اما  توضیحات  این  وجود  با  می گیرند.  قرار 

فرهنگی  سخنگوی کمیسیون  نظری،  حجت 
اگر  می گوید  تهران،  شهر  شورای  اجتماعی  و 
قصور محرز شود، شورا با آن برخورد می کند. 
او در گفت وگویی تاکید کرده، »نباید این شیرها 
تخریب می شد و تصمیم به مرمت این میدان 
نیز باید با حفظ اصل مجسمه ها انجام می شد، 
در صورتی که هرگونه تقصیر و کوتاهی در این 
زمینه محرز شود با عامالن آن برخورد خواهیم 

کرد.«

بار نیست که مجسمه های  این نخستین  اما 
شیرسنگی میدان حر در رسانه ها جا باز می کنند، 
میدان  مجسمه  کنار  در  که  مجسمه هایی 
باقی  خود  سرجای  انقالب  از  بعد  فردوسی، 
ماندند و تخریب نشدند. احمد مسجدجامعی، 
شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  عضو کمیسیون 
درست  گذشته  سال  ماه  اسفند  تهران  شهر 
زیباسازی  سازمان  فراخوان  از  بعد  ماه  چند 
حر  میدان  مجسمه  به  بی توجهی  به  نسبت 
تذکر داده بود، او در صحن شورا گفته بود که 
پرسنلی  عکس های  شهر  مجسمه های  عمده 
کم حجم شده هستند و تنها مجسمه میدان 
حر نماد اساطیری شهر است : »در مورد شان 
این مجسمه باید بگویم که نشان دهنده پایان 
اشغالگری توسط شوروی است که هم  نشان 
دهنده یک برهه تاریخی است و هم مشارکت 
را نشان می دهد و به شهرداری تذکر می دهم 
که چرا به این هنر ارزشمند و یگانه شهر بها 
نمی دهد.« تذکری که به نظر جدی گرفته شد 

داشت.  معکوس  نتیجه ای  اما 

در میان دعوای شهرداری و میراث فرهنگی بر سر چرایی مرمت غیراصولی؛

 شیرهای میدان حر تخریب شدند
میراث فرهنگی توضیح داده که مرمت شیرها بدون اطالع میراث فرهنگی رخ داده است

وزیر آموزش و پرورش: 
برق دانش آموزان 

در ساعت امتحانات قطع نشود

روستاهای  در  پسران  ازدواج  سن  میانگین 
افغانستان پایین است. شواهد میدانی نگارنده 
نشان می  دهد که اکثریت نوجوانان زباله گرد، 
دختری را در میان اقوام و آشنایان به عنوان 
»نشان  کرده« دارند که به محض آمادگی مالی 
از  بسیاری  در  کنند.  ازدواج  آنها  با  بایستی 
نقاط افغانستان ازدواج عملی پرهزینه است 
و به عنوان شیوه  ای از مبادله اقتصادی قلمداد 
می  شود. در هنگام ازدواج پسران بایستی مبلغ 
قابل توجهی را به عنوان »پیشکش« به خانواده 
عروس بدهند. همچنین هزینه برگزاری جشن 
عروسی و تهیه مسکن برای زندگی مشترک 
کودکان  اکثریت  است.  داماد  عهده  بر  نیز 
زباله  گرد به همراه اقوام و نزدیکان خود و به 
و  می  شوند  عرصه  این  وارد  گروهی  صورت 
برخالف گفتمانی که تالش می  کند کار کودکان 
کند،  قلمداد  مافیایی  باندهای  محصول  را 
و  اکثریت کودکان  می  دهد  نشان  مشاهدات 
نوجوانان زباله  گرد دلیل کار کردن خود را کمک 
مالی به خانواده و تهیه مبلغ پیشکشی برای 

عنوان می  کنند. ازدواج 
ذکر این مقدمه برای فهم زمینه  های حضور 
در  زباله  گردی  عرصه  در  افغان  کار  کودکان 
شهر تهران ضروری است. در چنین شرایطی 
با  تهران  شهرداری  گذشته  سال  بخشنامه 
پیمانکاران  عملکرد  بر  نظارت  تشدید  هدف 
بکارگیری  از  جلوگیری  راستای  در  بازیافت 
شد.  منتشر  پیمانکاران  توسط  کودکان 
مافیا  گفتمان  از  فراروی  با  مذکور  بخشنامه 
محور بر این واقعیت که کودکان زباله گرد با 
به  شهرداری  پیمانکاران  اطالع  و  مشارکت 
کار گماشته می شوند صحه گذاشته است و 
هرگونه برخورد با کودکان زباله  گرد را ممنوع 
اعالم کرده و منع کار کودکان را صرفًا محدود 
به برخورد با پیمانکاران متخلف و سایر عوامل 
در حوزه خدمات شهری دانسته است. از این 
حیث بخشنامه مذکور را می  توان گامی رو به 
جلو دانست. اما به نظر می  رسد این بخشنامه 
توجه اندکی نسبت به فرایندها و پیامدهای 
داشته  زباله  گردی  چرخه  از  کودکان  حذف 
افغانستانی  جایی که کارگران  آن  از  است. 
خویشاوندی  شبکه  های  قالب  در  زباله  گرد 
به ایران وارد و مشغول به فعالیت می شوند، 
این  از  زباله  گرد  حذف کودکان  و  جداسازی 
چرخه یا آموزش و توانمندسازی آنان نیازمند 
همراهی و مساعدت خانواده  های آنان است. 
این در حالی است که مکان زندگی و اسکان 
درون  مشترک  فضای  در  زباله  گرد  کودکان 
گودها و گاراژها در کنار سایر اعضای خانواده و 
برادران بزرگتر آنهاست و هر شکل از خدمات 
شده  منع  به کودکان  حمایتی  و  اجتماعی 
هفتم  بند  در  آنان که  خانواده  های  و  کار  از 
با مراجعه  بخشنامه اشاره شده است صرفًا 
به فضای گاراژها و گودها امکان پذیر است که 
عمالً با دشواری  های بسیاری همراه است. از 
سویی منع کار و حضور کودکان در فضاهای 
ریشه های  گرفتن  نظر  در  بدون  شهری 
شکل  گیری آن می تواند صرفا به تغییر شغل 
زباله  گردی  به  آشکار  زباله  گردی  از  کودکان 
)در  غیررسمی  و  رسمی  گاراژهای  در  پنهان 
یا  نقاله  نوار  روی  پسماند  تفکیک  قالب 
به  زباله  گردی  از  یا  و  محوطه گاراژ(  داخل 
سایر اشکال پنهان و آشکار کار کودک مانند 

شود. منتهی  دست فروشی  و  کارگری 
عالوه بر این اگرچه در آیین نامه مذکور به ممنوعیت 
اما تقویت  اشاره شده است  با کودکان  برخورد 
نظارت و برخورد با پیمانکاران متخلف در صورت 
عدم همراهی کودکان و خانواده  های آنان برای 
خروج از این عرصه می  تواند به تشدید منازعات 
پنهان میان گشتهای پیمانکاران و کودکان زباله  گرد 
منتهی شود و برخوردهای فیزیکی با کودکان از 
سوی گشت  های پیمانکار برای پنهان  سازی آنان 
از فضاهای شهری گسترش یابد.در این بخشنامه 
است که کاهش مخازن  اشاره شده  همچنین 
سطح شهر به میزان ۵۰ درصد تا خرداد ماه سال 
۱۴۰۰ مورد انتظار است. امری که تا کنون محقق 
نشده است و به نظر نمی  رسد در آینده  ای نزدیک 
نیز بتواند در سطحی گسترده تحقق یابد. عالوه بر 
این طرح اخیر سازمان مدیریت پسماند با هدف 
دشوارسازی  و  مخازن  ورودی  سازی  پوشیده 
برداشت زباله از آنها نیز نه تنها نافی »حِق به 
زباله« یا حق برداشت زباله از مخازن شهری برای 
بقای تهیدستان است، بلکه با تجمیع زباله تر و 
خشک در کنار یکدیگر و در زمانی طوالنی  تر ، عماًل 
بازیافت پسماندهای خشک  امکان تفکیک و 
را کاهش می  دهد و پسماندهای مخلوط و غیر 
بازیافتی بیشتری را تولید می  کند.در نهایت ذکر 
این نکته ضروری است که پیمانکاران مدتهاست 
که به دلیل حساسیت جامعه نسبت به مشاهده 
زباله گردان با چرخ و گونی به سوی »زباله  گردی 
امروزه  راستا  این  در  یافته  اند.  ماشینی« سوق 
بسیاری از زباله  گردها به جمع آوری دستی زباله با 
ماشین  های شهرداری از مخازن زباله می پردازند 
و در میان آنها برخی از نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله 
افغان نیز قابل رویت است. امری که با تشدید 
می تواند  کودکان  کار  با  مقابله  سیاست  های 

گسترش فرایندهای یابد.

سازمان زیباسازی در بیانیه ای 
توضیح داده: مجسمه شیرهای 
اطراف اثر اصلی، ثبت ملی 
نیستند، قرار گرفتن این 
تندیس ها در معرض فعل و 
انفعاالت جوی و جنس نه چندان 
پایدار فایبرگالس به کار رفته در 
بدنه این آثار، باعث شد که شکل 
نامناسبی ایجاد شود و چهره ای 
زشت و زننده به این اثر ملی 
بدهند بر همین مبنا بنا شد که 
این چند مجسمه مرمت شوند

شیرهای میدان حر تخریب شدند. احجامی که همواره کنار مجسمه نبرد »گرشاسب و اژدها« بودند و همواره اطراف میدان حر به چشم 
می آمدند، بدون خبر قبلی از بین رفتند و این به چشم شهروندان ساکن در منطقه نیز آمد.  تندیس نبرد گرشاسب و اژدها به گواه تاریخ در 
سال ۱3۱5 در این محوطه که پیشتر به میدان باغشاه شهره بود، نصب شد. درست بعد از آزادسازی آذربایجان از شوروی و حزب دموکرات. 
مجسمه را غالمرضا رحیم زاده ارژنگ ساخته، همان مجسمه سازی که شمایل انوشیروان دادگر را هم در کاخ دادگستری ثبت کرده است. 

تندیس میدان حر همچنین در سال 98 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد. دیروز اما تقدیر تلخی برای این مجسمه رقم خورد. 

مدیرعامل سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران: در برخی از 
مواقع همه آتش نشانان در 
یک شیفت کاری به کرونا 
مبتال شده اند و ما مجبور 
شده ایم از ایستگاه های 
دیگر جایگزین کنیم و 
گاهی مجبور شدیم به دلیل 
بیماری برخی از همکاران 
به دیگر همکاران مان فشار 
بیشتری وارد کنیم

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
تزریق  درباره  تهران  شهرداری  ایمنی 
گفت:  آتش نشانان  به  کرونا  واکسن 
بهداشت  وزارت  به  خصوص  این  در 
پاسخ  هنوز  اما  داده ایم،  درخواست 

است. نشده  داده  ما  به  مشخصی 
سازمان  مدیرعامل  داوری«  »مهدی 
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 
واکسن  تزریق  سرانجام  درباره  تهران 
ایلنا  به  سازمان  این  نیروهای  به  کرونا 
گفت: ما مکاتبات الزم را برای درخواست 
وزارت  با  آتش نشانان  واکسیناسیون 
داد:  ادامه  او  داده ایم.  انجام  بهداشت 
وزارت  ویژه  کمیته های  در  ما  درخواست 
ما  و  است  بررسی  حال  در  بهداشت 
بررسی ها  این  نتیجه  از  دقیقی  اطالع 
نداریم، چرا که پیگیری های ما به نتیجه 
ما  به  البته  است.  نشده  حاصل  خاصی 
قول داده اند که به زودی در این خصوص 
تصمیم گیری کرده و احتماال آتش نشانان 
هم به زودی در گروه اولویت های تزریق 
تاکید  داوری  بگیرند.  قرار  واکسن کرونا 
شهروندان  با  وقتی  آتش نشانان  کرد: 
تعهدی  و  وظیفه  طبق  می شوند  روبه رو 
نجات  برای  سرعت  به  باید  دارند  که 
شهروندان اقدام کنند و هیچ مالحظه ای 
ندارد.  وجود  فاصله گذاری  رعایت  برای 
ما  برشمردم  موضوعاتی که  به  توجه  با 

آتش نشانان را جزو گروه های اولویت دار 
جزو  نیز  آتش نشانان  و  می دانیم 
این  مستحق  که  هستند  گروه هایی 
هستند که در اولویت تزریق واکسن قرار 
آتش نشانانی  آمار  به  اشاره  با  بگیرند.او 
که به بیماری کرونا مبتال شده اند، گفت: 
آتش نشانان  نفری  هزار   ۵ جمعیت  از 
ابتدای  از  نفر   2۰۰ و  هزار  حدود  تهران 
مبتال  کرونا  بیماری  به  تاکنون  بیماری 
بیماری  دلیل  به  نیز  نفر  دو  و  شده اند 
کرونا جان خود را از دست داده اند. این 
آمار نشان می دهد که درصد ابتال در بین 
وجود  با  که  چرا  باالست،  آتش نشانان 
ایستگاه ها  در  پروتکل ها  شدید  رعایت 
اگر در یک شیفت کاری فقط یک نفر به 
کرونا مبتال شده و بدون عالئم نیز باشد 
این احتمال که یک سایر اعضای شیفت 
است. زیاد  شوند،  مبتال  سرعت  به  نیز 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
در  تصریح کرد:  تهران  شهرداری  ایمنی 
برخی از مواقع همه آتش نشانان در یک 
و  شده اند  مبتال  کرونا  به  کاری  شیفت 
دیگر  ایستگاه های  از  شده ایم  مجبور  ما 
جایگزین کنیم و گاهی مجبور شدیم به 
دلیل بیماری برخی از همکاران به دیگر 
همکاران مان فشار بیشتری وارد کنیم. در 
دوران پیک شیوع کرونا فشار بر همکاران 

است. شده  زیاد  نیز  ما 

آتش نشانان مشمول دریافت واکسن کرونا می شوند؟ 

|  
سنا

 ای
 |

 میراث فرهنگی تهران درباره 
تخریب شیرهای میدان حر 

گفته: شهرداری هر اقدامی با 
هر عنوانی در محدوده میانی 

میدان انجام دهد باید از اداره 
کل میراث فرهنگی استان 

تهران استعالم بگیرد. مرمت 
مجسمه های این میدان بدون 
هماهنگی و اطالع ما بوده است

پیچیدگی سیاست  های 
مرتبط با کودکان زباله گرد
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افقی
 ۱ - زاج سیاه - ماهی فروش - الیه 
 - سخنگو2  پرنده  دندان،  محافظ 
به  متوفی  از  ماترك،   - بدن  چرک 
سزای   - نیما  زادگاه   - ماند  می  جا 
برج  پوچ -  عمل3 - خانه، کاشانه - 
عناصرشممیایی  از   - فرانسه۴  كج 
همنشین  اندیشه،   -  3۶ اتمی  باعدد 
محاسن   - شامه  عضو   - برهمن۵ 
از  سریالی   - زخم  جراحت،  صورت، 

بدن  در  استخوانی   - سعیدسلطانی۶ 
- درخت کنار - مخترع موتور گازی - 
پیما  بیزاری۷ - کوه  تنفر، حرف  کالم 
انصار،  طایفه  جاهلیت،  عرب  قبیله   -
گرگ، عطیه و بخشش۸ - هم پیشه 
- صدای بچه - چرخ تانک۹ - از آثار 
ماکسیم گورکی - جاویدان، همیشگی 
جوانه  خام،  ابریشم  ابریشم،  نخ   -
شهر  این  در  الحرم  بیت   - درخت۱۰ 
است - ذات - خانه های شعری، چند 
بیت۱۱ - بی نیازی، کشوری آفریقایی 

- کناره هر چیز - ضد نیکی - آغوش، 
میوه، خشكی۱2 - برنامه ورزشی، عدد 
روشنایی،  اعیان،  مجلس   - رقمی  دو 
 - اسب  یال   - همایی  استاد  تخلص 
سخن   - بتونه۱3  خیاطی، گل  صابون 
 - ۱۴ رغبتی - گالش  بی  پرده -  بی 
آورده  بوجود  ای  تازه  چیز   - ها  چاه 
باب  الف،  دریا، کاله  آب  آمدن  باال   -
نوعی خرما   - تناور  و  بزرگ   - روز۱۵ 

سرخ - گل 

عمودی
۱ - بچه می کشد، قامت، اندازه - دام 
صیاد  - وجود دارد - مردی2 - هرچه 
است،  پایی  چنین  برای  است  سنگ 
تن پوش حمام - دختر بی پدر، گوهر 
جانور  قورباغه،  دیگر  نام   - همتا  بی 
سی  سوره  بیگانه،  بله   - زیست3  دو 
 - قران  مقطعه  حروف  از  ششم،  و 
و  - شالوده  تیز  و  تند   - پارچه  نوعی 
بنیاد، پایه و مبنا، سنگ آسیاب،حرف 
نازی ها۴ - محرمانه،  هیتلری، حرف 
نویسنده   - مخفی  و  محرمانه  مخفی، 
 -  ۵ کدو   -  » مسخ   « معروف  اثر 
قاره  در  کشوری   - مثبت  پاسخ  بله، 
سالمتی  خداحافظ،  مقابل   - کهن 
میاورد۶ - بارگاه پادشاهان  - ماركی 
دریایی   - وارونه  ثم   - اتومبیل۷  بر 
از   - و ساردنی   ایتالیا  میان  اروپا  در 
 - قاهر۸  مسلط،  باریتعالی،  صفات 
نوعی   - نان كلفت   - کوشیدن  از  امر 
 - صحرانشین  خیمه   - برنج۹  پخت 

جهان  گلی  و  خشت  بنای  بزرگترین 
 - تکرار یک حرف   - نازک۱۰  تخته   -
مور چه کوچک - پنج تركی - ضمیر 
داخلی، داخل، دوم شخص مفرد۱۱ - 
همکاری - حقه باز - پایتخت چین۱2 

ناخوش  مریض،  رنجور،   - قافله   -
حرف   - دهان  درون   - احوال۱3 
گزینش  حرف  آلمانی،  بله  انتخاب، 
 - کنی  پاک  پنبه  ماشین  مخترع   -
جوی،  الیه   - در۱۴  لنگه  پارچه کهنه، 

مردم   - زمین  جو  شده  سوراخ  الیه 
یافتن،  به  امر   - آخر  سوره  قرآنی، 
ملح۱۵  غذا،  اصلی  چاشنی   - بیهوده 
- از سوره های مكی قرآن - دلیری - 

روسی تصدیق  بیماری،  لر،  مادر 
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توسعه  بانک  بازاریابی  و  امورشعب  مدیر 
ساختاریافته  تعامل  ایجاد  ایران  صادرات 
بانک  این  مشتریان  و  صادرکنندگان  با 
عنوان  مشتریان  باشگاه  مهم  اهداف  از  را 
ارائه و پیاده سازی  به دنبال  کرد و گفت: ما 
با  مشتریان  وفادارسازی  استراتژی های 
و  مشتریان  باشگاه  سامانه  از  استفاده 
و  بانکی  سامانه های  به  سامانه  این  اتصال 
مشتریان  اطالعات  بانک  ایجاد  و  پرداخت 

. هستیم
صادرات  توسعه  بانک  فکر  اتاق  دومین  در 
و  شعب  امور  مدیریت  همت  به  که  ایران 
راهبردهای  شد،  برگزار  بانک  این  بازیابی 

شد. بررسی  مشتریان  باشگاه 
بازاریابی  و  شعب  امور  مدیر  احمدی  حبیب 
و  فعلی  مشتریان  حفظ  گفت:  بانک  این 

ایجاد  و  بازار  توسعه  آنان،  وفادارسازی 
همچنین  و  صادراتی  جدید  ظرفیت های 
تجارت  عرصه  در  صادرات  فرآیند  تسهیل 
خارجی و پوشش حداکثری صادرات از اهم 
توسعه  بانک  مشتریان  باشگاه  راهبردهای 

است. ایران  صادرات 
توسعه  بانک  مشتریان  باشگاه  افزود:  او 
بیشتر  جذب  هدف  با  ایران  صادرات 
نشست    ۱۷ گذشته  سال  در  مشتریان، 
اعتباری  و  ارزی  آموزشی  دوره  و  تخصصی 
مجازی  صورت  به  مختلف  استان های  در 

است. کرده  برگزار  وغیرحضوری 
توسعه  بانک  بانکی،  مدیر  این  گفته  به 
تخفیف  امتیاز،  تخصیص  با  ایران  صادرات 
محتوا  مدیریت  همچنین   و  پاداش ها  و 
و  تخصصی  مشاوره های  و  اطالع رسانی  و 

این  ظرفیت های  دارد  تالش  غیر حضوری 
معرفی کند. مشتریان  به  را  توسعه ای  بانک 

صادرات  توسعه  بانک  داشت:  اظهار  احمدی 
کارمزدها  نرخ  در  تخفیف  اعمال  منظور  به 
شرکت  با  مشتریان  باشگاه  اعضای  برای 
صرافی  شرکت  صادرات،  توسعه  کارگزاری 
خدمات  که  بانک  این  دیگر  شرکت  چند  و 
منعقد  تفاهم نامه  می دهند،  ارائه  مختلفی 

است. کرده 
توسعه  بانک  بازاریابی  و  شعب  امور  مدیر 
مشتریان،  باشگاه  افزود:  ایران  صادرات 
کمپین های  خود،  تخصصی  مشتریان  برای 
کمپین  دو  تاکنون  و  می کند  برگزار  ویژه 
»شرکت های  و  روسیه«  به  »صادرات 
آن که  ضمن  کرده،  برگزار  را  دانش بنیان« 
دوره های  و  تخصصی  نشست های  برگزاری 

کشور  سراسر  شعب  در  بانک  این  آموزشی 
بر  تاکید  با  احمدی  داشت.  خواهد  تداوم 
در  اطالع رسانی  و  محتوا  مدیریت  اهمیت 
رویدادهای  اخبار  گفت:  مشتریان،  باشگاه 
اقتصادی و بانکی در حوزه صادرات و واردات 
در  بین المللی  مناقصات  و  خدمات  و  کاال 
اضافه  او  می گیرد.  قرار  مشتریان  اختیار 
ایران  صادرات  توسعه  بانک  مشتریان  کرد: 
خطوط  بخش  در  اطالعات  آخرین  می توانند 
الملل  بین  بخش  در  بانک  فعال  اعتباری 
خدمات  ارائه  نحوه  به  مربوط  اطالعات  و 
باشگاه  از  را  دانش بنیان  شرکت های  به 

کنند. دریافت  مشتریان 
بانک  بازاریابی  و  شعب  امور  مدیر  به گفته 
در  مشتری  امتیاز  ایران،  صادرات  توسعه 
عملکردی  امتیاز  مجموع  حاصل  بانک  این 

است. باشگاه  در  فعالیت  امتیاز  و 
مجازی،  نشست  این  ادامه  در  احمدی 
بانک  شعب  توسط  شده  ارائه  پیشنهاد 
بهبود  جهت  در  را  ایران  صادرات  توسعه 

کرد. مطرح  مشتریان  باشگاه  عملکرد 

گرفتن  نظر  در  مانند  مواردی  گفت:  او 
با  متناسب  مشتریان  برای  ویژه  تخفیفات 
تسهیالت  سقف  افزایش  و  عضویت  سطوح 
سقف  حد  در   VIP مشتریان  برای  شعبه 
بیشتر  جذب  در  می توانند  مرکز  تسهیالتی 
مشتریان موثر واقع شوند. مدیر امور شعب و 
افزود:  ایران  توسعه صادرات  بانک  بازاریابی 
محصوالت  رایگان  تبلیغات  خدمت  ارائه 
سامانه  در  طالیی  و   VIP سطوح  مشتریان 
افزایش سقف  و همچنین  باشگاه مشتریان 
اینترنتی  بانکداری  سیستم  در  وجه  انتقال 
مناسب  پیشنهادات  از  حقوقی  اشخاص 
تقویت عملکرد  برای  دیگری است که شعب 

داده اند. ارائه  مشتریان  باشگاه 
دیگری  پیشنهادات  مجازی  نشست  این  در 
 CBRM به  مشتریان  باشگاه  اتصال  مانند 
فعالیت  سطح  اطالعات  دریافت  برای 
تخفیف  از  برخورداری  و  باشگاه  در  مشتری 
استفاده  نیز  و  آنالین  و  اتوماتیک  به صورت 
اعتباری  درخواست های  رهگیری  سامانه  از 

شد. مطرح  )ردا(  مشتریان 

مدیر امورشعب بانک توسعه صادرات عنوان کرد:

باشگاه مشتریان، بستری برای تعامل با صادرکنندگان

گاز  شرکت  مدیر عامل  سوی  از  حکمی  طی 
رئیس  به عنوان  میرزائی  حامد  ایالم،  استان 

شد. منصوب  گاز  مصرف  بهینه سازی 
رئیس  معارفه  مراسم  در  شمس اللهی  عباس 
و  سازماندهی  بر  گاز،  مصرف  بهینه سازی 
پیگیری اجرای طرح، آگاهی بخشی و ترغیب 
و  ثبت نام  جهت  موتورخانه  دارای  مشترکان 
اجرای  در  تسریع  طرح،  مزایای  از  استفاده 
اقدام و شروع پروژه های  پروژه های در دست 
ارتباط  اولویت،  اساس  بر  شده  ثبت نام  جدید 
پروژه  ذ ی صالح  مجریان  با  دوسویه  تعامل  و 
۸۰ مشترک  تُاکید کرد و اظهار داشت: تاکنون 
دارای موتور خانه در سطح استان جهت اصالح 
مّلی  شرکت  سایت  در  سیستم  بهینه سازی  و 

مشترک  تعداد  این  از  ثبت نام کرده اند که  گاز 
پروژه  موتورخانه،   3۰ برای  شده،  ثبت نام 
حال  در  و  شده  تعریف  بهینه سازی  اقدامات 
هستند. موتور خانه  بهینه سازی  مراحل  انجام 
تحقق  راستای  در  استان  افزود: شرکت گاز  او 
به  سیاست های شرکت مّلی گاز و وزارت نفت 
منظور جلوگیری از هدر رفت سوخت و کاهش 
سقف  در  رایگان  بصورت  احتمالی،  حوادث 
بهینه سازی  به اصالح و  اقدام  تعرفه های مجاز 

می کند. مسکونی  واحد های  موتورخانه 
مدیرعامل شرکت گاز ایالم تصریح کرد: اصالح 
مسکونی  واحد های  موتور خانه  بهینه سازی  و 
مشعل  تنظیم  تاسیسات،  عایق کاری  شامل 
و  هزینه  با  است که  آب  رسوب  گیر  نصب  و 

مجاز  تعهدات  سقف  در  گاز  شرکت  نظارت 
مسکونی  مشترکان  کلیه  برای  رایگان  بصورت 
انجام  هستند  موتورخانه  دارای  که  تجاری  و 

می شود.
او تصریح کرد: طرح مّلی اصالح و بهینه سازی 
در  تجاری  و  مسکونی  واحدهای  موتورخانه  
با  اجتماعی  مسئولیت های  تحقق  راستای 
استان  این  در  طبیعی  بهینه گاز  مصرف  هدف 

است. انجام  حال  در 
طرح  این  کامل  اجرای  افزود:  شمس اللهی 
زیست  آالینده های  میزان  کاهش  بر  عالوه 
استان،  در سطح  پاک  هوای  حفظ  و  محیطی 
بهای مشترکان و صرفه جویی  تقلیل هزینه گاز 

داشت. خواهد  دنبال  به  را  مصرف گاز  در 

شرکت گاز استان گیالن در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری از ابتدای 
را برگزار کرده  همه گیری ویروس کرونا تاکنون ۴ مرحله رزمایش کمک مومنان 
اقدامات  درخصوص  گیالن  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  اکبر  حسین  است. 
خداپسندانه کارکنان این شرکت در دوران کرونا، اظهار داشت: کارکنان این شرکت 
در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری با همکاری سازمان بسیج کارمندان 
استان، کمک های معیشتی خود را در قالب رزمایش کمک مومنانه به خانواده های 
نیازمند و آسیب دیده از کرونا اهدا کرده اند. او با بیان اینکه هم اکنون ۴ مرحله 
رزمایش کمک مومنانه در شرکت گاز استان گیالن برگزار شده است، گفت: در مدت 
۱۵ ماه گذشته، بیش از یکصد بسته کمک های نقدی و غیرنقدی کارکنان شرکت 

شامل مواد غذایی و پوشاک به دست نیازمندان رسیده است.
مشترکان  به  خدمات  افزایش  از  همچنین  استان گیالن  گاز  شرکت  مدیرعامل 
سال  یک  در  و گفت:  داد  خبر  دوران کرونا  در  ادارات گاز  به  مراجعه کنندگان  و 
و ضدعفونی  بهداشتی  تجهیزات  گرفتن  قرار  در دسترس  بر  عالوه  نیم گذشته  و 
ادارات گاز توسط  ارائه خدمت، مراجعان در محل ورودی  الکل در مراکز  همچون 

گرفتند. قرار  بررسی  مورد  سنج  تب  دستگاه های 

مدیرعامل شرکت گاز ایالم خبر داد:

اصالح و بهینه سازی رایگان موتور خانه واحد های مسکونی
انجام 4 مرحله رزمایش کمک مومنانه 

در شرکت گاز گیالن

| ایالم | | گیالن |
به همت روابط عمومی گل گهر و با 
حضور استاد بین المللی محقق شد

آغاز دوره آموزش تخصصی 
نقاشی با آبرنگ 

کارگاه آموزش پایه و تخصصی نقاشی با آبرنگ توسط 
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر با همکاری 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سیرجان از امروز آغاز شد 

و به مدت سه روز ادامه دارد.
 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر 
از  اکبری  اکبر  استاد  تدریس  با  آموزشی  دوره  این 
اساتید مطرح در این حوزه از امروز آغاز و در سه روز 
متوالی از ساعت های ۱۰ الی ۱3 و ۱۶ الی ۱۹ برگزار 
می شود.  گفتنی است در فراخوانی که اردیبهشت ماه به 
همین منظور منتشر شد هنرجویان آثار خود را ارسال 
و حدود ۴۵  داوری کرده  را  دریافتی  آثار  داور  و سه 
اثر انتخاب شدند که صاحبان این آثار در کارگاه مذکور 
دوره  این  در  مباحثی که  شرکت می کنند. مهم ترین 
تدریس می شود پیرامون نقاشی با آبرنگ خواهد بود. 
در روز اول هنرجویان تکنیک ها، بافت ها و نقاشی با 
به  اختصاص  دوم  روز  خواهند گرفت.  فرا  را  آبرنگ 
فضای شهری و نقاشی در این حیطه دارد و در روز 
سوم آموزش پرتره انجام می شود و در پایان دوره به 
هنرجویان حاضر در کارگاه آموزشی، گواهی بین المللی 
اعطا خواهد شد. گفتنی است استاد اکبر اکبری یکی 
از اساتید بین المللی آبرنگ و صاحب نظر عرصه نقاشی 
است که عناوین مختلفی را در جشنواره های کشوری و 
بین المللی کسب کرده و هنرجویان می توانند در این 
سه روز آموزشی، تکنیک های مهم نقاشی با آبرنگ را از 

این استاد مطرح بیاموزند.
قابل ذکر است حضور در این دوره آموزشی با رعایت 
کلیه پروتکل های بهداشتی و برای کلیه هنرجویانی که 

ثبت نام کرده اند رایگان است. 

با حضور وزیر تعاون انجام شد

تجلیل از بنگاه های اقتصادی 
برتر وزارت کار 

همایش »تجلیل از بنگاه های اقتصادی برتر صندوق ها، 
هلدینگ ها و بانک های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در زمینه »تحقق جهش تولید و رشد 
بهره وری و کارآیی« با حضور محمد شریعتمداری وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و  حجت هللا میرزایی معاون 
امور اقتصادی و مسرور مدیرعامل صندوق حمایت و 
بازنشستگی فوالد در مجموعه فرهنگی ورزشی تالش  
بیماری کرونا   برگزار شد. در شرایط تحریم و شیوع 
با دوراندیشی سال ۱3۹۹ را  که مقام معظم رهبری 
سال جهش تولید نام گذاری کردند، وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی نیز به اعتبار تعدد و تنوع وظایف و 
راهبری  و  سیاست گذاری  حاکمیتی،  مسئولیت های 
با  مختلف   سطوح  در  بازنشستگی  صندوق های 
کارکردهای متنوع، در سال ۱3۹۹ تمام توان خود را 
در راستای تحقق این شعار به کار گرفت. سازمان ها، 
هلدینگ ها و بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نقش به سزایی در ایفای 
نقش ۱۰ درصدی این وزارتخانه در بخش تولید ناخالص 
داخلی )GDP( داشتند و در پایان سال ۱3۹۹ ظرفیت  
به نمایش گذاشتند. برهمین اساس،  را  بالقوه خود 
به همت معاونت  اجتماعی  رفاه  تعاون، کار و  وزارت 
امور اقتصادی ،همایشی با عنوان »تجلیل از بنگاه های 
بانک های  و  هلدینگ ها  صندوق ها،  برتر  اقتصادی 
زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه 
تحقق جهش تولید و رشد بهره وری و کارآیی و ادامه 
مانع زدایی ها،  و  پشتيبانی ها   ، تولید  سال  در  مسیر 
تشدید  به رغم  بنگاه هایی که  به  ارج نهادن  هدف  با 
و  ایران  علیه  آمریکا  اقتصادی  ظالمانه  تحریم های 
فراگیری کرونا با اقدامات خود در مسیر تحقق شعار 
و کارآیی مطلوبی  بهره وری  به  و  برداشتند  سال گام 

دست یافتند، برگزار کرد. 
در این همایش از 2۶ بنگاه اقتصادی برتر در زمینه 
راستای  در  برتر  شرکت   ۱۱ و  تولید  جهش  تحقق 
دستیابی به بهره وری تجلیل شد که از باقر نیک طبع 
مدیر عامل شرکت معادن زغال سنگ کرمان با اهدای 
لوح و تندیس به عنوان رتبه عالی بنگاه های تولیدی 

کشور تجلیل به عمل آمد.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر آرای شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۹۰۰۸۰۰۰۱۰۹هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدمحمدصالح 
موسوی زرندی  فرزند اشرف آقا به شماره شناسنامه ۴3۰3 صادره از زرند در یک باب خانه مشتمل بر تاالر سوله ای به 
مساحت ۴۱۷۸.3۵  مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۶ فرعی از 2۴3۱ اصلی واقع در زرند خیابان زنبق خریداری از 
به فاصله  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا  مالک رسمی آقای سیداشرف موسوی زرندی محرز گردیده است. 
۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف۵۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/2/22- تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/3/۵

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

 اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند 
رسمی برابررای شماره۱3۹۹۹۶۰3۱۹۰۹۱۰۰33۰۴-۹۹/۱۱/2۷هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صادق علی توکلی  فرزند 
ولی محمد بشماره شناسنامه ۶۰۶۰۰۶۶۹۸۴صادره ازعنبرآباد درششدانگ یک باب خانه به مساحت2۷۰متر مربع پالک - فرعی از۴۸- 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱فرعی از ۴۸- اصلی قطعه یک واقع در عباس اباد عنبرآباد خریداری از مالک رسمی ورثه عباس 
امیری )فریبرز،فرامرز،فرزاد وفریبا همگی امیری ( محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی 
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 انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر 

خواهدشد ./م الف:2۷۴۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰3/۰۵ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰3/۱۹

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
اراضی و  برابر آرای شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۹۰۰۸۰۰۰2۹۷هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  فاقد سند رسمی 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  فاقد سند  های  ساختمان 
بر ساختمان  مغازه مشتمل  باب  در یک  زرند  از  2 صادره  به شماره شناسنامه  فرزند حسین  آبادی  یزدان  ایزدی  محمود 
فوقانی به مساحت ۷۰.32 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۶ فرعی از 2۴3۱ اصلی واقع در زرند خیابان ۱۷ شهریور 
خریداری از مالک رسمی آقای سیداشرف موسوی زرندی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
از اخذ رسید ظرف مدت  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  به مدت دو ماه  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف۵۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/2/22- تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/3/۵

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۹۰۰۸۰۰۰۴۴۸هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منصور نداف پور زرندی فرزند غالمرضا به 
شماره شناسنامه ۵۸۴۸ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 3۰۰ مترمربع از پالک ۷۵۶۱ اصلی واقع در زرند بلوار جمهوری کوچه 
3 خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف۸2
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/3/۵

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/3/۱۹
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

مورخ   ۱3۹۹۶۰323۱3۶۰۰۱۰۷۷ شماره  رای  شرح  به  بندرعباس 

۹۹/۱2/2۸ تصرفات مالكانه عبدهللا دریم فرزند صفر تحت عنوان 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۷۴/ 3۰۹ متر مربع قسمتی از 

پالک ۱۴- اصلی واقع در نایبند جنوبی بخش یک بندرعباس به 

استناد ماده ۱ و ماده 3 قانون مذکور به میزان یک دانگ مشاع 

از ششدانگ ملکی آقای حسین خیراندیش را تایید نموده است 

به جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار 

رو  از همین  و  تسلیم گردد  و  مالکیت رسمی صادر  آگهی سند 

اراضی و  در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 

جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه 

ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی اعتراضی از طرف 

کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس تسلیم نگردد سند 

مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات 

صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست 

به  ماه  مهلت یک  ثبت ظرف  اداره  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از 

دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید چنانچه پس 

از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره 

ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد 

نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود. م الف ۷۴/۱۴۰۰ 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰2/۱۹

 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰3/۰۵

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
و ساختمان های  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱3 ماده  و   3 ماده  اگهی موضوع 
اراضی و  برابر آرای شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۹۰۰۸۰۰۰2۶۴هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  فاقد سند رسمی 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  فاقد سند  های  ساختمان 
حامد سعیدی زرندی فرزند حسین به شماره شناسنامه 3۰۸۰۱2۰۹۰۶ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 3۱2.۹۷ 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از ۷۵۶۶ اصلی واقع در زرند بلوار دفاع مقدس خریداری از مالک رسمی 
آقای محمدباقر بهرام زاده ابراهیمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض، 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف۵۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/2/22-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/3/۵

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.

امالک واقع در بخش ۱3 کرمان شهرستان زرند
مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فرزند  از   صادره   ۱۹ شناسنامه  بشماره  کبر  ا فرزند  خانوکی  اسدی  حمید  آقای   .۱
خانم  رسمی  مالک  از  خریداری   ۸ کوچه  ای  خامنه  خیابان  خانوک  واقع  اصلی   ۴32 پالک  از  مترمربع   ۶۶۸.2

. نژاد  عرب  معصومه 
 ۴3۹.۱۵ مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فرزند  از   صادره    ۱۶ شناسنامه  بشماره  رمضان  فرزند  مومنی  احمد  آقای   .2
۵۹ الف  م  نژاد.  برهانی  حیات  خانم  رسمی  مالک  از  خریداری  ریحانشهر   _ زرند  در  واقع  اصلی   ۶۹۹ پالک  از  مترمربع 

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/2/22-تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/3/۵
حسین توحیدی نیا -  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

مسئولیت اجتمایع
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@payamema www.payamema.ir
@payamema

روابط عمومی: زهره فرسنگی      09391999161
دفتر تهران:   ۲84۲1910 - 0۲1

سرپرستی استان ها: بتسابه سلیمان زاده  0۲1-88۲83174

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

پیام ما: حرفه ای  اخالق  آیین نامه 
www.payamema.ir/akhlagh

توزیع:جراری  )091۲۲131089(
چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(
چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

نشانی: تهران، مطهری، الرستان، حسینی راد، پالک13، واحد۵، طبقه 2

/  تماس:  32487477-034نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی 2

/  نمابر: 021-8891306۵

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: مجتبی پارسا
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(
 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 ندا صفاریان 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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 آلبوم موسیقی »تنهایی« یکی از تازه ترین آثار منتشر شده در حوزه نشر است 
که در قالب یک اثر بی کالم با هنرمندی جواد بطحایی با دکلمه اشعاری از 
نوذر پرنگ در دشتی و ابوعطا  پیش روی مخاطبان قرار گرفت. »فریاد دل 
)مقدمه(«، »شیدا )چهارمضراب(«، »رنگ شیرین« از قطعاتی در بخش دشتی 
مضراب(«،  )چهار  »سوزان  مضراب(«،  )چهار  »تیزتک  »دیدار )مقدمه(«،  و 

قطعاتی در بخش ابوعطا هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند./ مهر

نمایش »روز عجیب« به کارگردانی پرستو گلستانی و نویسندگی جعفر 
مهیاری از روز چهارشنبه ۵ خرداد در پایگاه اینترنتی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان  در سایت th.kpf.ir اکران آنالین می شود. این نمایش 
داستان پسربچه ای را روایت می کند که به خاطر مشغله  پدر و مادرش اغلب 
در خانه تنهاست. او برای این که توجه پدر و مادرش را جلب کند کارهایی 
انجام می دهد که ماجراهای مختلفی در پی دارد و او را درگیر می کند./ مهر

فراخوان جایزه »تیفلو و تکتوس« )Typhlo&tactus( سال 2۰2۱ برای 
کتاب های حسی لمسی مناسب کودکان نابینا و کم بینا  توسط نماینده 
فرانسوی  موسسه ای  تکتوس  منتشر شد.   ایران  در  تکتوس  موسسه 
است که فعالیت خود را از سال ۱۹۹۹ در زمینه  ترویج ساخت کتاب های 

حسی لمسی در جهان آغاز کرده است./ایسنا

اسماعیل خویی، شاعر ایرانی روز چهارم خردادماه در ۸3 سالگی دارفانی را وداع 
گفت. اسماعیل خویی متولد ۹ تیر ۱3۱۷ در مشهد بود. از آثار او می توان به »بر 
 خنگ راهوار زمین«، »بر بام گردباد«، »از صدای سخن عشق«، »ما بودگان«، 
»نهنگ در صحرا«، »جهان دیگری می آفرینم« اشاره کرد. شعرهای مرحوم خویی 
به زبان های مختلف از جمله انگلیسی، روسی، فرانسه، آلمانی، هندی و اوکراینی 

ترجمه شده اند./ هنرآنالین

| موسیقی | | تئاتر | | چاپ و نشر | | ادبیات |

پدر و مادرها هم آدم اند و نقص هایی دارند. ناآگاهی یکی از 
با  رفتار  در  می شود  باعث  که  نقص هاست  این  بزرگترین 
فرزندانشان دچار خطا شوند. فرزندانی هم هستند که والدین 
روانی  بیماری های  و  اعتیاد  مثل  بحرانی  شرایط  در  آن ها 
به آن ها وارد کرده اند که رد و نشان آن در دوران  آسیب هایی 
بزرگسالی آن ها هم چنان باقی مانده است. والدین سمی نوشته  
سوزان فوروارد کتابی است که سعی می کند به همه ی کسانی که 
این تجربه را از سر گذرانده اند، کمک کند تا با این زخم ها رودررو 
شده و با راهکارهای کتاب، خود را از بند گذشته رهایی دهند.
سامانه  تربیتی والدین مجموعه ای از باورها و رفتارهای آن هاست. 
بر اساس این باورهاست که میزان آزادی کودکان و نحوه  کنترل 
آن ها در خانواده تعیین می شود. این سامانه  تربیتی با تاثیر از 
بافت فرهنگی خانواده از خانواده ای به خانواده  دیگر تغییر می کند. 
سبک زندگی به بیان ساده، شیوه  زندگی و بر اساس الگوهای 
رفتاری شامل جهان بینی، ارزش ها و عادات است. خانواده اولین 
محیطی است که می توان سبک زندگی را در میان اعضای آن 

مشاهده کرد و تعارض میان آن ها را تشخیص داد.
سوزان فوروارد در مقدمه  کتاب روانشناسی خود مواردی چون 
اهمیت بررسی گذشته، تعریف والد سمی، بالیی که والدی سمی 
بر سر کودکانشان می آورند اشاره می کند و چگونگی کمک کتاب 

به خوانندگان را شرح می دهد.

| والدین سمی | 
| نویسنده : سوزان فوروارد 

مترجم : مينا فتحی |

عملیات بازسازی پل خشتی کن/ آژانس عکس تهران

شب که می شود
من پر از ستاره می شوم

شب که می شود،
مثل آن فشرده عظیم پرشکوه و پر شکوفه ازل

در هزار کهکشان ستاره پاره پاره می شوم.
شب که می شود

ماهیان کهکشان با تمام فلس های اختران شان 
شناورند در زالل بینشم.

شب که می شود،
من تمام ماهیان کهکشان،

و تمام فلس های اختران شانم،
آی..

بشنو، ای فراتر از تمام آفرینش،
ای تمام!

شب که می شود،
من تمام آفرینشم.

***

به جز دریا ندارد تاب دریا
که همجوش نهنگ است آب دریا

نمی خواهند ماند پاکدامان
از این آشفته باشد خواب دریا

اسماعیل خویی

هم زمان با دوم 
خردادماه، آخرین 
روز از هفته روابط 
عمومی سال 
1400، برگزیدگان 
نخستین جشنواره 
نگارش »چراغ 
روشن رابطه« 
معرفی شدند.

برگزیدگان نخستین جشنواره نگارِش 
»چراغ روشن رابطه« معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه 
رفسنجان، دبیر جشنواره »چراغ روشن رابطه« 
با اشاره به این که این جشنواره فرصت مکتوب 
کردن و مستندسازی تجربه های زیسته کارکنان 
روابط عمومی های استان کرمان را فراهم آورد، 
گفت: »ایده اولیه برگزاری این جشنواره، پس 
روح هللا  آقای  حضور  با  جلسه ای  برگزاری  از 
خدمات  و  عمومی  روابط  مدیر  ابوالهادی، 
اجتماعی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان و 
عمومی  روابط  مدیرکل  تقی زاده،  عباس  آقای 
گرفت  شکل  سرچشمه  در  کرمان  استانداری 
اجرای  برای  ایده پردازی  بر  جلسه،  آن  در  که 
برنامه ای غیرکلیشه ای به مناسبت روز ارتباطات 
و روابط عمومی در 2۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ 

تاکید شد.«
راستا،  داد: »در همین  ادامه  احمدی  مجتبی 
جشنواره نگارِش »چراغ روشن رابطه« طراحی، 
و فراخوان آن منتشر شد و در مهلت 2۰روزه 
هم  نسبتًا کوتاهی  فرصت  که  آثار  فرستادن 
جشنواره  دبیرخانه  به  اثر   ۷۷ مجموعًا  بود، 
و  یادداشت  قالب های  در  بیشتر  که  رسید 

شده اند.« نوشته  روایت 
رئیس روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه 
نام  حذف  از  پس  دریافتی  »آثار  داد:  ادامه 
نویسندگان و کدگذاری، وارد مرحله بررسی اولیه 
شدند که در این مرحله، اصالت متن و همچنین 

تطبیق نوشته با موضوعات و معیارهای جشنواره 
مدنظر قرار گرفت و در نهایت، ۴۸ اثر به مرحله 

نهایی داوری راه یافتند.«
مرحله  داوری  انجام  »برای  افزود:  احمدی 
نهایی، دکتر حوریه دهقان شاد؛ مدرس دانشگاه 
سیدعلی  استاد  ارتباطات،  علوم  حوزه  در 
میرافضلی؛ شاعر، پژوهشگر و از پیشکسوتان 
روابط عمومی استان، و دکتر عباس تقی زاده؛ 
علوم  دانش آموخته  و  پژوهشگر  نویسنده، 
ایشان  از  که  کردند  زحمت  قبول  ارتباطات، 

سپاسگزاریم.«
رابطه«،  روشن  »چراغ  نگارِش  جشنواره  دبیر 
با قدردانی از همه همکاران روابط عمومی های 
جشنواره  این  در  اثر  فرستادن  با  که  استان 
انجام  از  »پس  گفت:  داشته اند،  مشارکت 
از  جشنواره،  نهایی  داوری  و  اولیه  بررسی 
میان آثارِ راه یافته به مرحله نهایی، با توجه به 
نزدیکی امتیازات کسب شده و تنوع در موضوع 
و قالب آثار، جمعًا ۱۵ نوشته به عنوان آثار برتِر 
نگارش  جشنواره  نخستین  تقدیر  شایسته 

شدند.« انتخاب  رابطه«  روشن  »چراغ 
برپایه این خبر، اسامی ۱۵ نویسنده آثار برتر 
جشنواره )بدون رتبه بندی( به شرح زیر است:
عباس بلوردی )روابط عمومی شرکت سنگ آهن 
)روابط عمومی  هللا یاری  مصطفی  گهرزمین(/ 
زین الدین  رفسنجان(/  آموزش وپرورش  اداره 

رودبار  فرمانداری  )روابط عمومی  سنجری نژاد 
)روابط عمومی  سلیمانی  سپیده  جنوب(/ 
استانداری کرمان(/ امین بهرامی )روابط عمومی 
فرمانداری بم(/ مهسا علی بیگی )روابط عمومی 
بهشتی پور  وحید  سرچشمه(/  مس  مجتمع 
علی  شهربابک(/  مجتمع مس  )روابط عمومی 
ترک آبادی )روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی رفسنجان(/ سعید قرایی )روابط عمومی 
باشگاه صنعت مس کرمان(/ محمدرضا احمدی 
اجتماعی  فرهنگی  سازمان  )روابط عمومی 
)روابط عمومی  آرا  فاطمه  کرمان(/  شهرداری 
محمدعلی  کرمان(/  شهر  اسالمی  شورای 
بازرگانی،  اتاق  عمومی  )روابط  جمشیدی 
صنایع، معادن و کشاورزی کرمان(/ محمدجواد 
سنگ آهن  شرکت  عمومی  )روابط  شهبا 
گهرزمین(/ بهاره احمدی )روابط عمومی اداره کل 
فهیمه   / کرمان(  استان  آموزش وپرورش 
جنگجوی )روابط عمومی ستاد دانشگاه پیام نور 

کرمان(.
گفتنی است؛ آیین اختتامیه و اهدای هدایای 
روشن  »چراغ  نگارش  جشنواره  نخستین 
استانداری  عمومی  روابط  با همکاری  رابطه«، 
کرمان و روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه 
همچنین،  می شود.  برگزار  به زودی  رفسنجان، 
نیز  جشنواره  این  برتر  آثار  مجموعه  کتاب 

خواهد شد. منتشر  و  تدوین 
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