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روایت زوجی که «ده پیاله» را دیدنی کردند

ممنوعیت برگزاری یوم العباس در زنجان

گزارش

کوچهای در شیراز که با زباله سبز شد
شیما جهانبخش
خبرنگار

به همسرم پیشنهاد دادم تا برای بهتر
شــدن وضعیــت چنــد گلــدان بــزرگ
بخریم و سر کوچه بگذاریم .پول کافی
نداشــتیم و بعــد از یک ماه توانســتیم
بــا پسانــداز این گلــدان هــا را بخریم
امــا عمــر ایــن خوشــی خیلــی کوتــاه
بــود؛ صبح نشــده گلدانهــا را دزدیده
بودنــد .خیلی ناراحت شــدم اما کوتاه
نیامــدم .فردای آن روز ،نامه نگاری به
شهرداری ،اداره برق و بقیه سازمانها
را شــروع کردم .خالصه این پیگیریها
جــواب داد و کوچه آســفالت و تیرهای
برق تعمیر شــد و این کوچه تازه شبیه
یک کوچه عادی شد.
حــاال نوبــت مــا بــود کاری بکنیــم.
ایــن بــار تصمیــم گرفتــم از وســایل
دورریختنــی و بازیافتی گلدان درســت
کنــم کــه ارزش دزدیــدن نداشــته
باشــد .حــدود  10گلــدان با اســتفاده از

الستیکهای دور ریختنی و قوطیهای
نوشــابه درســت کــردم و بــا کمــک
همســرم در کوچــه نصــب کردیــم.
دیوارهــا را رنــگ زدیــم واز هــر چیــز
دور ریختنــی بــرای زیباترکــردن کوچه
اســتفاده کردیــم .هیچ کــس به کمک
مــا نیامد امــا ناامید نشــدیم .تصمیم
گرفتــه بودیــم این کوچه مــرده را زنده
کنیــم .یک بار  2بشــکه از کنــار خیابان
پیــدا کردیــم و روی آن را بــه شــکل
عــروس و دامــاد نقاشــی کردیم و ســر
کوچه گذاشتیم .چند وقت بعد عکس
آن را در اینســتاگرام دیــدم .هیچ وقت
عــکاس را پیــدا نکردیــم اما ایــن کار او
خیلی ما را امیدوار کرد.
 2ســال از شروع کارمان میگذشت
که یک بار به طور اتفاقی خبرنگاری که
گذرش به محله مــا افتاده بود و کوچه
متفــاوت ما را دیــده بود به ســراغمان

آمــد ومصاحبهای بــا ما انجــام داد .از
آن روز به بعد توجهها به سمت کوچه
مــا جــذب شــد وهمــه مشــتاق دیــدن
کوچــه ما شــدند ،حتــی پای مســئوالن
نیز بــه این کوچه باز شــد و با همکاری
نهادهای مرتبط توانســتیم کوچه را به
نــام «کوچه ســبز شــیراز» ثبــت کنیم و
کارمان را توسعه دهیم.
نجاتــی میگوید :زمانی که معروف
شــدیم دســت از کار نکشــیدیم .پــا را
از کوچــه فراتــر گذاشــتیم و بــه خیابان
رفتیــم و خیابان را نیــز تزئین کردیم و
نمای زیبایی به آن دادیم .اوایل حدود
 ۲۰تــا  ۳۰گلــدان در کوچه داشــتیم اما
حاال بعد از گذشــت  ۴ســال بیش از ۳
هزار گلدان داریم که  ۴۰مورد آن که از
مواد بازیافتــی به طور خاص برای این
کوچــه طراحی شــده و در گــوگل نیز به
نام کوچه ســبز ثبت شــده است .برای

پیــدا کــردن وســایل بازیافتــی از خانــه
خــودم و اقوام درجه یک شــروع کردم
اما کــم کم بــا مراجعه بــه آپاراتیها و
تعویض روغنیها از آنها هم الســتیک
میگرفتــم و گلدان درســت میکردم.
حاال دیگر همه مرا میشناسند واغلب
وســایل بازیافتی را برایم میآورند .هر
ســال عیــد مــن در پیــج اینســتاگرام از
تمــام همشــهریان میخواهم وســایل
بازیافتــی و دور ریــز خانهشــان را به ما
بدهند تا بتوانیــم برای زیبایی کوچه از
آن استفاده کنیم.
حتی بــا ادارات اســتان نیــز مکاتبه
داشــته واز آنها خواستهایم وسایل دور
ریــز را که فکر میکنند مــا میتوانیم از
آن اســتفاده کنیــم بــه مــا بدهند،مثالً
چنــد وقت پیــش اداره برق  ۲۰۰المپ
سوخته را به ما داد و بهعنوان گلدان از
آن استفاده کردیم.

شبهغلهایمغذیترازگندموبرنج

راه «کینوا» به کشتزارهای  7استان باز شد
زهره افشار

خبرنگار

کینــوا ،محصــول گیاهــی کــه شــاید
خیلــی از مــا حتــی نــام آن را نشــنیده
باشــیم ،چنــد ســالی اســت بهدلیــل
مقاومــت بــاال در مقابــل کــم آبــی و
شــوری راه خــود را به ســوی زمینهای
کشاورزی بســیاری از استانها باز کرده
اســت ،ایــن محصــول در چند اســتان
از جملــه خراســان جنوبــی ،اصفهان،
کرمــان آذربایجان شــرقی ،خوزســتان
و آذربایجــان غربی در ســطح محدود
کشت میشــود ،اما سازگاری آن با آب
و هوای بیشــتر اســتانها موجب شــده
هر ســال به سطح زیر کشت آن افزوده
شــود و بهعنــوان یکــی از انتخابهــای
محصوالت کم آب بر خودنمایی کند.
«علی رخ افــروز »معاون تولیدات
گیاهی ســازمان جهاد کشاورزی استان
آذربایجان شــرقی بــه «ایــران »گفت:
گیــاه کینــوا در اصــل بومــی کشــورهای
امریکای جنوبی مانند بولیوی ،شــیلی
و پرو است ،اما امروزه این گیاه درتمام
دنیا از جمله کشور ما کشت میشود.
ارتفــاع این گیــاه در برخی نقاط که
همــه چیــز برایش مهیا باشــد حتی به
 5متــر هم میرســد و محصول اصلی
آن ،دانههای آن اســت که به سه رنگ
ســفید ،قرمــز و مشــکی هســتند که در
ایــران رنــگ ســفید آن مورد اســتقبال
قــرار گرفتــه اســت و بســیار مغــذی و
پروتئیــن زیــادی دارد .از ســوی دیگــر
میتــوان برگ کینوا را پخت و بهعنوان
سبزی پخته استفاده کرد.

بــه گفتــه وی هرچنــد بیشــتر مردم
کینــوا یا خاویار گیاهــی را بهعنوان غله
میشناســند ،امــا ایــن گیــاه از خانواده
گرامینــه نیســت بلکــه از خانــواده تاج
خروســیان اســت و در واقــع شــبه غله
است.
رخ افــروز تصریــح کــرد :کشــت
کینــوا بــه راحتــی امــکان پذیر اســت و
خوشــبختانه در برابــر بیآبی و شــوری
زمین و اســیدی یا قلیایــی بودن خاک
و تنشهــای دمایــی بســیار مقــاوم
اســت و در نهایت میتــوان گفت گیاه
بسیار قانعی اســت که به همین دلیل
در بســیاری از نقــاط کشــورمان قابــل
کشــت اســت .از ســوی دیگــر جالــب
اســت بدانیــد کشــت و تکثیــر کینــوا
براحتــی امکانپذیــر اســت تــا جایی که
دانشمندان «ناســا» در نظر دارند این
محصــول را در خاکــی به غیــر از زمین
کشت کنند.
وی همچنیــن در خصوص مصرف
آب ایــن گیــاه جدید توضیــح داد :این
گیــاه نیاز آبی بســیار کمــی دارد اما اگر
محصــول خوبی بخواهیم باید آن را از
مرحله کاشــت تا برداشــت حدود  5تا
 7بار آبیاری کنیم.
معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان
آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه اینکه
زمان کاشــت کینوا در ایــران نیمه دوم
اســفند تا پایان فروردین اســت افزود:
مــا در اســتان خودمــان توانســتهایم
از هــر هکتــار زیــر کشــت کینــوا  3تــا
5تن برداشــت کنیــم .به گفتــه وی هر

نیم ëëرئیــس جهــاد کشــاورزی خوزســتان  :معرفــی و ترویج کشــت
نگاه گیاهان جدیدی مانند کینوا که ســازگار با اکوسیستم های با تنش
آبی هســتند یکی از راهکارهایی اســت که می توانیــم برای تولید
محصــوالت زراعی و در جهت امنیت غذایی کشــور اســتفاده کنیم  .در این
راستا کشت کینوا به عنوان یک شــبه غالت مقاوم به شوری در خوزستان در
دستور کار قرار دارد و در حال حاضر نیز  200هکتار از اراضی شوشتر ،خرمشهر
و شادگان به زیر کشت این محصول رفته است
ëëکشــت کینوا براحتی امکان پذیر اســت و خوشــبختانه به بی آبی و شوری
زمین و اســیدی یا قلیایی بودن خاک و تنش های دمایی بســیار مقاوم است
و می توان گفت گیاه بسیار قانعی است که به همین دلیل در بسیاری از نقاط
کشورمان قابل کشت است
چنــد تاکنون تنهــا  20هکتــار از اراضی
کشــاورزی اســتان آذربایجــان شــرقی
بــه زیــر کشــت کینــوا رفتــه امــا نتیجــه
کشــت مثبت بوده و توسعه کشت این
محصول در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشــان کــرد :بــا توجــه بــه
اینکه کینوا قابلیــت صادرات هم دارد

توســعه کشــت آن در همــه اســتانها
مقرون به صرفه و اقتصادی است.
 ëëکینــوا در خوزســتان از آب زهکشها
آبیاری میشود
در همیــن حــال «خــدا رحــم
امیــریزاده» رئیــس جهــاد کشــاورزی
خوزستان هم به «ایران »گفت :کشت

کینوا از ســوی کارشناسان ترویج جهاد
کشــاورزی در قالب عملیات شورورزی
و الگوی کشت به کشاورزان خوزستانی
توصیــه و بــرای آشــنا شــدن آنــان
کالسهای آموزشی برگزار میشود.
وی تأکیــد کــرد :معرفــی و ترویــج
کشــت گیاهــان جدیــدی ماننــد کینــوا
که ســازگار بــا اکوسیســتمهای با تنش
آبی هســتند یکی از راهکارهایی اســت
که میتوانیــم برای تولیــد محصوالت
زراعی و در جهت امنیت غذایی کشور
استفاده کنیم .در این راستا کشت کینوا
بهعنــوان یــک شــبه غــات مقــاوم به
شوری در خوزســتان در دستور کار قرار
دارد و در حــال حاضــر نیــز  200هکتار
از اراضی شوشــتر ،خرمشهر و شادگان
به زیر کشــت این محصول رفته است.
امیریزاده خاطرنشــان کرد :کینوا یک
گیاه مقاوم به شــوری است که در حال
حاضر برای کشــت آن در برخی نقاط
استان خوزستان از آب زهکش آبیاری
میشــود بــه همیــن دلیــل کشــت آن
میتواند در جنوب استان توسعه یابد
 ëëسیســتان و بلوچســتان  100تن کینوا
برداشت کرد
اســتان سیســتان و بلوچســتان هم
یکی از اســتانهایی اســت کــه بهدلیل
خشکســالیهای متوالــی ســالهای
گذشــته بــه ســمت کشــت کینــوا رفتــه
اســت« .امــاناهلل طوقــی» معــاون
بهبــود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد
کشــاورزی سیســتان و بلوچســتان بــه
ایران گفت :کشــت کینوا کــه در دنیا به
خاویــار گیاهــی هــم معروف اســت در

اســتان ما نیز بهصورت محدود کشــت
میشود .وی با اشــاره به اینکه در سال
زراعــی جــاری  60هکتــار از اراضی این
اســتان زیــر کشــت کینــوا قــرار داشــت
افــزود :از این میزان ســطح زیر کشــت
100تن محصول برداشت شد.
وی خاطرنشان کرد :در سال زراعی
آینده که از مهرماه شــروع میشــود بنا
داریــم بیــش از  200هکتــار از اراضــی
اطــراف شــهرهای بمپــور ،ایرانشــهر و
دلگان را به زیر کشــت کینوا ببریم .وی
تصریــح کــرد :امســال برداشــت کینوا
در سیســتان و بلوچســتان بهصــورت
مکانیزه انجام شــد .به گفتــه وی کینوا
جزو شــبه غالت محسوب شده و منبع
اصلــی انــواع پروتئین ،آهــن و فیبر به
شــمار مــیرود و در واقــع مغذیتــر از
برنج و گندم اســت .طوقــی تأکید کرد:
هــر چنــد ما در سیســتان و بلوچســتان
کینــوا را بهصــورت آزمایشــی کشــت
میکنیــم ولــی بررســیهای مــا نشــان
میدهــد ایــن محصــول میتوانــد
انتخــاب مناســبی بــرای کشــاورزان ما
بویــژه منطقــه سیســتان باشــد.وی در
پایان خاطرنشــان کــرد :کینوا بــا اینکه
پروتئین زیــادی دارد اما اصالً پروتئین
گلوتــن ندارد و بــرای افرادی کــه نباید
گلوتــن مصــرف کننــد توصیــه شــده و
از ســوی دیگــر برخــاف ســایر غالت،
شــاخص قنــد پایینــی دارد و افــراد
دیابتــی بــا خیــال راحــت میتوانند از
آن اســتفاده کننــد و همچنین سرشــار
از فیبر اســت که به کاهــش وزن کمک
میکند.

همچنیــن اســتفاده مســتمر از ماســک بــرای همــه شــرکتکنندگان در
مراســم عــزاداری مــاه محــرم و صفــر ضــروری اســت و فاصلهگــذاری
حداقل دو متری در همه مراحل این مراســم باید رعایت شــود ،ضمن
اینکــه پیشبینیهــای الزم بــرای برگزاری مراســم جایگزیــن بهصورت
غیــر حضوری در جاهایی که امکان برگزاری حضوری مراســم حضوری
نیست باید انجام شود.
بــر اســاس ایــن دســتورالعمل برگــزاری برخــی مراســم خــاص ماننــد
یــوم العبــاس در زنجــان ،نخــل گردانــی در یــزد ،تشــتگذاری اردبیل،
شیرخواران ،قالیشوران اصفهان و ...بهدلیل تجمع ،تراکم و جا به جایی
و ضروت پیشگیری از شیوع و سرایت بیماری ممنوع است و این مراسم
فقــط باید در اماکن و فضاهای دارای مجوز ســازمان تبلیغات اســامی
برگزار شــود .برگزاری مراسم نماز جماعت در مساجد حداکثر به مدت
یک ســاعت در اماکن سربســته دارای شــرایط بهداشــتی و تهویه با یک
چهــارم ظرفیت و رعایت فاصلهگذاری حداقــل دو متری از هر طرف و
استفاده از ماسک و همراه داشتن وسایل شخصی بالمانع است.
در مــورد نــذورات نیز در دســتورالعمل ماه محرم آمده اســت :هر گونه
پذیرایــی در هنگام برگزاری مراســم عــزاداری ،ممنوع اســت و نذورات
صرفــاً بایــد در قالب مــواد غذایی خشــک یا خــام توزیع شــود و برپایی
هــر نــوع ایســتگاه صلواتــی توزیــع نــذورات و چــای در همــه اســتانها و
شهرســتانها ممنــوع اســت .مســئولیت نظارت بــر اجرای ایــن پروتکل
با ســازمان تبلیغات اســامی اســت و در صورت تخلــف در مرحله اول
بــه هیأتها ،حســینیهها ،مســاجد و مداحان در مرحلــه اول تذکر کتبی
داده میشــود و در صورت تکرار تخلف ممنوعیت و قطع ارائه خدمات
عمومی ،یارانهای و پشتیبانی اعمال میشود و در مرحله سوم مجوز به
مدت  ۶ماه لغو و متخلف به مرجع قضایی معرفی میشود.

ثبتنام اعطای شناسنامه
به فرزندان مادران ایرانی آغاز شد

ایران در ایران

«روز اولــی کــه بــه ایــن محلــه آمــدم
همــه چیــز بــه نظــرم زشــت میآمــد.
کوچــه تنــگ و تاریک ،دیوارهای ســیاه
و دلگیــر ،جویهای پر از موش و زباله،
کارگاههــای پــر ســر و صــدا ،شــبهای
ناامن و ...همه و همه دســت به دست
هــم داده بودنــد تــا اینجــا بــه نظر من
زشــت ترین محله شهر باشد اما چون
چارهای نداشتم تصمیم گرفتم خودم
کاری کنم تا از شر همه زشتیها راحت
شوم .خیلی زحمت کشیدم تا محلهام
را آبــاد و کوچهام را به ســبزترین کوچه
شــهر تبدیل کنم .اوایــل حتی خجالت
میکشــیدم فامیل را به خانهام دعوت
کنم اما االن با افتخار میزبان استاندار،
شــهردار ،مســئوالن و حتی گردشگران
خارجی هســتم ».اینها بخشی از حرف
های «ســمیرا نجاتــی» مدیر مجموعه
بینالمللی کوچه و حیاط ســبز شــیراز
است که به کمک همسرش با استفاده
از وســایل بازیافتی توانســته این کوچه
را در ســطح کشــور و حتــی جهــان بــه
شهرت برساند.
نجاتی که عقیده دارد هر شــهروند
بایــد شــهردار کوچــه و محلــه خــود
باشــد از روزهایــی میگوید کــه تازه به
ایــن کوچــه آمــده بــود11 :ســال پیش
بــا همســرم تصمیم گرفتیــم خانهای
کوچــک بخریم اما چــون بودجه کمی
داشــتیم مجبور شــدیم بــه محلههای
پایین شــهر بیاییم .بعد از کلی جست
و جــو توانســتیم در منطقــه نهضــت
ســوادآموزی (ده پیالــه) در کوچــه
 ،15خانــهای کوچــک بخریــم .خانه را
خریدیم اما اصالً نمیشــد اســم خانه
را روی آن گذاشــت .کــم کــم شــروع
کردیم به بازسازی؛  3سال طول کشید
تا توانســتیم خانــه را رو به راه کنیم اما
بــاز هــم کوچــه خیلــی تــوی ذوق می
زد .اطــراف مان پــر بــود از کارگاههای
نجاری و ســولههای خالی که به خاطر
ناامنــی محلــه کســی جــرأت نمیکرد
نمایشــگاه یــا کارگاهــی در آن برپــا
کند .هر کســی کــه به خانه مــا میآمد
میگفــت محله خیلی بد اســت خانه
را عوض کنید.
ایــن بانــوی خــوش ذوق ادامــه
میدهــد :دیــدم  3ســال اســت کســی
کاری برای تمیزی کوچه نمیکند و اگر
 100سال هم بگذرد وضع همین است
پس خودم دســت به کار شــدم .عالقه
زیادی به گل و گیاه داشتم برای همین

ëëکارآفرینی با آراستن کوچه
او که در حال حاضر مدیر آموزشی
مــدارس شــیراز اســت و برای کــودکان
کالسهــای کارآفرینــی ،آمــوزش
اســتفاده بهینــه از مــواد بازیافتــی،
زیباســازی ســیما و منظــر شــهری برپا
میکنــد ،میگویــد :ایــدهای کوچک ما
را بهعنوان کارآفرین و شــهروند نمونه
شــیراز معرفــی کــرد و در حــال حاضر
بهترین فضای شــهری شیراز به کوچه
مــا اختصــاص دارد پــس بایــد بــاور
کنیم برای داشــتن شــهری زیبا باید از
خودمان شروع کنیم.
درست است من بهعنوان کارآفرین
نمونــه انتخــاب شــدهام امــا شــکل
کارآفرینی در کوچه ما متفاوت اســت.
مــا هیــچ کاری بــرای خودمــان ایجــاد
نکردهایم امــا با زیباســازی محله مان
باعث شــدهایم ســولههایی که همیشه
خالــی و محل تجمع خالفکارها بودند
به کارگاههای کارآفرینی تبدیل و بیش
از  230نفــر در ایــن کارگاهها مشــغول
کار شــوند .از ســوی دیگــر رفــت و آمد
گردشــگران هــم باعــث شــده در حال
حاضر بهترین نمایشــگاههای مبل در
این محله برگزارشود.
او ادامــه میدهــد :کســی در
ایــن راه بــه مــا کمــک نکــرد .فقــط بــا
رایزنیهایی که با شــهرداری داشــتهام
تمــام دیوارهــای کوچــه و خیابــان را
کاهگلی کرده و توانســتهایم از آب غیر
شــرب بــرای آبیــاری گیاهان اســتفاده
کنیــم .روزانه بیش از  3تا  4ســاعت را
مشــغول رســیدگی بــه گیاهان هســتم
اما بــا برنامهریزی که دارم توانســتهام
بــه کارهــای دو فرزنــدم و کالسهــای
آموزشــی نیــز رســیدگی کنــم .در حال
حاضرمیهمانــان زیــادی از سراســر
کشــور و حتــی کشــورهای دیگــر بــرای
بازدیــد کوچه ما میآیند اگر مســئوالن
گردشگری استان کمی با من همکاری
کننــد میتوانیــم کار بزرگــی انجــام
دهیم.
نکتــهای کــه خیلــی مــرا ناراحــت
میکند این اســت که هنوز هم عدهای
ســنگ جلــوی پــای مــا میاندازنــد.
گلدانهــا را مــی شــکنند ،دیوارهــا را
خــراب میکننــد و ...امــا بارهــا گفتهام
ما با این چیزها شانه خالی نمیکنیم.
عقیــده دارم کــه تنهــا قســمتهای
شــمال شــهر نبایــد آبــاد باشــد و ما به
اصطالح پایین شهریها باید خودمان
کاری کنیــم کــه محیــط زندگیمــان
نمونه باشد.

زنجــان -دبیرخانــه کمیتــه امنیتــی ،اجتماعــی و انتظامــی ســتاد ملی
مقابله با کرونا برگزاری یوم العباس زنجانیها را ممنوع اعالم کرد.
ایــن دبیرخانــه دســتورالعمل و ضوابــط برگزاری مراســم مــاه محرم و
صفر را ابالغ کرد.
در این دســتورالعمل که نســخهای از آن در پایگاه اطالعرسانی سازمان
نظام پزشکی منتشر شــده ،آمده است :مسئولیت اجرای دستورالعمل
مراســم عزاداری ماه محرم و صفر با ســازمان تبلیغات اســامی اســت
که با تشــکیل کارگروه برگزاری مراســم عزاداری و مشــارکت نمایندگان
هیأتها ،مداحان ،نیروی انتظامی ،وزارت بهداشــت ،ســازمان بســیج،
وزارت آموزش و پرورش ،وزارت ورزش و جوانان ،صدا و ســیما ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی و سایر دستگاههای مرتبط اجرا میشود.
بر اســاس ایــن دســتورالعمل ،مراســم عــزاداری مــاه محرم صرفــاً در
اماکــن و فضاهــای بــاز بــا رعایــت فاصله حداقــل دو متر از هــر طرف و
تجمعــات حداقلی برگزار میشــود ،زمان برگزاری مراســم نیز حداکثر
باید دو ســاعت باشــد ،جابه جایی هیأتها ،دســتهروی و نیز استفاده از
طبل ،ســنج و وسایل مشابه ممنوع است اما برگزاری مراسم سینه زنی
و زنجیرزنــی (با زنجیرشــخصی) در محل مراســم و بدون جــا به جایی
مجاز است.

زاهــدان -مدیــرکل دفتــر امــور اتبــاع و مهاجریــن خارجــی اســتانداری
سیســتان و بلوچستان گفت :پیش ثبتنام شناسنامهدار شدن فرزندان
حاصــل از ازدواج مــادران ایرانــی با مــردان خارجی در همــه گروههای
سنی آغاز شده است.
بــه گــزارش ایرنــا ،نبــی بخــش داودی اظهارداشــت :اداره کل اتبــاع و
مهاجریــن خارجــی وزارت کشــور در راســتای مصوبــه مجلــس شــورای
اســامی شیوه نامه و دســتورالعمل اجرایی پیش ثبتنام شناسنامهدار
شدن فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی را ابالغ
کرده اســت .وی افزود :به موجب این دستورالعمل و با توجه به شرایط
ویــژه کرونــا تمامی فرزنــدان حاصــل از ازدواج مادران ایرانــی با مردان
خارجی با مراجعه به سایت  www.bafia.iپیش ثبتنام اولیه را انجام
دهنــد .مدیــرکل امور اتبــاع و مهاجرین خارجی اســتانداری سیســتان و
بلوچســتان ادامه داد :پیش ثبتنام هیچ گونه محدودیت سنی نداشته
و  ۲فرم مجزا برای فرزندان زیر  ۱۸سال و باالی این سن وجود دارد .وی
تصریــح کــرد :فرآیند نوبتدهی بــا توجه به پیش ثبتنــام اولیه انجام
و متقاضیــان بــا توجه بــه فرآینــد زمانی بــرای تکمیل فرآینــد ثبتنام
بهصــورت حضــوری مراجعــه خواهنــد کــرد .داودی بیان کــرد :فرآیند
ثبتنام با توجه به اســتعالمات و مراحل گوناگون در ســریعترین زمان
ممکن انجام خواهد شد.

بندر چابهار در مسیر تبدیل شدن
به عمیقترین بندر ایران

چابهــار  -مدیــر کل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچســتان با اشــاره به
پروژه اســتراتژیک طرح توسعه بندر شهید بهشــتی چابهار که فاز نخست
آن عملیاتی شــده اســت و در فاز دوم اجرایی قرار دارد ،گفت :در راستای
اجــرای ایــن پروژه ،الیروبی  ۱۵میلیون و  ۸۰۰هزار متر مکعب از رســوبات
بســتر حوضچه ،کانال و پای اســکهها ،به منظور ایجاد عمق مناسب برای
پهلوگیری کشتیهای اقیانوسپیما در دستور کار قرار گرفت.
بهــروز آقایی هدف از اجــرای این عملیات را تبدیل بندر چابهار به بندری
بدون محدودیت عمق در ســطح جهانی اعالم و تصریح کرد :اجرای این
طرح عمق پای اســکلهها را در مواقع مد کامل به  -۱۹متر و جرز کامل به
 -۱۷متر افزایش خواهد داد.
بــه گفته این مقام مســئول ،ایــن برنامه همــگام با دیگــر پروژههای طرح
توســعه بندر شــهید بهشــتی به واســطه پیگیری و نظارت دقیــق تیمهای
تخصصی این اداره کل و بهرهگیری از توان متخصصان دریایی داخلی ،با
پیشــرفتهای خوبی همراه اســت .آقایی با اشــاره به اینکه در حال حاضر
بندر چابهار بندری بدون محدویت در پذیرش کاال و ســایز کشــتی اســت،
اضافــه کــرد :افزایــش تــوان عملیاتی بنــدر ،ترافیــک کاال و مســافر ،ایجاد
اشــتغال و افزایــش ســطح درآمدی اقشــار مختلف در اســتان و منطقه از
اهــداف اجــرای پروژههای بنــدری و دریایــی در بزرگترین بندر اقیانوســی
کشور محسوب میشود .آقایی خاطرنشان کرد :از مجموع حجم تعهدات
الیروبی طرح توسعه بندر شهید بهشتی ۱۴۰ ،هزار متر مکعب باقی مانده
و عالوه بر این  ۵۱۰هزار مترمکعب دیگر نیز به پیمانکار ابالغ شــده است
کــه با انجام ایــن عملیات بنــدر چابهار به عنــوان عمیقترین بنــدر ایران
شناخته خواهد شد و میتواند میزبان بزرگترین کشتیهای دنیا باشد.

