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سالگرد  با ششمین  همزمان  گروه جامعه: 
کرمان  در  مراسمی  لوت،  بیابان  ثبت جهانی 
استقبال  با  که  مراسم  این  در  شد.  برگزار 
در  گردشگری  فعاالن  سوی  از  گسترده ای 
از سراسر  لوت  بخش خصوصی، دوست داران 
کشور و حتی ساکنان برخی از مناطق حاشیۀ 
استاندار  خالی  جای  بود،  همراه  بیابان  این 
کرمان و مدیرکل میراث فرهنگی استان آن قدر 
بزرگ بود که معین افضلی مدیر پایگاه لوت در 
کرمان در سخنان خود از این برنامه با عنوان 

»گردهمایی غریبانۀ لوت« یاد کرد. 
باز  محوطۀ  در  که  آئین  این  با  همزمان 
برگزار  کرمان  صنعتی  معاصر  هنرهای  موزه 
شد، تالش های پژوهشی زنده یاد دکتر احمد 
مستوفی دربارۀ بیابان لوت یادآوری و از مقام 

علمی وی تجلیل شد.
در این مراسم، دکتر مهران مقصودی مدیر 
خود  سخنان  از  بخشی  در  لوت  ملی  پایگاه 
گفت که دکتر مستوفی 50 سال پیش، تمام 
تالش خود را کرد تا ارزش های لوت برجسته و 
شناخته شود. بعد از ایشان کارهای تحقیقاتی 
زیادی در این بیابان انجام شده و ارزش های 

لوت روز به روز دارد بیش تر می شود.
»همچنان،  کرد:  اعالم  حال  عین  در  وی 
ناشناخته ها و سوال های فراوانی در لوت وجود 
دارد که باید از نظر علمی به دنبال پاسخ آن 

باشیم«.
رئیس کمیسیون گردشگری  بهرامی  رضا 
مراقبت  برای  اینکه  بیان  با  نیز  کرمان  اتاق 
فرهنگ سازی  به  نیاز  بیابان  این  از  بیش تر 
است، اظهار کرد: »متاسفانه با توجه به استفادۀ 
نادرست از کلوت ها و عدم رعایت ضوابط تردد 
در لوت، خطر از بین رفتن گونه های گیاهی 

و جانوری دارد این بیابان را تهدید می کند«.
که  مراسم  این  در  استقامت،  گزارش  به 
عصر یکشنبه 26 تیرماه برگزار شد، مقصودی 
با بیان اینکه اولین بار است که جلسه ای با این 
تعداد شرکت کننده تشکیل شده و گروه های 
الزم  که  کرد  تاکید  دارند،  حضور  گوناگون 
است از چنین رویدادهایی حمایت شود، دور 
هم جمع شویم و گفت وگو کنیم و شاید گاهی 
نیاز باشد برخی مسائل را به یکدیگر گوشزد 

کنیم.
کرد:  اظهار  سپس  لوت  ملی  پایگاه  مدیر 
که  داریم  شده  ثبت  اثر   ۱۱5۴ جهان  »در 
و  طبیعی  اثر   2۱۸ فرهنگی،  آن  مورد   ۸۹۷
۳۹ اثر ترکیبی از فرهنگی و طبیعی است. در 
این فهرست، 2۸ اثر از ایران قرار دارد که لوت 
و جنگل های هیرکانی دو اثر طبیعی هستند«.

دانشیار دانشگاه تهران افزود: »لوت متعلق 
شده،  جهانی  چون  ولی  است  همسایگان  به 

باید قدر آن را بدانیم و از آن مراقبت کنیم«.
وی بیان کرد: »ارزش های لوت تنها محدود 
درست  نیست.  زمین شناختی  پدیده های  به 
استثنایی  پدیده های  معیاِر  دو  با  که  است 
جهانی  ثبت  را  آن  زمین شناختی  تاریخ  و 
کرده ایم ولی پدیده های فرهنگی و تاریخی و 

زیستی لوت نیز بسیار ارزشمند است«.

وی با بیان اینکه به واسطۀ تحقیقاتی که 
انجام می شود، ارزش های جهانی لوت سال به 
سال دارد بیش تر می شود، ادامه داد: »نمی دانم 
از کدام یک از ویژگی های و مسائل این بیابان 
که  بگویم  آن  زمین شناختی  تنوع  از  بگویم. 
گفته اند،  صاحب نظران  برخی  آنچه  برخالف 
داده ایم،  انجام  به تازگی  تحقیقاتی که  در پی 
فعالیت های گوناگون تکتونیکی در این بیابان 
حال  در  آن  زمین  که  شد  ثابت  و  دیده ایم 

تکامل و تکان خوردن است«.
اقلیمی  تنوع  »لوت  کرد:  اظهار  مقصودی 
اینکه گرم ترین نقطۀ کره  بر  هم دارد؛ عالوه 
با دمای  بیابان است، شب های  این  زمین در 

منفی ۱0 درجه را هم دارد«.
وی بیان کرد: »می توان از مخاطرات لوت 
و طوفان هم گفت. همچنین  از جمله سیل 
است  انسانی  و  طبیعی  که  لوت  تهدیدات  از 
زیاد  خیلی  آن  انسانی  تهدیدات  متاسفانه  و 

است«.
و  بیابان  مدیریت  اینکه  بیان  با  وی 
حرف  هرکدام  نیز  بخش  این  چالش های 
زیادی برای گفتن دارد، گفت: »می توان دربارۀ 
گردشگری پایدار و مسئوالنه در لوت صحبت 
کرد. در این بیابان باید گردشگری پایدار شکل 

بگیرد«.

خدمات ارزندۀ دکرت مستوفی
وی سپس با بیان اینکه دربارۀ بسیاری از 
مسائل لوت می توان سخن گفت اما می خواهم 
دربارۀ دکتر مستوفی و خدمات ایشان بگویم، 
ایشان  ویژگی های خاص  از  »یکی  داد:  ادامه 
قدرت  هم  و  بود  مدیریتی شان  باالی  توانایی 

اجرایی و هم توان علمی زیادی داشتند«.
ایشان  وی گفت: »حدود 50 سال پیش، 
دنیا  سراسر  از  متخصصانی  حضور  با  تیمی 
روی  و  کرد  جمع  گوناگون  رشته های  در  و 

جغرافیای تاریخی این بیابان کار کرد«.
دکتر  که  »زمانی  کرد:  اظهار  مقصودی 
مستوفی در این بیابان کار پژوهشی می کرد، 
کدام یک از جاذبه ها و ارزش های آن شناخته 
شده بود؟ رستنی ها و جانوران در لوت نبودند 
زیاد  گرمای  و  و خاک شور  بادهای شدید  و 
سختی ها،  همۀ  وجود  با  بود.  بیابان  این  در 
ارزش های  تا  کرد  را  تمام تالش خود  ایشان 
ایشان  از  بعد  شود.  شناخته  و  برجسته  لوت 
انجام شده  لوت  در  متعدد  پژوهشی  کارهای 

و ارزش های لوت مدام دارد بیش تر می شود«.
وی ادامه داد: »یکی از کارهای ایشان این 
نگه  زنده  را  لوت  جغرافیایی  اسامی  که  بود 
داشت. این اسامی از جمله لوت زنگی احمد یا 
گدار باروت بخشی از هویت این بیابان هستند 

که حفظ شده اند«.
فقط  »لوت  شد:  یادآور  سپس  مقصودی 
عرصۀ ثبت شدۀ آن نیست و دشت و حوضه 

لوت بسیار گسترده است«.
این  از  بیش تر  حفاظت  بر  تاکید  با  وی 
و  ناشناخته ها  »همچنان،  کرد:  اظهار  بیابان 
سوال های فراوانی در لوت وجود دارد که باید 

از نظر علمی به دنبال پاسخ آن باشیم«.
مقصودی تاکید کرد: »باید لوت را بیش تر 

بشناسیم و بیش تر پاس بداریم«.

حفاظت با مشارکت مردم محلی
شفیعی  مجتبی  استقامت،  گزارش  به 
نیز  کرمان  استان  فرهنگی  میراث  معاون 
اثر  یک  زمانی  اینکه  بیان  با  مراسم  این  در 
فرهنگی یا طبیعی در فهرست میراث جهانی 
قرار می گیرد، متعلق به کل انسان هاست و این 
باعث می شود نسبت به حفاظت اثر حساسیت 
بیش تر داشته باشیم، گفت: »زحمات زیادی 
برای ثبت جهانی یک اثر کشیده می شود اما 
بخش دشوارتر کار مربوط به زمانی است که 
بخواهیم از اثر ثبت شده، حفاظت کنیم و کار 
بسیار سخت تر می شود وقتی اثر طبیعی و به 

گستردگی لوت باشد«.
وی سپس با یادآوری معیارهایی که باعث 
ثبت جهانی یک اثر می شود، افزود: »حفاظت 
اقدامات  از  پایدار  بهره برداری  و  آثار  این  از 
بسیار مهمی است و در همه مقوله های مربوط 
به میراث فرهنگی هنگامی موفق می شویم که 
به صورت  را  مشارکت مردم و جوامع محلی 

حداکثری داشته باشیم«.
شفیعی ادامه داد: »خاطرم هست زمانی که 
داشتیم کارهای مرمت کاروانسرای شفیع آباد 
را انجام می دادیم امکان اقامت در شهداد به 
سختی فراهم می شد اما پس از ثبت جهانی 
در اغلب روستاها اقامت گاه دارند و این، یکی از 

نمودهای مشارکت مردم است«.

لوت در تهدید گردشگران
رئیس کمیسیون گردشگری  بهرامی  رضا 
لوت  از  حفاظت  بر  تاکید  با  هم  کرمان  اتاق 

گفت: »متاسفانه با توجه به استفادۀ نادرست 
رفتن  بین  از  خطر  بیابان،  این  و  کلوت ها  از 
را  بیابان  دارد  جانوری  و  گیاهی  گونه های 

تهدید می کند«.
به  اینکه  از  قبل  »بنابراین،  افزود:  وی 
بیش تر  باید  باشیم  توریست  معرفی  فکر 
فرهنگ سازی و از این داشته ها مراقبت کنیم«.

وی ادامه داد: »متاسفانه به واسطۀ حضور 
گردشگران، زباله هایی در بیابان پراکنده شده 
که شاید سال ها طول بکشد تا جذب طبیعت 
شوند. رسالت مردم کرمان و دوست داران لوت 
این است که قبل از اینکه به معرفی بیش تر 
بیابان  این  از  مراقبت  دربارۀ  بپردازند،  لوت 

فرهنگسازی کنند«.

گردهمایی غریبانه
پایگاه جهانی لوت در  معین افضلی مدیر 
مراسم  این  اینکه  بیان  با  نیز  کرمان  استان 
لوت  همسایۀ   استان  سه  از  افرادی  با حضور 
جای  متاسفانه  »اما  گفت:  می شود،  برگزار 
میراث  محترم  مدیرکل  و  محترم  استاندار 
فرهنگی خالی است و به همین دلیل می توان 
عنوان مراسم را گردهمایی غریبانه برای لوت 

گذاشت«.
و  حضور  آینده  در  »امیدوارم  افزود:  وی 

همراهی بیش تر مسئوالن را داشته باشیم«.

زنده یاد مستوفی از زبان دخرتش
در این مراسم، الله مستوفی دختر زنده یاد 
از طریق تماس تصویری  نیز  احمد مستوفی 
برگزارکنندگان  از  و  صحبت  حاضران  برای 

تشکر کرد.
وی با بیان اینکه خوشحالم پدرم کارهای 
باارزشی انجام داد، گفت: »ایشان عشق و عالقۀ 
زیادی به علم و بیابان و طبیعت و لوت داشت. 
اولین گروه محققان برای لوت را تشکیل داد و 

شش سال آن را هدایت کرد«.
او افزود: »پدرم برای درخشندگی موسسه 
جغرافیا و گسترش پژوهش در لوت تالش و 

راه را برای دیگر محققان باز کرد«.
که  می بینیم  »امروز  داد:  ادامه  مستوفی 
و  نیست  پژوهشگران  توجۀ  مورد  تنها  لوت 
و  شده  فعال  آن  گردشگری  می کنیم  افتخار 
مردم ایران طبیعت شگفت انگیز لوت را تجربه 

می کنند«.
به گزارش استقامت، در حاشیۀ این مراسم، 
مستوفی،  دکتر  عکس های  از  نمایشگاهی 
از  بخشی  و  تحقیقات  و  دست نوشته ها 
تجهیزات وی نیز برپا شد. همچنین، از قاب 
نیز  تکلو  عفت  اثر  لوت  بیابان  نقشۀ  هنری 
رونمایی شد. پخش مستند معرفی دکتر احمد 
از دیگر بخش های  نیز  مستوفی و لوت عزیز 

این برنامه بود.
کرمان،  استان  میراث فرهنگی  کل  اداره 
لوت  پایگاه  لوت،  جهانی  میراث  ملی  پایگاه 
گردشگری  کمیسیون  کرمان،  استان  در 
شهداد  مدیریت  به  سارلوت  موسسه  و  اتاق 

کالنتری پور این مراسم را برگزار کردند. 

با  الکترونیک  دولت  معاون  اقتصاد:  گروه 
اشاره به آخرین آمار ثبت نام سرپرست خانوار 
۳ دهک کم درآمد جامعه برای دریافت اینترنت 
هزار   ۹۳0 از  بیش  »تاکنون  گفت:  رایگان 
یارانه بگیر  اول  از سه دهک  سرپرست خانوار 
از طریق پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند 
رایگان  اینترنت  دریافت  برای   USSD کد  و 
نیز  ثبت نام  تعداد  بیشترین  کرده اند.  ثبت نام 
از بستر کد ussd )#۱2۳۴*۴*( انجام شده 

است«.
جواد موحد دربارۀ فعال سازی بسته ها نیز 
توضیح داد: »آخر این هفته ثبت نام به پایان 

ارسال  اپراتورها  به  اطالعات  کل  و  می رسد 
می شود که بستۀ اینترنت را فعال کنند«.

وی افزود: »برنامه ریزی صورت گرفته برای 
یک سال آینده است که به واسطۀ آن هر ۴ ماه 
یکبار، بستۀ ۱0 گیگ اینترنت فعال می شود«.

به گزارش ایرنا، موحد 2۸ تیرماه بیان کرد: 
دریافت  اول  دهک  سه  خانوار  »سرپرستان 
یارانه، پس از ثبت نام در »پنجره واحد خدمات 
دولت« وضعیت مشمول بودن دریافت اینترنت 
دهک  جزو  اگر  می کنند.  مشاهده  را  رایگان 

باشند، در این صفحه نمایش داده می شود«.
اینترنت  ادامه داد: »برای فعال شدن  وی 

رایگان برای شمارۀ تماس ثبت شده، پیامکی 
خانوار  سرپرست  که  صورتی  در  و  می آید 
را  شده  وارد  تماس  شماره  تغییر  به  تمایل 
دارد می تواند شمارۀ جدید را وارد کرده و روی 

کلمۀ تایید کلیک کند«.
کرد:  تاکید  الکترونیک  دولت  معاون 
»تخصیص این بسته برای سال  بعد نیز منوط 
تصمیم گیری های  و  اعتباری  بحث های  به 
تصمیم گیری  آن  برای  هنوز  و  است  بعدی 

نشده است«.
ارتباطات  وزارت  اعالم  با  ایرنا،  گزارش  به 
سرپرستان خانواری که در سه دهک کم درآمد 

جاری  هفتۀ  پایان  تا  هستند  بگیران  یارانه 
ملی  پنجرۀ  سامانۀ  به  مراجعه  با  می توانند 
با  یا   my.gov.ir هوشمند  دولت  خدمات 
دریافت  برای   *۴*۱2۳۴# کد  شماره گیری 
که  بسته  این  کنند.  ثبت نام  رایگان  اینترنت 
فعال  خانوار  سرپرست  برای  یکبار  ماه   ۴ هر 
گیگابایت   ۱0 شامل  بسته  یک  می شود، 

اینترنت است. 
برنامه ریزی فعلی برای یک سال آینده است 
که به واسطۀ این طرح هر ۴ ماه یکبار، یک 
برای سرپرست  اینترنت ۱0 گیگابایتی  بسته 

خانوار فعال می شود. 

رئیس اتاق اصناف کرمان:
بیشترین شکایت از نانوایی ها 

مربوط به کیفیت نان است

با اشاره به  اتاق اصناف کرمان  گروه اقتصاد: رئیس 
فعالیت حدود ۴00 نانوایی دولتی و ۳00 نانوایی آزادپز 
در کرمان، بیان کرد: »قیمت نان در کرمان مصوب است 

و تاکنون هیچ افزایش قیمتی نداشته است«.
از  شکایت  بیشترین  این که  بیان  با  جعفری  یوسف 
نانوایی ها در کرمان مربوط به کیفیت نان است، گفت: 
»با بررسی هایی که صورت گرفته، کیفیت نان بهتر شده 
است و در نانوایی ها نیز بنرهایی نصب شده که وزن و 
قیمت نان روی آن درج شده و مردم اگر شکایتی داشته 

باشند می توانند با  ۱2۴ تماس بگیرند«.
وی افزود: »در حال حاضر تا حدودی می توان گفت 

روند کار نانوایی ها در کرمان قابل قبول است«.
جعفری همچنین با اشاره به نصب کارتخوان هوشمند 
در نانوایی های شهر کرمان، توضیح داد: »کارتخوان هایی 
که  است  نصب شده  نانوایی ها  در  بانک سپه  از طریق 
اما  شد  خواهند  راه اندازی  مردادماه  ابتدای  از  احتماال 

هنوز زمان قطعی راه اندازی آن ها مشخص نیست«.
وی اظهار کرد: »قرار است آرد به قیمت آزاد، از قرار 
کیسه ای ۷00 تا ۸00 هزار تومان، در اختیار نانواها قرار 
بگیرد اما نان برای مردم گران نمی شود. مردم به قیمت 
قبل نان را خریداری می کنند و دولت مابه التفاوت قیمت 

را پایان روز، به حساب نانوا واریز می کند«.
به گزارش استقامت، رئیس اتاق اصناف کرمان 2۸ 
شده  فراهم  زیرساخت ها  »اگر  کرد:  خاطرنشان  تیرماه 
در  و  می خورد  رقم  مردادماه  ابتدای  از  کار  این  باشد، 

غیراین صورت به روزهای بعد موکول می شود«.
فقط  هوشمند  »کارتخوان های  کرد:  تاکید  وی 
و  می شوند  نصب  جواز  دارای  و  دولتی  نانوایی های  در 

نانوایی های آزادپز شامل این طرح نمی شوند«.

با نصب کارتخوان کسی نمی تواند سهمیۀ 
اضافه دریافت کند

تاثیر  به  اشاره  با  کرمان  اصناف  اتاق  رئیس 
کرد:  نانوایی ها، خاطرنشان  در  کارتخوان های هوشمند 
»این کار سبب می شود نظارت بر کار نانوایی ها افزایش 
می شود  مشخص  کارتخوان  کارکرد  به  توجه  با  یابد. 
از آرد سهمیه ای خود استفاده کرده و  نانوا چه میزان 

مابه التفاوت قیمت نان به حساب او واریز می شود«.
وی ادامه داد: »همچنین با نظارتی که از این طریق 
صورت می گیرد امکان فروش آرد، خارج از شبکه وجود 
ندارد. زیرا سهمیۀ هر ماه بر اساس میزان نانی که پخته 
و توزیع شده به نانوا اختصاص می یابد و اگر نانوا، نان 
کمتری پخته باشد، سهمیۀ ماه بعد او کاهش می یابد و 

کسی نمی تواند سهمیۀ اضافه دریافت کند«.

نان در نانوایی های آزادپز کرمان، قیمت 
مصوب ندارد

جعفری در ادامه درخصوص اختالف قیمت نان در 
نانوایی های  در  نان  »قیمت  گفت:  آزادپز،  نانوایی های 
دارد.  می کنند  استفاده  که  آردی  به  بستگی  آزادپز، 
دولت آرد را با قیمت کیسه ای 600 تا ۷00 هزار تومان 
است  اما ممکن  قرار می دهد،  نانوایی ها  این  اختیار  در 
تعدادی بتوانند آرد را با قیمت کمتری تهیه کنند و در 

نتیجه نان را هم با نرخ پایین تری عرضه کنند«.
وی ادامه داد: »همچنین تعدادی از نانواهای آزادپز 
که به صورت خانوادگی اداره می شوند و یا ملک متعلق به 
خودشان است با توجه به این که در پرداخت اجارۀ ملک 
یا دستمزد شاطر مشکلی ندارند، برای جذب مشتری، 

نان را با قیمت پایین تری به فروش می رسانند«. 
قیمت  این که  بیان  با  کرمان  اصناف  اتاق  رئیس 
آردی که نانواهای آزادپز تهیه می کنند یک نرخ است، 
کرمان،  آزادپز  نانوایی های  در  »نان  کرد:  خاطرنشان 
قیمت مصوب ندارد که پیگیری کردیم تا به هر صورتی 
که ممکن است قیمتی برای آزادپزها مشخص شود اما 
هنوز این کار انجام نشده است«. وی ادامه داد: »برای 
نانوایی های دولتی، هم وزن و هم قیمت مشخص است«. 

خبر در مراسم ششمین سالگرد ثبت جهانی لوت در کرمان مطرح شد؛

ناشناخته های فراوان در بیابان لوت

معاون دولت الکترونیک خبر داد

ثبت نام برای اینترنت رایگان تا پایان هفته 


