
کاهش معامالت و افزایش قیمت مسکن در فروردین ۹۹
گــزارش بانــک مرکــزی از تحــوالت مســکن شــهر تهــران 
حاکــی از کاهــش قابــل توجــه میــزان معامــات در 
ــابه  ــاه مش ــه م ــبت ب ــاری نس ــال ج ــاه س ــن م فروردی
ــر  ــد-۱۹ ب ــاری کووی ــر بیم ــه تاثی ســال گذشــته اســت ک
ــی  ــن در حال ــد و ای ــا آشــکار می کن ــازار مســکن را کام ب

ــت. ــته اس ــد داش ــا رش ــه قیمت ه ــت ک اس
ــزی  ــک مرک ــزارش بان ــاس گ ــنا، براس ــزارش ایس ــه گ ب
ــاه  ــران در فروردین م ــهر ته ــکن ش ــازار مس ــوالت ب از تح
ــای مســکونی  ــات آپارتمان ه ــداد معام ــاری تع ســال ج
ــاه  ــه م ــه نســبت ب ــه ۱۲۰۰ واحــد رســیده ک ــن شــهر ب ای
ــابه  ــاه مش ــه م ــبت ب ــد و نس ــدود ۸۸ درص ــته ح گذش
ســال قبــل ۶۳.۷ درصــد کاهــش داشــته اســت. بــه نظــر 
ــا  ــی فعالیت ه ــا و تعطیل ــروس کرون ــیوع وی ــد ش می رس

در تهــران در ایــن مــاه تأثیــر جــدی بــر تعــداد معامــات 
ــاه  ــن م ــران در فروردی ــهر ته ــکونی ش ــای مس آپارتمان ه

داشــته اســت. 
در مــاه مــورد گــزارش متوســط قیمــت خریــد و فــروش 
ــه شــده  ــای واحــد مســکونی معامل ــع زیربن یــک مترمرب
ــران ۱۵  ــهر ته ــی ش ــات ملک ــای معام ــق بنگاه ه از طری
میلیــون و ۳۰۰ هــزار تومــان کــه نســبت بــه فروردین مــاه 
ســال گذشــته افزایــش ۳۵.۷ درصــدی داشــته اســت. در 
ــد مســکونی  ــوع ۱۲۴۳ واح ــن از مجم ــاه همچنی ــن م ای
ــا  ــاخت ب ــال س ــج س ــا پن ــای ت ــده واحده ــه ش معامل
ســهم ۴۱.۵ درصــد بیشــترین معامــات را بــه خــود 
ــان  ــج در می ــه پن ــن منطق ــد و همچنی ــاص داده ان اختص
مناطــق ۲۲ گانــه شــهر تهــران بــا ســهم ۱۵.۵ درصــد از کل 

ــه را  ــای مبایعه نام ــداد قرارداده ــترین تع ــات بیش معام
ــه خــود اختصــاص داده اســت. ب

ــه شــده  ــای مســکونی معامل ــع زیربن قیمــت هــر مترمرب
از طریــق بنگاه هــای ملکــی شــهر تهــران نســبت بــه مــاه 

گذشــته ۲.۱ درصــد کاهــش داشــته اســت.
ــط  ــترین متوس ــه بیش ــد ک ــان می ده ــزارش نش ــن گ ای
قیمــت یــک مترمربــع زیربنــای مســکونی معاملــه شــده 
در فروردین مــاه ســال جــاری معــادل ۳۱ میلیــون و۳۲۰ 
ــن آن  ــک و کمتری ــه ی ــه منطق ــوط ب ــان مرب ــزار توم ه
ــه  ــه منطق ــوط ب ــان مرب ــزار توم ــون و ۴۱۰ ه ــت میلی هف
ــن  ــه فروردی ــبت ب ــام نس ــن ارق ــه ای ــت ک ــوده اس ۱۸ ب
ــه ترتیــب ۲۹ و ۵۱.۸ درصــد رشــد  مــاه ســال گذشــته ب

داشــته اســت.
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آگهی مناقصه شماره 479د99
شــرکت شــهرکهای صنعتــی کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی همزمــان بــا ارزیابــی کیفی)فشــرده(  واگــذاری امــور 

جــاري برخــي شــهركها و نواحــي صنعتي اســتان كرمــان و امورخدمات پشــتيباني ســاختمان اداري شــركت شــهركهاي صنعتي 
اســتان كرمــان را, بــه صــورت حجمــی بــه  شــرکت واجــد شــرایط واگــذار نمايــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت 
اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت 
)ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، 

مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان 

آگهی مناقصه عمومی
شــهرداری اختیارآبــاد بــر اســاس درخواســت شــماره 21/235 مــورخ۹۹/2/2 واحــد فنــی خــود 

در نظــر دارد نســبت بــه اجــرای زیرســازی و آســفالت قســمتی از معابــر شــهر اختیارآبــاد بــه متــراژ 
تقریبــی 140.000 مترمربــع ) یکصــدو چهــل هــزار مترمربــع( از محل اعتبارات اســتانی )ذیحســابی( 
و منابــع داخلــی خــود از طریــق مناقصــه عمومــی اقــدام نمایــد. لــذا از کلیــه پیمانکاران و شــرکت 
هــای واجــد شــرایط دارای صالحیــت و رتبــه بنــدی دعــوت بعمــل مــی آیــد از تاریــخ نشــر نوبــت 
ــرایط و  ــالع از ش ــناد و اط ــت اس ــت دریاف ــه جه ــک هفت ــدت ی ــه م ــر ب ــی حداکث ــن آگه دوم ای

جزئیــات مناقصــه بــه واحــد امــور مالــی )امورقراردادهــا( شــهرداری مراجعــه نماینــد.

ضمنا شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و هزینه های درج دو نوبت آگهی 
به عهده برنده مناقصه می باشد.

شهرداری اختیار آباد

نوبت اول

م الف 81024

چه نمره ای به مدیریت بحران 
کرونا میدهم؟

وزیر اقتصاد:
بورس جلوی کوچ 
نقدینگی را می گیرد
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ســی ســال اســت معلمــم؛ در دانشــگاه شــریف شــروع شــد و 
ســپس بــه پژوهشــگاه بیــن المللــی زلزلــه شناســی و مهندســی 

زلزلــه امــدم و کمــی هــم در حــد بضاعتــم تحقیــق مــی کنــم.
تحصیات کاســیکم تا دکتری در رشــته ســازه و مهندســی ســازه 
ــی پســا دکتــری از اکســفورد  ــکا و دوره هــای عال ــه از آمری و زلزل
ــات  ــز تحقیق ــد انگلســتان، مرک ــران فیل انگلســتان، ســلطنتی ک
اروپایــی زلزلــه، یوگســاوی ســابق و دانشــگاه ویسکانســن آمریکا 
در مقــاوم ســازی بــرای زلزلــه و مدیریــت بحران هــای طبیعــی و 
انســان ســاز بــوده اســت؛ بــه اســتناد گــوگل بــه عنــوان بنیانگــذار 
مقــاوم ســازی و مدیریــت بحــران کشــور نامیــده مــی شــوم و ... 
آنهایــی کــه بنــده را مــی شناســند مــی داننــد کــه از نوشــتن کلمــه 
دکتــر حتــی روی جلــد کتاب هایــم پرهیــز مــی کنــم مگــر ناچــار 

بــرای رضایــت ناشــر؛
هــدف از ایــن مقدمــه ایــن بــود کــه عــرض کنــم بنــده کمــی تــا 
ــتناد آن  ــه اس ــم و ب ــران می دان ــت بح ــاره مدیری ــدودی درب ح
پیشــینه عــرض مــی کنــم کــه ایــن سیســتم پیچیــده فعلــی در 
رابطــه بــا مدیریــت کرونــا در کشــور درســت نیســت. قبــا هــر چه 
مــی دانســتم در مقــاالت پیوســت نوشــتم کــه همــه هــم درســت 
بــود و مصــداق داشــت: مجموعــه ایــن مطالــب را اینجــا بخوانیــد. 

قضــاوت بــا شــما.
بجــز ســپاه و ارتــش و ... ســه الیــه در دولــت محتــرم در حــال 
حــرف زدن بــرای شــهرها و کشــور هســتند )عــرض نکــردم 
ــا  ــه ه ــن الی ــت. ای ــه اس ــر فاجع ــر حقی ــه از نظ ــت( ک مدیری
عبارتنــد از: الیــه اول، کمیتــه ملی)دکتــر نمکــی(، الیــه دوم کمیته 
اســتانی) دکتــر زالــی( و الیــه ســوم بــرای تهــران فکــر مــی کنــم 
مرکــز مدیریــت بحــران شــهر تهــران و کمــک کمیتــه اســتانی ) در 

ــر حناچــی(. ــاب دکت راس آن جن
ــا همــه عزیــزان هــم راضــی از عملکــرد کمیتــه هــای خــود  گوی
هســتند و ایــراد را در الیــه هــای دیگــر کــم و بیــش مــی بینــد 

ولــی کمتــر بــه زبــان مــی آورنــد؟
هــر از گاهــی هــم جمــات بســیار قدرتــی ماننــد آنچــه در اینجــا 
ــخنگوی  ــور، س ــود: جهانپ ــی ش ــده م ــا دی ــده در خبره آورده ش
ــز  ــت قرم ــتانی در وضعی ــچ اس ــه هی ــت: » اگرچ وزارت بهداش
نیســت امــا هشــدارها بــه جــای خــود باقــی اســت و شــرایط بــه 

هیــچ وجــه عــادی تلقــی نخواهــد شــد. «
مــن معنــی ایــن جملــه را نمــی فهمــم؛ یــا شــرایط بــد اســت یــا 
عالیســت، ایــن جملــه » بــه هیــچ وجــه عــادی تلقــی نخواهــد 
شــد!« دیگــر یعنــی چــی؟! تــازه شــامل آینــده هــم مــی شــود. 
ــه هــر ســه مســول عزیــز و فــداکار دارم  ــا تمــام ارادتــی کــه ب ب
ــن  ــز ای ــن ســه عزی ــه ای ــم ب ــرای ارادت ــط ب ــا دارم و فق و حقیقت
مرقومــه را مــی نویســم، اجــازه مــی خواهــم یــک حدس حســاب 
شــده بــرای آینــده بحــران ویــروس کرونــای تهــران بزنــم. 
ــی  ــر زال ــم دکت ــروز ه ــد )ام ــد ش ــر خواه ــرایط بدت ــدم ش معتق
تاییــد فرمودنــد کــه بیمــاران حــاد کرونایــی زیادتــر شــده انــد(

ــود، چــون  ــد ب ــای اول نخواه ــل روزه ــش مث ــه ســرو صدای البت
ــذا در  ــود. ل ــی ش ــده م ــام ارکان دی ــتگی )fatigue( در تم خس
انتهــای ایــن خرابــی اوضــاع، دو اتفــاق ممکــن اســت رخ دهــد؛ 
اول آنکــه شــاید شــروع مجــدد ســختگیری هــا کــه عمــا دیگــر 

فایــده ای نخواهــد داشــت.
دوم ممکــن اســت منجــر بــه مشــکات حقوقــی مــردم با شــهر از 
طــرف شــهروندان و مســایل پیچیــده تــری بــرای کشــور و ... بــه 

همراه داشــته باشــد.
ــا رخ داده  ــی در دنی ــای طوالن ــران ه ــات در بح ــه اتفاق ــن گون ای

انس طا         ۱.۷۲۸.۲۱۰

مثقال طا     ۲۸.۱۲۰.۲۵۰

گرم طای ۱۸  ۶.۵۲۰.۱۹۲

گرم طای ۲۴   ۸.۶۱۰.۲۰۰

بهار آزادی      ۶۳.۷۰۰.۰۰۰

امامی          ۶۵.۱۳۰.۰۰۰

نیم       ۳۲.۶۰۰.۰۰۰

ربع         ۱۸.۷۰۰.۰۰۰

گرمی       ۹.۷۰۰.۰۰۰

دالر             ۱۵۵.۳۹۰

یورو         ۱۶۹.۲۰۰

درهم          ۴۲.۳۵۹

لیر ترکیه           ۲۵.۴۲۳

دالر استرالیا      ۱۰۲.۸۴۸

۹۶درصد مقاصد جهان سفر 
را محدود کردند

سازمان جهانی جهانگردی اعالم کرد: ۹۶درصد از 
مقاصد جهان در واکنش به کووید ۱۹ سفر را 

محدود و یا ممنوع کردند

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
16  تا  26دنبال کنید

تیرخالصکرونابهبیمارستانهایخصوصی
حدود 70 درصد تخت های بیمارستان های خصوصی مریض ندارند؛ 

در این شرایط هیچ بیمارستانی نمی تواند پول آب، برق، گاز و هزینه های پرسنلی را بدهد

ایـن سـال  در  نـام گرفـت.  سـال ۹۸ سـال سـیالب 
۱۳۸سـیل بـزرگ و کوچـک در سـطح حوزه هـای آبخیز 
کشـور بـه وقـوع پیوسـت کـه نـه تنهـا خسـارت مالـی 
زیادی به بار آورد و به زیرسـاخت های ۱۶ اسـتان کشـور 
آسـیب زد بلکه سـبب فوت تعدادی از هموطنانمان شد. 
بـا وجـود وقوع سـیل های شـدید و مکـرر در ایـران قرار 
اسـت که تنها مرکز مطالعات آبخیزداری کشـور حذف و 
تبدیـل به یکـی از زیر مجموعه های موسسـه تحقیقات 
جنگل هـا و مراتـع شـود.وقوع سـیل در کشـور فقـط 

محـدود به سـال گذشـته یا امسـال نیسـت. 
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آغاز مرمت 
اضطراری 

نارین قلعه میبد
رئیس میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی میبد 
گفت: »حصار دوم نارین قلعه 

بااعتبار 3میلیارد و 500 میلیون 
ریال مرمت می شود.«

افزایش 22 سانتی متری 
آب تاالب بین المللی 

»قوری گول«
مدیرکل حفاظت محیط زیست 
آذربایجان شرقی گفت: تراز آبی 
فعلی تاالب بین المللی »قوری 
گول« یک هزار و ۹12 متر و 20 

سانتی متر است که نسبت به 
میانگین دراز مدت 22 سانتی متر 

افزایش دارد.
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یادداشت  مهمان
فریبرز ناطقی الهی

تهران
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درحالی که کشور با سیل های 
زیادی در اقصی نقاط خود 
مواجه است قرار است  تنها 
مرکز مطالعات آبخیزداری کشور 
حذف و تبدیل به یکی از زیر 
مجموعه های موسسه تحقیقات 
جنگل ها و مراتع شود

انتقاد از احتمال 

ادغام تنها پژوهشکده 

آبخیزداری کشور
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اســت و خیلــی نبایــد بهــت زده شــد . تصــور مــی کنــم بــا آن مقدمــه و 
ایــن گوشــزد بــه مــردان و زنــان مســئول کشــور عزیــزم، حــاال بــد نیســت 
بــه رســم معلمــی، اگــر تــا اینجــا را میــان تــرم در درس مدیریــت کرونــا 
فــرض کنیــم، بنــده بایــد بــرای ایــن مدیــران نمــرات زیــر را منظــور مــی 

کنــم:
- کمیتــه ملــی: نمــره ۰/۱۴ ) بــا شــرایط فعلــی کــه پیــش گرفتــه انــد، 

بنظــر مــی رســد نمــره آخــر تــرم ۰/۱۰ یــا مــردودی(
ــا شــرایط فعلــی بنظــر مــی رســد اخــر  - کمیتــه تهــران: نمــره ۰/۴ ) ب

ــردودی( ــرم هــم م ت
- مرکــز مدیریــت بحــران تهــران: نمــره صفــر) آخــر تــرم حتــی بــا پــروژه 

و نمــره کمکــی ۰/۲ و مــردودی(
شــهری کــه خــود حرفــی بــرای زدن در ســخترین بحــران تاریــخ خــود را 

نداشــته باشــد بایــد هــم صفــر بگیــرد.
ــر  ــر مســلما تغی ــا داروی موث ــا پیــدا شــدن واکســن و ی ایــن نمــرات ب
ــا  ــود و واقع ــاده ب ــد آم ــورت بای ــن ص ــر ای ــن در غی ــرد ولیک ــد ک خواه
آمــاده بــود. اگــر اشــتباه نکنــم مــوج دوم آنفلونــزای اســپانیایی بــود کــه 

ــات، شــاید حــدود ٩٠درصــد و بیشــتر را منجــر شــد.  بیشــترین تلف
در ضمــن بایــد یــاداور شــد اگــر منتظــر خورشــیدیم و تابســتان تــا راه را 
همــوار نمایــد بایــد بدانیــم زمانــی کــه این طــرف تابســتان اســت آن طرف 

زمســتان اســت و ترددهــای جهانــی گرمــی و ســردی نمــی شناســد.
امیــدوارم ایــن نمــرات از طــرف یــک معلــم ســاده، ایجــاد انگیــزه و تفکــر 
قویتــر در رابطــه بــا مدیریــت درســت ایــن ویــروس مهلــک را در عزیــزان 

ایجــاد کنــد.
الحمــدهللا ســوابق مکتــوب ســی ســال گذشــته بنــده بخوبــی نشــانگر این 
اســت کــه بنــده نــه متعلــق بــه جناحــی سیاســی هســتم کــه آن یکــی 
را بخواهــم تخریــب کنــم و نــه بلعکــس، رشــته مــن ســازندگی، مقــاوم 
ســازی)عمران( و مدیریــت بهینــه بحــران هاســت، اگــر بخواهــم هم نمی 
توانــم . بایــد دقــت کنیــم داریــم چــه مســیری را طــی مــی کنیــم. ارادت 
واقعــی مــن بــه زحمتکشــان دلیــل اصلی این نوشــتار هســتند. امیــدوارم 

کــه اســتفاده شــود. 
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 تیر خالص کرونا به بیمارستان های خصوصی 
حدود 70 درصد تخت های بیمارستان های خصوصی مریض ندارند؛ در این شرایط هیچ 

بیمارستانی نمی تواند پول آب، برق، گاز و هزینه های پرسنلی را بدهد

انجمـن  مدیـره  هیـات  رئیـس 
بـا  کشـور  خصوصـی  بیمارسـتان های 
کرونـا  اپیدمـی  پـی  در  اینکـه  بیـان 
ایـن  تخت هـای  درصـد   ۷۰ ایـران  در 
بیمارسـتان ها خالـی مانده انـد، بـه بیـان 
جزئیات مشـکات مالی بیمارسـتان های 

پرداخـت. خصوصـی 
کـوروش شـمیمی رئیـس هیـات مدیره 
انجمـن بیمارسـتان های خصوصی کشـور 
تعییـن  زمینـه  در  سیاسـت ها  گفـت: 
تعرفه هـای پزشـکی و ثابـت نگه داشـتن 
بیمارسـتان های،  بـرای  تعرفه هـا  ایـن 
ایـن  بـه  سـنگینی  لطمـه  خصوصـی 
نـه  تدریجـی  طـور  بـه  و  زده  مراکـز 
بلکـه  خصوصـی  بیمارسـتان های  تنهـا 
ضربـه  هـم  دولتـی  بیمارسـتان های 
مسـئوالن  داد:  ادامـه  خوردنـد.وی 
بهداشـت و درمـان در بخـش دولتـی در 

را  سـرمایه گذاری ها  عمـده  مقاطعـی 
بـه  و  داده انـد  انجـام  درمـان  بخـش  در 
بهـای  پیشـگیری  و  بهداشـت  بخـش 
از طرفـی در  بخـش  نداده انـد و  کافـی 
خصوصـی با تـورم و مشـکات اقتصادی 
و تعرفه هـای نامناسـب در حـوزه درمـان 
مواجه هسـتیم و در نهایت نظام سـامت 
شـده  مواجـه  پیچیـده ای  مشـکات  بـا 
اسـت. پزشـک عمومـی که بـا تحصیات 
عالـی بـا تعرفـه ۲۴ هـزار تومانـی بایـد 
بیمـار را معاینـه کنـد، مثل کارگری اسـت 
کـه بـا حقـوق اندک باید کار کنـد و باز هم 
تهمت، افترا و ناسپاسـی بشنود.شـمیمی 
گفـت: ایـن کرونا نبود که بیمارسـتان های 
خصوصـی را زمین گیـر کـرد، بلکـه کرونـا 
تیـر خاصی بود کـه به پیکـر برنامه ریزی 
بیمارسـتان های  نشـده و مدیریت نشـده 
خصوصـی بـه خاطـر ندیدن همـه جوانب 
کار زده شـد.رئیس هیـات مدیـره انجمن 
بیمارسـتان های خصوصـی گفـت: اقتصاد 
درمـان چندیـن سـال اسـت کـه مشـکل 

دارد و مسـئوالن هنوز بـه یک برنامه ریزی 
مناسـب بـرای اقتصـاد درمـان و اقتصـاد 
سـامت نرسـیده اند. وقتـی تعرفـه یـک 
تخـت بیمارسـتانی بـا پرسـنل تخصصـی 
و خدمـات هتلینـگ مناسـب بـا گوشـت 
نگـه  ثابـت  تومـان  هـزار   ۱۲۰ کیلویـی 
داشـته می شـود نتیجه آن سـقوط درمان 
افـزود:  اسـت.وی  بخـش خصوصـی  در 
وقتـی در ایـن شـرایط اپیدمـی کرونا هم 
در  درمانـی  سیسـتم  می شـود،  اضافـه 
بیمارسـتان های خصوصـی فلج می شـود، 
بیمارسـتان  بـه  می ترسـد  بیمـار  چـون 
اورژانسـی  غیـر  و  الکتیـو  بیمـار  بیایـد، 
وجـود نـدارد زیـرا مـردم از اینکـه بیـرون 
بیاینـد و گرفتـار شـوند، نگـران هسـتند.

مشکالت اقتصادی 100 
هزار پرسنل بیمارستان های 

خصوصی
شـمیمی ادامه داد: در این شرایط سخت، 
بیمارسـتان های خصوصـی دنبـال تعدیل 

نیـرو نیسـتند بلکـه در تـاش هسـتند 
پرسـنل  بـه  را  حقـوق  حداقـل  بتواننـد 
خـود بدهنـد تـا ایـن بحـران رد شـود 
امـا نمی شـود و اگـر ادامـه پیـدا کنـد، 
درِ بیمارسـتانی کـه ۴۰۰ تـا هـزار پرسـنل 
دارد بسـته می شـود و پرسـنل در ایـن 
شـرایط سـخت اقتصـادی دچار مشـکل 
مسـئوالن  تـاش  می شـوند.وی گفـت: 
اسـت  ایـن  بیمارسـتان های خصوصـی 
کـه در ایـن شـرایط بـه نوعـی مدیریـت 
کننـد کـه بـه جـای ۴۰۰ نفـر، ۵۰ نفـر 
تعدیـل شـوند اما همـه بیمارسـتان های 
خصوصـی یعنی حـدود ۳۰۰ بیمارسـتان 
در کشـور که ۵۸ بیمارستان آن در تهران 
اسـت، دچار بحران مالی هسـتند.رئیس 
هیـات مدیـره انجمـن بیمارسـتان های 

خصوصـی کشـور افـزود: حـدود ۱۰۰ هـزار 
نفـر در بیمارسـتان های خصوصـی کشـور 
کار می کننـد و معیشـت خانواده هـای آنها 
را تامیـن می شـود، همـه هـم زحمتکش 
رسـیدگی  افـراد  ایـن  بـه  اگـر  هسـتند. 
خصوصـی  بیمارسـتان های  و  نشـود 
نتواننـد حداقـل حقـوق را بـه ایـن افـراد 
ورشکسـته  بیمارسـتان ها  ایـن  بدهنـد، 
تهـران  همیـن  در  گفـت:  می شـوند.وی 
حدود ۶ بیمارسـتان در حال سـقوط کامل 
و ورشکسـته هسـتند و با ادامـه این روند 
بقیـه بیمارسـتان ها هـم به ایـن وضعیت 

می رسـند.

بی توجهی به مشکالت 
بیمارستان های خصوصی

 ۷۰ حـدود  اکنـون  داد:  ادامـه  شـمیمی 
بیمارسـتان های  تخت هـای  درصـد 
ایـن  گفتـن  نـدارد؛  مریـض  خصوصـی 
موضـوع، حـرف سـاده ای نیسـت. هیـچ 
شـرایط  ایـن  در  نمی توانـد  بیمارسـتانی 
هزینه هـای  و  گاز  بـرق،  آب،  پـول 

پرسـنلی را بدهـد. یعنـی بـا وجـودی کـه 
دارد.وی  وجـود  مخـارج  نیسـت  بیمـار 
گفـت: برخـی بیمارسـتان های خصوصـی 
را  بیمارسـتانی  بخش هـای  از  تعـدادی 
تعطیـل کرده اند امـا این مسـاله هزینه ها 
را جبـران نمی کنـد و از طرفـی بـه طـور 
مـداوم بـا افزایـش هزینـه اقـام روزمـره 
مدیـره  هیـات  هسـتیم.رئیس  مواجـه 
انجمن بیمارسـتان های خصوصـی افزود: 
وسـایل  حتـی  بیـش  هفتـه  یـک  تـا 
ایمنـی مثـل ماسـک، دسـتکش و مـواد 
بیمارسـتان های  بـه  هـم  ضدعفونـی 
ایـن  می گفتنـد  و  نمی دادنـد  خصوصـی 
دولتـی  بیمارسـتان های  بـرای  وسـایل 
اسـت. مجبـور بودیـم یـک ماسـک ۲۵۰ 
تومانـی را ۳۵۰۰ تومـان، گاهـی ۵ هـزار یا 
حتی یک ماسـک سـه هزار تومانی را ۱۷ 

هـزار یـا ۳۵ هـزار تومـان بخریـم.
تخـت  در  بیمـاری  وقتـی  گفـت:  وی 
یـو بسـتری می شـود، هزینـه  آی سـی 
وسـایل حفاظتـی هـر پرسـتار ۲۰۰ هـزار 
بایـد  تومـان می شـود و در هـر شـیفت 
بنابرایـن در  ایـن وسـایل عـوض شـود، 

و سـه شـیفت کاری  بسـتری  روز  یـک 
لبـاس  هزینـه  تومـان  هـزار   ۶۰۰ فقـط 
بـه  تعرفـه خدمـات  و  پرسـتار می شـود 
بیمـار در آی سـی یـو با خدمات پزشـک، 
میلیـون  دو  حـدود  هتلینـگ  و  پرسـتار 
مـورد  در  افـزود:  است.شـمیمی  تومـان 
تعرفه هـای بیمارسـتان های خصوصـی با 
نظـر کارشناسـان اقتصادی بـه این نتیجه 
رسـیدیم کـه در سـال ۹۸ بایـد تعرفه هـا 
حـدود ۷۰ درصـد افزایـش پیـدا کنـد کـه 
نشـد و اکنـون کـه در سـال ۹۹ هسـتیم 
بایـد تـورم امسـال را هـم در نظـر بگیریم 
بنابرایـن حداقـل بایـد تعرفه هـای بخش 
خصوصـی دو برابـر شـود تـا بـه وضعیت 

مناسـبی برسـیم.
دو  افزایـش  کـه  می دانیـم  گفـت:  وی 
برابـری تعرفه های پزشـکی در توان دولت 
نیسـت و اصـراری نداریـم امـا دولت باید 
وضعیـت بیمارسـتان های خصوصـی را در 
خصوصـی  بیمارسـتان های  بگیـرد.  نظـر 
بیمـاران کرونایـی هـم  بـه  بـرای کمـک 
ایـن  اکثـر  اکنـون  امـا  دارنـد  آمادگـی 

تخت هـا خالـی اسـت.

ته
نک

هیـچ ارگانـی بـه بیمارسـتان های خصوصـی کمـک نمی کنـد. 
اجتماعـی  بیمه هـای  از  نمی دهنـد،  کم بهـره  وام  بانک هـا 
خواسـته ایم کـه پـول بیمه هـای کارکنـان را سـه مـاه عقـب 
می دهنـد،  وعـده  فقـط  و  نمی کننـد  قبـول  امـا  بیندازیـد 
می گوییـم مالیـات بیمارسـتان ها را کمتـر بگیریـد یـا مهلـت 
بدهیـد تـا مسـاله کرونا تمام شـود، هیـچ کس بـه روی خود 

نمـی آورد و می گوینـد تـا بخشـنامه نشـود، نمی توانیـم.
وی گفـت: هیـچ ارگانـی که بـرای حل بحـران بیمارسـتان های 
خصوصـی کمـک کند، وجود ندارد زیرا کسـی به فکر مشـکالت 
بخـش خصوصـی نیسـت و اگر ایـن وضعیت ادامـه یابد دیگر 

قابـل حل نخواهـد بود.
رئیـس هیـات مدیره انجمن بیمارسـتان های خصوصـی ادامه 
داد: بـا ایـن حال هنوز بیمارسـتان های خصوصی جان سـختی 
می کننـد و شـاید در سـطح کشـور کمتـر از 10 درصـد نیروهـا 
تعدیل شـده باشـند. البتـه بیمارسـتان آتیه مشـکالت زیادی 
داشـت و حـدود 50 درصـد نیروهـای خـود را تعدیـل کـرد، 

بیمارسـتان های دیگـر سـعی کردنـد مدیریـت کنند.

گفتگو
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 پیام
سیاست

کرونا کشمکش های سیاسی کشور را به حداقل رساند
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کرونا ویروس موجب شد کشمکش های سیاسی به حداقل برسد و همه 
برای حل این بحران متحد شوند و به میدان بیایند بر لزوم استمرار این اتحاد در دوران پس از کرونا نیز تاکید کرد.

سنا
 ای

س:
عک

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی اعــام 
ــازاری  ــات ب ــی ارزش معام ــرد: وقت ک
یــک روز می توانــد ۱۵ تــا ۲۵ هــزار 
ــن  ــه ای ــد ب ــد بای ــان باش ــارد توم میلی
ــرد،  ــگاه ک ــری ن ــم دیگ ــا چش ــازار ب ب
ــای  ــه بازاره ــی ب ــوچ نقدینگ ــرا از ک زی
دیگــر جلوگیــری می کنــد. »فرهــاد 
فعــاالن  بــا  نشســت  در  دژپســند« 
ــه اول  ــت: در ۱۱ ماه ــرمایه گف ــازار س ب
ــد در  ســال گذشــته شــاهد رشــد تولی

شــرکت های بورســی بودیــم و بایــد 
ــن  ــری از ای ــم اندیشــی و همفک ــا ه ب
ــن  ــه ای ــتفاده و ب ــی اس ــت طای فرص
قابلیــت افتخــار کنیم.وزیــر اقتصــاد 
بــا بیــان ایــن کــه بــازار ســرمایه از آثــار 
مخــرب ســایر بازارهــا مبراســت، گفــت: 
ــژه ای در اقتصــاد  ــش وی ــازار نق ــن ب ای
مفقــوده  حلقه هــای  از  یکــی  و  دارد 
ــد  ــه ســرعت می توان ــی را ب تامیــن مال
ــه  ــن ک ــان ای ــا بی ــند ب ــر کند.دژپس پ

بــرای  خــرد  ســرمایه های  هدایــت 
مــردم هــم اکنــون بــه نقطــه اطمینــان 
رســیده اســت، گفــت: بایــد از بعــد 
ــازار  ــه ب ــا از ناحی ــی بنگاه ه ــن مال تامی
ســرمایه نیــز بــه نقطــه اعتمــاد برســیم، 
امــا در ایــن بیــن نگرانــی عمــده مطرح 
شــده ایــن اســت کــه آیــا مــا آمادگــی 
پذیرایــی از اعتمــاد مــردم را داریــم کــه 
ــرمایه  ــازار س ــه ب ــپرده ها را ب ــا س آن ه
بیاورنــد؟ کــه بایــد بگویــم مــا از هشــت 
مــاه قبــل ســعی کردیــم ایــن مطلــب را 
جــا بیاندازیــم کــه تنهــا راه بــازار ایــران، 
ــت  ــرمایه اس ــازار س ــه ب ــکل دادن ب ش
و بــازار ســرمایه می توانــد راه نجــات 

ــا باشــد. اقتصــاد م

بورس جلوی کوچ نقدینگی
 را می گیرد

اگر بیماری اوج بگیرد، 
محدودیت ها مجدد احیا می شوند

ــی و مراجــع عظــام  ــور گفــت: از آنجــا کــه مســئولین کادر درمان رئیــس جمه
و روحانیــت معظــم کشــور دغدغــه متقابــل حفــظ جــان و ســامت مــردم و 
در عیــن حــال برقــراری یــک وضعیــت قابــل تحمــل بــرای بازفعالیــت مراکــز 
ــود شــاخص های  ــود کــه در شــرایط بهب ــدوار ب ــوان امی ــد می ت ــی را دارن مذهب
کنتــرل بیمــاری، مراکــز مذهبــی کشــور با تعییــن شــرایط و دســتورالعمل هایی 
بــاز شــوند.رئیس جمهــور در ادامــه با اشــاره بــه گــزارش وزارت بهداشــت، درمان 
و آمــوزش پزشــکی در خصــوص دســتیابی بــه وضعیــت رضایت بخــش نســبی 
در مقابلــه بــا شــیوع بیمــاری کرونــا، همــکاری و همراهــی مــردم را در رعایــت 
پروتکل هــای بهداشــتی مایــه مباهــات دانســت و اظهــار داشــت: اگــر همــکاری 
مــردم در کنــار تمهیــدات اتخــاذ شــده، همچنــان تــداوم پیــدا کنــد، تا انــدازه ای 
ــه قطــع زنجیــره شــیوع ایــن بیمــاری امیــدوار باشــیم.  می توانیــم نســبت ب
ــا و  ــه بخش ه ــان هم ــگ می ــت هماهن ــا مدیری ــن ب ــور همچنی ــس جمه رئی
دســتگاه ها و بــا مراقبت هــای ویــژه ای کــه انجــام شــده مســئولین بــا حضــور 
ــت  ــا مراقب ــدند و ب ــوده می ش ــه آل ــتان هایی ک ــتان ها و شهرس ــگام در اس بهن
ــرده و  ــری ک ــری بیمــاری جلوگی و ایجــاد محدودیت هــا توانســته اند از اوج گی

ســریعًا وضعیــت را بــه ســمت شــرایط بــا ثبــات هدایــت کننــد.

بازارسالمت

چانه زنی اصناف برای تمدید ساعت فعالیت پاساژهاکمک 40 میلیاردی مردم به وزارت بهداشت
و  مدیریــت  توســعه  معــاون 
ــت:  ــت، گف ــع وزارت بهداش مناب
تومــان  میلیــارد   ۴۰ تاکنــون 
وزارت  بــه  مردمــی  کمــک 
ــژاد، بعــد از  بهداشــت اهــدا شــده است.ســیدکامل تقوی ن
ظهــر شــنبه در ارتبــاط زنــده تلویزیونــی، اظهــار داشــت: در 
پــی اقدامــات دولــت بــرای مبــارزه بــا کرونــا قــرار بــر ایــن 
شــد کــه در قالــب مــاده ۱۷۲ قانــون مالیات های مســتقیم، 
کمک هــای نقــدی و غیرنقــدی اشــخاص حقیقــی و 
حقوقــی کــه در اســفند مــاه و ســه ماهــه ابتدایــی ســال 
ــوازم و تجهیــزات مصرفــی مــورد نیــاز  ــرای تأمیــن ل ۹۹ ب
ــش  ــت پوش ــز تح ــی و مراک ــز دولت ــتان ها و مراک بیمارس

ــام  ــلح انج ــای مس ــی و نیروه ــن اجتماع ــازمان تأمی س
ــی در  ــول مالیات ــل قب ــای قاب ــوان هزینه ه ــه عن ــده، ب ش
ســال پرداخــت محســوب شــود.وی افــزود: بعــد از بحــران 
ــان کمک هــای  ــارد توم ــون ۴۰ میلی ــا در کشــور، تاکن کرون
مردمــی بــه وزارت بهداشــت اهــدا شــده اســت.تقوی نــژاد 
ــاس دو  ــر اس ــورس ب ــوکاری در فراب ــاد نیک ــه داد: نم ادام
نمــاد »کرونــا یــک« و »کرونــا دو« تعریــف شــده اســت. 
در کرونــا یــک، مــردم ســهام را خریــداری می کننــد و تمــام 
ایــن ســهام و رشــد آن بــرای مبــارزه بــا کرونــا در اختیــار 
ــا دو نیــز ســهام  وزارت بهداشــت قــرار می دهنــد و در کرون
خریــداری می شــود و منافــع حاصــل از آن در بخــش 

ــرد. ــرار می گی ــان ق ــت و درم بهداش

ـــران  ـــاف ته ـــاق اصن ـــس ات ریی
ـــارزه  ـــتاد مب ـــرد: از س ـــام ک اع
خواســـته ایم  کرونـــا  بـــا 
ــا  ــاژها تـ ــت پاسـ ــه فعالیـ کـ
ـــی« روز  ـــوده فراهان ـــم ن ـــد شود.»قاس ـــاعت ۲۰ تمدی س
ــا  ــادی ایرنـ ــگار اقتصـ ــا خبرنـ ــو بـ ــنبه در گفت وگـ شـ
دربـــاره فعالیـــت مشـــاغل پـــر خطـــر گفـــت: امـــروز 
بـــا تصمیـــم رییس جمهـــوری وضعیـــت فعالیـــت 
ـــت  ـــا درخواس ـــود. م ـــخص می ش ـــر مش ـــاغل پرخط مش
ــا  ــون تـ ــه اکنـ ــاژها کـ ــت پاسـ ــه فعالیـ ــم کـ کرده ایـ
ـــد شـــده  ـــا ســـاعت ۲۰ تمدی ســـاعت ۱۸ مجـــاز اســـت، ت
و آرایشـــگاه ها نیـــز بـــا وقـــت قبلـــی و نفـــر بـــه نفـــر 

فعالیـــت خـــود را آغـــاز کننـــد.
زمـــان  از  اصنـــاف  فـــروش  میـــزان  دربـــاره  وی 
بازگشـــایی مجـــدد در اردیبهشـــت مـــاه بیـــان کـــرد: 
ــت  ــود را از دسـ ــد خـ ــوان خریـ ــردم تـ ــفانه مـ متاسـ
داده انـــد و صـــرف بـــاز بـــودن پاســـاژها کمکـــی بـــه 

نمی کنـــد. آنهـــا 
ـــاژها  ـــایی پاس ـــس از بازگش ـــرد: پ ـــح ک ـــی تصری فراهان
همچنـــان میـــزان فـــروش اصنـــاف تغییـــر خاصـــی 
ـــد  ـــدرت خری ـــو ق ـــک س ـــه از ی ـــرا ک ـــت، چ ـــته اس نداش
ـــردم  ـــر م ـــوی دیگ ـــت و از س ـــن اس ـــیار پایی ـــردم بس م
ــارج  ــه خـ ــروری از خانـ ــای ضـ ــرای خریدهـ ــز بـ جـ

نمی شـــوند.

--
--

- 
س:

عک

سالمتسیاست

کاهش 70 درصدی مرگ و میر کرونا پیشرفت های تکنولوژیک را حق خود می دانیم
سـخنگوی دولـت با تاکید بـر اینکه ایران پیشـرفت های 
و  الینفـک  حـق  را  غیرنظامـی  و  نظامـی  تکنولوژیـک 
مصالحـه ناپذیـر خـود می دانـد، گفـت: تهدیدهـا از طرف 
کشـوری کـه به تهدید شـماره یک امنیـت جهانی تبدیل 
شـده، کوچکتریـن تاثیـری در اراده ما برای ادامه مسـیر 

قانونی مـان نخواهـد داشـت.
»علـی ربیعـی« روز شـنبه در نشسـت خبری  ویدئوکنفرانسـی سـخنگوی دولت در 
پاسـخ بـه سـوال ایرنـا درباره موضـع دولت دربـاره کارشـکنی ها و اتهامـات مقامات 
آمریکایـی علیـه ایـران گفت: متاسـفانه مجـددا در میانـه راه مبارزه بـا کرونا که همه 
مـردم دنیـا بایـد باهـم اتحاد داشـته باشـند، شـاهد چنین اظهـار نظراتی هسـتیم. 
معتقدیـم اوال بابـد در منطقـه بـه سـمت صلـح حرکـت کنیـم کـه بتوانیـم بـا کرونا 
مقابلـه کنیـم، دنیـا نیاز به یک امنیت فیزیکـی و امنیت روانی دارد کـه بتواند از این 
بحـران عبـور کنـد.  سـخنگوی دولـت تصریح کـرد: متاسـفانه آمریکایی هـا کماکان 

فرافکنـی می کننـد و مـا هم می دانیم با شـرایط سـختی که پس از شـیوع ویروس 
کرونـا در آمریـکا بـه وجود آمده اسـت قطعا دولـت آمریکا به ویـژه رییس جمهوری 
ایـن کشـور بـرای منحرف کردن افکار عمومـی از  اقدامات ناموفق در مبـارزه با کووید 
١٩ و همیـن طـور فرار از مسـئولیتهای بین المللی خود، چـاره ای جز فرافکنی ندارد.
ربیعـی گفـت: آمریـکا جمهوری اسـامی ایـران را بـه دلیل انجام یک عمل مرسـوم 
کـه کمتریـن مغایرتـی بـا مقـررات حقوقی و بیـن المللی نـدارد به نقـض قطعنامه 
متهـم می کنـد. تردیـدی نداریـم کـه آمریـکا در اثبـات ایـن اتهـام شکسـت خواهد 
خـورد.وی بـا تاکیـد بـر اینکـه جمهـوری اسـامی ایـران پیشـرفت های تکنولوژیک 
نظامـی و غیرنظامـی کـه منطبق بـا حقوق بین الملـل و قوانین جاری بین کشـورها 
اسـت را حـق الینفـک و مصالحـه ناپذیـر خـود می داند، گفـت: این نـوع تهدیدها از 
طـرف کشـوری کـه بـه تهدیـد شـماره یک امنیـت جهانـی تبدیـل شـده و در اعمال 
تبعیـض قوانین سـرآمدی خـود را اثبات کـرده، کوچکترین تاثیـری در اراده ما برای 

ادامـه مسـیر قانونی مـان نخواهد داشـت.

معاون کل وزارت بهداشـت، با اشـاره به بازگشـایی مراکز 
تجـاری و اصنـاف کم خطر و افزایش ترددها، توضیحاتی 
را برای عدم بازگشـت به روزهای ابتدایی شـیوع کرونا در 
کشـور، ارائـه داد. ایـرج حریرچی، روز شـنبه در نشسـت 
خبـری کـه بـه صـورت ویدئـو کنفرانـس در محل سـتاد 
وزارت بهداشـت برگـزار شـد، ضمـن تبریک فرا رسـیدن مـاه مبارک رمضـان، به ارائه 
وضعیـت بیمـاری کوویـد ۱۹ در کشـور پرداخـت.وی بـا خطـاب قـرار دادن مـردم به 
خصـوص در کانشـهر تهـران، گفـت: اگر قرار باشـد به فاصله گـذاری اجتماعی توجه 
نکنیـم، شـرایط بیمـاری به روزهای ابتدایی شـیوع کرونا در کشـور باز خواهد گشـت 

و در این صورت، مشـکات تشـدید می شـود.
حریرچـی افـزود: بررسـی ها نشـان می دهد کـه بیـش از ۵۰ درصد موارد بسـتری و 
۷۰ درصـد مـرگ و میـر ناشـی از کرونـا در کشـور کاهش یافته اسـت و رونـد ابتاء 

به این بیماری در اکثر اسـتان ها روند نزولی شـده اسـت.وی ادامه داد: رسـیدن به 
چنیـن شـرایطی، نتیجـه اقدامات مـردم و دولـت و مجموعه نظام اسـت، اما تاکید 
می کنـم هـر گونـه غفلتی عـوارض جبـران ناپذیر و شـدیدی بـه دنبـال دارد. معاون 
کل وزارت بهداشـت، تاکیـد کـرد: تـا کشـف دارو و واکسـن ویروس کرونـا، ۲ الی ۳ 
طغیـان دیگـر بیمـاری در دنیا پیـش رو خواهیم داشـت. بنابراین، ضـرورت دارد که 

مـردم بـه توصیه هـای وزارت بهداشـت عمل کنند.
بـه گفتـه حریرچـی، عـدم رعایـت نـکات بهداشـی، باعث می شـود افـراد در معرض 
ابتـاء و مـرگ و میـر قـرار گیرند. لذا، از مردم درخواسـت می کنیم حتـی المقدور به 
شـعار در خانـه بمانیـم وفـادار بمانند.معاون کل وزارت بهداشـت، به سـایر مراجعات 
غیـر کرونایـی در مراکـز درمانـی کشـور اشـاره کـرد و افزود: قبـل از کرونـا ۲ میلیون 
و ۳۵۰ هـزار بـار مراجعـات روزانـه بـه مراکـز درمانـی و بهداشـتی در سراسـر کشـور 

داشـتیم کـه در دو مـاه اخیـر بـه طـرز قابـل توجهی کاهـش پیدا کرده اسـت.

مجلـس  بودجـه  و  برنامـه  کمیسـیون  رئیـس  نایـب 

شـورای اسـامی گفـت که کمیتـه محاسـبات عمومی این 

کمیسـیون، گـزارش تفریـغ بودجـه ۹۷ را در هفتـه جاری 

مـورد بررسـی قـرار می دهد.هـادی قوامـی در گفت وگـو 

بـا ایسـنا اظهـار کـرد: در پـی ارائـه گـزارش تفریـغ بودجه 

سـال ۹۷ در صحـن علنـی مجلس از سـوی رئیس دیوان 

محاسـبات، ایـن گـزارش در دسـتور کار کمیسـیون برنامه 

و بودجـه قـرار گرفتـه و قرار اسـت در هفته جـاری کمیته 

مـورد  را  گـزارش  ایـن  کمیسـیون  عمومـی  محاسـبات 

بررسـی قـرار دهـد. وی افـزود: برایـن اسـاس گـزارش 

کمیتـه محاسـبات عمومـی دربـاره تفریـغ بودجـه ۹۷ بـه 

کمیسـیون برنامـه ارائـه شـود.

سـخنگوی وزارت بهداشـت گفـت: بـا شناسـایی ۱۱۳۴ 
مـورد جدیـد کروناویـروس جدیـد در کشـور، مجمـوع 
مبتایـان کوویـد۱۹ در کشـور بـه ۸۹۳۲۸ نفـر رسـید.
 ۶ روز  تـا  گفـت:  جهانپـور  دکتـر  ایسـنا،  بـه گـزارش  
قطعـی  معیارهـای  اسـاس  بـر  و   ۱۳۹۹ اردیبهشـت 
تشـخیصی ۱۱۳۴ بیمـار جدیـد مبتـا بـه کوویـد۱۹ در 
بـه کاهـش  اشـاره  ضمـن  شـد.وی  شناسـایی  کشـور 
مـوارد بسـتری ایـن بیمـاری در کشـور، افـزود: مجموع 
رسـید.  نفـر   ۸۹۳۲۸ بـه  کشـور  در  بیمـاران کوویـد۱۹ 
بـا اشـاره بـه رونـد کاهـش مـوارد  جهانپـور همچنیـن 
فـوت ناشـی از ایـن بیماری در کشـور، گفت: متاسـفانه 
در طـول ۲۴ سـاعت گذشـته، ۷۶ بیمـار کوویـد۱۹ جـان 
خـود را از دسـت دادنـد و بـه ایـن ترتیـب مجموع جان 
باختـگان ایـن بیمـاری بـه ۵۶۵۰ نفر رسـید. وی افزود: 
بهبـود  بیمـاران،  از  نفـر  تـا کنـون ۶۸۱۹۳  خوشـبختانه 

یافتـه و ترخیـص شـده انـد.

پروژه هـای  از  برخـی  افتتـاح  از  شهرسـازی  و  راه  وزیـر 
همچنیـن گفـت:  و  داد  خبـر  تیرمـاه  در  ملـی  مسـکن 
۱۱۳ هـزار راننـده اتوبـوس، مینی بـوس و تاکسـی کرایـه 
بین شـهری در شـمول دریافـت وام حمایتـی کرونـا قـرار 

گرفتنـد.
محمـد اسـامی در گفت وگـو بـا خبرنگار مهر دربـاره طرح 
اقـدام ملـی مسـکن اظهـار داشـت: از مـرداد مـاه سـال 
گذشـته و بافاصلـه پـس از شـروع طـرح، سـاخت ایـن 
پروژه هـا را آغـاز کردیـم و امیدواریـم در تیرمـاه امسـال 
ادامـه  وی  باشـیم.  واحدهـا  ایـن  تحویـل  آغـاز  شـاهد 
داد: امیدواریـم رقابتـی کـه بیـن اسـتان ها برای سـاخت 
ایـن واحدهـا شـکل گرفته، کارسـاز باشـد و دسـتگاه های 
مختلـف هـر چـه سـریع تر پروژه هـای مسـکن ملـی خود 
را جلـو ببرنـد تا بتوانیـم تا پایان سـال، آن تعداد واحدی 

را کـه تعهـد کرده ایـم، بـه بهـره بـرداری برسـانیم.

بررسی تفریغ بودجه ۹7 
در کمیته تخصصی 

مبتالیان کرونا در کشور به 
8۹328 نفر رسید

رانندگان اتوبوس وام 
کرونا میگیرند
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تاالبحیات وحش

تاالب زریبار مریوان میزبان لک لک های سفید مهاجرکنوانسیون سایتیس نظارت بر تجارت حیات وحش را افزایش می دهد

بین المللـــی  تجـــارت  کنوانســـیون 
گونه هـــای جانـــوری و گیاهـــی در معـــرض 
ـــرد:  ـــام ک ـــه ای اع ـــر)CITES( در بیانی خط
ــوص  ــا درخصـ ــه اظهارنظرهـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ـــات وحشـــی، اعضـــای  ـــا مصـــرف حیوان ـــد ۱۹ ب ـــروس کووی ـــاط شـــیوع وی ارتب
ـــارت  ـــن تج ـــا قوانی ـــاط ب ـــود را در ارتب ـــات خ ـــیون اقدام ـــن کنوانس ـــدی ای کلی
ــاع  ــگاه اطـ ــنبه پایـ ــزارش روز شـ ــه گـ ــش افزایـــش می دهد.بـ حیات وحـ
رســـانی ســـازمان حفاظـــت محیـــط زیســـت، در متـــن بیانیـــه دبیرخانـــه 
کنوانســـیون تجـــارت بیـــن المللـــی گونـــه هـــای جانـــوری و گیاهـــی در معـــرض 
ـــز  ـــه تمرک ـــا ک ـــده اســـت: از آنج ـــد ١٩ آم ـــا  کووی ـــاط ب ـــر)CITES( در ارتب خط
اصلـــی کنوانســـیون تجـــارت بین المللـــی گونه هـــای جانـــوری و گیاهـــی در 
ـــذا  ـــت، ل ـــی اس ـــارت بین الملل ـــت تج ـــر وضعی ـــر )CITES( ب ـــرض خط مع
ـــت  ـــارات آن اس ـــارج از اختی ـــوری خ ـــای جان ـــه بیماری ه ـــوط ب ـــائل مرب مس
ـــرف  ـــن مص ـــی بی ـــاط احتمال ـــون ارتب ـــر پیرام ـــار اخی ـــاره اخب ـــه درب و دبیرخان
ـــدارد. ـــر ن ـــار نظ ـــت اظه ـــی و COVID-۱۹ صاحی ـــات وحش ـــان از حیوان انس

ـــه پیشـــنهاد  ـــوری، دبیرخان ـــه بیمـــاری هـــای جان ـــوط ب در مـــورد ســـوواالت مرب
مـــی دهـــد  بـــه مراجعـــی کـــه در ایـــن زمینـــه کار مـــی کننـــد، همچـــون 
ـــی  ـــار جهان ـــوار و ب ـــازمان خ ـــات )OIE(، س ـــی بهداشـــت حیوان ـــازمان جهان س
)FAO( و ســـایر دســـتگاه هـــای ذیصـــاح و مووسســـات تحقیقاتـــی  در 
ـــیر  ـــه CITES از تفس ـــه کنید.دبیرخان ـــی  مراجع ـــن الملل ـــی و بی ـــطح مل س
ـــا  ـــه خواره ـــان از مورچ ـــرف انس ـــن مص ـــی بی ـــاط احتمال ـــه ارتب ـــانه ای ک رس
ـــد،  ـــی کنن ـــوان م ـــد ١٩ VID-۱۹ را عن ـــی( و کووی ـــات وحش ـــایر حیوان ـــا س )ی
 CITES ـــک ـــت ی ـــوار در پیوس ـــه خ ـــای مورچ ـــه ه ـــی گون ـــت، تمام آگاه اس
ـــی  ـــن الملل ـــارت بی ـــیون، تج ـــق کنوانس ـــه طب ـــی ک ـــن معن ـــه ای ـــود دارد، ب وج
ـــداف  ـــرای اه ـــه ب ـــه مبادل ـــت البت ـــوع اس ـــی ممن ـــور کل ـــه ط ـــوان ب ـــن حی ای
 CITES ـــون، توســـط اعضـــای ـــا اجـــرای قان غیرتجـــاری، همچـــون حفاظـــت ی
ــر  ــیون تدابیـ ــای کنوانسـ ــت اعضـ ــن اسـ ــن ممکـ ــت. همچنیـ ــاز اسـ مجـ
ـــد  ـــر از آنچـــه کـــه توســـط کنوانســـیون تعییـــن شـــده، اعـــام کن ســـختگیرانه ت
ـــوری و گیاهـــی موجـــود در  ـــای جان ـــه ه ـــی گون ـــورد تمام ـــر در م ـــن ام ـــه  ای ک

ـــت. ـــر اس ـــت I مدنظ پیوس

ــار   ــاله در بهـ ــفید هرسـ ــای سـ لک لک هـ
ــرای زادآوری  ــز بـ ــا اوایـــل فصـــل پاییـ تـ
ــن  ــاالب بیـ ــان تـ ــی میهمـ ــه گزینـ و النـ
المللـــی زریبـــار در شهرســـتان مـــرزی 
می شـــوند. مریـــوان 
هـــر ســـاله بـــا آغـــاز فصـــل بهـــار، روســـتاهای اطـــراف دریاچـــه زریبـــار 
ــت،  ــر اسـ ــفید مهاجـ ــای سـ ــان لک لک هـ ــوان میزبـ ــتان مریـ در شهرسـ
لک لـــک ســـفید کـــه در زبـــان کُـــردی بـــه آن حاجـــی لـــه ق لـــه ق مـــی 
گوینـــد یکـــی از گونه هـــای پرنـــدگان بـــا رفتـــاری اجتماعـــی اســـت کـــه 
ــم  ــتگاه های مهـ ــی از زیسـ ــراف آن یکـ ــتاهای اطـ ــار و روسـ ــاالب زریبـ تـ
 Ciconia ـــی ـــام علم ـــا ن ـــفید ب ـــک س ـــت.لک ل ـــه اس ـــده در منطق ـــن پرن ای
ـــا ۱۰۲ ســـانتی متر طـــول اســـت کـــه در زمـــره بزرگتریـــن  ـــده ای ب Ciconia پرن
ـــتند  ـــکل هس ـــم ش ـــده ه ـــن پرن ـــاده ای ـــر و م ـــت، ن ـــزی اس ـــدگان کنارآب پرن
ـــی  ـــوط در نزدیک ـــت.جنگل های بل ـــار اس ـــاالب زریب ـــدگان زادآور ت ـــزو پرن و ج
دریاچـــه زریبـــار اصلـــی تریـــن محـــل النـــه ســـازی لـــک لـــک هاســـت، 

اهالـــی روســـتاهای حاشـــیه دریاچـــه زریبـــار معتقدنـــد، لک لـــک هـــای 
ـــردم  ـــل م ـــن دلی ـــه همی ـــتند ب ـــح هس ـــی و صل ـــوش اقبال ـــاد خ ـــفید نم س
ـــد و  ـــازی می کنن ـــه س ـــدگان الن ـــن پرن ـــرای ای ـــه ب ـــراف دریاچ ـــتاهای اط روس
ـــس  ـــده اســـت. ریی ـــل ش ـــه تبدی ـــردم منطق ـــگ م ـــه بخشـــی از فرهن ـــن ب ای
ـــا  ـــگار ایرن ـــا خبرن ـــوان در گفـــت و گـــو ب اداره حفاظـــت از محیـــط زیســـت مری
اظهـــار داشـــت: شهرســـتان مـــرزی مریـــوان هـــر ســـاله پذیـــرای هـــزاران 
لک لـــک ســـفید در ســـه ســـایت بیلـــو، دره تفـــی و قلقلـــه اســـت.ابراهیم 
همـــت بلنـــد افـــزود: لک لک هـــای ســـفید پرنـــدگان مهاجـــری هســـتند 
ـــرای زادآوری  ـــاله ب ـــر س ـــوده و ه ـــوان ب ـــه مری ـــا منطق ـــی آنه ـــاوای اصل ـــه م ک
و النـــه گزینـــی بـــه مریـــوان مـــی آینـــد و ارتبـــاط اکولوژیکـــی بســـیار مناســـبی 
ـــار  ـــن دی ـــان ای ـــه هـــای پیـــش ســـاخته مردم ـــد و الن ـــه دارن ـــی منطق ـــا اهال ب
را بـــدون هیـــچ شـــک و دودلـــی  قبـــول می کننـــد.وی یـــادآور شـــد: در 
ـــاخته  ـــتا س ـــن روس ـــردم ای ـــط م ـــه توس ـــش از ۵۰ الن ـــی بی ـــتای دره تف روس
ـــی  ـــوان محل ـــه عن ـــا ب ـــه ه ـــن الن ـــر از ای ـــفید مهاج ـــای س ـــده و لک لک ه ش

بـــرای جوجـــه آوری اســـتفاده می کننـــد.

 پیام
کشف یک بهله دلیجه در شهرستان نمین زیست

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اردبیل گفت: یک بهله دلیجه از منزل مسکونی فرد متخلف کشف و جهت بازپروری به 
کلینیک حیات وحش انتقال داده شد.

رنا
 ای

س:
عک

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت سیسـتان و بلوچسـتان 
گفـت: جاری شـدن روان آبهای سـیابی )در اصطاح محلی 
دشـتمال( در مسـیل هـای منتهـی بـه تـاالب بیـن المللـی 
هامـون و احیـا بخـش هایی از بسـتر آن، بازگشـت پرندگان 

مهاجـر و تاالبـی را نویـد مـی دهد.
وحیـد پورمـردان روز شـنبه در بازدیـد از تـاالب بیـن المللـی 
هامـون بـه مناسـب روز زمیـن پـاک اظهـار داشـت: بـارش 
هـای زمسـتان گذشـته و بهـار امسـال سـبب جـاری شـدن 
روان آبهـای سـیابی در مسـیل هـا و رودخانـه هـای منتهی 
بـه تـاالب بیـن المللی هامـون و احیای بخش هایـی از این 

تاالب شـده اسـت.
وی گفـت: اجـرای طـرح های متعـدد الیروبی، حفـر کانال و 
غیـره در بسـتر تـاالب هامـون و رودخانـه های منطقـه که به 
تـاالب منتهـی می شـود، موجـب تسـهیل ورود آب به تاالب 

هامون شـده است.
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت سیسـتان و بلوچسـتان 
افـزود: هدایـت آب بـه مناطـق خـاص در تـاالب هامـون بـا 
اهـداف محیـط زیسـتی از قبیل احیـای پوشـش گیاهی در 
مناطـق بحرانـی گـرد و غبـار، گسـترش بیشـتر آب در تاالب 
بـرای احیـای آن و بازگشـت زندگـی و گونـه هـای خـاص به 

ایـن ذخیـره گاه زیسـت کره اسـت. 
تـاالب یـا دریاچه بیـن المللی هامون سـومین دریاچه بزرگ 
ایـران پـس از دریاچـه های خـزر و ارومیـه و هفتمین تاالب 
بیـن المللـی جهان و یکـی از ذخیره گاه های زیسـت کره در 
ایران واقع در شـمال اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان اسـت. 
ایـن تـاالب از سـه دریاچـه کوچـک بـه نـام هـای هامـون 
پـوزک، هامـون سـابوری و هامـون هیرمنـد تشـکیل شـده 
اسـت کـه در زمان فراوانـی آب به هم مـی پیوندند و دریاچه 
مشـترک هامـون بیـن افغانسـتان و ایـران را تشـکیل مـی 
دهنـد. رودخانه هیرمند شـریان اصلی ورود به هامون اسـت 
و رودخانـه هـای خـاش رود، فـراه، هـاروت رود، شـوررود، 

حسـین آبـاد و نهبنـدان نیـز بـه تـاالب هامون مـی ریزند.

سوژه احیا بخش 
هایی از تاالب 

بین المللی هامون 

انتقاد از احتمال ادغام تنها پژوهشکده آبخیزداری کشور

طی سال گذشته پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری »اطلس ملی سیل« را تدوین و مناطق بحرانی آن را مشخص کرد.

ــت.  ــام گرف ــیاب ن ــال س ــال ۹۸ س س
و  بــزرگ  ۱۳۸ســیل  ســال  ایــن  در 
کوچــک در ســطح حوزه هــای آبخیــز 
کشــور بــه وقــوع پیوســت کــه نــه تنهــا 
ــار آورد و  ــه ب ــادی ب ــی زی ــارت مال خس
ــور  ــتان کش ــاخت های ۱۶ اس ــه زیرس ب
آســیب زد بلکــه ســبب فــوت تعــدادی 
ــوع  ــود وق ــا وج ــد. ب ــان ش از هموطنانم
ســیل های شــدید و مکــرر در ایــران 
ــات  ــز مطالع ــا مرک ــه تنه ــت ک ــرار اس ق
ــه  ــل ب ــزداری کشــور حــذف و تبدی آبخی
یکــی از زیــر مجموعه هــای موسســه 

تحقیقــات جنگل هــا و مراتــع شــود.
ــدود  ــط مح ــور فق ــیل در کش ــوع س وق
ــا امســال نیســت.  ــه ســال گذشــته ی ب
بــر اســاس آخریــن اطاعــات دفتــر 
کنتــرل ســیاب و آبخــوان داری ســازمان 
ــران  ــزداری، ای ــع و آبخی ــا، مرات جنگل ه
چهارمیــن کشــور ســیل خیز دنیــا اســت 
ــطوح  ــور س ــاحت کش ــد مس و ۹۶ درص

متفاوتــی از ســیل خیزی را دارنــد.
ســیل خیزی ایــران در حالــی مطــرح 
کارشناســان  از  بســیاری  اســت کــه 
فعالیت هــای آبخیــزداری را راهــکاری 
ســیل  ریســک  مدیریــت  بــرای 
ــزداری  ــای آبخی ــا فعالیت ه ــد. ب می دانن
ــدت  ــرعت و ش ــش س ــر کاه ــاوه ب ع

ســیاب می تــوان فرســایش خــاک 
هنــگام ســیل را کنتــرل کــرد. بــرای 
تصــور فاجعــه ای کــه فرســایش خــاک 
می توانــد بــه دنبــال داشــته باشــد ذکــر 
ــاالنه  ــه س ــت ک ــی اس ــه کاف ــن نکت ای
خــاک  مکعــب  متــر  میلیــون   ۲۵۰
ایــن  می شــود  ســدهای کشــور  وارد 
در حالیســت کــه بــرای تولیــد یــک 
ــان  ــال زم ــه ۸۰۰ س ــاک ب ــانتیمتر خ س

ــت. ــاز اس نی
ــون  ــا تاکن ــن گزارش ه ــاس آخری براس
میلیــون   ۱۲ در  آبخیــزداری  عملیــات 
هکتــار از حوزه هــای آبخیــز انجــام شــده 
ــا حــدود ۱۰  ــزان تنه ــن می ــه ای اســت ک
شــامل  را  آبخیــز  حوزه هــای  درصــد 

میلیــون   ۱.۵ در  همچنیــن  می شــود 
عملیــات  اجــرای  حوزه هــا  از  هکتــار 
آبخیــزداری در دســت اقــدام اســت و در 
۱۴ میلیــون هکتــار دیگــر نیــز مطالعــات 
اجرایــی وجــود دارد. باوجــود اینکــه 
عملیــات آبخیــزداری در کشــور مــا هنــوز 
در ابتــدای راه خــود اســت خبرهایــی 
ــه  ــزداری ب ــکده آبخی ــذف پژوهش از ح
گــوش می رســد. ایــن پژوهشــکده تنهــا 
مجموعــه ای اســت کــه از ســال۱۳۷۲ در 
ــردی در  کشــور بصــورت بنیادیــن و کارب
ــاک  ــت خ ــزداری و حفاظ ــه آبخی زمین

ــت. ــه اس پرداخت
طــی ســال گذشــته پژوهشــکده حفاظت 
خــاک و آبخیــزداری »اطلــس ملــی 
ســیل« را تدویــن و مناطــق بحرانــی 
ــا  ــام این ه ــا تم ــرد. ب آن را مشــخص ک
قــرار اســت کــه بــر اســاس مصوبــه 
شــورای عالــی اداری، به پیشــنهاد وزارت 
جهــاد کشــاورزی و ســازمان اداری و 
اســتخدامی کشــور، ایــن پژوهشــکده بــا 
ــع  ــا و مرات ــات جنگل ه موسســه تحقیق
ــام  ــه ن کشــور ادغــام شــود و مرکــزی ب
ــع و  ــگل، مرت ــات جن ــه تحقیق »موسس

ــرد. ــکل گی ــزداری «ش آبخی
اداری،  عالــی  شــورای  مصوبــه  ایــن 
حــوزه  اســاتید  از  جمعــی  اعتــراض 
آبخیــزداری را بــه دنبــال داشــته اســت. 
ســید آهنــگ کوثــر - پــدر آبخــوان داری 
کشــور - در نامــه ای بــه کاظــم خــاوازی 
-وزیــر جهــاد کشــاورزی- کــه نســخه ای 
از آن بــرای ایســنا ارســال شــده اســت، 
بــا  خــود  مخالفــت  اعــام  ضمــن 
حــذف تنهــا پژوهشــکده آبخیــزداری 
کشــور نوشــته اســت کــه »بهتــر اســت 

ــه بهتــر شــدن دســتاوردها  تصمیم هــا ب
بینجامــد نــه کمتــر شــدن ارزش هــا. مــا 
ــر ایــن باوریــم کــه بایــد آبخــوان داری  ب
آن  مســتعد  عرصه هــای  تمــام  در 
در ســطح کشــور گســترش یابــد تــا 
ــران  ــا از بح ــرزمین م ــات س ــه نج زمین
منابــع آب زیرزمینــی فراهــم شــود و 
ایــن پژوهشــکده بــه عنــوان تنهــا نهــاد 
تخصصــی کــه خــود را وقــف مطالعــه در 
ــت  ــد تقوی ــرده اســت بای ــه ک ــن زمین ای
شــود نــه اینکــه بــا یــک تصمیــم، تمــام 
تاش هــای پیشــینیان بــر بــاد داده 

ــود.« ش
کارشناســان و فعــاالن آبخیزداری کشــور 
بــر ایــن باورنــد کــه حــذف پژوهشــکده 
آبخیــزداری و ادغــام آن بــه عنــوان یکــی 
از زیــر بخش هــای موسســه تحقیقــات 

ــت  ــا سیاســت دول ــع ب جنگل هــا و مرات
بــر اجــرای طرح هــای آبخیــزداری و 
ــیاب و  ــش س ــرای کاه ــوان داری ب آبخ
ــه ســفره های  ــاک و تغذی فرســایش خ
آب زیرزمینــی، در تضــاد اســت. جهانگیر 
ــکده  ــام پژوهش ــتاد تم ــت - اس پرهم
حفاظــت خــاک و آبخیــزداری - ضمــن 
ــک  ــا از ی ــه در کشــور م ــه اینک اشــاره ب
شــده  ســوز  خانمــان  ســیل  طــرف 
آبــی  کــم  دیگــر  از ســوی  و  اســت 
بحــران آفرینــی می کنــد، بــه ایســنا 
می گویــد: حــذف پژوهشــکده حفاظــت 
خــاک و آبخیــزداری ضربــه جبــران 
ــی  ــاخت های طبیع ــه زیرس ــری ب ناپذی
ــداری و ســامت  ــد و حفاظــت، پای تولی

حوزه هــای آبخیــز وارد می کنــد.              

زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
آذربایجـان شـرقی گفـت: تراز آبـی فعلی 
تـاالب بیـن المللـی »قـوری گـول« یـک 
هـزار و ۹۱۲ متـر و ۲۰ سـانتی متـر اسـت 
کـه نسـبت بـه میانگیـن دراز مـدت ۲۲ 

افزایـش دارد. سـانتی متـر 
 حمیـد قاسـمی روز شـنبه در گفـت و گو 
بـا خبرنـگاران افـزود: حجـم آب موجـود 
در تـاالب قـوری گـول در حـال حاضـر ۲ 
میلیـون متر مکعب و وسـعت آن نیز ۱۴۱ 

هکتار اسـت.
وی ادامـه داد: میـزان ورودی تـاالب از 

اول فصـل آبگیـری جـاری، نیمـه آبـان 
مـاه سـال ۱۳۹۸، یک میلیـون و ۱۰۰ هزار 
متـر مکعب اسـت که این شـرایط نشـان 
از بهبـود وضعیـت آبی تـاالب به خصوص 

نسـبت به سـال هـای اخیـر دارد.
وی اضافـه کـرد: بـه عبـارت دیگـر در این 
مـدت ۸۳ سـانتی متـر آب وارد تـاالب 

قـوری گـول شـده اسـت.
قاسـمی گفـت: تـاالب قـوری گـول یکـی 
کشـور  سـایت  رامسـر  هـای  تـاالب  از 
زاد  محـل  و  غنـی  زیسـتی  تنـوع  بـا  و 
آوری اردک سرسـفید بـه عنـوان یکـی از 

پرنـدگان در معـرض خطـر انقـراض مـی 
باشـد.

تـاالب بیـن المللی قـوری گـول در فاصله 
۱۸ کیلومتـری شـمال غربـی شهرسـتان 
بسـتان آباد و ۴۵ کیلومتری شـرق تبریز 

در ارتفاع یک هزار و ۸۹۰ متری از سـطح 
دریـا قـرار دارد.این تاالب در سـال ۱۳۵۴ 
در کنوانسـیون رامسـر بـه ثبـت رسـیده 
اسـت و از سـال ۱۳۷۳ جزو مناطق شکار 

ممنوع اسـت.

افزایش 22 سانتی متری آب 
تاالب بین المللی »قوری گول«

تراز دریاچه ارومیه در آستانه 
رسیدن به 1272 متر

رییــس دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه در آذربایجان غربــی بیــان 
ــه یک هــزار و ۲۷۱ متــر و ۸۰ ســانتی متر رســیده،  اینکــه تــراز دریاچــه ارومیــه ب
ــی می شــود  ــه دارد و پیش بین ــن دریاچــه ادام ــراز ای ــش ت ــار داشــت: افزای اظه
در صــورت ادامــه رونــد کنونــی، شــاهد رســیدن تــراز آن بــه یک هــزار و ۲۷۲ متــر 
باشــیم.فرهاد ســرخوش روز شــنبه در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا بیــان کــرد: تراز 
نگیــن آبــی آذربایجــان در مقایســه بــا ســال گذشــته ۲۶ ســانتی متر افزایــش را 
نشــان می دهــد کــه بــا توجــه بــه کاهــش بــارش در حوضــه، رقــم بســیار مناســبی 
اســت.وی بــا اعــام اینکــه آب دریاچــه بــه بیــش از چهــار میلیــارد و ۹۳۰ میلیــون 
مترمکعــب رســیده، گفــت: حجــم آب نگیــن آبــی آذربایجــان نســبت بــه ســال 
ــن مقایســه مســاحت  ــش دارد.وی ضم ــب افزای ــون مترمکع گذشــته ۱۶۰ میلی
ــر  ــار داشــت: وســعت دریاچــه ب ــان مشــابه ســال گذشــته، اظه ــا زم دریاچــه ب
اســاس آخریــن پایــش در مقایســه بــا ســال گذشــته ۳۸ کیلومترمربــع افزایــش 
یافتــه و بــه ســه هــزار و ۱۶۳ کیلومترمربــع رســیده است.»ســرخوش« بــا اعــام 
ــاری و  ــال ج ــی س ــه ط ــه ارومی ــه دریاچ ــال آب ب ــم انتق ــای مه ــه طرح ه اینک
بــه تدریــج بــه بهره بــرداری می رســد، افــزود:  تونــل انتقــال آب از جنــوب 

ــون از ۸۹ درصــد پیشــرفت فیزیکــی برخــوردار اســت. ــی هم اکن آذربایجان غرب

ته
نک

کارشناسـان و فعـاالن آبخیـزداری کشـور بـر ایـن باورنـد کـه 
حذف پژوهشـکده آبخیزداری و ادغـام آن به عنوان یکی از زیر 
بخش هـای موسسـه تحقیقـات جنگل هـا و مراتع با سیاسـت 
دولـت بـر اجـرای طرح هـای آبخیـزداری و آبخـوان داری برای 
کاهـش سـیالب و فرسـایش خـاک و تغذیـه سـفره های آب 
زیرزمینـی، در تضـاد اسـت. جهانگیـر پرهمـت - اسـتاد تمام 
پژوهشـکده حفاظـت خـاک و آبخیـزداری - ضمـن اشـاره به 
اینکه در کشـور ما از یک طرف سـیل خانمان سـوز شـده اسـت 
و از سـوی دیگـر کـم آبـی بحـران آفرینـی می کنـد، به ایسـنا 
می گویـد: حـذف پژوهشـکده حفاظـت خـاک و آبخیـزداری 
ضربـه جبـران ناپذیـری بـه زیرسـاخت های طبیعـی تولیـد و 
حفاظـت، پایـداری و سـالمت حوزه هـای آبخیـز وارد می کنـد. 
پرهمـت بـا بیـان اینکـه ایـن ادغـام بـه علـت  مـوازی کاری 
در حـال انجـام اسـت، تصریـح می کنـد: تصـور اینکـه این دو 
مجموعه مشـابه یکدیگر هسـتند مانند این اسـت کـه بگوییم 
کار زراعـت، باغبانی، جنگلداری و آبخیزداری مشـابه یکدیگرند.

زبالهحشرات

پاکسازی جزیره دارا در خوزستان از زبالهکاهش 2۵ درصدی جمعیت حشرات
زیسـت  بررسـی  یـک  نتایـج 
می دهـد  نشـان  محیطـی 
گذشـته  سـال   ۳۰ طـی  کـه 
جمعیت حشـرات در سراسـر 

اسـت. داشـته  درصـد کاهـش   ۲۵ حـدود  جهـان 
بـه گـزارش ایسـنا، مطالعه انجـام شـده روی جمعیت 
حشـرات در جهـان نشـان دهنـده تحلیـل رفتـن تنوع 
زیسـتی کـره زمیـن اسـت بـه گونـه ای کـه طـی مدت 
۳۰ سـال گذشـته جمعیـت ایـن گونـه جانـوری حدود 

یـک چهـارم کاهش داشـته اسـت.
در ایـن بررسـی مشـخص شـد در برخـی از مناطـق 
سـرعت  حشـرات  جمعیـت  اروپـا کاهـش  جملـه  از 

از  حاکـی  تحلیل هـا  امـا  اسـت  گرفتـه  بیشـتری 
اختاف هـای قابـل توجهـی در روندهـای موجود حتی 

در مناطـق نزدیـک بـه هـم بـوده اسـت. 
یـک تیـم بین المللی از کارشناسـان در این بررسـی ها 
انجـام گرفتـه  بـه جمـع آوری اطاعـات ۱۶۶ تحقیـق 
اطاعـات  ایـن  پرداختنـد.  جهـان  منطقـه   ۱۶۷۶ در 
و  شـده  ثبـت   ۲۰۱۸ تـا   ۱۹۲۵ سـال های  فاصلـه  در 
نشـان داد درحالیکـه تعـداد حشـرات آبـزی افزایـش 
یافتـه اسـت در میـان حشـرات خاکـی کـه بیشـترین 
دوره زندگـی خـود را روی زمیـن می گذراننـد بـه طـور 
بـا کاهـش ۰.۹۲ درصـدی در سـال روبـرو  میانگیـن 

بوده ایـم.

ــط   ــت محیـ ــرکل حفاظـ مدیـ
زیســـت خوزســـتان گفـــت: 
ـــه  ـــره دارا در خورموســـی ب جزی
ـــاک از  ـــن پ ـــبت روز زمی مناس
شـــد. پاکســـازی  زبالـــه 
 محمـــد جـــواد اشـــرفی بـــا تاکیـــد بـــر حفـــظ و حفاظـــت 
ـــی و  ـــژه محیـــط زیســـت دریای ـــه وی از محیـــط زیســـت ب
ـــی  ـــوزه خورموس ـــای ح ـــره ه ـــرد: جزی ـــان ک ـــواحل بی س
ـــم  ـــیار مه ـــای بس ـــتگاه ه ـــتان از زیس ـــوب خوزس در جن
ـــدگان هســـتند  ـــوع زیســـتی و زیســـت پرن ـــه لحـــاظ تن ب
و هـــر ســـاله تعـــداد زیـــادی از پرنـــدگان بـــه ویـــژه 
پرســـتوی دریایـــی و ســـلیم خرچنـــگ خـــوار و گونـــه 

هـــای بـــا ارزش دیگـــر بـــرای جوجـــه آوری در ایـــن 
ـــد و ضـــروری اســـت  ـــی کنن ـــازی م ـــه س ـــا الن ـــره ه جزی
بـــرای حفـــظ ایـــن گونـــه هـــای بـــا ارزش عـــاوه بـــر 
ـــه  ـــا از زبال کارهـــای حفاظتـــی، در حفـــظ و پاکســـازی آنه
بـــه ویـــژه زبالـــه پاســـتیکی کـــه در ســـواحل جزیـــره 

ـــم. ـــاش کنی ـــد، ت ـــده ان ـــازی ش رهاس
ـــه  ـــت: از جمل ـــاک گف ـــن پ ـــت روز زمی ـــا گرامیداش وی ب
کارهـــای مهـــم در ایـــن مناســـبت کـــه بایـــد مـــورد توجـــه 
ـــت اســـت  ـــرد، موضـــوع پســـماند و مدیری ـــرار گی ـــژه ق وی
ـــه محیـــط زیســـت،  چـــرا کـــه از عوامـــل آســـیب رســـان ب
توجـــه نکـــردن بـــه رهاســـازی پســـماندها ، بـــه ویـــژه 

ـــت اســـت. پســـماندهای پاســـتیکی در طبیع

رنا
 ای
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پیام
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اختصاص ۹ هزار شغل به کولبران استان های مرزی
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( از ایجاد ۹ هزار شغل توسط این بنیاد برای کولبران استان های 
مرزی کشور خبر داد.

تقاضای بیشتر زنان برای دریافت خدمات مشاوره ای 

رییــس انجمــن مــددکاران ایــران بــا بیــان 
اینکــه خانواده هــای مــا در شــرایط بحــران 
تــاب آوری ندارنــد، از تقاضــای بیشــتر 
ــرای دریافــت  ــه مــردان ب ــان نســبت ب زن
خدمــات مشــاوره ای و مداخلــه ای در ایــام 
ــر داد.»ســید حســن موســوی  ــا خب کرون
مــددکاران  انجمــن  رییــس  چلــک« 
ایــران در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایلنــا 
دربــاره ضــرورت ارائــه خدمــات اجتماعــی 
ایــام کرونــا  در  مــردم  بــه  روانــی   -
ــد،  ــاق می افت ــی اتف ــی بحران ــت: وقت گف

اســت  ممکــن  مختلفــی  حوزه هــای 
ــن  ــه ای ــرد از جمل ــرار بگی ــر ق تحــت تاثی
حوزه هــا حــوزه خانــواده اســت. بــه دلیــل 
شــرایط انتقــال ویــروس مجبــور شــدیم، 
ــیم.  ــم باش ــار ه ــر در کن ــدت طوالنی ت م
مشــترک  زندگــی  یــک  حقیقــت  در 
ــی از  ــرای خیل ــاری ب ــدت اجب ــی م طوالن
خانــواده هــا پیــش آمــد، شــاید خیلــی از 
خانواده هــا ســالیان ســال بــود کــه مــدت 
ــه  ــدن را تجرب ــم مان ــار ه ــی در کن طوالن
ــان حضــور  ــد. در گذشــته زم ــرده بودن نک
خانواده هــا در کنــار هــم شــاید بــه دو 
ســاعت هــم نمی کشــید، امــا االن مجبــور 
هســتیم بــه صــورت 24 ســاعته در کنــار 

هــم باشــیم.
رییــس انجمــن مــددکاران ایــران بــا بیــان 
ــن شــرایط مســائلی خــود را  اینکــه در ای
نشــان داد کــه البتــه مربــوط بــه بیمــاری 
کرونــا نیســت، تصریــح کــرد: ایــن بحران 
نشــان داد، مــا بلــد نیســتیم از کنــار هــم 
بــودن لذت ببریــم و نمی توانیــم همدیگر 
را تحمــل کنیــم. براســاس پژوهشــی کــه 
ایســپا برای شــهرداری تهــران انجــام داده 
اســت، نشــان داده شــد کــه تنــش بیــن 
والدیــن و فرزنــدان و تنــش بیــن زوجین 
اتفــاق مــی افتــد، البتــه ایــن مربــوط بــه 
ــن  ــل ای ــه دلی ــت و ب ــا نیس دوران کرون
ــا اعضــای  ــم کــه ب اســت کــه نیاموخته ای

ــه  ــم و ب ــت کنی ــت صحب ــواده درس خان
عبارتــی مهــارت گفتگــو و مهــارت کنتــرل 

خشــم را بلــد نیســتیم.
موســوی چلک بــا بیــان اینکه براســاس 
ایــن گــزارش ١6 درصــد افــراد مــورد 
خاطرنشــان  شــده اند،  واقــع  خشــم 
ــد  کــرد: مشــکل مــا ایــن اســت کــه بل
ــته  ــردی داش ــن ف ــط بی ــتیم، رواب نیس
ــن  ــش بی ــل تن ــن دلی ــه همی باشــیم ب
زوجیــن و والدیــن و فرزنــدان در چنیــن 
همچنیــن  می شــود.  زیــاد  مواقعــی 
مهــارت کنتــرل خشــم را نداریــم و بلــد 
نیســتیم درســت تصمیــم بگیریــم. ایــن 
موضوعــات ضعــف و فقــدان مهــارت 
هــای ارتباطــی و مهــارت گفتگــو اســت و 
نشــان می دهــد کــه در چنیــن شــرایطی 
ندارنــد.  تــاب آوری  مــا  خانواده هــای 

مهارت هایــی کــه  مــا  داد:  ادامــه  وی 
می توانــد تــاب آوری را در خانــواده بــاال 
ــم  ــاد نگرفته ای ــد، ی ــش ده ــرد و افزای بب
بــه همیــن دلیــل وقتــی قــرار اســت 
ــار هــم باشــیم  ــی در کن ــدت طوالن ــه م ب
نمــی توانیــم درســت برنامــه ریــزی کنیــم 
ــه حقــوق همــه توجــه  ــه ای کــه ب ــه گون ب
ــه  ــه عبارتــی دیگــر نمی توانیــم ب شــود؛ ب
گونــه ای تصمیــم گیــری کنیــم کــه همــه 
از بــودن کنــار یکدیگــر لــذت ببرنــد.
ــج  ــا منت ــارت ه ــن مه ــف ای نتیجــه ضع
ــواده در  بــه تعارضاتــی بیــن اعضــای خان
ــن  ــود.رییس انجم ــر می ش ــار همدیگ کن
مــددکاری ایــران خاطرنشــان کــرد: نفــس 
تعــارض غیرطبیعــی نیســت؛ بدیهــی 
ــا مشــکل  ــد، ام ــی افت ــاق م اســت و اتف
اینجاســت کــه وقتــی تعــارض اتفــاق 

مــی افتــد، مهــارت رفــع ایــن تعارضــات 
را بلــد نیســتیم و ایــن تعارضــات منتــج 
ــاف مــی  ــاف مــی شــود و اخت ــه اخت ب
ــه خشــونت و ناســازگاری  ــد منجــر ب توان
ــی  ــه م ــود ک ــواده ش ــدی در درون خان ج
توانــد تبعــات منفــی دیگــری را بــه همراه 
داشــته باشــد و در حــوزه ســامت روانــی 
ایــن افــراد تاثیرگــذار باشــد، از ســوی 
ــه ای  ــه گون ــراد ب ــاغل اف ــر مش ــر اگ دیگ
ــب  ــد کس ــه درآم ــد روزان ــه بای ــت ک اس
کننــد، هــر چــه ایــن دوران مانــدن در 
ــت  ــر وضعی ــود ب ــی ش ــتر م ــه بیش خان
اقتصــادی آنهــا تاثیرگذارتــر اســت و ایــن 
موضــوع نیــز بــر ســامت روان آنهــا نیــز 
اثــر خواهــد داشــت و طبیعــی اســت 
ــی شــبیه خشــونت و تعارضــات  رفتارهای
ــودش  ــتر خ ــدی بیش ــای ج ــش ه و تن
ــا  ــک ب ــوی چل ــد. موس ــان می ده را نش

اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده از ســوی 
ــن  اورژانــس اجتماعــی ١23 گفــت: در ای
ــز  ــاره مراک ــات درب ــی تبلیغ ــع وقت مقط
ــتر  ــاوره بیش ــات مش ــده خدم ــه دهن ارائ
مــی شــود و منابــع اجتماعــی بیشــتر بــه 
ــم  ــردم ه ــی شــوند، م ــی م ــردم معرف م
ــع اجتماعــی  ــرای اســتفاده از ایــن مناب ب
رغبــت بیشــتری پیــدا مــی کننــد و البتــه 
هــر تماســی بــا صــدای مشــاور الزامــا بــه 
معنــی خشــونت در درون خانواده نیســت. 
طبیعــی اســت کــه وقتــی مــردم بــه 
ــی  ــذاری فیزیک ــه گ ــرایط فاصل ــل ش دلی
را  مراکــز مشــاوره  در  فرصــت حضــور 
ندارنــد، تمــاس تلفنــی برقــرار مــی کننــد. 
در حــال حاضــر هــم خــط ١48٠ ســازمان 
بهزیســتی بــرای مشــاوره ارائــه شــده 
ــی بیشــتر  ــع اجتماع ــی مناب اســت. وقت

ــی شــود.  ــی م معرف

وزارت  متوســطه  آمــوزش  معــاون 
ــات  ــت:  امتحان ــرورش گف ــوزش و پ آم
نهایــی پایــه دوازدهــم قطعــا حضــوری 
خواهــد بــود؛ دربــاره حجــم دروس 
یــک  ســنجش  ســازمان  بــا  بایــد 
ــم؛ روی  ــام دهی ــات انج ــه اطاع مبادل

توافــق کرده ایــم. درصــد   ۸۰
آمــوزش  معــاون  کمرئــی  علیرضــا 
متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش 
در برنامــه پرسشــگر در پاســخ بــه ایــن 

پرســش کــه »چــرا مدرســه تلویزیونــی 
ــه  ــگ شــد و رفت ــد کمرن از اواســط عی
ــای  ــه آموزش ه ــود را ب ــای خ ــه ج رفت
مجــازی داد؟«، اظهــار کــرد: هفتــه اول 
اســفند تعطیــات طوالنــی آغــاز شــد و 
متوجــه شــدیم بایــد خودمــان را بــرای 
آمــاده  تعطیــات  از  طوالنــی  رونــد 
ــر  ــه و ب ــی را درنظــر گرفت ــم؛ اصول کنی
اســاس آن اقــدام بــه طراحــی برنامــه 

ــم. کردی

عادالنــه  اصــل،  اولیــن  افــزود:  وی 
ــری  ــر فراگی ــوزش و حداکث ــودن آم ب
بــودن  مهیــا  دوم  اصــل  و  بــود 
امکانــات بــود چــرا کــه فرصتــی بــرای 
ــه  ــک بســتر و تجرب ــد ی طراحــی جدی
اصــل  نداشــتیم؛  فراگیــر  تعطیلــی 
وزارت  پروتکل هــای  رعایــت  ســوم 
امنیــت و ســامت،  بــود.  بهداشــت 
اصــل  و  اســت  آمــوزش  از  اولی تــر 
ــه  ــری در برنام ــز انعطاف پذی ــارم نی چه
بــود. معــاون آمــوزش متوســطه وزارت 
ــوزش  ــت: آم ــرورش  گف ــوزش و پ آم
تلویزیونــی کمرنــگ نشــده و تــا پایــان 
زمــان تحصیــل تــداوم دارد و حتــی 

پررنگ تــر هــم خواهــد شــد.  

آزمون اینترنتی هماهنگ از 
دانش آموزان گرفته نخواهد شد

دانشگاه ها در صف انتظار 
اینترنت رایگان

ــف  ــی وزارت عت ــی الکترونیک ــوزش عال ــی آم ــروه تخصص ــس کارگ ریی
از دانشــگاه ها را بــه وزارت  دانشــگاه ها گفــت: لیســت یــک ســری 
ــرای  ــا ب ــت آنه ــودن اینترن ــگان ب ــه رای ــه نســبت ب ــم ک ــات داده ای ارتباط
ــروه  ــس کارگ ــوی« ریی ــر صف ــود.»علی اکب ــدام ش ــازی اق ــوزش مج آم
تخصصــی آمــوزش عالــی الکترونیکــی وزارت علــوم در گفت وگــو بــا 
ــرای  ــگاه ها ب ــت در دانش ــدن اینترن ــگان ش ــاره رای ــا، درب ــگار ایلن خبرن
آمــوزش مجــازی اظهــار داشــت: پیش تــر از طریــق ســایت وزارت علــوم 
توضیــح دادیــم کــه اینترنــت رایــگان بــرای همــه کســانی کــه بــه ســایت 
ــد  ــد ش ــق خواه ــوند، محق ــی دانشــگاه ها وصــل ش ــای الکترونیک دوره ه
ــاله را  ــن مس ــه ای ــد ک ــده دادن ــات وع ــر ارتباط ــی وزی ــای جهرم و  آق
ــا  ــا اپراتورهــا جلســات متعــددی گذاشــتند ت ــد کــرد و ب پیگیــری خواهن
ایــن مســاله عملیاتــی شــود. وی در ادامــه بیــان کــرد: یــک طــرف ایــن 
ــه آدرس  ــود و یــک طــرف دیگــر ارائ ــا اپراتورهــا ب کار، مذاکــره کــردن ب
ــتفاده  ــازی اس ــوزش مج ــرای آم ــه از آن ب ــت ک ــرورهایی اس ــق س دقی
انجــام شــده  از دانشــگاه ها  می کننــد. درخواســت دریافــت لیســت 

ــد.      ــه بدهن ــی و IP هایشــان را ارائ ــات فن ــد اطاع ــا بای اســت و آنه

ته
نک

رییـس انجمـن مـددکاران ایـران بـا بیـان اینکـه بایـد برای 
بـاال بـردن سـواد اجتماعی وقـت بگذاریم و بـرای آن هزینه 
کنیـم و در اولویـت کارهایمـان قـرار دهیم، تصریـح کرد: در 
حـال حاضـر دوبـاره زنگ خطری به صـدا در آمد اسـت، البته 
مـا ایـن موضـوع را 22 سـال پیش گفتیـم، اما کسـی به آن 
توجـه نکـرد و اورژانس اجتماعـی به همین منظـور در همان 
زمـان ایجـاد شـد و در حـال حاضر نیـز در چنین شـرایطی به 
مـردم خدمـات مشـاوره ای ارائـه می دهد تـا مـردم بتوانند 
تـاب آوری بیشـتری در کنـار هـم داشـته باشـند. موسـوی 
چلـک دربـاره اینکـه در چنین شـرایطی کدام گـروه از جامعه 
آسـیب پذیرتر بـوده و کـدام گـروه از خدمـات مشـاوره ای 
بیشـتری اسـتفاده مـی کننـد، گفـت: نمـی توانیـم بگوییـم 
کـدام گـروه در ایـن شـرایط آسـیب پذیـر تـر می شـوند، اما 
در چنیـن شـرایطی معمـوال تقاضـای زنـان بـرای دریافـت 
خدمـات مشـاوره ای و مداخلـه ای بیشـتر اسـت، زنـی کـه 
مـورد آزار قـرار می گیـرد ممکـن اسـت راحت تر ایـن موضوع 

را بیـان کنـد تـا مـردی کـه مورد خشـونت قـرار مـی گیرد.

گفت و گو

سالمتتحصیل

برقراری42 هزار تماس مرتبط با »کرونا«محصالن عشایری از آموزش عقب افتاده اند
مدیـــرکل دفتـــر توســـعه عدالـــت 
ــایر  ــوزش عشـ ــی و آمـ آموزشـ
آمـــوزش و پـــرورش گفـــت: 
ــان  ــر در خانه هایشـ ــردم اگـ مـ
ـــد،  ـــد کـــه از آن اســـتفاده نمی کنن گوشـــی هوشـــمندی دارن
ـــروم  ـــق مح ـــوزان مناط ـــش آم ـــه دان ـــت آن را ب ـــر اس بهت
و عشـــایر بـــرای اســـتفاده از آمـــوزش مجـــازی هدیـــه 
ــعه  ــر توسـ ــرکل دفتـ ــیفی« مدیـ ــا سـ کنند.»محمدرضـ
ـــرورش  ـــت آموزشـــی و آمـــوزش عشـــایر آمـــوزش و پ عدال
ـــه  ـــک ب ـــرح کم ـــاره ط ـــا درب ـــگار ایلن ـــا خبرن ـــو ب در گفت وگ
مناطـــق محـــروم و دانش آمـــوزان عشـــایر بـــرای ارائـــه 
ـــا  ـــیوع کرون ـــد از ش ـــت: بع ـــمند گف ـــل هوش ـــی موبای گوش

ــاله  ــن مسـ ــدند و ایـ ــل شـ ــدارس تعطیـ ــروس مـ ویـ
ــش  ــد و دانـ ــم شـ ــایری هـ ــدارس عشـ ــر مـ دامن گیـ
آمـــوزان عشـــایری از آمـــوزش عقـــب افتادنـــد.وی در ادامـــه 
ـــور  ـــق صعب العب ـــی از مناط ـــت در برخ ـــن اس ـــت: ممک گف
دسترســـی بـــه شـــبکه آمـــوزش وجـــود نداشـــته باشـــد و یـــا 
حتـــی برق کشـــی هـــم در آنجـــا نباشـــد، از طرفـــی  زمانـــی 
ـــت و فضـــای  ـــرق نیســـت امـــکان اســـتفاده از اینترن کـــه ب
مجـــازی هـــم وجـــود نـــدارد، لـــذا مـــا جایگزین هـــای 
ـــیوه  ـــک ش ـــن رو ی ـــم از ای ـــی کردی ـــاله را بررس ـــن مس ای
ــوزان  ــش آمـ ــرای دانـ ــوری بـ ــوزش غیرحضـ ــه آمـ نامـ
ـــت در  ـــی و اینترن ـــه تلویزیون ـــی ب ـــد دسترس ـــق فاق مناط
ـــم. ـــال کردی ـــور ارس ـــر کش ـــه سراس ـــش ب ـــای پی هفته ه

مدیـــرکل مشـــاوره و امـــور 
ســـازمان  روانشـــناختی 
ــان  ــا بیـ ــور بـ ــتی کشـ بهزیسـ
ــدازی  ــدای راه انـ ــه از ابتـ اینکـ
ـــش  ـــه بی ـــته، ب ـــه گذش ـــا هفت ـــاور« ت ـــدای مش ـــط »ص خ
از 2٠8 هـــزار تمـــاس پاســـخ داده شـــده اســـت، گفـــت: 
از ایـــن تعـــداد بیـــش از ۴2 هـــزار تمـــاس مربـــوط بـــه 
ــا  ــو بـ ــا در گفت وگـ ــت.بهزاد وحیدنیـ ــوده اسـ ــا بـ کرونـ
ایســـنا، بـــا بیـــان اینکـــه از بیـــن تماس هـــای برقـــرار 
ـــان  ـــه کادر درم ـــوط ب ـــز مرب ـــاس نی ـــش از 3٠٠ تم شـــده بی
بـــوده اســـت، افـــزود: درمجمـــوع بیـــش از 8۶ هـــزار ســـاعت 
ـــط  ـــان خ ـــاوران و روانشناس ـــوی مش ـــی از س ـــاوره کل مش

ـــش از  ـــدار بی ـــن مق ـــه از ای ـــده ک ـــه ش ـــاور ارائ ـــدای مش ص
١٧ هـــزار ســـاعت مشـــاوره مربـــوط بـــه کرونـــا بـــوده اســـت.
ـــارس، کرمـــان و ... از  ـــران، ف ـــه وی اســـتان های ته ـــه گفت ب
ـــا  ـــترین تماس ه ـــه بیش ـــتند ک ـــتان هایی هس ـــه اس جمل
ـــرکل مشـــاوره و امـــور  ـــه خـــود اختصـــاص  داده اند.مدی را ب
ـــرد:  ـــح ک ـــور تصری ـــتی کش ـــازمان بهزیس ـــناختی س روانش
ـــرد  ـــواده ف ـــان، خان ـــای آن ـــان و خانواده ه ـــای کادر درم اعض
متوفـــی و افـــرادی کـــه درحـــال تجربـــه اســـترس شـــدیدی 
ـــد  ـــتمر دارن ـــات مس ـــت خدم ـــت دریاف ـــتند و درخواس هس
ـــتان از  ـــر اس ـــال ه ـــز فع ـــت مراک ـــه لیس ـــد ب ـــز می توانن نی
ـــورت  ـــرده و در ص ـــدا ک ـــی پی ـــط ١۴8٠ دسترس ـــق خ طری

تمایـــل از خدمـــات حضـــوری بهره منـــد شـــوند.

مشکل خانواده ها این است که بلد نیستند، روابط بین فردی داشته باشند

۰ مـورد فـوت ناشـی از مسـمومیت بـا قرص برنج در سـال 
۱۳۹۸ بـه مراکـز پزشـکی قانونی اسـتان تهران ارجاع شـده 
که این رقم در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل)۱۳۹۷( 
۱۹ درصـد افزایـش یافتـه اسـت.به گـزارش روز چهارشـنبه 
اداره کل پزشـکی قانونـی اسـتان تهـران، در سـال گذشـته، 
۲۲۰ نفـر در اثـر مسـمومیت بـا قـرص برنج جان خـود را از 
دسـت داده انـد کـه ایـن تعداد در مقایسـه با مدت مشـابه 
سـال گذشـته که تعداد فوت ناشـی از مسـمومیت با قرص 

برنـج ۱۸۴ نفـر بـود، ۱۹درصـد افزایش یافته اسـت.
بنابر این گزارش، از کل فوت شـدگان ناشـی از مسـمومیت 

بـا قـرص برنـج در ۱۴۴ نفر مـرد و ۷۶ نفـر زن بوده اند.

بیـان  بـا  دانشـگاه گیـان،  علمـی  گیـان عضـو هیئـت 
اینکـه در روزهـای قرنطینـه بایـد نظـم داشـته باشـیم، 
گفـت: هـر فـرد نیـاز دارد حریم خصوصی داشـته باشـد 
و بایـد بنـا به مسـئولیتی کـه در خانواده داریـم این فضا 
را بـرای یکدیگـر فراهـم کنیم.حسـن بلنـد در گفت وگـو 
بـا ایسـنا، قرنطینـه روزهـای کرونایـی را دوران دشـواری 
دانسـت و اظهـار کـرد: بایـد سـعی کنیـم بـا توجـه بـه 
محیـط  یـک  در  جمعـی  زندگـی  مختلـف  بخش هـای 
تجربـه  ایـن  ادامـه  بـرای  را  بهتـری  شـرایط  محـدود 
فراهـم کنیـم.وی بـا بیـان اینکـه داشـتن برنامـه روزانـه 
موجـب می شـود قرنطینـه را راحت تـر و غنی تـر پشـت 
غـذا  بیـداری،  و  افـزود: سـاعت خـواب  بگذاریـم،  سـر 
خـوردن، کار کـردن و... بایـد تنظیـم شـود و براسـاس 
شـرایط جدیـد بایـد از ضروریـات زندگـی ماننـد شسـت 
تبعیـت  و...  اسـتحمام  لباس هـا،  و  ظرف هـا  شـوی  و 
کنیـم، زیـرا تل انبـار شـدن وظایف فشـار روانـی مضاعف 

می کنـد. ایجـاد 

معـاون سیاسـی و اجتماعـی اسـتاندار تهـران بـا اشـاره به 
تکمیـل بانـک اطاعاتـی خانواده های نیازمند اسـتان تهران 
از توزیـع ۲۰۰ هزار بسـته معیشـتی در مرحلـه اول خبر داد.
بـه گـزارش ایلنا، شـکراله حسـن بیگی در مراسـم رزمایش 
همدلـی و کمـک مومنانـه در مصلـی امـام خمینـی)ره( بـا 
اشـاره بـه لـزوم کمک به رفع مشـکات اقتصادی ناشـی از 
شـرایط کرونـا اظهـار داشـت: ایـن رزمایش با هـدف کمک 
بـه افـراد و خانواده هایـی کـه بـه سـبب شـیوع کرونـا دچار 
برخی مشـکات شـدند در سراسـر کشـور و از جمله اسـتان 

تهـران برگزار شـد.
وی ادامـه داد: در مرحلـه اول ۲۰۰ هـزار بسـته معیشـتی و 
بهداشـتی توسـط سـپاه و بسـیج بین خانواده های نیازمند 
توزیـع می شـود تـا قـدری از مشـکات بـه وجـود آمـده از 

شـرایط کرونـا در بیـن ایـن خانواده هـا کاهـش پیـدا کند.

افزایش 1۹ درصدی مرگ 
بر اثر قرص برنج

حریم خصوصی خانواده در 
قرنطینه حفظ شود

توزیع 200 هزار بسته 
معیشتی بین نیازمندان

جامعهجامعه

پایش خانواده های زندانیان تحت پوششمعتادان متجاهر ساماندهی می شوند
معــاون مقابلــه بــا عرضــه و امــور بین الملــل ســتاد 
ــرای  ــت اج ــورد اهمی ــدر درم ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
طــرح جمــع آوری و ســاماندهی معتــادان متجاهــر 
گفــت: باتوجــه بــه شــیوع کرونــا در کشــور، پروتــکل 
ــا اتخــاذ  مربــوط بــه ایــن طــرح از ســوی کمیتــه درمــان ســتاد تدویــن و ب
ــر  ــی ام ــط در دســتور کار پلیــس و دســتگاه های متول ــدات الزم، مراتب تمهی

ــزودی اجــرا می شــود. ــه و ب ــرار گرفت ــان ق درم
ــواد مخــدر، ســردار ناصــر  ــا م ــارزه ب ــی ســتاد مب ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــا ورود و عرض ــه ب ــه مقابل ــه کمیت ــتمین جلس ــتاد و هش ــی در هش اصان
ــوب  ــرتیپ ای ــردار س ــت س ــه ریاس ــه ب ــدر ک ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتاد مب س
ــه  ــن ارائ ــد، ضم ــزار ش ــی برگ ــروی انتظام ــده نی ــین فرمان ــلیمانی جانش س
ــال  ــی یکس ــت: ط ــه ای گف ــتگاه های مقابل ــرد دس ــاله عملک ــزارش یکس گ
ــا  ــرد ب ــردان در نب ــدر و روانگ ــواد مخ ــواع م ــن ان ــش از ۹۵۰ ت ــته بی گذش
ــازه  ــن ب ــا همی ــه ب ــه در مقایس ــده ک ــط ش ــف و ضب ــرگ کش ــوداگران م س

ــت. ــته اس ــد داش ــد رش ــر ۲۰ درص ــغ ب ــال ۱۳۹۷ بال ــی در س زمان

وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه ۷۲ درصــد اقدامــات انجــام شــده در مبــارزه بــا 
مــواد مخــدر از ســوی دســتگاه های مقابلــه بــا ورود و عرضــه اطاعاتــی بــوده 
ــواد  ــزان م ــترین می ــفیات بیش ــم کش ــن حج ــرد: ای ــان ک ــت، خاطرنش اس
مخــدری اســت کــه در طــول تاریــخ مبــارزه بــا مــواد مخــدر کشــور تاکنــون 

کشــف و ضبــط شــده اســت.
ــده، ۷۶۱  ــر ش ــفیات ذک ــوع کش ــه داد: از مجم ــتاد ادام ــرکل س ــاون دبی مع
هــزار و ۱۷۰ کیلوگــرم تریــاک )معــادل ۸۰ درصــد(، ۲۲ هــزار و ۴۲۴ کیلوگــرم 
هروییــن )معــادل ۲ درصــد(، ۲۴ هــزار و ۹۶۹ کیلوگــرم مرفیــن )معــادل۳ 
ــزار و  ــادل ۹ درصــد(،  ۱۶ ه ــرم حشــیش )مع ــزار و ۱۶ کیلوگ درصــد(، ۸۹ ه
ــزار  ــدار ۳۵ ه ــواد مق ــادل ۲ درصــد( و ســایر م ــرم شیشــه )مع ۹۷۴ کیلوگ
ــاص  ــود اختص ــه خ ــفیات را ب ــد از کل کش ــادل ۴ درص ــرم مع و ۹۷۲ کیلوگ
داده انــد. اصانــی یــادآور شــد: در ســال گذشــته بیــش از دو هــزار فقــره بانــد 
قاچاقچیــان مــواد مخــدر انهــدام و تعــداد ۲۲۴ هــزار نفــر از عاملیــن اصلــی 
قاچــاق، توزیــع و خــرده فروشــان موادمخــدر در ســطح کشــور دســتگیر و بــه 

ــده اند. ــوم ش ــی محک ــازات قانون مج

مدیرعامــل انجمــن حمایــت زندانیــان مرکــز بــا 
اشــاره بــه اقدامــات صــورت گرفتــه در خصــوص 
ــن  ــان تحــت پوشــش ای ــواده زندانی حمایــت از خان
انجمــن گفــت: تاکنــون هیــچ مــورد مبتــا بــه کرونــا 

ــت. ــده اس ــزارش نش ــا گ ــه م ــش ب ــت پوش ــان تح ــواده زندانی از خان
"جبــار باقــری" مدیرعامــل انجمــن حمایــت زندانیــان مرکــز  در گفت وگــو بــا 
ــن  ــان تحــت پوشــش ای ــای زندانی ــاره شــرایط خانواده ه ــا درب ــگار ایلن خبرن
ــدام بســیار  ــک اق ــه در ی ــوه قضایی ــت: ق ــا گف ــام شــیوع کرون ــن در ای انجم
کارآمــد بیــش از ۱۰۰ هــزار نفــر از زندانیــان موجــود را بــه مرخصــی فرســتاده 
اســت. طبعــا وقتــی ایــن تعــداد از زندانیــان در زنــدان بودنــد؛ عمــده مشــکات 
خانواده هــای زندانیــان از ایــن حیــث بــود کــه سرپرســت خانــواده در زنــدان 
اســت و وقتــی کــه زندانیــان بــه مرخصــی می رونــد، بســیاری از مشــکات مــا 

بــه عنــوان مجموعــه حامــی زندانیــان بــه حداقــل می رســد.
وی بــا بیــان اینکــه همــه خانواده هــای زندانیــان تحــت پوشــش مــا نیســتند، 
ــا  ــه م ــاری ب ــق خوداظه ــا از طری ــه ی ــدی ک ــای نیازمن ــه داد: خانواده ه ادام

مراجعــه کــرده انــد یــا از طریــق مــددکاران اجتماعــی و یــا مســئوالن زنــدان 
آنهــا را شناســایی و بــه مــا معرفــی کــرده انــد، تحــت پوشــش انجمن هســتند. 
از ابتــدای شــیوع کرونــا بــا بررســی هایــی کــه در خصــوص شــیوع بیمــاری در 
ایــن خانواده هــا انجــام شــده اســت تــا ایــن لحظــه از خانــواده زندانیانــی کــه 
تحــت پوشــش مــا هســتند، خوشــبختانه فــرد مبتــا بــه مــا بیمــاری کرونــا به 
مــا گــزارش نشــده اســت. مدیرعامــل انجمــن حمایــت زندانیــان مرکــز تصریح 
ــش  ــت پوش ــان تح ــرای زندانی ــی ب ــر درآمدزای ــان مختص ــرد: در مراکزم ک
داریــم کــه بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا در اســفندماه و فروردیــن مــاه 
بخــش عمــده درآمدزایــی هــای ایــن مراکــز بــا مشــکل مواجــه شــد، البتــه 
ســازمان هایی ماننــد بنیــاد مســتضعفان بــه کمــک مــا آمدنــد و تــا بــه امــروز 
ــزار  ــش از ۴۰ ه ــور بی ــواده و در کل کش ــش از ۲۵۰۰ خان ــران بی ــطح ته در س
ــد. وی ادامــه  ــی تحــت پوشــش قــرار دادن ــا مســاعدت های مال ــواده را ب خان
ــا  ــزار ت ــواده تحــت پوشــش از ۵۰۰ ه ــر خان ــه ه ــان اســفندماه ب ــا پای داد: ت
یــک میلیــون تومــان کارت هدیــه یــا ســایر کمــک هــای نقــدی و غیرنقــدی 

را داشــته ایــم.
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میراث 

هفتمین فصل کاوش ورودی شاه نشین »ارگ« را رو کرد
سرپرست هیئت باستان شناسی محوطه فیض آباد در کاشان خبر داد:  در فصل هفتم کاوش در محوطه »فیض آباد کاشان« 

بخشی از ورودی شاه نشین ارگ که پلکانی از آجر دارد، آشکار شد و خوشبختانه با وجود تخریب های انسانی و طبیعی، سه پله 
از آن همچنان پابرجاست.

گردشگریموزه

9۶درصد مقاصد جهان سفر را محدود کردندبیانیه ایکوم و اینترپُل درباره چالش امنیتی موزه ها

ــس  ــا و پلیـ ــی موزه هـ ــورای بین المللـ شـ
مشـــترک  بیانیـــه ای  در  بین الملـــل 
بـــه ارائـــه  راهکارهایـــی بـــرای غلبـــه بـــر 
ــان  ــا در زمـ ــای امنیتـــی موزه هـ چالش هـ

ــد. ــا پرداختنـ ــیوع کرونـ ــی از شـ ــه ناشـ قرنطینـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، موزه هـــا محـــل نگهـــداری تاریـــخ و فرهنـــگ 
ـــا  ـــت ت ـــروری اس ـــن ض ـــت، بنابرای ـــری اس ـــه بش ـــراث جامع ـــا و می ملت ه
ـــه  ـــراث خـــود را از هرگون ـــا انجـــام اقدامـــات الزم امنیتـــی و پیشـــگیرانه می ب
ـــش  ـــا افزای ـــی موزه ه ـــوان حفاظت ـــرده و ت ـــت ک ـــت محافظ ـــات و جنای حم

ـــود. ـــت ش و تقوی
ـــوم  ـــای ایک ـــت از موزه ه ـــی مراقب ـــه بین الملل ـــز کمیت ـــل نی ـــن دلی ـــه همی ب
ـــراث  ـــت می ـــرای امنی ـــل ب ـــترکی را در ۲۳ آوری ـــه مش ـــل توصیه نام و اینترپ
ـــرای  مـــوزه داران ایجـــاد و خدمـــات  ـــی چالشـــی ب فرهنگـــی در زمـــان تعطیل
پلیـــس در زمـــان بحـــران COVID-۱۹  را در وبـــگاه رســـمی ایکـــوم  منتشـــر 

ـــل دســـترس اســـت. ـــز قاب ـــی دی اف آن نی ـــل پ ـــه فای ـــرد ک ک

ــد  ــور تاکیـ ــترک این طـ ــه مشـ ــن بیانیـ ــرفصل های ایـ ــن سـ در مهمتریـ
شـــده اســـت: »از آغـــاز بحـــران جهانـــی شـــیوع ویـــروس کرونـــا، 
ـــرای  ـــود را ب ـــای خ ـــت دره ـــور موق ـــه ط ـــدند ب ـــر ش ـــان ناگزی ـــای جه موزه ه
ـــه خودقرنطینگـــی  ـــوط ب ـــد. اقدامـــات مرب ـــدگان ببندن محافظـــت از بازدیدکنن
چالـــش بزرگـــی را بـــرای متخصصـــان مـــوزه ایجـــاد کـــرده کـــه بایـــد 

امنیـــت مجموعه هـــای خـــود را همچنـــان حفـــظ کننـــد. 
شـــورای بین المللـــی موزه هـــا )ایکـــوم( ســـرقت های اخیـــر در موزه هـــای 
ـــا وجـــود شـــرایط قرنطینـــه تـــداوم  بریتانیـــا و هلنـــد را محکـــوم می کنـــد و ب
ــی  ــیار حیاتـ ــا را بسـ ــی موزه هـ ــتم امنیتـ ــانی سیسـ ــود و به روزرسـ بهبـ

می دانـــد. 
ایکـــوم در دهه هـــای گذشـــته هچنـــان بـــه حمایـــت از جامعـــه جهانـــی 
موزه هـــا در جهـــت حفاظـــت از مجموعه هایشـــان و از طریـــق ارائـــه  
راهکارهـــا و ابزارهـــای ســـاده در رابطـــه بـــا امنیـــت پرســـنل حفاظـــت، 
ســـامانه های تشـــخیص نفـــوذ، دوربین هـــای مداربســـته، ارتباطـــات 

ــت.  ــه اسـ ــی پرداختـ ــی و گزارش دهـ درونـ

ــرد:  ــام ک ــردی اع ــی جهانگ ــازمان جهان س
ــه  ــش ب ــان در واکن ۹۶درصــد از مقاصــد جه
کوویــد ۱۹ ســفر را محــدود و یــا ممنــوع 
کردند.بــه گــزارش ایســنا، بســته شــدن 
ــروس  ــر شــدن وی ــا همه گی ــی ب ــی و دریای ــی، زمین بســیاری از مرزهــای هوای
کرونــا، ســازمان جهانــی جهانگــردی را بــر آن داشــته تــا در همــکاری بــا ســازمان 
ــا انتخــاب شــعار » فــردا ســفر کنیــد«، مســئولیت پذیری  جهانــی بهداشــت، ب
ــروس  ــیوع وی ــا ش ــه ب ــگری در مواجه ــت گردش ــترک صنع ــی و مش بین الملل
کرونــا را توســعه دهد.ایــن ســازمان کــه اختــال ایحادشــده در ســفر را بی ســابقه 
دانســته اســت، در تازه تریــن گــزارش اعــام کــرد: تقریبــا همــه مقاصــد جهــان 
از ژانویــه ســال ۲۰۲۰ )همزمــان بــا آغــاز ســال نــو( محدودیت هایــی را در زمینــه 
ــرای مهــار ایــن  ــد، برخــی حتــی گام بلندتــری برداشــته و ب ســفر اعمــال کردن

ــد. ــوع کرده ان ــل ممن ــور کام ــه ط ــفر را ب ــر، س ــروس همه گی وی
تحقیقــات اخیــر UNWTO  نشــان مــی دهــد: از تاریــخ ۶ آوریــل، ۹۶ 
ــال  ــافرتی اعم ــای مس ــان محدودیت ه ــر جه ــد در سراس ــد از کل مقاص درص

کرده انــد؛  حــدود ۹۰ مقصــد مرزهــای خــود را بــه طــور کامــل و یــا جزئــی بــه 
ــدأ،  ــه کشــور مب ــه ۴۴ مقصــد بســته ب ــی ک روی گردشــگران بســته اند، درحال
ــازمان  ــن س ــی ای ــافران بسته اند.بررس ــی از مس ــه روی بعض ــان را ب مرزهای ش
جهانــی از مناطــق مختلــف نشــان می دهــد: در منطقــه آفریقــا، آســیا، اقیانــوس 
 ۱۹-COVID آرام و خاورمیانــه، ۱۰۰ درصــد مقاصــد محدودیت هــای مربــوط بــه
ــد  ــکا ۹۲ درص ــاره آمری ــانده اند. در ق ــب رس ــه تصوی ــال ۲۰۲۰ ب ــه س را از ژانوی
ــن نســبت  ــا، ای ــه در اروپ ــی ک مقاصــد گام هــای مشــابهی برداشــته اند، در حال
ــد.  ــدود کرده ان ــفر را مح ــل، س ــخ ۶ آوری ــا از تاری ــه تقریب ــت ک ــد اس ۹۳ درص
ــل  ــا در مقاب ــی مرزه ــا جزی ــل ی ــا شــامل بســته شــدن کام ــن محدودیت ه ای
ــری  ــه درگی ــط خــاص مقاصــدی ک گردشــگران، ممنوعیت هــای مســافرتی فق
بیشــتری بــا ویــروس کرونــا داشــته اند،  تعلیــق کامــل یــا جزیــی پروازهــا در 
ــه  ــزا و اقدامــات دیگــری از جمل ــق صــدور وی ــا تعلی برخــی مقاصــد، ابطــال ی
الــزام بــه قرنطینــه یــا خودانزوایــی مســافران بــرای مــدت زمــان تعیین شــده در 
کشــور مقصــد و الــزام همــراه داشــتن گواهی هــای پزشــکی و ســامت هنــگام 

مســافرت اســت.  

آنکـه مرمـت  بـه  اشـاره  بـا  معـاون میراث فرهنگـی کشـور 
بناهـای تاریخـی آسـیب دیـده بـر اثـر بارندگـی بیش تـر از 
حـدی اسـت کـه فقـط از عهـده میراث فرهنگـی برآیـد گفت: 
اگـر ۱۰۰ میلیـارد تومـان اختصـاص یافتـه بـود، بسـیاری از 
بناهـای تاریخـی سـامان می یافت.به گـزارش خبرنـگار ایلنا، 
هـر سـال در چنیـن روزهایـی بـا بـارش باران هـای بهـاری و 
در برخـی شـهرها بـا سـیل روبه رو می شـویم. در ایـن میان 
آثـار و بناهـای تاریخـی از جملـه بخش هایـی هسـتند که به 
موجـب باران هـای شـدید آسـیب می بیننـد و بعضـا سـبب 
ریـزش بخش هایـی از ایـن بناهـا می شـود.هرچند بهـار ۹۹ 
نسـبت بـه بهـر ۹۸ بـا سـیاب های کمتـر و بـه تبـع تخریب 
بناهـای کمتـری همـراه بـود امـا بارش هـای اخیـر همچـون 
سـال های گذشـته خسـارت هایی بـه جـای گذاشـته اسـت. 
ضمـن آنکـه هنـوز بسـیاری از بناهـای تاریخـی که در سـیل 
بهـار ۹۸ )سـال گذشـته( تخریـب و آسـیب دیـده بودنـد، 
مرمـت و بازسـازی نشـده اند و بیـم آن مـی رود کـه برخی از 

ایـن میـراث بـرای همیشـه ناپدید شـوند.
در بهـار ۹۹ از یکسـو شـاهد ریـزش بخش هایـی از قنـات 
زارچ و همچنیـن مسـجد جامـع فهـرج یزد بودیـم و از دیگر 
سـو بخشـی از سـقف بـازار امین السـلطان در تهـران و البتـه 
بخشـی از دیوار کاخ سـعدآباد فروریخت. سـایر استان ها نیز 
از خسـارت هایی کـه بارش هـای بهـاری به بناهـا وارد کرده اند 
بی نصیـب نماندنـد. ایـن درحالی اسـت که هنوز آسـیب های 
پابرجاست.محمدحسـن  تاریخـی  بناهـای  بـه   ۹۸ سـیل 
طالبیـان )معـاون میـراث فرهنگـی کشـور( درایـن خصوص 
بـه خبرنـگار ایلنـا گفـت: اگـر ۱۰۰ میلیـارد تومانـی کـه سـال 
گذشـته بـه عنـوان خسـارت وارده سـیل بـه میرا ث فرهنگـی 
اعـام کـرده بودیم اختصـاص یافته بـود بسـیاری از بناهای 
تاریخـی سـر و سـامان می یافتنـد. حـال منتظـر هسـتیم 
ایـن اتفـاق بیافتـد. در این میـان مرمت تعـدادی از پل های 
تاریخـی ماننـد پل کشـکان، گاومیشـان، قلعـه فلک االفاک 
و ... را بـه صـورت اضطـراری انجـام دادیـم و این امر سـبب 

شـد تـا در سـیل اخیـر اتفاقـی برایشـان نیافتد. 

سوژه مرمت بناهای 
تاریخی آسیب 

دیده به عهده ما نیست

تُم گاوان، شگفتانه ای از کرانه هلیل

در موزه باستان شناسی جیرفت افزون بر 500 اثر تاریخی به نمایش درآمده است

ــه  ــال صبوران ــزاران س ــه ه ــم گاوان ک ُت
ــروز  ــود ام ــده ب ــل آرمی ــه هلی در کران
تمــدن  از  شــگفت انگیزی  تازه هــای 
اســرارآمیز جیرفــت را پدیــدار کــرده 

ــت. اس
دی مــاه ســال گذشــته بــرای نخســتین 
باســتانی  تپــه  نــام  انتشــار  بــار 
اجتماعــی  شــبکه های  در  ُتــم گاوان 
کشــف  تیتــر  بــا  خبرگزاری هــا  و 
یــک محوطــه باســتانی در ُتــم گاواِن 
ــدا  ــی پی ــل توجه ــاب قاب ــت، بازت جیرف
ــووالن  ــه مس ــد ک ــری نپایی ــرد و دی ک

از پایــان کاوش هــا در ایــن محوطــه 
ــار  ــف آث ــت کش ــد. درحقیق ــر دادن خب
ُتــم گاوان  محوطــه  در  ارزشــمندی 
ــان را  ــای باستان شناس ــار نگاه ه دیگرب
ــل  ــیه هلی ــدن حاش ــت و تم ــه جیرف ب

ــرد. ــره ک خی
ــه گفتــه باستان شناســان، تمــدن  ــا ب بن
هلیــل متعلــق بــه هــزاره ســوم پیــش 
از میــاد بــوده و دارای غنــای تاریخــی 
ــن تصــور  ــی اســت، مدت هــا چنی باالی
ــان  ــدن جه ــن تم ــه کهن تری ــد ک می ش
در ســومر عــراق ایجــاد شــده، امــا 
)عبادتــگاه(  زیگــورات  یــک  کشــف 
پنــج  از  بیــش  قدمــت  بــا  بــزرگ 
صابونــی  ســنگ  آثــار  ســال،  هــزار 

بــه  خشــتی  همچنیــن کتیبــه ای  و 
ــث  ــت باع ــناخته در جیرف ــی ناش خط
درخصــوص  باستان شناســان  شــد 
ــود  ــین خ ــای پیش ــا و ادعاه فرضیه ه
ــه شــهری در  ــد. اینک ــد نظــر کنن تجدی
مهمتریــن  روزگاری  هلیــل،  حاشــیه 
مرکــز تجــاری جنــوب شــرق ایــران 

ــت. ــل اس ــل تام ــا قاب ــوده واقع ب
ــت ســه  ــد جیرف ــه می دانی ــور ک همانط
رودخانــه هلیــل، ملنتــی و شــور دارد و 
ــه  ــور ب ــیل خیز کش ــق س ــی از مناط یک
ــل  ــال قب ــن س ــی رود، چندی ــمار م ش
ــث  ــد و باع ــانی آم ــیِل خروش ــک س ی
ــن  ــاله ای ــزار س ــد ه ــخ چن ــد تاری ش
ــرون  ــای تشــنه، بی ــار از دل خاک ه دی

ــام  ــود کــه ن ــد، درواقــع آن ســیل ب بزن
دقیانــوس را بــر ســر زبان هــا انداخــت.
ــراث  ــس اداره می ــاالری ریی ــد س محم
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
جیرفــت بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: 
در فصــل نخســت کاوش در منطقــه 
ــده و  ــم گاوان اطاعــات ارزن باســتانی ُت
جدیــدی از رونــد تکاملــی فرهنگ هــای 
جیرفــت و مردمــان حاشــیه هلیــل در 
ــت  ــرار گرف ــان ق ــار باستان شناس اختی
از  پیــش  دوران  بــه  مربــوط  کــه 
ــینی در  ــدن و شهرنش ــکل گیری تم ش

ــت. ــه اس ــن منطق ای
ــا بیــش  ــم گاوان ب وی تصریــح کــرد: ُت
از ۹ متــر ارتفــاع در فهرســت آثــار ملــی 
بــه ثبــت رســیده و بــر اســاس شــواهد، 
یعنــی  فرهنگــی  مهــم  دوره  ســه 
ــرغ و  عصــر مــس و ســنگ، عصــر مف
ــون  ــری همچ ــی دیگ ــای تاریخ دوره ه
هخامنشــی و اشــکانی را در خــود نهــان 
ــر  ــی در کمت ــن ویژگ ــت. ای ــرده اس ک
ــی  ــوزه فرهنگ ــتانی در ح ــه باس محوط
هلیــل رود دیــده می شــود و نشــانگر 

ــه اســت. ــن تپ ــدان ای ــت دوچن اهمی
رییــس اداره میــراث فرهنگــی جیرفــت 
ــای  ــفانه بخش ه ــت: متأس ــان داش بی
ــاب  ــل انق ــه در اوای ــن تپ ــی از ای بزرگ
ــن  ــده و از بی ــب ش ــدت تخری ــه ش ب
رفتــه اســت. ایــن وضعیــت به ویــژه در 
ــوده  ــی تپــه اســفناک تر ب بخــش جنوب
ــده  ــود ش ــوم آن ناب ــک س ــا ی و تقریب
اســت، ســاخت و ســازهای اطــراف 
محوطــه بــه ویــژه یــک پمپ بنزیــن در 
ــت -  ــفالته جیرف ــاده آس ــوب و ج جن
بندرعبــاس در غــرِب ُتــم باعــث تخریب 

ــت.  ــده اس ــا ش ــن بخش ه ــدی ای ج
باستان شــناس  شهســواری  میثــم 
جیرفتــی در خصــوص ُتــم گاوان بــه 
خبرنــگار ایرنــا گفــت:  ایــن تپــه ســال 
۱۳۴۵ در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت 
رســید و بعــد از آن هیــچ فعالیــت 
باستان شناســی در آن انجــام نشــد.

او نیــز تکمیــل فرآینــد کاوش هــای 
یــک  را  ایــران  در  باستان شناســی 
رویــا عنــوان کــرد و افــزود: همیــن 
کاوش هــای نیمــه کاره و ناتمــام باعــث 
ذهــن  در  زیــادی  ســواالت  شــده 
کاوش گــران بــدون پاســخ باقــی بماند.
شهســواری اظهــار داشــت: اگــر بتوانیــم 
ســه فصــل دیگــر در ُتــم گاوان کار کنیــم 
بــه نتایــج خوبــی دســت خواهیــم 
فصــل  کــرد:  تصریــح  وی  یافــت. 

ــار  ــل اعتب ــا حداق ــت کاوش را ب نخس
ــع  ــن کاوش درواق ــم و ای ــام دادی انج
در  و  فعالیــت کوچک مقیــاس  یــک 
ــک کاوش  ــذا ی ــود ل ــگاری ب حــد الیه ن
 ۲۰۰ نیازمنــد  تپــه،  ایــن  در  خــوب 
میلیــون تومــان اعتبــار اســت. ســوالی 
کــه ذهــن بیشــتر مــردم را درگیــر کــرده 
ایــن اســت کــه چــرا بــرای کشــف 
مــا  کشــور  فرهنگــی  پیشــینه های 
بودجه هــای مناســب درنظــر گرفتــه 
ــوال  ــن س ــم ای ــس گفتی ــود، پ نمی ش
ــه  را از یــک باستان شــناس بپرســیم ک
ــن پاســخی  ــود اســت و چنی ــل گ داخ
دریافــت کردیــم: بودجه هــا را ادارات 
کل بایــد تامیــن کننــد امــا خوب اســت 
ــه  ــه اینگون ــوال ب ــارات معم ــد اعتب بدانی

نمی یابــد. اختصــاص  پژوهش هــا 

درحالـی کـه سـال گذشـته مرمـت گنبـد 
و  حـرف  بـا  لطـف هللا  شـیخ  مسـجد 
امـا  بـود  همـراه  فراوانـی  حدیث هـای 
رونـد  ادامـه  از  میراث فرهنگـی  معـاون 
مرمـت ایـن گنبـد توسـط اسـتاد کار قبلی 
امـا تحـت نظـر یـک شـورا خبـر داد. یکی 
از موضوعـات چالـش برانگیـز در سـال ۹۸ 
مرمـت یکـی از ترک هـای گنبـد مسـجد 
شـیخ لطـف هللا بود.محمدحسـن طالبیان 
)معـاون میـراث فرهنگـی کشـور( باتاکید 
برآنکه نخسـتین اشـتباه در مراحل مرمت 
برچیـدن  لطـف هللا  شـیخ  مسـجد  گنبـد 

داربسـت های اطـراف گنبـد درحالـی بـود 
داشـت،  ادامـه  مرمـت  کارگاه  هنـوز  کـه 
تصریـح کـرد: بـا مرمـت یک قطـاع از این 
گنبـد می توان گفت تـازه در مرحله اول کار 
مرمـت قـرار گرفتیم. درعین حـال با توجه 
بـه آنکه کاشـی های گنبـد تغییـر نکرده اند 
و همان کاشـی ها دوباره اسـتفاده شـده اند 
فقـط نیاز بـود تا تمیـزکاری شـوند. چراکه 
دوغـاب و... روی کاشـی ها وجـود داشـت 
یادآورشـد:  نکرده بودنـد.او   تمیـز  را  آن  و 
مسـئوالن اسـتان عنـوان کردنـد، بـه دلیل 
آنکـه در هزینه هـا صـرف جویی کننـد این 

داربسـت را بازکردند ضمن آنکه همیشه به 
وجـود داربسـت به دور عالـی قاپو اعتراض 
وجـود داشـت و بـرای جلوگیـری از بوجود 
داربسـت ها  احتمالـی  اعتراضـات  آمـدن 
را از اطـراف گنبـد شـیخ لطـف هللا جمـع 

کردنـد. تصـور بـرآن بود که خدمتـی انجام 
داربسـت ها  بایـد  درحالـی کـه  می شـود 
نگهداشـته می شـد تـا بتـوان وضـع قبل و 
بعـد از مرمـت را از نزدیـک دیـد. اما اکنون 

داربسـت ها برپـا شـده اسـت.

مرمت گنبد مسجد شیخ لطف اهلل 
توسط استادکار قبلی ادامه دارد

اجرای 45 پروژه مرمتی در 
استان مرکزی

ــزی از  ــع دســتی اســتان مرک ــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنای ــر کل می مدی
ــام  ــاس اع ــر داد.براس ــتان خب ــال ۹۸ در اس ــی در س ــروژه مرمت ــرای 45 پ اج
روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان 
ــر فرهنگــی تاریخــی  ــت: در ســال گذشــته 22 اث ــزدی گف ــزی، علیرضــا ای مرک
اســتان در فهرســت میــراث ملــی بــه ثبــت رســید کــه از ایــن تعــداد هشــت اثــر 
در حــوزه میــراث غیرمنقــول، دو اثــر در حــوزه میــراث صنعتــی، چهــار اثــر در حوزه 
میــراث منقــول، ســه اثــر در حــوزه میــراث طبیعــی و پنــج اثــر در حــوزه میــراث 
ناملمــوس اســت.وی میــدان ارگ اراک، کاروانســرای حاجــی آبــاد زرندیــه و خانه 
هــای بــا ارزش تاریخــی نظیــر خانــه پراخــودی مقــدم و اعتصام الملک آشــتیان 
را از جملــه آثــار و بناهــای ثبــت شــده در فهرســت میــراث ملــی دانســت و افزود: 
شــرکت ماشــین ســازی اراک احــداث شــده در دهــه چهــل شمســی از مهمترین 
ــی کشــور در ماهشــهر در  ــراث صنعت ــه در همایــش می ــع کشــور اســت ک صنای
فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســید.  ایــزدی گفــت: در ســال ٩8 بیــش از 45 
پــروژه مرمتــی بــا اعتبــاری بالــغ بــر ١4 میلیــارد ریــال اجــرا شــد کــه از مهمترین 
آنهــا می تــوان بــه مرمــت گنبــد مســجد جامــع ســاوه، خانــه محســنی اراک و 

نیــز گنبــد امامــزاده ســهل بــن علــی)ع( آســتانه اشــاره کــرد. 

ته
نک

جیرفتی هـا خاطـرات تلخ دهه گذشـته را خـوب به یـاد دارند، 
همـان اوایلـی که حکایت گنج هـای کُنارصندل بر سـر زبان ها 
افتاد و میراث ملی سـرزمینمان دسـت خوش تاراج شده بود، 
چـه آثار گران بهایی که با حفاری های غیرمجاز، متالشـی نشـد. 
آری، تـا تدابیـر الزم بـرای حفاظت از گنجینه هـای هلیل اتخاذ 
شـد، ثروت هـای زیـادی بـه تـاراج رفـت. بـا یـادآوری وقایع 
آن دوره از شهسـواری در خصـوص نگرانـی مـردم نسـبت بـه 
حفاظـت الزم از ُتم گاوان سـوال کردیم. او گفت: خوشـبختانه 
در بحـث حفاظـت فیزیکـی از تپـه تاریخی ُتم گاوان مشـکلی 
نداریـم، ایـن تپـه دارای اهمیـت زیـادی اسـت چـون یـک 
تپـه چنـد دوره ای و از معـدود تپه هایـی اسـت کـه یافته های 
ارزشـمند و موثـری را بـه ما ارائـه خواهد داد. باستان شـناس 
جیرفتـی بـا بیـان اینکـه ُتـم گاوان متعلـق بـه دوره باسـتان 
اسـت گفـت: اطالعـات اندکـی داریـم اما اگـر کاوش هـا را با 
کیفیـت انجـام دهیـم کمـک می کنـد خالء هـای تاریخـی 

باستان شناسـی جیرفـت ُپر شـود.

میراثمیراث

شناسایی و ثبت نواهای آیینی رمضان در تهرانآغاز مرمت اضطراری نارین قلعه میبد
میراث فرهنگـی،  رئیـس 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
میبـد گفت: »حصـار دوم نارین 
قلعـه بااعتبـار 3میلیـارد و 5٠٠ 
میراث آریـا  می شـود.«به گزارش  مرمـت  ریـال  میلیـون 
میراث فرهنگـی،  اداره کل  روابط عمومـی  از  به نقـل 
مشـتاقیان  رسـول  یـزد،  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
کهن تریـن  از  یکـی  قلعـه  ناریـن  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا 
اسـت،  میبـد  تاریخـی شهرسـتان  آثـار  دیدنی تریـن  و 
گفـت: »قسـمت هایی از حصـار دوم ایـن قلعـه به صورت 

می شـود.« سـامان دهی  و  مرمـت  اضطـراری 
او افـزود: »مرمـت این بنای ارزشـمند بااعتبار 3میلیارد و 

5٠٠ میلیون ریال از محل اسناد خزانه سررسید ۱۴۰۱ و از 
سـوی پیمانـکار واجد صاحیـت از طریق مناقصه عمومی 
عملیـات مرمت انجـام می شـود.«رئیس میراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی میبـد بابیـان اینکـه ناریـن 
قلعه میبد در سـال ۵۴ با شـمارٔه ۳۴۹۰ در فهرسـت آثار 
ملی به ثبت رسـیده اسـت، اظهار داشـت: »سـامان دهی 
ایـن بنـا مرمـت پی و دیوارهـا و نیز اجرای دیوار خشـتی 
و ایجـاد حریـم از مـزارع مجـاور را شـامل می شـود.« او 
افـزود: »ناریـن قلعـٔه میبـد یکـی از بناهـای تاریخـی و 
باشـکوه ایران کهن در دوران ساسـانی اسـت که معماری 
و هنر سـازندگان آن، موجب تحسـین باستان شناسـان و 

تاریخ دوسـتان شـده است.«

میراث فرهنگـــی،  مدیـــرکل 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
اســـتان تهـــران بـــر لـــزوم 
ــی  ــای آیینـ ــایی نواهـ شناسـ
ـــت  ـــرای ثب ـــتندات ب ـــه مس ـــان و تهی ـــارک رمض ـــاه مب م

ــرد. ــد کـ ــراث معنـــوی تأکیـ ــا در فهرســـت میـ آن هـ
ــه نقـــل از روابط عمومـــی اداره کل  ــنا بـ ــزارش ایسـ به گـ
صنایع دســـتی  و  گردشـــگری  میراث فرهنگـــی، 
تهـــران، پرهـــام جانفشـــان خبـــر داد:  از معاونـــت 
ــا  ــا  بـ ــده تـ ــت شـ ــتان درخواسـ ــی اسـ میراث فرهنگـ
همـــکارِی فرمانداری هـــا، دهیـــاران و انجمن هـــای 
ـــان در  ـــاه رمض ـــی م ـــای آیین ـــایی نواه ـــی، شناس مردم

ــرد. ــرار گیـ ــتور کار قـ ــران در دسـ ســـطح تهـ
او بـــا بیـــان این کـــه بـــر ایـــن اســـاس قـــرار اســـت 
ــن  ــت ایـ ــه ثبـ ــدام بـ ــتندات اقـ ــه مسـ ــس از تهیـ پـ
ـــت:   ـــود، گف ـــی ش ـــار مل ـــت آث ـــوی در فهرس ـــراث معن می
ـــه از  ـــر منطق ـــا ه ـــده ت ـــث ش ـــران باع ـــی ای ـــوع فرهنگ تن
کشـــور نواهـــای آیینـــی و مذهبـــی خـــاص ایـــن مـــاه 

مبـــارک را بـــرای خـــود داشـــته باشـــند.
ــدگاری در  ــای مانـ ــد نواهـ ــرد: بی تردیـ ــد کـ وی تاکیـ
ـــدر،  ـــب های ق ـــم ش ـــار و مراس ـــع افط ـــحرخوانی، موق س
ـــظ  ـــرای حف ـــه ب ـــود دارد ک ـــران وج ـــتان ته ـــطح اس در س
ــان  ــد شناسایی شـ ــت نیازمنـ ــا نخسـ ــای آن هـ و احیـ

ـــتیم. هس
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دولـت از صنـدوق کارآفرینـی امیـد بـه ازای 
تعمیـر و اورهـال هر دسـتگاه اتوبـوس ۲۵۰ 
میلیـون تومـان وام قرض الحسـنه پرداخت 
می کنـد، از ایـن رو درخواسـت ما بـرای ۲۰۰ 

دستگاه اتوبوس مورد موافقت قرار گرفت.
علـی کمالـی زاده در حاشـیه دیدار با رئیس 
سـازمان برنامه و بودجه کشـور که با حضور 
اسـتاندار البـرز صـورت گرفت، افـزود: هفته 
گذشـته اسـتاندار البرز به صورت سـرزده از 
روند پیشـرفت پـروژه کمربند شـمالی کرج 
بازدیـد کردنـد و بـرای اتمـام ایـن پـروژه تا 

پایان سال، مسائل و مواردی مطرح شد.
وی ادامـه داد: یکـی از ایـن مـوارد، بحـث 
اوراق مشـارکت بـود کـه نیـاز بـه موافقـت 

سازمان برنامه و بودجه کشور داشت.

ایـن مسـئول گفـت: در کمتـر از چهـار روز 
پس از بازدید، اسـتاندار البرز هماهنگی های 
الزم انجـام داده و با رئیس سـازمان برنامه 
و بودجه کشـور دیدار کردیم.وی خاطرنشان 
کـرد: از اسـتاندار البـرز تشـکر مـی کنم چرا 
کـه در حوزه پروژه های زیر سـاخت اسـتان 
و کانشـهر کـرج، فعالیـت بسـیار خوبـی را 
دارنـد و بـه طـور قطـع ثمـره ایـن اقدامات 

برای مردم به یادگار خواهد ماند.
شـهردار کـرج اضافـه کرد: نوسـازی نـاوگان 
اتوبوسـرانی شـهر را در ایـن دیـدار مطـرح 
کردیـم، دولـت از صنـدوق کارآفرینـی امید 
دسـتگاه  هـر  اورهـال  و  تعمیـر  ازای  بـه 
وام  تومـان  میلیـون   ۲۵۰ اتوبـوس 
قرض الحسـنه پرداخـت می کنـد از ایـن رو 

درخواسـت مـا بـرای ۲۰۰ دسـتگاه اتوبوس 
بـود که مـورد موافقت قـرار گرفت.وی گفت: 
تهاتـر طلب شـهرداری کرج از دسـتگاه های 
ایـن  بـا بدهـی بانک هـا بـود کـه  دولتـی 
موضـوع نیـز در قالـب ۱۰۰ میلیـارد تومان با 
دسـتور رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه 

کشور تا پایان سال ۹۹ محقق می شود.

افزایش میزان تولید و توزیع 
آسفالت تا 250 هزار تن در کرج

 هـم چنیـن وی بـا بیـان اینکـه بهسـازی 
آسـفالت معابـر از جملـه مهمترین مسـائل 
مدیریـت شـهری اسـت، اظهـار کـرد: طبـق 
آمار سـازمان عمـران و بازآفرینـی فضاهای 
شـهری شـهرداری، میزان آسـفالت تولید و 

توزیع شـده در سـال ۹۸ در کـرج ۲۱۵ هزار 
تـن بـوده و در سـال قبـل از آن ۱۰۵ هزارتن 
افزایـش  نمایانگـر  رسـیده کـه  ثبـت  بـه 
چشـمگیری در این حوزه طی سـال گذشته 
اسـتوی با اشـاره به وضعیت آسـفالت های 
سـطح شـهر، اضافه کرد: با توجه به سـطح 
صـورت  حفاری هـای  میـزان  بارندگی هـا، 
گرفته توسـط دسـتگاه های خدمات رسـان 
شـهری و نیازهایـی کـه از سـالیان گذشـته 
انباشـت شـده بـا اسـتانداردهای مطلـوب 

فاصله دارد.
شـهردار کـرج خاطرنشـان کـرد: آنچـه در 

حـوزه آسـفالت بـرای سـال جـاری در نظـر 
گرفته شـده اسـت، افزایش میـزان تولید و 
توزیـع آسـفالت تـا ۲۵۰ هزارتن بـوده که به 
صورت ویژه در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه شـیوع ویـروس کرونـا و 
اقـدام نیروهـای مردمـی در راسـتای تولید 
ماسـک و گان پزشـکی، خاطرنشـان کـرد: 
دشـوار  روزهـای  ایـن  در  اسـتان  جوانـان 
انتشـار بیمـاری کرونا بـه طور شـبانه روزی 
ماسـک تولیـد و آن را در بیـن کادر درمانی، 
توزیـع  بضاعـت  کـم  افـراد  و  نیازمنـدان 

می کند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل منابــع 
طبیعــی و آبخیــزداری خراســان رضــوی ، طــی 
 ، منتخــب  نماینــده  پــروژه  ایــن  بازدیــد 
ــاد  ــر جه ــه ، مدی ــی فقی ــده ول ــدار ؛ نماین فرمان
کل  مدیــر   ، چنــاران  شهرســتان  کشــاورزی 

داشــتند  حضــور  اســتان  طبیعــی   منابــع 
ــه  ــا توجــه ب ــدار شهرســتان بیــان کــرد : ب فرمان
و  آبخیــزداری  هــای  پــروژه  بخشــی  اثــر 
رســوبات  و  ســیل  کنتــرل  در  آبخوانــداری 
ــروژه  ــودن اجــرای ایــن پ ضــرورت ادامــه دار ب

هــا در ســطح شهرســتان را خواســتار شــد و 
ــداری را  ــروژه آبخوان ــاز ۲ پ ــرای ف ــی اج طراح
بــا مشــارکت آســتان قــدس رضــوی و اداره کل 
ــزداری خراســان رضــوی  ــع طبیعــی و آبخی مناب

داشتند. تاکید 
ــع  ــر کل مناب ــی مدی ــا صحرائ ــه علیرض در ادام
طبیعــی و آبخیــزداری خراســان رضــوی گفــت :  
بــا توجــه  بــه عملکــرد  طــرح هــای آبخیــزداری 
ــز  ــای آبخی ــوزه ه ــطح ح ــداری در س و آبخوان
متــر مکعــب  میلیــون   ۴۰۰ اســتان ســالیانه 
ــفره  ــه س ــب تغذی ــرل و موج ــا کنت ــیاب ه س
هــای آب زیــر زمینــی و همچنیــن کاهــش 

خســارات سیل می شود .

معــاون  روشــندل   محمــود  پایــان  در 
آبخیــزداری اســتان اظهــار نمــود: پــروژه پخــش 
ســیاب جمعــاب چنــاران در بــاال دســت دشــت 
مشــهد واقــع شــده کــه ایــن پــروژه در مســاحت 
احــداث  دریاچــه   ۱۶ قالــب  در  و  هکتــار   ۷۰
ــون  ــازن ۲ میلی ــه دارای مخ ــت ک ــده اس گردی
متــر مکعــب مــی باشــد و ســالیانه بیــش از ۲۰ 
میلیــون متــر مکعــب ســیاب را کنتــرل نمــوده 
و موجــب تغذیــه ســفره هــای آب زیرزمینــی و 
نقــش بســیار مهمــی در تامیــن آب شــرب 
ــیل  ــارات س ــش خس ــهد و کاه ــتان مش شهرس

به مناطق پایین دســت را دارد .

وحیـد مقـدم سـلیمی افـزود: بـا وجـود تمامـی اقدامـات صورت گرفته 
بـرای پیشـگیری از شـیوع بیمـاری کرونا، بـا توجه به مبهم بـودن زمان 
عبور از بحران باید تمامی اقشـار جامعه همچنان اصول پیشـگیرانه را با 
دقـت مراعات کـرده و از انجام هر گونه فعالیت های عمومی غیرضروری 
بپرهیزند.سرپرسـت معاونت خدمات شهری و مسوول کارگروه سامت 
شـهرداری قزویـن گفت: بـرای مقابله بـا کرونا رعایت بهداشـت فردی و 
حفـظ فاصلـه فیزیکـی از ضدعفونـی کردن فضاهـای عمومـی اثرگذارتر 
است.مسـوول کارگروه سـامت شـهرداری قزوین اضافه کرد: در راستای 
اجـرای طـرح فاصله گـذاری اجتماعـی و به منظـور پیشـگیری از تجمـع 
مردم در اماکن عمومی، زیرمجموعه های فرهنگی و تفریحی شـهرداری 
از جملـه بوسـتان های شـهری، بازیگاه های سرپوشـیده کـودک، منطقه 
نمونـه گردشـگری باراجیـن، دهکـده طبیعـت، کاس هـای آموزشـی و 
فرهنگـی سـازمان فرهنگـی و ورزشـی شـهرداری، سـالن های ورزشـی 
شـهرداری، خانـه شـطرنج بوسـتان ملـت و سـرویس های بهداشـتی 

سطح شهر تا اطاع ثانوی تعطیل است.

شهردار کرج خبر داد: 

پرداخت وام 50 میلیاردی برای نوسازی 
اتوبوس های فرسوده

بازدید از پروژه پخش سیالب جمعاب 
 شهرستان چناران 

ضدعفونی  و گندزدایی معابر و 
اماکن قزوین همچنان ادامه دارد

کارکنان شرکت غار علیصدر 
با تعطیلی غار بیکار شدند 

همدان

همـدان_ سـاراپرویزی سـاالر/ کارکنـان شـرکت 
افـرادی  جملـه  از  همـدان  علیصـدر  سـیاحتی 
هسـتند کـه به دنبـال تعطیل شـدن غـار علیصدر 

بیکار شده اند.
مهـدی مجیـدی با اشـاره به تعطیلـی غارعلیصدر 
و معرفـی پرسـنل ایـن غـار جهـت دریافـت بیمه 
غـار  پرسـنل  از  تعـدادی  بـرای  بیـکاری گفـت: 
علیصـدر، پیامـک عدم مشـمولیت بیمـه بیکاری 
ارسـال شـده اسـت کـه از طریـق اداره کار اسـتان 

پیگیر رفع این مشکل هستیم.
همزمـان بـا شـیوع کرونا در کشـور خیلـی از افراد 
شـغل خـود را از دسـت دادنـد و دچـار مشـکات 

اقتصادی شده اند.
مهدی مجیدی، سرپرسـت این شـرکت سیاحتی 
چنـدی پیش با اشـاره به خسـارت هفـت میلیارد 
تومانـی و همچنیـن بیـکار شـدن پرسـنل ایـن 
شـرکت  اعام کرده بود کـه ۷۰ درصد از نیروهایی 
کـه بـه دنبـال تعطیلـی غـار کار خـود را از دسـت 
داده انـد جهـت دریافـت بیمـه بیـکاری معرفـی 
شـده انـد. امـا با توجه بـه این اظهـارات، ما امروز 
شـاهد تحصن پرسـنل شرکت سـیاحتی علیصدر 

به دلیل عدم محقق شدن وعده ها بودیم.
مجیـدی بـا بیـان اینکـه بـه دلیـل تعطیـل غـار 
و  مسـافر  آنجـا  مـا  القاعـده  علـی  علیصـدر، 
گردشـگری نداریـم گفـت: بالطبـع ایـن نیروهـا 
نمـی تواننـد آنجـا خدمتـی ارائه بدهند و شـرکت 

هم نمی تواند قراردادی ببندد.
شـرکت  پرسـنل  نـام  ثبـت  بـه  اشـاره  بـا  وی 
سـیاحتی علیصـدر جهـت دریافـت بیمـه بیکاری 
گفـت: بـا توجه بـه اینکه ایـن افراد سـالهای قبل 
نیـروی مـا بودنـد و قـرارداد داشـتند در سـامانه 
بیمـه بیـکاری ثبـت نـام کردنـد کـه بـرای یـک 
تعدادشـان پیامکـی ارسـال شـده کـه مشـمول 

بیمه بیکاری نمی شوند.
سرپرسـت شـرکت سـیاحتی علیصدر ادامـه داد: 
در ظاهـر بـرای نیروهـای یک سـاله قـرارداد بیمه 
بیـکاری تایید شـده اسـت ولـی بـرای نیروهایی 
کـه زیـر یک سـال و فصلی هسـتند پیامک عدم 

مشمول بیمه بیکاری ارسال شده  است.
وی افـزود: مـا امـروز متوجه این موضوع شـدیم 
و جلسـات متعـددی در اسـتانداری و از طریـق 
مدیـر عامـل اداره کار اسـتان هم پیگیـری کردیم، 
ایشـان هـم مجـدد بـا تهـران جهـت رفع مشـکل 

مکاتبه کردند.
مجیـدی تاکید کـرد: تایید دریافـت بیمه بیکاری 
در سـامانه ای اسـت کـه متولـی آن اداره کار و 
سـازمان تامین اجتماعی هسـتند و برقراری بیمه 
بیـکاری بـرای اینها در صاحیت ما نیسـت و اداره 

کار باید اقدامات الزم را انجام دهد.
وی بـا اشـاره بـه پرداخـت بسـته معیشـتی ۵۰۰ 
هزار تومانی به پرسـنل شـرکت سیاحتی علیصدر 
گفت: این افراد سـرمایه انسـانی شـرکت هستند 
و در ایـام پیـک مـی آیند االن هم مـا نمی توانیم 
جهـت  و  نداریـم  کاری  چـون  ببندیـم  قـرارداد 
پرداخـت  را  معیشـتی  بسـته  ایـن  حمایتشـان 

کردیم.
سرپرسـت شـرکت سـیاحتی علیصدر ادامـه داد: 
پیگیـر  معیشـتی  بسـته  پرداخـت  بـر  عـاوه 
پرداخـت وام قرض الحسـنه به پرسـنل هسـتیم 

تا زندگی آنها دچار مشکل نشود.
غـار  تعطیلـی  براینکـه  تاکیـد  بـا  پایـان  در  وی 
موقتـی هسـت گفـت: پیگیـر آن هسـتیم کـه بـا 
رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی هـر زمـان کـه 
سـتاد کرونـا اعـام کنـد مجـدد خدمـات را بـه 
گردشـگران ارائه دهیم و تمامی پرسـنل مشـغول 

به کار شوند.

سودوکو شماره 1714
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افقی
  ۱ - شــاه تركان - از شهرهای 

پرتغــال ۲ - زر خالص - اغما - 

صاحب غزلیات شــمس ۳ - جوجه 

تیغی  - دوری گزیننده، دور شــونده 

- هافبــک هلند ۴ - قصه شــعرگونه 

عامیانــه - مــن و تو، ضمیر جمع، 

آب تازی - خانه پشــت به آفتاب 

- از مناطق جنگی جنوب كشــور ۵ 

- مخفف اگــر، بیماری جرب، کچل 

- درس نویســندگی، درس نگارشی 

- زبانــه آتــش - زن برعکس ۶ - اثر 

ژولیــن گرین - مهار، دهانه ۷ - 

نگهبان باغ، باغبان - درســت كردن، 

غلط گیری كردن، تراشــیدن موی سر، 

رفرم - اگر انگشــت ها جمع شــوند آن 

می شــوند، جوی آب ۸ - استخوان 

پشــت الک پشت - دندان شوی - 

پیــش رو ۹ - آفرینش - فراوان، 

كثیــر - نوعــی خنجر  ۱۰ - اثری 

از میــان کوندرا - میان وعده  ۱۱ 

- دفــاع فوتبــال - بر خاف - کفل 

- كلمه پرســش ۱۲ - فلز گلوله، 

فلز ســنگین - عضوی بین ســر و 

تن - پیشــوای زرتشتی - فرزند 

زاده، فرزند فرزند، شــيرين تر از 

فرزند،نســل ســوم ۱۳ - توبه كننده - 

پایتخت گرجســتان - کاه لبه دار ۱۴ 

- كمك رســانی، یاری دادن - بندری 

در فرانســه - حوله ۱۵ - پاریس  - 

خدای نقره ای

عمودی 
 ۱ - با حیا، خجل و شرمســار - نام 

قدیم یوگســاوی ۲ - جلو تر - اجازه 

دادن، گــوش، رخصت - بزرگی ۳ - 

فرســتاده - چاپخانه - از كشورهای 

آفریقایــی ۴ - صــد و یازده - گامت 

ماده، تخمك - کاغذ کاهی، شــبكه 

رایانــه ای - جابجایی هوا، هوای 

متحــرك، از عناصر اربعه، آماس، 

ورم و برآمدگــی روی بدن، نفخ ۵ - 

جهت، دید چشــم، نور اندک، در زبان 

ترکــی به آب مــی گویند - تابناك 

- صفت ســیب زمینی، بی غیرت، 

بــی تعصب - مادر لر، بیماری، 

تصدیق روســی ۶ - رنگی از خانواده 

ســبز - فرو رونده و غرقه ، غوطه ور 

شــده ۷ - زالزالک  - مخفف اروپا 

و آســیا - محل دفن ۸ - امر به 

مانــدن  - صداها - رییس، مهتر 

قوم ۹ - از یاد بردن - شــخصی که 

به تجزیه امپراطــوری عثمانی کمک 

کرد - از افعال ربطی ۱۰ - نویســنده 

فرانســوی - رنگ سرخ، با آن رنگ 

ماتــادور گاو را عصبانی می کند 

۱۱ - دریا - نیزه دار - رســا - شــهر 

مذهبــی، من تبریزی ۱۲ - دانه 

كش بی آزار - حــرف تعجب، تعجب 

زنانه، گشــوده - برنا - منحوس ۱۳ 

- بســیار الفت گیرنده، زود جوش 

- کشور - شــهره آفاق است، مشهور 

۱۴ - نوار ابریشــمی - مور چه کوچک 

- شــبان ۱۵ - التهاب سینوس - 

ها بچه  تنقات 
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 پیام
 ایران

حرکت قطارهای حومه ای تهران از سر گرفته شد
استانداری تهران اعام کرد: حرکت قطارهای حومه ای تهران در پی شیوع کرونا ۲ ماه متوقف شد که با همان قیمت قبلی از 
سر گرفته شد. قیمت قطارهای حومه ای تهران هیچ تغییری نکرده است و مسافران می توانند بلیت این قطارها را بدون افزایش 
قیمت و به صورت اینترنتی خریداری کنند.  

مفقودی
ــدل  ــژو 405 م ــواری پ ــبز س ــرگ س ــند و ب س
13۹1 نقــره ای متالیــک رنــگ بــه شــماره  
شاســی  شــماره  و  موتــور124۹0318770 
شــماره  بــه   NAAM11CA۹CR4857۹4
پــالک 73 ایــران 354 ب 7۹متعلــق بــه بهروز 
ــار ســاقط  ــود واز درجــه اعتب ــژاد مفق ــی ن مصل

ــت . ــده اس گردی

بحرانکمآبیراجدیبگیریم
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 پیام
ایران

ضربه کرونا به اقتصاد ضعیف عشایر 
خراسان شمالی

سوء استفاده دالل ها از بازار دام در خراسان شمالی با شیوع ویروس کرونا

همیشـه جامعـه عشـایری جـزء قشـر 
مولـد در کشـور محسـوب مـی شـدند 
ایـن  از  شـمالی  خراسـان  عشـایر  کـه 

نیسـت. مسـتثنا  قضیـه 
خراسـان شـمالی دارای بیـش از پنـج 
هـزار خانوار عشـایری دارد که به شـغل 
سـاالنه  و  هسـتند  مشـغول  دامـداری 
دام عشـایری سـاالنه  راس  هـزار   ۳۰۰

روانـه بـازار مصـرف مـی شـود.
امـا گاهـی اوقـات ایـن قشـر از جامعه 
اقتصـادی  هـای  تاطـم  تاثیـر  تحـت 
قـرار گرفتـه  و ضـرر و زیـان هایـی را 
متحمـل شـده انـد، کـه ایـن بار شـیوع 
ویـروس کرونـا دوبـاره آن هـا را درگیر 

کـرد و ایـن مرتبـه عشـایر ایـن اسـتان 
بـه خاطـر شـیوع این ویـروس در حال 

دادن ضـرر و زیـان هسـتند.

عشایر از ترس کاهش
 بیشـتر قیمت، دام خود را 

روانه بازار می کنند
بسـیج  جامعـه  رئیـس  غامـی 
اشـاره  بـا  عشـایری خراسـان شـمالی 
بـه شـیوع ویـروس کرونـا گفـت: یکـی 
از مشـکاتی کـه در ایـن زمینـه بـرای 
جامعـه عشـایری اسـتان بـه وجود آمد 
موضـوع قرنطینه اسـتان به اسـتان بود 
کـه بـازار فـروش دام زنده عشـایری را 

تحـت تاثیـر قـرار داد.
وی افـزود: بـا شـیوع ویـروس مذکور، 
میـدان دام کـه محـل خریـد و فـروش 

دام زنـده اسـت، تعطیل شـد در نتیجه 
ایـن امر سـبب شـد تا قیمـت دام زنده 

بـه طور چشـم گیـری کاهـش یابد.
غامـی ادامـه داد: کاهـش قیمـت دام 
از یـک سـو و ورود دالل هـا از سـوی 
را  تولیدکننـدگان  ایـن  دیگـر مشـکات 
دو چنـدان کـرده اسـت، بطوریکـه دالل 
هـا دام هـا را خریـدای مـی کننـد امـا 
چـک سـه تـا چهـار ماهه بـه ایـن افراد 

پرداخـت مـی کننـد.
عشـایر  زمانیکـه  کـرد:  تصریـح  وی 
قصـد کـوچ از منطقه قشـاق بـه منطقه 
دام هـای  از  تعـدادی  دارنـد  را  ییـاق 
پـرواری را بـه فروش می رسـانند و در 
حـال حاضـر نیـز ایـن افـراد چـاره ای 
جـزء فـروش دام هـای پـرواری خـود 

ندارنـد.

سـوی  از  تصریـح کـرد:  مسـئول  ایـن 
بیشـتر  آمـدن  پاییـن  از  تـرس  دیگـر 
سررسـیدهای  فرارسـیدن  دام،  قیمـت 
اسـت  عواملـی  دیگـر  از  هـا  بانکـی 
تـا آن هـا چـاره ای  کـه سـبب شـده 
بـه فـروش دام خـود حتـی بـا قیمـت 

باشـند. نداشـته  پاییـن 

بهتر شدن وضعیت قیمت 
دام زنده با انجام خرید 

تضمینی
امـور  کل  مدیـر  پـور  قلـی  محمدرضـا 
عشـایری خراسان شـمالی نیز در ادامه 
در گفـت و گـو بـا ایسـنا، گفـت: فصـل 
بـه  قشـاقی  مناطـق  از  عشـایر  کـوچ 
مناطـق ییاقی زمانی اسـت که عشـایر 
پـرواری  هـای  دام  شـمالی  خراسـان 
خـود را بـرای فـروش عرضه مـی کنند.
وی افـزود: اما شـیوع ویـروس کرونا و 
کاهـش تعـداد مصرف کنندگان گوشـت 
قرمـز سـبب شـده تـا قیمـت دام زنده 
در بـازار کاهـش یابـد و عشـایر را دچار 

ضـرر و زیـان کند.
مسـئولیت  اینکـه  بیـان  بـا  پـور  قلـی 
تنظیـم بـازار بـا اداره کل صمـت اسـت، 
ورود  بایـد  اداره کل  ایـن  داد:  ادامـه 
جـدی بـه این موضوع داشـته باشـد تا 
عشـایر بیشـتر از این دچار ضرر و زیان 
نشـوند و ایـن اداره کل پیشـنهاد خرید 
تضمینـی دام را نیـز ارائـه داده اسـت.
وی بـا اشـاره به اینکه قیمـت دام زنده 
کاهـش یافـت امـا هیـچ تغییـری در 
قیمـت گوشـت قرمـز بـه وجـود نیامـد، 
اظهارکـرد: اگـر ایـن پیشـنهاد مصـوب 
قیمـت  در  خوبـی  خیلـی  تاثیـر  شـود 
دام زنـده خواهـد داشـت.به گفتـه وی 
دام  راس  هـزار   ۳۰۰ حـدود  سـاالنه 
بـازار خراسـان شـمالی  وارد  عشـایری 
مـی شـود که حدود ۴۰ درصـد آن مورد 
مصـرف داخـل اسـتان قرار مـی گیرد و 
ایـن بـه آن معناسـت کـه ۳۰ درصـد از 
گوشـت قرمـز اسـتان توسـط دام های 

عشـایری تامیـن مـی شـود.

سـوء استفاده دالل ها از بازار 
دام در خراسان شمالی با 

شیوع ویروس کرونا
عامـل  مدیـر  حصـاری  حسـینعلی 
و  گفـت  در  بجنـورد  اتحادیـه گاوداران 
دالل  اسـتفاده  سـوء  از  ایسـنا  بـا  گـو 
هـا در بـازار دام ایـن اسـتان بـا شـیوع 
ویـروس کرونـا خبـر داد.وی بـا اشـاره 
بـه اینکـه شـیوع ویـروس کرونا سـبب 
اسـت،  دامدارهـا شـده  متضـرر شـدن 
گفـت: بـا شـیوع ایـن ویروس تـا چند 
و گوشـت  شـیر  فـروش  گذشـته  روز 
بـه سـختی  مراکـز عرضـه  در  تولیـدی 
انجـام مـی شـد.حصاری افـزود: از روز 
گذشـته فـروش شـیر در بـازار دوبـاره 
جـان گرفتـه و مشـکل در ایـن زمینـه 
تاحـدودی در حـال حـل شـدن اسـت.
اسـتان  دامـداران  امـا  داد:  ادامـه  وی 
در بحـث دام زنـده و فـروش گوشـت 
هسـتند  مواجـه  مشـکل  بـا  زنـده 
طـور  بـه  زنـده  دام  قیمـت  بطوریکـه 
چشـم گیـری کاهـش پیدا کرده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول اظهارکـرد: در حـال 
حاضـر قیمـت هرکیلوگـرم بـره زنـده به 
۳۰ تـا ۳۵ هـزار تومـان رسـیده اسـت 
ایـن در حالـی اسـت کـه این رقـم قبل 
 ۵۷ تـا   ۵۵ ویـروس کرونـا  شـیوع  از 
هـزار تومـان بـوده اسـت.وی بـا بیـان 
اینکـه کاهـش قیمت دام زنـده موجب 
کاهـش قیمـت گوشـت قرمـز در بـازار 
نیـز شـده اسـت، تصریـح کـرد: قیمـت 
از  و  یافتـه  کاهـش  نیـز  سـنگین  دام 
کیلویـی ۲۸ هـزار تومـان بـه ۲۳ هـزار 
تومـان رسـیده اسـت.حصاری تصریـح 
شـیوع  هـا  دالل  متاسـفانه  کـرد: 
و  شـمرده  قیمـت  را  کرونـا  ویـروس 
وارد عرصـه شـده انـد بطوریکـه عـاوه 
بـر اینکـه دام زنـده را بـا قیمـت ارزان 
از  خریـداری مـی کننـد وجـه حاصـل 
خریـد دام را نیـز بعـد از گذشـت چهـار 
مـاه بـه دامـدار پرداخـت خواهنـد کرد.

ــه  مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان در پیامــی ب
مدیــران و روســای آمــوزش و پــرورش سراســر اســتان خاطر 
ــه آمــوزش هــای  ــش آمــوزان ب نشــان کــرد: دسترســی دان
مطلــوب از حقــوق بنیــادی و اساســی آنهــا اســت و مهمترین 
رســالت نهــاد تعلیــم و تربیــت اســت کــه تحــت هر شــرایطی 

و بــا اســتفاده از هــر روشــی بایــد اســتمرار داشــته باشــد.
ــط عمومــی آمــوزش  ــه گــزارش اداره اطــاع رســانی و رواب ب
و پــرورش اســتان کرمــان، احمــد اســکندری نســب ضمــن 
قدردانــی از تمامــی فرهنگیــان شــریف اســتان کــه در دوران 
ــه  ــف آمــوزش را ب ــا در اشــکال مختل ــروس کرون شــیوع وی
پیــش بــرده انــد خواســتار اســتمرار فراینــد یاددهــی و 

ــی شــد. ــری در شــرایط فعل یادگی
 مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان، بــا اشــاره بــه 
ــتم  ــوان سیس ــه عن ــاد ب ــامانه ش ــی س ــدازی و طراح راه ان
ــا قــوت و  مدیریــت یادگیــری، تاکیــد کــرد: امــر آمــوزش ب
ــا تکمیــل و  اســتحکام بیشــتری مســیر تکاملــی خــود را ت
انتهــای ســال تحصیلــی جــاری در تمامــی مناطــق اســتان با 

اســتفاده از روش هــای مختلــف طــی کنــد.
اســکندری نســب بــا بیــان ایــن کــه شــرایط پوشــش 
آمــوزش آنایــن )برخــط( بــه صــورت صددرصــدی در تمامــی 
مناطــق اســتان نیســت، بــر آمــوزش دانــش آمــوزان از روش 
ــه تهیــه درس نامــه هــای یادگیــری  هــای مختلــف از جمل
ــای بهداشــتی  ــکل ه ــت پروت ــا رعای ــوزش حضــوری ب و آم

تاکیــد کــرد.
  وی انجــام  فعالیــت هــای آموزشــی در بســتر ســامانه شــاد 
بــر اســاس شــاخص هــای کاس، معلــم و دانــش آمــوز را 
ضــروری دانســت و گفــت: بــه گونــه ای برنامــه ریــزی شــود 
تــا تحــت هــر شــرایطی کاس و یــا دانــش آمــوزی از 

ــد. آمــوزش جــا نمان
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان اظهار کــرد: روند 
آمــوزش در شــبکه شــاد بایــد بــه صــورت شــبکه ای تــداوم 
ــه  ــم ب ــدارس ه ــران م ــان و مدی ــد و کارشناس ــته باش داش
صــورت روزانــه تحلیــل و گــزارش فرصت هــا و تهدیدهــا را در 
راســتای تکویــن ایــن شــبکه بــه دبیرخانــه آمــوزش مجــازی 

اداره کل ارســال کننــد.
ــران،  ــق مدی ــارب موف ــرد: تج ــد ک ــب تاکی ــکندری نس  اس
ــازی،  ــوزش مج ــوزان در آم ــش آم ــای دان ــان و اولی معلم
ــی  ــوری معرف ــتانی و کش ــتفاده اس ــت اس ــایی و جه شناس
شــود.وی بــا تاکیــد بــر این که از ســایر اشــکال ارائــه خدمات 
آموزشــی نبایــد غافــل شــد، گفــت: بایــد تمامــی گزینــه های 
موجــود از جملــه برنامــه هــای تلویزیونــی، آمــوزش و آزمــون 
ــه  ــل ب ــری و تحوی ــای یادگی ــه بســته ه ــن، تهی ــای آنای ه

دانــش آمــوزان و... مــد نظــر قــرار گیــرد.
ــرایط  ــی را در ش ــران آموزش ــش راهب ــب نق ــکندری نس اس
فعلــی کــه وظیفــه هدایــت مــدارس روســتایی، کاس هــای 
چنــد پایــه و عشــایری را بــه عهــده دارنــد ضــروری دانســت 
و بــر برنامــه محــوری فعالیــت هــای آنــان مطابــق شــرایط 
موجــود و بــر اســاس توجــه بــه تفــاوت هــای فــردی تاکیــد 

کــرد.

عبــاس رضایــی در جلســه توســعه 
در  اســتان  الکترونیــک  دولــت 
و  اظهارداشــت:زمینه ها  اســتانداری 
اجــرای  بــرای  خوبــی  فرصت هــای 
ایــن  در  الکترونیــک  دولــت  کامــل 

دارد. وجــود  اســتان 
وی ادامــه داد: بایــد از ظرفیت هــای 
ــی و  ــی و تحقیقات خــوب شــهرک علم
منطقــه ویــژه فنــاوری اصفهــان در ایــن 
زمینــه بهتــر اســتفاده شــود تــا بتوانیــم 
دیــن خــود را بــه مــردم فهیــم اســتان 

ادا کنیــم.

ــا اشــاره بــه ایــن  اســتاندار اصفهــان  ب
در  الکترونیــک  دولــت  نقــش  کــه 
ــا بیشــتر و بهتــر  روزهــای شــیوع کرون
مشــخص  شــد، افــزود: کشــورهایی کــه 
از زیــر ســاخت های بهتــری در ایــن 
ــر  ــر درگی ــد کمت ــوردار بودن ــه برخ زمین
ــا  ــد کرون مســائل اداری شــدند و تهدی

ــد. ــل کردن ــت تبدی ــه فرص را ب
وی تصریــح کــرد: شــیوع کرونــا و 
مانــدن در خانــه، فرصــت خوبــی بــرای 
تمریــن اجــرای دولــت الکترونیــک 
بــود و مدیــر موفــق در واقــع تهدیدهــا 

را بــه فرصــت تبدیــل می کنــد.
ــک  ــت الکترونی ــی دول ــه رضای ــه گفت ب
و  مختلــف  کارایی هــای   و  ابعــاد 
خوبــی دارد و همــه بایــد بــرای اجرایــی 
شوند.اســتاندار  فعــال  آن  کــردن 
ــا بیــان اینکــه امــروز دیگــر  اصفهــان ب
بــرای  الکترونیــک  دولــت  اهمیــت 
ــاده اســت خاطرنشــان  ــردم جــا افت م
بیشــتری  آمادگــی  امســال  کــرد: 
ــری  ــات و پیگی ــزاری جلس ــرای برگ ب
ــک در  ــت الکترونی ــل دول ــرای کام اج
ــرد:  ــه ک ــود دارد.وی اضاف ــتان وج اس
ــرای  ــرای اج ــل ب ــت کام ــا هم ــد ب بای
و  اقــدام شــود  الکترونیــک  دولــت 
تصمیم هــای مســووالن در ایــن زمینــه 

بــرای مــردم ملمــوس باشــد.

استاندار: دولت الکترونیک به معنای 
واقعی در اصفهان محقق شود   

مجوز صدور 600 پرونده مشتقات نفتی 
کرمانشاه در سال ۹8 صادر شد

محمودرضـا نیـازی گفـت: ایـن کارگروه بـا محوریـت اداره کل اسـتاندارد و با حضور 
دسـتگاه های ذیربـط از جملـه دبیرخانـه کاالی قاچـاق، سـازمان صنعـت، معـدن و 
تجـارت و شـرکت پخـش فـرآورده هـای نفتـی اسـتان بـه منظـور تسـهیل در روند 
صـدور فرآورده هـای نفتی و حمایت از واحدهای تولیدی اسـتان تشـکیل می شـود.
وی اظهارداشـت: در یکسـال گذشـته و طـی ۲۰ جلسـه تشـکیل کارگـروه تعییـن 
ماهیـت، تعـداد ۶۰۰ پرونـده از انـواع فـرآورده نفتی از جمله محصـوالت الکیل بنزن 
خطـی، رافینیـت، روغـن دنـده، روغـن پایـه تصفیـه دوم، گریـس بر پایه کلسـیم، 
روغـن موتـور، روغـن هیدرولیـک، گریـس و انـواع قیـر در ایـن اداره کل بررسـی و 
مجـوز صـدور ایـن فرآورده هـا صـادر شـد، ضمـن اینکـه قریـب ۳۰ درصـد پرونـده  

فـرآورده هـای نفتـی مربوطـه ارسـالی از گمـرک اسـتان کردسـتان می باشـد.
مدیـرکل اسـتاندارد کرمانشـاه ادامـه داد: هـم اکنـون پنـج واحـد تولیـدی تحـت 
پوشـش در مرکـز اسـتان و منطقـه ویـژه اقتصادی اسـام آبادغرب، طـی اظهارنامه 
صادراتـی اقـدام بـه صـدور فرآورده هـای نفتـی و مشـتقات حاصـل از بـرش نفتـی 
شـامل هیدروکربن هـای سـبک و سـنگین، LAB و HAB کـرده کـه بعـد از نمونـه 
بـرداری و انجـام آزمایـش، پرونده مربوطـه در کارگروه تعیین ماهیـت فرآورده های 
نفتـی اسـتان مـورد بررسـی و در صورت عدم وجود مـواد یارانه ای، مجـوز صدور این 

محموله هـا صـادر می  شـود.

آذربایجان 
ایالم غربی

۳ هزار بسته معیشتی بین اقشار آسیب پذیر
 ارومیه توزیع شد

بازدید مدیر عامل شرکت آبفای استان ایالم  از 
تاسیسات آبرسانی شهرستان مهران

محمـدی زاده  مـا  علیرضـا 
سـتاد  هماهنگـی  جلسـه  در 
مشـارکت  هـای  سـاماندهی 
ارومیـه  شهرسـتان  مومنانـه 
افـزود: حمایـت خّیـران شهرسـتان از اقشـار آسـیب پذیر 
جامعـه پـس از شـیوع بیمـاری کرونـا، بسـیار قابـل توجـه 
بوده اسـت.وی توزیـع عادالنـه بسـته های معیشـتی در بین 
مـردم را ضـروری دانسـت و بیـان کـرد: سـتاد سـاماندهی 
مشـارکت های مومنانـه شهرسـتان تـاش می کنـد تـا در 
توزیع بسـته های معیشـتی، این اقام به دسـت نیازمندان 
برسـد.وی اضافـه کـرد: بخشـی از اقشـار جامعـه کـه در 

پـی شـیوع بیمـاری کرونـا، آسـیب مالـی دیده و از کسـب 
درآمـد بازمانـده انـد، مـورد توجـه جدی سـتاد سـاماندهی 

بـود. خواهنـد  شهرسـتان  مومنانـه  مشـارکت های 
فرمانـدار ارومیـه با اشـاره به ضرورت حفظ سـامت کارکنان 
واحدهـای تولیـدی اظهـار کـرد: بایـد تـاش شـود شـرایط 
بهداشـتی بـرای فعالیـت واحدهـای تولیـدی فراهـم شـود 
و کوتاهـی در قبـال جـان کارکنـان ایـن واحدهـا و مـردم 
پذیرفتنـی نیسـت. در پـی فرمایشـات رهبـر معظـم انقاب 
در خصـوص کمـک مومنانه، نهادهای مختلـف برای کاهش 
مشـکات مـردم بـه ویـژه اقشـار ضعیـف جامعه اقـدام به 

جمـع آوری مشـارکت هـای مردمـی کردند.

مدیرعامـل آبفـای اسـتان، بهمـراه 
مدیـران  و  معاونیـن  از  جمعـی 
از  مهـران   شهرسـتان  شـرکت 
تاسیسـات آبرسـانی ایـن شـهر از 
جملـه چاه های آبرسـانی ، پایانه مرزی ،منطقـه ویژه اقتصادی، 
ایـن شـهر بازدیـد نمودندبـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت آب 
وفاضـاب اسـتان ایـام: در ایـن بازدیـد مدیـر عامـل شـرکت 
آبفـای اسـتان بـا اشـاره به اقدامـات شـرکت آب و فاضـاب در 
جهـت مدیریـت و تامین آب شـرب گفت : بـا توجه به موقعیت 
اسـتراتژیک شـهر مهـران ،بعنـوان دروازه عالیـات تمـام تـاش 
کارکنـان شـرکت آب و فاضـاب اسـتان بـر این باشـد کـه عاوه 
بـر اینکـه کـه در فصـل گرمـا مـردم بـا کمتریـن مشـکل مواجه 

شـوند، مشـکات تامین آب منطقه ویژه اقتصادی، پایانه مرزی 
نیـز رفـع شـود.مهندس تیمـوری با بیـان اینکه طـرح جامع اب 
مهـران تصویـب شـده افـزود : جهـت رفع مشـکل افت فشـار و 
لولـه هـای فرسـوده نیـاز بـه اخذ مـاده ۲۳ اسـت کـه در صورت 
تصویـب، شـرکت آبفـای اسـتان از امادگی الزم در جهت شـروع 
عملیـات اجرایـی این طرح برخوردار اسـتوی ضمـن ابراز رضایت 
از عملکـرد و اقدامـات آبرسـانی انجـام شـده در این شـهر، اظهار 
داشـت:  تامین و توزیع آب شـرب شـهرها و روسـتا ها مستلزم 
تاش شـبانه روزی و مدیریت جهادی  می باشـد که به حمدهللا 
شـاهد این قضیه در شـرکت آب وفاضاب اسـتان هستیم .وی 
در ادامـه تاکیـد کـرد بـا حفـر و تجهیـز یـک حلقـه چـاه جدیـد 

میـزان تامیـن آب در ایـن شهرسـتان افزایـش مـی یابد.

هجوم ملخ های محلی 
به جیرفت کرمان

جهادکشـاورزی  سـازمان  رییـس 
جنـوب اسـتان کرمـان گفـت: هنوز 
بـه پیـک حمله ملخ هـای صحرایی 
نرسـیده ایم ولـی براسـاس گزارش 
سـازمان فائـو احتمـاال در نیمه دوم 
اردیبهشـت ماه سـال جاری شـاهد 
افزایـش هجـوم ایـن ملـخ هـا بـه 
اسـتان کرمـان باشـیم کـه پیـش 
بینـی مـی شـود تعـداد ایـن ملـخ 
ها نسـبت به سـال گذشـته بیشـتر 
در  برخـوری"  باشد."سـعید 
خصـوص  در  ایسـنا،  بـا  گفت وگـو 
انتشـار کلیپـی بـا مظنـون هجـوم 
مجـدد ملخ هـا بـه شـهر جیرفـت، 
گفـت: ایـن ملخ هـا محلی هسـتند 
صحرایـی  ملخ هـای  جـزء  و 
نیسـتندوی بـا تاکید بـر اینکه این 
ملخ هـا ماننـد ملخ هـای صحرایـی 
ادامـه  نمـی کننـد  نابـود  را  مـزارع 
داد: سـال هایی کـه حجـم بارندگی 
در ایـن منطقـه افزایـش پیـدا می 
زیـاد  نیـز  حشـرات  هجـوم  کنـد، 
می شـوند و ایـن ملخ هـا نیـز جـزء 
ایـن دسـته حشـرات می باشـند و 
محسـوب  آفـت  عنـوان  بـه 

نمی شوند.
جهادکشـاورزی  سـازمان  رییـس 
جنـوب اسـتان کرمـان در رابطـه بـا 
آخریـن وضعیـت هجـوم ملخهـای 
صحرایـی بـه اسـتان کرمـان عنوان 
کـرد: در برخی از مناطق شهرسـتان 
حاشـیه  و  قلعه گنـج  هـای 
جازموریان شـاهد حضـور ملخ های 
حـال  در  کـه  هسـتیم  صحرایـی 
و  می باشـیم  آنهـا  بـا  مقابلـه 
لحظـه  ایـن  تـا  خوشـبختانه 
خسـارتی به مـزارع کشـاورزی این 

منطقه وارد نشده است.

مدیرکل آموزش و پرورش گزیده ها
استان کرمان:

دسترسی دانش آموزان به 
آموزش های مطلوب، از 
حقوق اساسی آنها است

گزارش

فعالیت مجدد مرکز تعویض پالک یزد
مرکز تعویض پاک و نقل و انتقال وسایل نقلیه مرکز یزد از روز شنبه و بعد از تعطیات 

کرونایی با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و زوج و فرد بازگشایی شد. 

ایالم 
اهواز 

بازدید مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان 9۳ درصد خانوارهای روستایی ایالم از گاز طبیعی برخوردارند
از ناحیه کهگیلویه و بویراحمد

ایــام گفــت:  شــرکت گاز  مدیرعامــل 
هــم اکنــون ۹۳ درصــد خانوارهــای ایــن 
ــه  اســتان از گاز طبیعــی برخــوردار و بقی
ــد  ــج از آن بهره من ــه تدری ــال ب ــز امس نی

ــد شــد. خواهن
ــام در مجمــوع ۶۰۰  ــار داشــت: اســتان ای ــی اظه ــاس شــمس الله عب
روســتا دارد کــه تاکنــون ۴۵۹ روســتای دارای ســکنه معــادل ۹۳ 
درصــد خانوارهــای روســتایی از نعمــت گاز طبیعــی بهــره منــد هســتند.
ــتای  ــده و در راس ــل آم ــه عم ــزی ب ــه برنامه ری ــه ب ــزود: باتوج وی اف
ــام  ــرکت گاز ای ــی، ش ــر محرومیت زدای ــی ب ــت مبن ــت های دول سیاس
ســال گذشــته تعــداد ۸۲ روســتای اســتان را بــه شــبکه گاز سراســری 

متصــل کــرده اســت.
مدیرعامــل شــرکت گاز ایــام بــا بیــان اینکــه در ســال جــاری عملیــات 
ــادآور  ــت، ی ــدام اس ــت اق ــر در دس ــتای دیگ ــه ۵۷ روس ــانی ب گازرس

ــت گاز  ــتان از نعم ــد اس ــره من ــتایی به ــی روس ــرانه جمعیت ــد: س ش
طبیعــی هــم اکنــون ۹۳ درصــد بــوده کــه ایــن میــزان تــا پایــان ســال 

ــه ۹۹ درصــد خواهــد رســید. جــاری ب
ــبکه  ــتان از ش ــهری اس ــق ش ــورداری مناط ــزان برخ ــی می ــمس اله ش
ــه  ــه و پهل ــهرهای میم ــا ش ــت: تنه ــرد و گف ــان ک ــد بی گاز را ۹۹ درص
ــه  ــتند ک ــوردار نیس ــت گاز برخ ــران از نعم ــتان دهل ــاد شهرس ــن آب زری
ــب در  ــی مناس ــرفت فیزیک ــا پیش ــهر ب ــن ش ــه ای ــانی ب ــرح گازرس ط

ــت. ــت اجراس دس
وی افــزود: بــا تمــام عملیــات گازرســانی بــه ایــن ۲ شــهر باقــی مانــده 
تــا پایــان امســال ضریــب نفــوذ گازرســانی در شــهرهای اســتان بــه ۱۰۰ 

درصــد خواهــد رســید.
هــم اکنــون ۴۵۹ روســتا و ۲۳ شــهر اســتان ایــام از نعمــت گاز 

برخــوردار هســتند.

مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای 
خوزســتان از پــروژه هــای در دســت 
ــد  ــه و بویراحم ــه کهگیلوی ــرای ناحی اج
لــزوم  بــر  و  بازدیــد  شــرکت  ایــن 

تاکیــد کــرد. رو  پیــش  تابســتان  در  لیــکک  پســت  برقــداری 
ــئولین  ــراه مس ــه هم ــفر دو روزه ب ــن س ــزرگ در ای ــت ب ــود دش محم
محلــی از رونــد اجرایــی پــروژه خــط شــاهد- بهمئــی و پســت لیــکک 
بازدیــد و در کــم و کیــف رونــد اجرایــی ایــن پــروژه هــا قــرار گرفــت. 
ــه ظرفیــت  ــاز اول پســت لیــکک ب ــداری ف ــر برق ــد ب ــن بازدی وی در ای
ــن  ــرق ای ــا ب ــرد ت ــد ک ــال تاکی ــتان امس ــر در تابس ــت آمپ ۵۰ مگاول

ــرد. ــرار بگی ــل ق ــداری کام ــتان در پای شهرس

بازدیــد از پســت های ۲۳۰ کیلــو ولــت ســاران و اصلــی دوگنبــدان، 
ــار و پســت  ــاد، باشــت، بهمــن، مخت ــو ولــت جه پســت هــای ۱۳۲ کیل
۴۰۰ کیلــو ولــت یاســوج و گفتگــو بــا پرســنل ایــن پســت هــا از دیگــر 
برنامــه هــای ســفر دو روزه مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای 

ــت. ــوده اس ــد ب ــه و بویراحم ــه کهگیلوی ــتان ب خوزس
ــرق  ــرداری، معــاون طــرح هــای توســعه ب ــت بهــره ب سرپرســت معاون
ــرق منطقــه ای خوزســتان  ــرداری انتقــال شــرکت ب و مدیریــت بهــره ب

نیــز در ایــن بازدیدهــا حضــور داشــتند.
مســعود رضــا زاده مدیــر امــور بهــره بــرداری ناحیــه کهگیلویــه و 
از  گزارشــی  نیــز  خوزســتان  ای  منطقــه  بــرق  شــرکت  بویراحمــد 

مشــکات و تنگناهــای بــرق ایــن اســتان ارائــه کــرد .
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فلسفه تنهایی
نویسنده: الرس اسونسن
ترجمه: خشایار دیهیمی

انتشارات: نو

کتاب 

کارگردان و فیلمنامه: پگاه ارضی
خاصه:سعید مرد چهل و چهار ساله ای که 

همسرش را سال ها پیش در یک سانحه از 
دست داده با دختر دوازده ساله اش نبات زندگی 

آرام و شیرینی را در تهران سپری می کند.

فیلم نبات

گفتگو با کافکا
نویسنده: گوستاو یانوش

ترجمه: فرامرز بهزاد
انتشارات: خوارزمی

 یه مورچه اگه صد بارم دونه ش بیفته،
 صد دفعه ورش میداره، واسه چی!؟

واس اینکه امید داره...

پسرخاله

 - اگر عقل داشتم پیشت نمیموندم
 + چه خوب که عقل نداری...

لورل و هاردی

دیالوگ کتابفیلم دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

زمانی که ایران و روم برای قاطع 
ترین جنگ دنیای باستان آماده 

می شدند
اواخـر اپریـل سـال ۵۳ پیـش از میـاد، ایـران و 
روم در آسـتانه جنـگ كارهـه )ّحـران( قرار داشـتند 
كـه »دوپـوی« در صفحـه ۱۲۹ تالیف خـودـ  تاریخ 
جنـگـ  از آن بـه عنـوان قاطـع تریـن نبـرد نظامی 
بشـر در قـرون قدیم نـام برده اسـت. در این جنگ، 
كراسـوس كنسـول اول روم كشـته شـد و از ارتش 
آن امپراتـوری، كمتـر از پنـج هزار َتن موفـق به فرار 
شـدند. ایـن جنـگ اواخر بهـار روی داد. كراسـوس 
پس از سـركوب خونین قیام اسپارتاكوس تصمیم 
گرفـت بـا ایـران وارد جنـگ شـود تـا بـر شـهرت و 
ثـروت خـود بیافزایـد. سـنای روم از جنگ بـا ایران 
اكراه داشـت، زیرا كه به سـبب طول كشـیدن دوران 
صلح، از توان رزمی ایران به درسـتی آگاه نبود، ولی 

كراسـوس اصـرار بـر این جنگ داشـت.
     بـه نوشـته پلوتـارك، كراسـوس بـرای حملـه به 
ایـران هفـت لژیـون رومی و چهار هـزار پیاده كمكی 

آماده سـاخت. وی به منظور احتیاط، ده هزار سـوار 
غیـر رومـی از جمله هزار سـوار گالیائی )فرانسـوی( 
را هـم بـر ایـن نیرو اضافه كرد و با تجهیـرات فراوان 
عـازم جنـگ بـا ایـران شـد و پـای بر خاک سـوریه 
نهاد.اسـپهبد سـوِرنا سـرفرمانده ارتـش ایـران بـا 
سـپاهیان خـود كه به اسـلحه تازه مجهـز بودند و از 
یـک تاكتیك نوین اسـتفاده می كردند از تیسـفون 
عـازم جلوگیری از او شـد.دو ارتش در دشـت حرّان 
كـه رومیـان كارهـه )كارئـه( مـی خواندنـد بـه هـم 
رسـیدند. ّحـران به فاصله ای نه چنـدان دور از فرات 
شـمالی در دشـتی خشـك و ُپر باد و غبار بر سـر راه 
كاروانهـا، بـه ویـژه راهی كه به شـهر باسـتانی »اور« 
ختـم می شـد واقع شـده و آثـار باسـتانی آن هنوز 
باقـی اسـت. ِقدمـت ایـن شـهر بـه دو هـزار سـال 
پیـش از میـاد می رسـد. نـام آن از زبان سـومری 
گرفتـه شـده و بـه معنـای »چهـار راه مسـافران« 
اسـت. آب این شـهر از چاهها تامین می شـد. پس 
از رسـیدن دو ارتش به یكدیگر، كراسـوس دسـتور 
داد كـه سـربازانش آرایـش جنگـی به خـود بگیرند 
و تشكیل »تسـتودو Testudo« دهند. تستودو ها 

دژهای انسـانی مربع شـكل بودند كه هر ضلع آن را 
۱۲ نظامـی پیادِه دارای سـپرهای آهنی بزرگ كه در 
كنار هم می ایسـتادند تشـكیل می دادند و سـواره 
نظـام در داخـل ایـن دژهـا آمـاده حملـه در فرصت 
مناسـب می شـد و مجموعه این تسـتودو ها كه در 
كنـار هم قرار می گرفتند یك دژ عظیـم دارای دروازه 

های متعدد را تشـكیل مـی داد.
    رومیـان بـا ایـن عمـل، منطقـه و روش جنگ را، 
خـود انتخـاب مـی كردند و نیـروی دشـمن را وادار 
مـی سـاختند كـه در زمیـن آنـان وارد بـازی شـود. 
ولـی، این بار ایرانیـان تاكتیك جنگی خود را تغییر 
داده بودنـد و از سـاحهای تـازه ای اسـتفاده مـی 
كردنـد؛ سـواره نظـام زره پـوش و نیـز زوبیـن انـداز 
داشـتند و كمـان بـزرگ و تـازه سـاخته بودنـد و بـا 
شـتر بـه سـربازان در حال جنگ، مهمـات و آب می 
رسـانیدند. هر واحد پس از چند سـاعت جنگ باید 
به پشـت جبهـه برای اسـتراحت منتقل می شـد و 
كار سـواران سـبك اسـلحه، قطـع راههـای تداركاتی 
دشـمن و عمـا در محاصـره گرفتـن آن و جنـگ و 

گریـز بود.

میدونی چرا زندگیمون اینقدر کج و 
کوله است؟!  چون اونجاهایی که باید 

عذرخواهی کنی، داد میزنی...

نقطه کور

دیالوگ کتاب 

 The Catcher in the کتاب ناتور دشـت با عنوان اصلی
Rye اثر بسـیار مشهور و برجسـته جروم دیوید سلینجر است 

که در سـال ۱۹۵۱ منتشر شـد و طبق آخرین آمارها تاکنون 
بیشـتر از ۶۵ میلیون نسـخه از آن در سراسـر جهان به فروش 

رفته اسـت. این رمان کتابی شـاخص در ادبیات آمریکا 
محسـوب می شـود و به بیش از ۳۵ زبان نیز ترجمه شده 

است.
خاصه داسـتان کتاب ناتور دشت

شـخصیت اصلـی رمـان، هولـدن کالفیلـد، نوجوانـی ۱۷ سـاله  
اسـت. او در جایـی شـبیه مرکـز توانبخشـی یـا مرکـز درمانـی 
و یـا چیـزی شـبیه بـه ایـن اسـت کـه قصـد دارد چنـد روز 
از زندگـی مزخرفـش را در کریسـمس پارسـال بـرای روانـکاو 
ماجراهایـی  نیـز  رمـان  اسـاس  و  پایـه  تعریـف کنـد.  خـود 
اسـت. افتـاده  اتفـاق  هولـدن  بـرای  روز  سـه  در   اسـت کـه 
قهرمـان کتـاب ناتور دشـت داسـتان خـود را از مدرسـه ای آغاز 
می کنـد کـه بـه تازگـی از آن اخـراج شـده امـا این قضیـه را از 
خانـواده خـود مخفی نگاه داشـته اسـت و می خواهـد تا زمانی 
کـه نامـه مدیـر مدرسـه بـه دسـت پدر و مـادرش می رسـد آزاد 
باشـد و حتـی بـه فـرار از خانـه هـم فکـر می کنـد. او قبـا هـم 
چندیـن بـار از مدرسـه اخراج شـده بـود اما این بـار ماجرا فرق 
می کنـد. در ادامـه وقتـی بـا هم اتاقـی اش یک دعوای حسـابی 
اصلـی  و ماجراهـای  بیـرون مـی زد  از خوابـگاه  راه می انـدازد 
کتـاب از اینجـا آغـاز می شـوند. خـروج هولـدن از خوابـگاه و 
وارد شـدن او بـه دنیـای بیـرون و روبـه رو شـدن او بـا مـردم 
جامعـه و همچنیـن وانمـود کـردن هولدن بـه اینکـه آدم بالغی 
اسـت. بزرگسـالی  بـه  دوران کودکـی  از  انتقـال  نمـاد   اسـت، 

قسـمت هایی از کتاب ناتور دشت
»زندگـی واقعـا یـه جـور بازیـه پسـرجان. زندگی یه جـور بازیه 

کـه بـا توجه بـه مقـررات بازیـش می کنن«
 »ُدُرّسـه آقـا. می دونـم کـه زندگـی یـه جـور بازیـه. می دونـم.«

چه بازی ای، چه کشـکی، چه پشمی.
 بـازی! اگـه طـرِف کلـه گنده هـا باشـی قبـول دارم بازیـه. ولی 
اگـه طـرِف دیگـه باشـی، طرفی کـه کله گنده هـا نیسـتن، دیگه 
بـازی چـه معنـی داره؟ هیچ چـی. هیچ بـازی ای در کار نیسـت.

عنوان: کتاب ناتور دشت
 نویسنده: جی. دی. سلینجر

 ترجمه: محمد نجفی
انتشارات: نیال

روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان

مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان و شعب تابعه

آگهی مناقصه امور حمل و نقل

مدیریــت شــعب بانــک کشــاورزی جنــوب کرمــان در نظــر دارد 8 دســتگاه خــودرو مــورد 
ــق اشــخاص حقوقــی و  ــق مناقصــه عمومــی و از طری ــاز خــود و شــعب تابعــه را از طری نی
ــه  ــذا از کلی ــد . ل ــن نماین ــل تامی ــرح ذی ــه ش ــرایط ب ــد ش ــل واج ــل و نق ــات حم موسس
ــی  ــوت بعمــل م ــل مجــاز دع ــی واجــد شــرایط و موسســات حمــل و نق اشــخاص حقوق
آیــد در صــورت تمایــل بــه شــرکت در مناقصــه ، بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 
)ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  مراجعــه و نســبت بــه دریافــت اســناد و شــرایط 

شــرکت در مناقصــه اقــدام نماینــد.

نام دستگاه مناقصه گذار : مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان
موضوع مناقصه : تامین 8 دستگاه خودروی سمند ، پژو 405 و پارس مدل ۹5 به باال با راننده

تضمیــن شــرکت در مناقصــه : مبلــغ 200/000/000 ریــال در قالــب ضمانتنامــه بانکــی ) بجــز بانــک کشــاورزی (، چــک 
تضمینــی و یــا واریــز وجــه نقــد بــه حســاب شــماره 731521160 نــزد بانــک کشــاورزی

4_متقاضیــان بایســتی ظــرف مهلــت پنــج روز از تاریــخ انتشــار آگهی بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( 
مراجعــه و نســبت بــه دریافــت اســناد شــرکت در مناقصــه اقــدام و حداکثر تــا تاریخ

22 / 2 / ۹۹ نسبت به بارگذاری پیشنهادات خود در سامانه مذکور اقدام نمایند.
5-پــاکات و پیشــنهادات ارائــه شــده در ســامانه در تاریــخ23 / 2 / ۹۹ راس ســاعت ۹ صبــح در محــل مدیریــت شــعب 

بانــک کشــاورزی بازگشــایی و مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفت .
بانک در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار می باشد.

نوبت دوم

نجاتآبهدیهایبه
آیندگاناست

ــی ۱۷۱۴  یکشــنبه ۷ اردیبهشــت ۱۳۹۹     ســال شــانزدهم      شــماره پیاپ

روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی 

گرافیک: ندا صفاریان

محیط زیست: نیما افشار

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

اداری : راضیه زنگی آبادی، 
محمدرضا وزیری نسب 

 جدول: شیوا کرمی
فناوری: رضا بهرام نژاد

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

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

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

@payamema
@payamema www.payamema.ir
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تماس مدیرمسوول: 88019846 - 021

ــا: ــه ای پیام م ــالق حرف ــه اخ آیین نام
www.payamema.ir/akhlagh

نشانی: تهران – خیابان جانبازان غربی نبش کرمان جنوبی ساختمان سبز پالک 324
/  تماس :  32487477-034نشانی : کرمان- میدان ازادی - خیابان شهید بهشتی - شهید بهشتی 10 - نبش شرقی 2

/ نمابر:021-89776547 توزیع:موسسه اطالعات  )02129999(
چاپ تهران: ایرانیان  )02155275770(

چاپ کرمان: مهدوی  )034-32134838(


