
ورود سازمان بازرسی به مصوبه دستمزد کارگران

تخصیص بسته های حمایتی شرکت های حمل و نقلیدارندگان سهام عدالت از فروش شتاب زده خودداری کنند

دبیـرکل کانـون عالـی انجمن هـای صنفـی کارگـران از 
دسـتور رئیـس قـوه قضاییـه به سـازمان بازرسـی کل 
کشـور برای بررسـی مصوبه دسـتمزد ۱۳۹۹ و تشکیل 
هرچـه سـریع تر جلسـه ای بـا حضـور اعضای شـورای 
عالـی کار خبـر داد.هـادی ابوی در گفت وگو با ایسـنا، با 
تشـریح جزییات دیدار شب گذشته جمعی از کارگران 
و تولیدکننـدگان بـا رئیس قوه قضاییـه در هفته کارگر 
اظهار کرد: در این جلسـه تعـدادی از مدیران کارخانه ها 
و تولیدکننـدگان صحبـت کردنـد. نماینـدگان کارگـران 
هپکـو و هفت تپـه نیـز حضـور داشـتند و مطالب خود 
را مطـرح و از حـل نشـدن مشـکالت کارخانـه صحبت 
کردنـد که ایشـان دسـتور دادند جلسـه ای بـا دعوت از 
وزیـر صنعت و مسـئوالن مربوطـه و نمایندگان کارگری 
ایـن دو شـرکت برگـزار شـود.وی ادامـه داد: در ایـن 
جلسـه مواردی را در خصوص وضع معیشـت و امنیت 
شـغلی کارگـران مطـرح و اعـالم کردیـم کـه حقـوق و 
درآمـد کارگـران کفـاف زندگـی آنهـا را نمی دهـد و اگـر 
بـرای بهبود معیشـت کارگران فکری نشـود مشـکالت 
و بزهکاری هـای بسـیاری را بـه دنبـال خواهد داشـت.
انجمن هـای صنفـی کارگـران  دبیـرکل کانـون عالـی 
مصوبه دسـتمزد سـال ۱۳۹۹ را از دیگر مباحث مطرح 

شـده در ایـن جلسـه عنـوان کـرد و گفـت: بـا توجه به 
آنکـه امسـال مصوبه دسـتمزد مغایر با مـاده ۴۱ قانون 
کار بـود و بـدون جلـب نظـر و رضایـت گـروه کارگـری 
امضا شـد،  شـکایتی را در دیوان عدالـت اداری به ثبت 
رسـاندیم و در جلسـه دیشـب از رئیـس قـوه قضاییه 
درخواسـت کردیـم بـا توجـه بـه آنکـه ایـن مصوبـه به 
نیمـی از جمعیت کشـور وابسـته اسـت و روند تعیین 
دسـتمزد خـالف مـاده ۴۱ قانـون کار بـوده و تخلـف 
صورت گرفته اسـت، خارج از نوبت رسـیدگی شود؛ چرا 
که شـاید ماهها طول بکشـد تا کارگـران به حق قانونی 
خـود برسـند و ما کارگـران را به خویشـتن داری دعوت 
کردیم.ابوی ادامه داد: در این جلسـه آقای درویشـیان، 
رئیس سـازمان بازرسـی کل کشـور هم حضور داشتند 
و رئیـس قـوه قضاییـه پـس از شـنیدن صحبتهـا بـه 
ایشـان دسـتور دادنـد هرچـه سـریع تر جلسـه ای در 
مـدت زمـان محدود و نهایتا ظرف یک هفتـه تا ۱۰ روز 
با حضور اعضای شـورای عالی کار و نمایندگان کارگری 
و کارفرمایی برگزار شـود و مصوبه دسـتمزد ۱۳۹۹ مورد 
بررسـی قـرار گیـرد.وی از دیگـر مـوارد مطرح شـده در 
این نشسـت را توجه به کسـب و کارهای آسـیب دیده 
از کرونـا بـه ویژه کارگران بخشـهای صنعتی و خدماتی 

و صنـوف عنـوان کرد.دبیـرکل کانون عالـی انجمن های 
صنفـی کارگـران در پایـان بـا اشـاره بـه حضـور رئیس 
اتـاق تعـاون ایـران در ایـن دیـدار اظهـار کـرد: در حوزه 
واگـذاری  کارخانه ها و سـهام شـرکتها پیشـنهاد کردیم 
بـا توجـه به ایراداتی که نسـبت بـه رونـد واگذاری ها و 
فروش ارزان این شـرکتها وارد می شـود، سهام بنگاهها 
و کارخانه هـا در قالب شـرکتهای سـهامی عـام به خود 
واگذاری هـا  اگـر کارگـران در  واگـذار شـود.  کارگـران 
شـریک و در قالب تعاونی های سـهامی عام سـهامدار 
شـوند، هـم در بهـره وری کارخانه و هم در آینده شـغلی 
کارگران موثر اسـت. به گزارش ایسـنا، ۲۰ فروردین  ماه 
امسـال مصوبه افزایش ۲۱ درصـدی حداقل مزد بدون 
جلـب نظـر نمایندگان کارگـری و امضای آنها، در سـایه 
رأی گیـری نماینـدگان کارفرمایـی و دولـت در شـورای 
عالـی کار به تصویب رسـید. ابالغ بخشـنامه دسـتمزد 
۱۳۹۹ از سـوی وزیر کار انتقادهایی را به دنبال داشـت؛ 
تـا جایی که تعـدادی از نمایندگان مجلـس در تذکری 
بـه وزیـر کار، تعیین حداقل دسـتمزد کارگـران را دارای 
ایراد و اشکال دانسته و آن را خالف ماده ۴۱ قانون کار 

و کمتـر از میـزان تورم سـاالنه عنـوان کردند.

وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی گفـت: امـکان فـروش 
سـهام عدالـت بـا موافقـت مقام معظـم رهبـری فراهم 
شـده اسـت اما دارندگان این سـهام توجه د اشته باشند 
که این سـهام ارزشـمند اسـت و از فروش شـتابزده آن 
در  چهارشـنبه  روز  دژپسـند«  خـودداری کنند.»فرهـاد 
حاشـیه جلسـه هیات دولت درجمـع خبرنـگاران افزود: 
یـک تحول اساسـی هم بـرای دارندگان سـهام عدالت و 
هـم بـرای بازار سـرمایه بـا ابالغیـه مقام معظـم رهبری 
صـورت گرفـت وایشـان با درخواسـت ریاسـت جمهوری 

بـرای آزاد سـازی ایـن سـهام موافقـت کردند.
وی ادامـه داد: برایـن اسـاس دارنـدگان سـهام عدالـت 
می تواننـد براسـاس ضوابطـی کـه بـه تصویـب شـورای 
عالـی بـورس خواهد رسـید سـهام خـود را مدیریـت کنند.
عضـو هیـات دولـت با تقدیـر و تشـکر از موافقـت مقام 
معظـم رهبـری و لطفـی کـه ایشـان بـه شـورای عالـی 
بـورس داشـتند گفـت: آزادسـازی ایـن سـهام درواقـع 
یـک خـون تـازه ای اسـت کـه به بـازار مـورد اقبـال مردم 

وسـهامداران تزریـق شـده و ایـن یـک تحـول اسـت.
وزیـر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: البته در شـرایطی 
کـه برخـی دارنـدگان سـهام عدالـت وضعیـت اقتصادی 
مناسـبی بـه خاطـر آثار اقتصـادی بیمـاری کرونـا ندارند 

و ایـن موضـوع وضعیت متفاوتـی برای آنها ایجـاد کرده 
بـا این کار می توانند به درسـتی سـهامی را کـه در اختیار 
دارنـد مدیریـت کننـد و بـا دسـتورالعملی کـه بـه زودی 
تدویـن خواهـد شـد، برخـی از سـهام خود را بـه فروش 
برسانند.دژپسـند گفـت: توصیـه مـن ایـن اسـت کـه تا 
می تواننـد این سـهام را خـود مدیریت کـرده و از فروش 
آن بـه صـورت فـوری و شـتاب زده خـودداری کننـد.وی 
ادامـه داد: دارنـدگان سـهام عدالـت بـه این نکتـه توجه 
کننـد کـه االن ممکن اسـت تعدادی افراد سـود جو برای 
خریـد ایـن سـهام وارد میـدان شـوند و از اطالعاتـی کـه 
هنوز کامل نشـده درباره ارزش سـهام سوء استفاده کنند 
و قیمتـی بسـیار پایین تر از ارزش واقعی سـهام نسـبت 
بـه خریـد ایـن اوراق اقـدام کننـد کـه خطر ناک اسـت و 
بایددارندگان سـهام دقت کنند زیرا این سـهام ارزشـمند 
اسـت.عضو هیـات دولـت گفـت: البتـه ما اطالع رسـانی 
خواهیم کرد و بسـته به سـهامی که دارند از یک میلیون 
تومانـی تـا چهـار صـد هـزار تومانـی متناسـب بـا ارزش 
سـهام در واقـع متفـاوت اسـت و اجازه خریـد پایین تر 
ندهنـد .دژپسـند افـزود: ارزش سـهام بورسـی نوسـان 
خواهنـد داشـت امـا این نوسـان مدیریت خواهد شـدتا 
زیاد نشـود به خصوص شـرکت هایی که درسـبد سـهام 

عدالـت هسـتند از شـرکت هـای معتبـر و قوی هسـتند 
بنابرایـن ایـن سـهام ارزش تاریخـی دارد .وزیـر اقتصـاد 
بـا بیـان اینکـه سـهام عدالت سـهام ارزشـمندی اسـت 
و بـه مـرور دربـاره جزئیـات اطالع رسـانی خواهیـم کرد، 
خاطرنشـان سـاخت:  این که سـهامدار خودش مدیریت 
کنـد یـا به شـرکت واگـذار کند بسـتگی به خـودش دارد 
امـا توصیـه مـن به مردم این اسـت که به اطالع رسـانی 
هـم توجـه کننـد و از فروش فوری و شـتابزده جلوگیری 
کنند.دژپسـند گفـت: شـرکت هایی کـه در سـهام عدالت 
هسـتند شـرکت های مهـم و قدرتمنـدی هسـتند پـس 
این سـهام هم ارزشـمند اسـت. همچنین در صورتی که 
قرار اسـت مدیریت مسـتقیم سـهام از سـوی دارندگان 
انجـام شـود، ایـن موضوع نیـز به طور کامل مشـخص و 
اعـالم می شـود کـه چنـد درصـد از سـهام را دارندگانـش 
می تواننـد بفروشـند یـا واگـذار کننـد.وی تاکیـد کـرد: با 
ایـن ابالغیه رهبری تحول اساسـی در دارایی افراد انجام 
می شـود کـه حـدود پنجـاه میلیون نفـر را دربـر می گیرد 
و ارزش بـازار سـرمایه هـم افزایـش می یابـد و بـرای 
همـه کسـانی کـه می خواهد سـهام خرد خـود را بـه بازار 
سـرمایه بیاورنـد هـم ایـن یـک نوید ارزشـمند اسـت و 

فضـای نشـاط آوری را پدید مـی آورد.

وزیـر راه و شهرسـازی از پرداخـت بسـته های 
حمایتـی به شـرکت های حمل و نقلـی تا پایان 
اردیبهشـت خبـر داد و گفـت: همه شـرکت های 
حمـل و نقلـی در روزهـای آینده از سـتاد مقابله 

بـا کرونـا، پیامـک دریافـت می کنند.
»محمـد اسـالمی« روز چهارشـنبه در حاشـیه 
مراسـم ورود ۵۶ دسـتگاه نـاوگان ریلـی داخلی 
بـه شـبکه ریلـی کـه پیـش از ظهـر امـروز در 
ایسـتگاه راه آهـن تهـران برگـزار شـد در پاسـخ 
فاصلـه گـذاری  دربـاره  خبرنـگاران  سـوال  بـه 
نقلـی  و  اجتماعـی گفـت: شـرکت های حمـل 
موظـف بـه رعایـت فاصلـه گـذاری اجتماعـی 
هسـتند و شـرکت های هواپیمایـی نیـز موظفند 

بـا ۶۰ درصـد ظرفیـت هواپیماهـای خـود پـرواز 
. کنند

وی گفـت: هـر ایرالینـی که از ایـن ظرفیت عبور 
کند، تخلف کرده و سـازمان هواپیمایی کشـوری 

پیگیر موضـوع خواهد بود.
و  بلیت هـا  مبلـغ  اسـترداد  دربـاره  راه  وزیـر 
پرداخت وجه مسـافران طلبـکار، گفت: در ابطال 
و اسـترداد بلیت هـا، اغلـب پول مـردم پرداخت 
شـده البتـه برخـی از مردم بلیت هـا را به صورت 
اینترنتـی یـا از خـارج کشـور خریـداری کـرده 
بودنـد یـا از آژانس هایـی که قراردادی نداشـتند، 
خریـداری شـده بـود. امـا بـه هـر حـال ایـن 

پول هـا بـه مـردم برمی گـردد.
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روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دچار َسندروم »حق داشتن« 
شده ایم

رییس سازمان خصوصی سازی:

امکان ثبت نام سهام 
عدالت وجود ندارد

2

3

کرونـا کاری کـرده اسـت کـه همـه حـق دارنـد. همـه آنهایـی کـه در 
خیابـان هسـتند. همـه آنهایـی کـه در بیمارسـتان هسـتند و همـه 

آنهایـی کـه مسـئول اند.
 وزارت بهداشـت حـق دارد از حضـور مـردم در سـطح شـهرها نگـران 
باشـد. حضـور گسـترده مـردم در خیابان هـا یعنی اینکـه آغوش مان 

را بـرای کرونـا بـاز کرده ایم.
پزشـکان و کادر درمانـی حـق دارند نگران رعایت نشـدن طرح فاصله 
گـذاری اجتماعـی باشـند. آنهـا حـدود سـه ماه اسـت کـه از خانواده 
دور مانده انـد. صبـح و شب شـان شـده اسـت بیمارسـتان. از کرونـا 
خسـته شـده اند و شـلوغی خیابان هـا بـرای آنهـا یعنـی تـداوم این 

سخت. دوران 
مـردم حـق دارنـد در خیابـان باشـند. بازارشـان با کرونا کسـاد شـده 
اسـت. مجبور هسـتند برای جبران خسـارت روزهای تعطیلی کرونا، 
سـرکار برونـد. مجبورنـد از جـان خود بگذرند تـا نـان در بیاورند. چه 
می شـود کـرد؟ چـرخ زندگـی نمی چرخـد. آن زمـان کـه کرونـا نبود، 
سـخت می چرخیـد، حـاال که جای خـود دارد.دولت حـق دارد. با این 
وضعیـت اقتصـادی و تحریم هـای کمرشـکن، تـوان مالـی برقـراری 
قرنطینـه را نـدارد. آنهایـی کـه تحریـم نیسـتند، کمرشـان زیـر بـار 
قرنطینـه شکسـته اسـت و به دنبـال راهی برای پایـان آن می گردند؛ 

چـه برسـد به دولـت ما.
آنهایـی کـه بـه راحتـی می تواننـد بـا جهـان معاملـه کننـد در حـال 
اجـرای طرح هایـی مثل فاصله گذاری اجتماعی هسـتند، چه برسـد 

بـه مـا کـه از واردات دارو هـم محروم هسـتیم.
می بینـد. کرونـا کاری کـرده اسـت کـه همـه حـق دارند. هـم آنهایی 
کـه در خیابـان هسـتند. هم آنهایی که در بیمارسـتان هسـتند و هم 

مقامات مسـئول.
امروز جامعه ایران دچار یک سـندروم عجیب شـده اسـت: سندروم 
"حـق داشـتن". در وضعیتـی کـه همـه خـود را محـق می داننـد، 
مشـکالت دیگـران دیـده نمی شـود. وقتـی همـه مشـکالت خـود را 

می بیننـد، دیگـر کاری بـه زندگـی دیگـران ندارنـد.
مثـال پزشـک بیمارسـتان از وضعیـت فعلی خسـته شـده اسـت. از 
شـنیدن خبـر حضـور مـردم در خیابان هـا دلـزده شـده اسـت. اما او 
نمی دانـد کارگـری کـه از صبـح کنـار خیابـان می ایسـتد تـا کسـی او 
را سـر کار ببـرد، َلنـگ یـک تکـه نـان اسـت. او بـه فکـر شـام شـب 

خانـواده اش اسـت.
برعکـس ایـن ماجـرا هـم هسـت. خیلی هـا درک نمی کننـد کـه 
چقـدر سـخت اسـت مـادری کـه پرسـتار، پزشـک یـا دیگر پرسـنل 
بیمارسـتان اسـت، فرزنـد کوچـک خـود را دو مـاه فقـط بـا موبایـل 

ببینـد و بـا او حـرف بزنـد.
در ایـن جامعـۀ حـق دار، بایـد سـعی کنیـم همدیگـر را درک کنیـم. 
بایـد بـه ایـن نتیجـه برسـیم که کمـی از مواضع خـود کوتـاه بیایم و 
مشـکالت دیگـران را هـم ببینـم. باید عینک خـود حق پنـداری را از 

چشـمان خـود برداریـم و مشـکالت همـه را ببینم.
در عصـر کرونـا پیـش از هـر زمـان دیگـری بایـد هـوای همدیگـر را 
داشـته باشـیم. باید یکدیگر را درک کنیم. بدون درک متقابل و تنها 
بـا قاضـی رفتن و برنـده بیرون آمدن نمی شـود بر کرونا پیروز شـد.
همدیگـر را ببینـم و بـه حق هم احتـرام بگذاریم وسـعی نکنیم خود 

را فاتـح میدان حق دارهـا بدانیم. 
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۲ توله خرس از مرگ نجات یافتند
رییس نظارت بر حیات وحش اداره محیط زیست 

استان فارس گفت:۲ توله خرس سرگردان در 
ارتفاعات شهرستان مرودشت با تالش ماموران 

محیط زیست از مرگ نجات یافتند.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
11  تا  21دنبال کنید

مدارس کپری ماندنی شدند
 رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور می گوید مدارس کپری 

متناسب به نیاز اقلیمی و فرهنگی ساخته شده اند و قرار نیست تغییر کنند

کاربــرد  افزایــش  آب،  بی رویــه  مصــرف 
شــوینده های آالینــده محیــط زیســت و افزایــش 
از  ناشــی  مشــکالت  از  پالســتیک ها  مصــرف 
ــود. ــمرده می ش ــت برش ــط زیس ــرای محی ــا ب  کرون
 شــینا انصــاری مدیــرکل محیــط زیســت و توســعه 
پایــدار شــهرداری تهــران دربــاره تأثیــر بیمــاری 
کرونــا بــر محیــط زیســت گفــت: اغلــب گفتــه 
ــفرهای  ــش س ــل کاه ــه دلی ــا ب ــه کرون ــود ک می ش
هوایــی و زمینــی بــه ســود محیــط زیســت اســت و 
گزارش هایــی در جهــان منتشــر شــد کــه از کاهــش 
آالینده هــای هــوا و گازهــای گلخانــه ای، آرامــش 
ــر  ــت خب ــن دس ــواردی از ای ــات و م ــبی حیوان نس

می دهــد. 
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تمهید  برای پیشگیری 
از آتش سوزی در 

منابع طبیعی
سرپرست سازمان جنگل ها، مراتع 

و آبخیزداری کشور در نامه ای 
به ادارات کل منابع طبیعی 

استان ها از آنان خواست با  توجه 
به شروع فصل بهار و افزایش 

دمای هوا برنامه ریزی های الزم 
برای پیشگیری از وقوع حریق در 
جنگل ها و مراتع را  در دســتور کار 

خود قرار دهند. 

کرونا، سرباز اشکانی 
را در مازندران از 

گور درآورد
دفن فرد فوت شده از کرونا در یکی 

از روستاهای مازندران منجر به کشف 
گور سرباز اشکانی شده است.
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یادداشت  مهمان
مصطفی داننده

تهران
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مصرف بی رویه آب و  
افزایش کاربرد شوینده های 
آالینده محیط زیست سهم 
زیست بوم از کرونا است

آلودگی شیمیایی؛ 
سهم محیط زیست 
از کرونا
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 پیام
سیاست

اصالح طلبی نیازمند کن فیکون است
یک عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان معتقد است که جریان اصالح طلبی در ایران دچار مشکالت اساسی  است و 
وضع امروز شورای عالی هم معلول آنهاست؛ از جمله عدم ارتباط ارزشی و هنجاری اصالح طلبان با پایگاه اجتماعی و از دست 
دادن قدرت نمایندگی طبقه متوسط.
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مدارس کپری ماندنی شدند
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور می گوید مدارس کپری متناسب به نیاز اقلیمی و فرهنگی 

ساخته شده اند و قرار نیست تغییر کنند

معـاون وزیـر آمـوزش و پـرورش و رئیس 
سـازمان نوسـازی مدارس کشـور از بسـته 
شـدن پرونده مـدارس در مناطـق زلزله زده 
خبـر داد و گفت: پرونده سـاخت و تکمیل 
مـدارس در مناطق سـیل زده نیز تا مهرماه 
و در طلیعـه سـال تحصیلـی  ۹۹ بسـته 
ایـن  در  دانش آمـوزی  هیـچ  رو،  پیـش 
مناطق مشـکل مدرسـه را نخواهد داشـت.
مهرالـه رخشـانی مهر در خصـوص مدارس 

اظهـار  از حـوادث سـال ۹۸  آسـیب دیده 
زلزلـه زده  مناطـق  مـدارس  پرونـده  کـرد: 
کرمانشـاه بسـته شـده و خوشـبختانه بـا 
احـداث مـدارس جدیـد در ایـن مناطـق، 
فضـای  سـرانه  بـه  مترمربـع  هفت دهـم 

آموزشـی در ایـن اسـتان افـزوده شـد.
بیشـتری  مـدارس  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
نسـبت بـه قبـل از زلزلـه در ایـن مناطـق 
سـاخته شـد افـزود: در جریـان ایـن زلزله 
7۸ مدرسـه اسـتان تخریـب شـده بـود 
کـه بـا همتـی کـه صـورت گرفت تـا کنون 
۱۶۰ مدرسـه در ایـن مناطـق افتتـاح و بـه 

اسـت. رسـیده  بهره بـرداری 

پایان مدارس خشتی و گلی 
در کشور

رییـس سـازمان نوسـازی مدارس کشـور 
بـا اشـاره بـه وقـوع سـیل در چند اسـتان 
کشـور از جمـع آوری ۲۱۰ میلیـارد تومـان 
بـرای احـداث و بازسـازی مـدارس مناطق 
سـیل زده سال قبل خبر داد و خاطرنشان 
کـرد: دولـت تدبیـر و امیـد نیـز معـادل 
همیـن مبلـغ را اختصـاص و در مجمـوع 
۴۱۰ میلیـارد تومـان در مناطـق سـیل زده 
و از جمله سـه اسـتان لرسـتان، خوزستان 

وگلسـتان هزینه شـد.

وی بـا بیان اینکـه تعـدادی از پروژه های 
مناطـق سـیل زده تحویـل شـده ادامـه 
داد: پرونـده مـدارس در مناطـق سـیل 
زده نیـز تـا پایان سـال ۹۹ بسـته خواهد 
شـد.معاون وزیـر آمـوزش و پـرورش از 
پایـان مـدارس خشـتی و گلی در سـطح 
کشـور خبـر داد و در خصـوص چرایـی 
بازگشـت مدارس کپری با وجود برگزاری 
جشـن پایـان مـدارس کپـری گفـت: در 
حـال حاضـر کمتـر از ۱۵۰ مدرسـه کپری 
در کل کشـور داریـم کـه برنامـه ای هـم 

بـرای جمـع آوری آنهـا نداریـم.
رخشـانی مهر از مـدارس کپری بـه عنوان 
بخشـی از معماری اصیل مناطق شـرقی 
افـزود: شـکل گیری  و  بـرد  نـام  کشـور 
شـرایط  بـا  متناسـب  مـدارس  اینگونـه 
و نیـاز ایـن مناطـق صـورت گرفتـه و از 

برچیـده  بـا  مـدارس کپـری،  رو  همیـن 
نمی رونـد. بیـن  از  هـم  شدن شـان 

چرایی بازگشت مدارس کپری 
با وجود برگزاری جشن پایان 

مدارس کپری
وی بـا بیـان اینکـه نمی تـوان بـا حـذف 
ایـن مـدارس به سـاخت مدارسـی با آجر 
و سـیمان پرداخـت اظهـار کـرد: مـدارس 
کپـری عمدتـا مخصوص عشـایر منطقه و 
جمعیـت کـوچ رو اسـت کـه مبـدا و مقصد 
مشـخص و ثابتـی ندارنـد و از همیـن رو 
در صـورت برچیدن شـان دوبـاره از نـو بنـا 

می شـوند.
وی بـه برگـزاری جشـن پایـان مـدارس 
تصریـح  و  اشـاره   ۸7 در سـال  کپـری 
مـدارس کپـری  سـال کل  آن  در  کـرد: 

کشـور برچیـده شـد و جشـنی هم تحت 
کپـری  مـدارس  پایـان  جشـن  عنـوان 
برگـزار شـد اما بـا گذر زمـان بـا توجه به 
نیـاز منطقـه بـه مـدارس کپـری، دوبـاره 
اینگونـه مـدارس کـه متناسـب بـا نیـاز 
اقلیمـی، فرهنگـی و اجتماعـی جمعیـت 
عشـایری شـکل گرفتـه از نـو بنـا شـدند 
و از همیـن رو در حـال حاضـر نیـز ۱۵۰ 
مدرسـه کپـری در سـطح کشـور داریـم 
کـه بـا توجـه بـه تجربـه قبلـی برنامه ای 

بـرای برچیـدن آنهـا نیـز نداریـم.

 آمادگی سمنان و اصفهان 
برای حذف مدارس سنگی

معـاون وزیـر آموزش و پرورش با اشـاره 
بـه برنامه ریـزی بـرای برچیـدن مدارس 
سـنگی در کشور خاطرنشـان کرد: بعد از 
حذف مدارس گلی و خشـتی در کشـور، 

سـنگی  مـدارس  حـذف  بـرای  امسـال 
برنامه ریـزی شـده اسـت .

ایـن مقـام ارشـد اجرایی بـا بیـان اینکه 
هـر کـدام از اسـتان ها امسـال بـا توجـه 
بـه اعتبـارات خـود، یـک هـدف گـذاری 
بـرای حـذف مـدارس سـنگی خواهنـد 
اسـتان  دو  تاکنـون  داد:  ادامـه  داشـت 
اصفهـان و سـمنان برنامـه خـود را بـرای 
حـذف ایـن مـدارس تـا پایان سـال ۹۹ 

دادند. ارائـه 
وی بـا بیـان اینکـه در ایـن برنامه حذف 
دارای  سـنگی  مـدارس  جمـع آوری  و 
گرفتـه  قـرار  اولویـت  در  دانش آمـوز 
در  سـنگی  مـدارس  از  برخـی  افـزود: 
جمعیـت  از  خالـی  کـه  کشـور  سراسـر 
دانـش آمـوزی هـم هسـتند بـا هـدف 
پـرورش  و  آمـوزش  مالکیـت  حفـظ 

شـد. نخواهنـد  جمـع آوری 

ماینــده مــردم شــیراز در مجلس شــورای 
اســالمی بــا اشــاره بــه احتمــال تعییــن 
ــرای برخــی مناطــق  ــت ســفید ب وضعی
کشــور از نظــر شــیوع کرونــا گفــت:  
فعالیت هــای  منــع  برداشته شــدن 
ــفید  ــت س ــالم وضعی ــروری و اع غیرض
بیــن  مســافرت های  افزایــش  بــه 
شــهری منجــر می شــود و می توانــد 
وضعیــت را بحرانــی  کنــد، از ایــن رو،  
نبایــد عجلــه ای در ایــن راســتا داشــت.

در  عجلــه  گفــت:  رضایــی  مســعود 
ــم  ــه فراه ــه مثاب ــاغل،  ب ــدازی مش راه ان
کــردن بســتر شــیوع ایــن بیمــاری 
ــت  ــی نادرس ــن رو، اقدام ــت و از ای اس
بــر  تاکیــد  بــا  می شــود.وی  تلقــی 
ایــن کــه "نبایــد کرونــا را دســت کم 
ــار داشــت:  انتظــار مــی رود  ــت" اظه گرف
بــرای  حتــی  امــور  دســت اندرکاران 
نوبــت  و  مشــاغل ضــروری شــیفت 
کاری تعییــن کنند.رضایــی ادامــه داد:  

ــارهای  ــادی فش ــوزه اقتص ــه در ح گرچ
می شــود،  وارد  مــردم  بــه  بســیاری 
ســالمتی آن هــا بر اقتصــاد ترجیــح دارد، 
ــی  ــر زندگ ــا فق ــوان ب ــت بت ــن اس ممک
ــوان  ــالمتی نمی ت ــدون س ــا ب ــرد؛ ام ک
ادامــه حیــات داد. نماینــده مردم شــیراز 
در مجلــس شــورای اســالمی اظهــار 
داشــت:  اگــر وضعیــت کنترلــی فعلــی را 
ــم، مــی  ــاه ادامــه دهی ــا آخــر خردادم ت
ــت  ــه وضعی ــیم ب ــدوار باش ــم امی توانی
بهتــری دســت یابیــم و بــا نتیجــه دادن 
دســتاوردهای  از  علمــی،  تحقیقــات 
یــا  دارو  همچــون کشــف  احتمالــی 
ــع  ــی منتف ــاری جهان ــن بیم واکســن ای

ــویم. ش

 در اعالم وضعیت سفید
 عجله نشود

12۷ شهر سفید محدودیت 
برگزاری مراسم مذهبی ندارند

رئیس دفتــر رئیس جمهــور گفــت: بــرای ۱۲7 شــهر ســفید هیــچ محدودیتــی 
ــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی نگذاشــته  ــرای انجــام مراســم مذهبــی ب ب
ایــم. محمــود واعظــی پــس از پایــان جلســه هیئــت دولــت اظهــار داشــت: در 
شــرایط فعلــی، بــازار ســرمایه، بــازار ملــی و بخش هــای مختلــف کــه متــوازن 
ــد  ــردم خــود انتخــاب کنن ــا م ــم اســت، ت ــت مه ــرای دول ــت شــود ب مدیری
ــا ســود مناســبی نصیــب  ــد ت ــه ســرمایه گذاری دارن ــل ب ــازار تمای در کــدام ب

آن هــا شــود.
ــا بیــان اینکــه در گذشــته برخــی در بخش هــای مختلــف ماننــد طــال،  وی ب
ــازار  ــد، افــزود: اقدامــی کــه امــروز در ب ســکه و ارز ســرمایه گــذاری می کردن
انجــام شــده مــورد حمایــت دولــت اســت و امیدواریــم یــک اطمینانــی بــه 
ــرف  ــک ط ــد و از ی ــود ببرن ــردم س ــرف م ــک ط ــه از ی ــود ک ــردم داده ش م
کارآفرینــان و صاحبــان ســرمایه بتواننــد بخشــی از بنگاه هــای خودشــان را در 
اختیــار مــردم قــرار دهنــد و در کنــار آن در کشــور توســعه و ســرمایه گــذاری 
بیشــتری داشــته باشــند. رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور ادامــه داد: موضــوع 
بــورس و ســرمایه گــذاری در آن مــورد حمایــت جــدی دولــت اســت و مــا در 

ابتــدا از خودمــان شــروع کردیــم.

ته
نک

بـا  کشـور  کل  در  درس  کالس  هـزار   23 مهـر:  رخشـانی 
بخـاری نفتـی گـرم می شـوند. این تعـداد در واقـع 4 درصد 
کالس های درس در کل کشـور هسـتند. سیسـتم گرمایشـی 
مابقـی کالس هـا کامـال استانداردسـازی شـده اسـت. البتـه 
63 هـزار بخـاری گازی اسـتاندارد هم در کشـور داریـم که با 
توجـه به الـزام قانونـی حذف شـعله مسـتقیم از کالس های 
درس ایـن بخاری هـا نیـز باید جمـع آوری شـوند. در بودجه 
99 مصوب شـده که وزارت نفت سیسـتم گرمایشـی 100 هزار 

کالس درس را اسـتاندارد سـازی کنـد.
40 هـزار کالس درس نیمه تمـام در کل کشـور وجـود دارد. 
26 هـزار میلیـارد تومـان از منابع دولتـی و 14 هـزار میلیارد 
پروژه هـا  ایـن  بـه  مشـارکتی  طرح هـای  محـل  از  تومـان 
امسـال 14 هـزار کالس  پایـان  اسـت.تا  یافتـه  اختصـاص 
بنـا و تحویـل آمـوزش و پـرورش می شـود.  درس جدیـد 
در حـال حاضـر همـه ایـن پروژه هـا چـه آنهـا کـه بـا منابـع 
دولتـی سـاخته می شـوند و چـه آنها کـه خیر سـازند در حال 

فعالیتنـد.

گزارش
ایسنا

سالمتجامعه

۷۳۷۹۱ بهبودیافته و ۵۹۵۷ فوتی کروناامکان ثبت نام سهام عدالت وجود ندارد
رییـــس ســـازمان خصوصـــی 
بـــه  اشـــاره  بـــا  ســـازی 
درخواســـت عـــده ای بـــرای 
ـــت  ـــهام عدال ـــام در س ـــت ن ثب
ـــود  ـــت وج ـــهام عدال ـــد س ـــه جدی ـــکان عرض ـــت: ام گف
نـــدارد و جامانـــدگان نمی تواننـــد ثبـــت نـــام داشـــته 

ــند. باشـ
ـــگار اقتصـــادی  ـــا خبرن ـــح در گفـــت وگـــو ب علیرضـــا صال
ایلنـــا در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال کـــه آیـــا امـــکان 
ــدگان از  ــه جامانـ ــت بـ ــهام عدالـ ــد سـ ــه جدیـ عرضـ
ـــهام  ـــت: س ـــود دارد،  گف ـــهام وج ـــن س ـــام در ای ـــت ن ثب
عدالـــت بـــا اجـــازه رهبـــری در ســـال 85 عرضـــه  و 

ـــام، عرضـــه آن بســـته  ـــت ن ـــام فرصـــت ثب ـــس از اتم پ
ـــدارد. ـــود ن ـــدد وج ـــام مج ـــت ن ـــکان ثب ـــد و ام ش

ـــه  ـــکان عرض ـــر ام ـــال حاض ـــه در ح ـــان اینک ـــا بی وی ب
ــار  ــت، اظهـ ــدگان نیسـ ــه جامانـ ــت بـ ــهام عدالـ سـ
داشـــت: عرضـــه دوبـــاره ســـهام عدالـــت نیـــاز بـــه 
ــال 85 را دارد. ــده در سـ ــی شـ ــیکل طـ ــرای سـ اجـ

ـــال  ـــاره احتم ـــازی درب ـــی س ـــازمان خصوص ـــس س ریی
ــهام  ــرمایه سـ ــش سـ ــرای افزایـ ــدد بـ ــت مجـ فرصـ
عدالـــت ادامـــه داد: ســـال 95  اطالعیـــه مبنـــی بـــر 
ـــد  ـــهام داران داده ش ـــه س ـــرمایه ب ـــش س ـــکان افزای ام

و دیگـــر امـــکان افزایـــش ســـرمایه وجـــود نـــدارد.

وزارت  اعـــالم  براســـاس 
ــت  ــت پـــس از گذشـ بهداشـ
ـــا  7۰ روز پـــس از شـــیوع کرون
در کشـــور تاکنـــون ۹۳۶۵7 
نفـــر بـــه ایـــن بیمـــاری مبتـــال شـــده اند کـــه از ایـــن 
ـــود  ـــر بهب ـــده و 7۳7۹۱ نف ـــوت ش ـــر ف ـــداد ۵۹۵7 نف تع
یافته انـــد. براســـاس اعـــالم وزارت بهداشـــت پـــس از 
گذشـــت 7۰ روز از شـــیوع کرونـــا در کشـــور تاکنـــون 
۹۳۶۵7 نفـــر بـــه ایـــن بیمـــاری مبتـــال شـــده اند کـــه 
ــده و 7۳7۹۱  ــوت شـ ــر فـ ــداد ۵۹۵7 نفـ ــن تعـ از ایـ
ـــی«  ـــا زال ـــالم »علیرض ـــر اع ـــد. بناب ـــود یافته ان ـــر بهب نف
ـــران در ۲۴  ـــهر ته ـــا در کالنش ـــا کرون ـــه ب ـــده مقابل فرمان

ســـاعت گذشـــته حـــدود ۵ تـــا 7 درصـــد کاهـــش در 
ـــت  ـــده اس ـــزارش ش ـــتان ها گ ـــتری بیمارس ـــزان بس می
و در مقابـــل تعـــداد بهبودیافتـــگان و ترخیص شـــدگان 
ـــت. او  ـــه اس ـــش یافت ـــت افزای ـــی پایتخ ـــز درمان از مراک
ـــت  ـــت بهداش ـــت رعای ـــه عل ـــردم ب ـــکر از م ـــن تش ضم
ـــکاری  ـــه ای و مشـــارکت در طـــرح غربالگـــری و هم حرف
ـــر  ـــای اخی ـــه اســـت؛ در روزه ـــن ســـالمت گفت ـــا مراقبی ب
ـــیب  ـــامانه س ـــه س ـــردم ب ـــه م ـــش مراجع ـــاهد افزای ش
و دقـــت آنهـــا در پاســـخ دهی بـــه همـــکاران مـــا کـــه 
از طریـــق ســـامانه ۴۰۳۰ بـــا شـــهروندان در ارتباطنـــد، 
بوده ایـــم و امیدواریـــم ایـــن رشـــد همچنـــان ادامـــه 

ـــد. ـــته باش داش

رنا
 ای

س:
عک

قضاسیاست

مأموریت جدید رئیس قوه قضائیه برای سازمان بازرسیاقدام برای محدودیت تسلیحاتی ایران خالف قطعنامه ۲۲۳۱است

نماینــده دائــم ایــران در ســازمان ملــل متحــد 
ــت  ــد محدودی ــرای تمدی ــکا ب ــم آمری ــوی رژی تکاپ
 ۲۲۳۱ قطعنامــه  خــالف  را  ایــران  تســلیحاتی 
ــه  ــا ک ــن ادع ــت: ای ــت دانســت و گف ــورای امنی ش
هنــوز در برجــام حضــور دارنــد یــک طنــز بی ســابقه 

تاریخــی و ناپذیرفتنــی اســت.
بــا  مجیــد تخــت روانچــی روز چهارشــنبه در گفت وگــوی اختصاصــی 
خبرنــگار ایرنــا، دربــاره موضــع ایــران دربــاره تکاپــوی رژیــم آمریــکا بــرای 
ــی  ــان م ــر پای ــاه اکتب ــه در م ــران ک ــای تســلیحاتی ای ــد محدودیت ه تمدی
یابــد، ایــن مطلــب را مطــرح کــرد.وی افــزود: آمریــکا بــا خــروج از برجــام، 
هــم قطعنامــه ۲۲۳۱ و هــم تعهداتــی کــه توســط برجــام قبــول کــرده بــود 
ــی  ــت و ربط ــکا اس ــی آمری ــدات بین الملل ــوارد، تعه ــن م ــض کرد.ای را نق
بــه دولــت ایــن کشــور نــدارد کــه چــه کســی بــر ســر کار باشــد. همچنیــن 
ــده  ــل ش ــن المل ــوق بی ــی از حق ــه ۲۲۳۱ بخش ــق قطعنام ــام، از طری برج
اســت و بــه هیــچ پذیرفتنــی نیســت کــه آمریکایی هــا بگوینــد چــون ایــن 
توافــق توســط دولــت دیگــری امضــا شــده و االن دولــت دیگــری بــر ســر 

ــران در ســازمان  ــم ای ــد از آن خــارج شــوند.نماینده دائ کار اســت، می توانن
ــکا  ــی آمری ــت فعل ــن اســت کــه دول ــه دوم ای ــل متحــد ادامــه داد: نکت مل
تــالش مــی کنــد محدودیت هــای نظامــی کــه در ایــن قطعنامــه وجــود دارد 
ــه ناحــق از ابتــدا ایــن محدودیت هــا علیــه کشــور مــا اعمــال شــد و  کــه ب
براســاس قطعنامــه قــرار اســت در اکتبــر ســال جــاری لغــو شــود، بــه تعویــق 
افتــد. تخــت روانچــی اضافــه کرد:مطابــق آنچــه کــه درخبرهــا آمــده اســت، 
آمریکایی هــا تــالش دارنــد از طریــق یــک قطعنامــه ایــن کار را انجــام دهنــد 

کــه ایــن کار خــالف قطعنامــه ۲۲۳۱اســت.
وی تشــریح کــرد: آمریــکا خــود مرتکــب نقــض یــک قطعنامــه شــده اســت 
کــه در تاریــخ ســازمان ملــل بــی ســابقه اســت یــک عضــو دائــم شــورای 
ــض  ــود ناق ــت، خ ــرده اس ــب ک ــه ای را تصوی ــودش قطعنام ــه خ ــت ک امنی
ــه نقــض آن  ــر آن، بخواهــد کشــورهای دیگــر را هــم ب آن باشــد و عــالوه ب
ــرد:  ــد ک ــد تاکی ــل متح ــازمان مل ــران در س ــم ای ــده دائ ــازد. نماین وادار س
ــه  ــد هــر حرکتــی در جهــت مقابل ــد توجــه کنن اعضــای شــورای امنیــت بای
ــن  ــه ۲۲۳۱ ای ــران، خــالف قطعنام ــای تســلیحاتی ای ــع محدودیت ه ــا رف ب

شــورا اســت.

ــازمان بازرســی کل  ــه س ــه ب ــوه قضائی ــس ق رئی
کشــور ماموریــت دارد نهایتــًا ظــرف ۱۰ روز بــا 
همفکــری کارگــران و شــورایعالی کار، گــزارش 
جامعــی از نظــام مســائل و مشــکالت حــوزه 
ســوی  از  شــده  مطــرح  مســائل  و  کارگــری 
نماینــدگان کارگــران تهیــه کنــد تــا بــرای حــل آن هــا چاره اندیشــی 

ــود. ش
آیــت هللا رئیســی رئیــس قــوه قضائیــه در آســتانه روز کارگــر بــا فعــاالن 
کارگــری و اصحــاب تولیــد دیــدار کــرد کــه در ایــن نشســت، نماینــدگان 
کارگــری و تعــداد از تولیدکننــدگان از شــرکت ها و کارخانه هــای مختلــف 
فرصــت را مغتنــم شــمرده و ســفره دل خــود را پیــش رئیــس دســتگاه 
قضــا بــاز کردنــد. احســان مصطفــوی؛ مالــک بزرگ تریــن کارخانــه 
ــت  ــری از ظرفی ــزوم اســتفاده حداکث ــر ل ــد ب ــا تأکی ــران ب ــرآوری زعف ف
جوانــان بــرای کاهــش مدیریتــی در کشــور، پیشــنهاد طراحــی ســوغات 
ــرای اشــتغالزایی در  ــع کشــور را ب ــر پیشــخوان صنای ــی و ایجــاد دفت مل

حــوزه زعفــران مطــرح کــرد.

ــکی  ــزات پزش ــده تجهی ــده و صادرکنن ــوب زاده؛ تولیدکنن ــا یعق عبدالرض
ــد  ــور تولی ــل کش ــات را داخ ــد قطع ــش از ۸۰ درص ــه بی ــت ک ــز گف نی
می کنــد و آخریــن افتخــار مجموعــه  متبوعــش را ســاخت دســتگاه 

ــرد. ــوان ک ــی عن ــاران کرونای ــرای بیم ــور ب ــی ونتیالت تنفس
گرجــی از شــرکت ویتانــا هــم بــا بیــان اینکــه هــزار و ۱۰۰ نفــر در کارخانــه 
ــی  ــتگاه قضای ــت دس ــتار حمای ــتند، خواس ــه کار هس ــغول ب ــا مش ویتان
ــد  ــد. احم ــه ش ــن کارخان ــای ای ــعه فعالیت ه ــع توس ــع موان ــرای رف ب
کریمــی اصفهانــی؛ رییــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان 
فــرش دســتبافت هــم بــا انتقــاد از بی توجهــی بــه اقتصــاد و بــا اشــاره 
بــه برخــورداری از 7 درصــد منابــع، علــت عــدم ســاماندهی فعالیت هــای 

ــوان کــرد. ــراد متخصــص عن اقتصــادی را عــدم اســتفاده از اف
او همچنیــن بــا اشــاره بــه کاهــش صــادرات در ســال های اخیــر، 
تصریــح کــرد: اگــر بنــا بــر رونــق کار و تولیــد باشــد، نیازمنــد حمایــت از 
تولیدکننــده هســتیم.کریمی اصفهانــی همچنیــن خواســتار جلوگیــری از 

ــوزه اشــتغال شــد. ــه ح ــک ب ــور کم ــام به منظ ــواد خ صــادرات م

سنا
 ای

س:
عک

بعد از حذف مدارس گلی و خشتی ، امسال برای حذف مدارس سنگی برنامه ریزی شده است .

جلسـات علنـی مجلـس شـورای اسـالمی در هفتـه آینـده 
تشـکیل  صبـح  سه شـنبه  و  دوشـنبه  یکشـنبه،  روزهـای 

خواهـد شـد.
کـرد:  اعـالم  اسـالمی  شـورای  مجلـس  رییسـه  هیـات 
جلسـات علنـی مجلـس شـورای اسـالمی در هفتـه آینـده 
روزهـای یکشـنبه، دوشـنبه و سه شـنبه سـاعت ۹ صبـح 
رییسـه  هیـات  اعـالم  اسـاس  شـد.بر  خواهـد  تشـکیل 
مجلـس، مذاکـرات علنـی مجلـس در ایـن سـه روز به طور 
زنـده از شـبکه رادیویـی فرهنـگ پخش می شـود. مجلس 
شـورای اسـالمی در دو هفتـه اخیـر روزهـای سـه شـنبه و 

چهارشـنبه جلسـه علنـی داشـت.

دبیـر کمیسـیون مـاده ۱۰ قانون احزاب از فعالیـت قانونی ۱۱۸ 
حـزب در کشـور خبـر داد. حمیـد مالنـوری شمسـی مدیرکل 
دفتـر امـور سیاسـی وزارت کشـور و دبیر کمیسـیون مـاده ۱۰ 
قانـون احـزاب صبـح چهارشـنبه در نشسـتی خبـری بـه ارائه 
گزارشـی از عملکرد این کمیسـیون در سـال گذشـته پرداخت 
و گفـت: در سـال ۹۸ مجموعـا ۱۶ جلسـه برگزار شـد که ۲۵۲ 
مصوبـه داشـتیم و از ایـن تعـداد ۳۸ مصوبه مربـوط به حوزه 
تشـکل هـا دینی و مابقی مربـوط به احزاب بود. وی با اشـاره 
بـه صـدور مجوز برگزاری ۴۹ کنگره حزبی در سـال ۹۸، افزود: 
در جلسـاتی که در سـال گذشـته در کمیسـیون ماده ۱۰ قانون 
احـزاب برگـزار شـد، در مجمـوع مجـوز راه انـدازی ۹۶ شـعبه 
حزبـی در مراکز اسـتانهای کشـور  صادر شـد؛ تا پیـش از این 
هیچ شـعبه اسـتانی نداشـتیم؛ راه اندازی شـعب اسـتانی بر 

اسـاس قانـون جدیـد احزاب ابالغی سـال ۹۵ اسـت.

سـخنگوی شـورای نگهبـان گفـت: منتخب تفـرش به دلیل 
بـه مجلـس  نـدارد نمی توانـد  اعتبـار  او  ایـن کـه مـدرک 

یازدهـم راه پیـدا کنـد.
بـه گزارش پایـگاه اطالع رسـانی شـورای نگهبان، عباسـعلی 
کدخدایـی سـخنگوی شـورای نگهبـان در گفت وگویی درباره 
سـرانجام منتخـب تفـرش و اخبـار منتشـره دربـاره مدرک 
تحصیلـی اش گفـت: بـا توجه بـه اعـالم نظر رسـمی وزارت 
علـوم مـدرک سـینا کمالخانـی منتخب تفـرش در مجلس 
بـه دلیـل اینکـه آن موسسـه اعتبـار نـدارد مـدرک او هـم 
اعتبـار نـدارد و نمی توانـد بـه مجلـس یازدهم راه پیـدا کند.
بـه  ورود کمالخانـی  عـدم  صـورت  در  تصریـح کـرد:  وی 
مجلـس یازدهـم آراء آن حـوزه ابطـال شـده و در مرحلـه 
میـان دوره ای مجلـس فـرد جدیـد بـرای ورود بـه مجلـس 

یازدهـم از حـوزه تفـرش مجـددا انتخـاب خواهـد شـد.

جلسات علنی مجلس به 
روال عادی برگشت

11۸ حزب دارای پروانه 
فعالیت در کشور هستند

»منتخب تفرش« به 
مجلس راه پیدا نمی کند
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جنگلآبخیزداری

تمهید  برای پیشگیری از آتش سوزی در منابع طبیعیاجرای فعالیت های آبخیزداری در ۹۰۰ حوزه آبخیز

و  ســیالب  کنتــرل  دفتــر  کل  مدیــر 
ــع  ــا، مرات ــگل ه ــازمان جن ــداری س آبخوان
و آبخیــزداری کشــور ضمــن اشــاره بــه 
افــت آبخوان هــای زیرزمینــی و تشــدید 
ســیالب ها در کشــور گفــت: ســازمان جنگل هــا در حــال برنامه ریــزی 
ــز  ــزداری و آبخــوان داری در ۹۰۰ حــوزه آبخی ــرای انجــام فعالیت هــای آبخی ب
ــنا در  ــا ایس ــو ب ــت و گ ــور است.ابوالقاســم حســین پور در گف در ســطح کش
تبییــن اهمیــت و جایــگاه آبخیــزداری و آبخــوان داری بــا تشــریح تاریخچــه 
ــه ســال  ــزداری و آبخــوان داری در کشــور ب ــت: ســابقه آبخی ــران گف آن در ای
ــع در وزارت  ــظ مناب ــا تشــکیل اداره بررســی های آب و خــاک و حف ۱۳۲۸ ب
کشــاورزی وقــت بــاز می گــردد. بــا تشــکیل وزارت منابــع طبیعــی در ســال 
۱۳۴۶، دفتــر فنــی خــاک طــی ســال ۱۳۴7 در ایــن وزارتخانه تاســیس شــد. 
در ســال ۱۳۵۰ نیــز متعاقــب توســعه فعالیت هــای آبخیــزداری و بــرای ایجــاد 
ــای آب و  ــدرکار در فعالیت ه ــت ان ــی دس ــای اجرای ــن واحده ــی بی هماهنگ
خــاک و عرصه هــای آبخیــز و جلوگیــری از تداخــل وظایــف، شــورای عالــی 

آبخیزهــا بــه ریاســت معــاون نخســت وزیــر در امــور عمرانــی تشــکیل شــد.به 
گفتــه وی پــس از آن دفتــر فنــی خــاک در ســال ۱۳۵۱ بــه دفتــر حفاظــت 
خــاک و آبخیــزداری تبدیــل شــد. بــا ارتقای ســاختار تشــکیالت، آبخیــزداری 
ــت در وزارت جهادســازندگی در  ــه یــک معاون ــر ب کشــور از ســطح یــک دفت
ســال ۱۳7۰ رســید کــه گســترش فعالیت هــا و توســعه آن در ســطح کشــور را 
بــه دنبــال داشــت. بــا ادغــام وزارتخانه هــای جهــاد ســازندگی و کشــاورزی و 
تشــکیل وزارت جهــاد کشــاورزی در پاییــز  ســال ۱۳۸۰، معاونــت آبخیــزداری 
ــرکل  ــال یافت.مدی ــزداری کشــور انتق ــع و آبخی ــا، مرات ــه ســازمان جنگل ه ب
دفتــر کنتــرل ســیالب و آبخوانــداری ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
ادامــه داد: بــا اصــالح ســاختار ســازمان مذکــور در ســال ۱۳۹۳ و شــکل گیری 
معاونــت آبخیــزداری، امــور مراتــع و بیابــان، در کنــار افــزودن دفاتــر امــور مرتع 
و بیابــان، وظایــف آبخیــزداری و آبخــوان داری در دو دفتــر جدیــد تحــت عنوان 
ــت  ــزداری و حفاط ــر آبخی ــداری« و »دفت ــیالب و آبخوان ــرل س ــر کنت »دفت
خــاک« ســاماندهی شــد و کمــاکان بــه فعالیــت و ایفــای رســالت ذاتــی و 

ــد. ــل می کنن ــز عم ــای آبخی ــود در ســطح حوزه ه ــی خ ــف قانون تکالی

سرپرســـت ســـازمان جنگل هـــا، مراتـــع و 
ـــه ادارات  ـــه ای ب ـــور در نام ـــزداری کش آبخی
ــان  ــتان ها از آنـ ــی اسـ ــع طبیعـ کل منابـ
خواســـت بـــا  توجـــه بـــه شـــروع فصـــل 
بهـــار و افزایـــش دمـــای هـــوا برنامه ریزی هـــای الزم بـــرای پیشـــگیری از 
ـــد.  ـــرار دهن ـــود ق ـــتور کار خ ـــع را  در دس ـــا و مرات ـــق در جنگل ه ـــوع حری وق
ـــی  ـــن  هماهنگ ـــت ضم ـــی خواس ـــع  طبیع ـــران مناب ـــور از مدی ـــعود منص مس
ـــبت  ـــتان ها نس ـــران اس ـــران کل بح ـــداران و مدی ـــتانداران، فرمان ـــا اس الزم ب
ـــد و در ادارات  ـــدام کنن ـــق  اق ـــای حری ـــتاد پیشـــگیری و اطف ـــه تشـــکیل س ب
ـــوزش  ـــان، روســـای ادارات آم ـــت، معاون ـــگان حفاظ ـــا مشـــارکت ی ـــز ب کل نی
ـــکیل  ـــق تش ـــای حری ـــروه اطف ـــی کارگ ـــط  عموم ـــت و رواب ـــج، حراس و تروی

ـــد.  دهن
ــات  ــه اطالعـ ــی بـ ــق، دسترسـ ــای بحرانـــی حریـ ــایی کانون هـ وی شناسـ
منطقـــه ای، جاده هـــا و راه هـــای دسترســـی بـــه  مخـــازن آب را در اطفـــای 
ــی  ــه های اطالعاتـ ــت نقشـ ــران خواسـ ــت و از مدیـ ــم دانسـ ــق مهـ حریـ

ـــت و  ـــت مدیری ـــر جه ـــای موث ـــردن  پارامتره ـــا لحـــاظ ک ـــی را ب مناطـــق بحران
ـــد.  ـــه کنن ـــق تهی ـــای حری اطف

ــه  ــور در ادامـ ــزداری کشـ ــع و آبخیـ ــا، مراتـ ــازمان جنگل هـ سرپرســـت سـ
ـــام  ـــر، انج ـــوط  آتش ب ـــم و بهســـازی خط ـــی همچـــون طراحـــی، ترمی اقدامات
ـــی و کاهـــش  ـــات بهداشـــتی، پرورشـــی و پاکســـازی عرصه هـــای بحران عملی
ـــده را کاری الزم  ـــکاری ش ـــق جنگل ـــکوب  مناط ـــر اش ـــی در زی ـــش گیاه پوش
و ضـــروری خوانـــد و از مدیـــران و اعضـــای ســـتاد پیشـــگیری از حریـــق 
ــا و  ــا و روزنامه هـ ــیما، خبرگزاری هـ ــدا و سـ ــور  در صـ ــا حضـ ــت بـ خواسـ
ـــی  ـــکار عموم ـــردم و اف ـــه م ـــای ترویجـــی و آموزشـــی ب ـــام و تیزره ـــه پی تهی

ــد.  ــانی کننـ  اطالع رسـ
منصـــور در ایـــن دســـتورالعمل پیشـــگیرانه نقـــش ائمـــه جماعـــات، 
روحانیـــون، ریـــش ســـفیدان و معتمـــدان محلـــی را در مشـــارکت  و همراهـــی 
ــای  ــزاری کالس هـ ــتار برگـ ــت و خواسـ ــی دانسـ ــی اساسـ ــع  طبیعـ منابـ
ترویجـــی و آموزشـــی بـــرای دامـــداران، کشـــاورزان و  بهره بـــرداران و 

ــد.  ــی شـ ــع  طبیعـ ــای منابـ ــان طرح هـ مجریـ

 پیام
 زیست

هدف از انتقال سه یوزپلنگ به استان سمنان تکثیر در زادگاهشان است
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: هدف از انتقال سه یوزپلنگ به منطقه حفاظت شده خارتوران در این استان 

دستیابی به بهترین روش تکثیر این گونه در خطر انقراض در شرایط نگهداری در زادگاهشان است.

هر
 م

س:
عک

مدیـرکل پیش بینـی و هشـدار سـریع سـازمان هواشناسـی 
ضمن اشـاره به ورود سـامانه بارشـی جدید به کشور از بارش 
شـدید بـاران در ۱۵ اسـتان طـی امـروز )۱۰ اردیبهشـت ماه( 

داد. خبر 
صـادق ضیاییـان در گفت وگـو بـا ایسـنا اظهار کرد: براسـاس 
تحلیـل آخریـن نقشـه های پیش یابـی هواشناسـی روز )۱۰ 
اردیبهشـت ماه( در نیمـه غربـی کشـور و مناطقـی از شـمال 
شـرق بـارش بـاران و در برخـی نقـاط رگبـار همـراه بـا رعد و 
بـرق و وزش بـاد رخداد. شـدت بـارش امروز در اسـتان های 
زنجـان، قزویـن، البـرز، همـدان، مرکـزی، شـرق کرمانشـاه، 
کردسـتان، شـمال خراسـان رضـوی، لرسـتان، چهارمحـال و 
بختیـاری، کهگیلویـه و بویراحمـد، نوار غربی اصفهان، شـمال 

و شـرق خوزسـتان، نیمـه غربـی فـارس و بوشـهر بود.
وی بـا بیـان اینکـه در این اسـتان  وقوع پدیده تگـرگ دور از 
انتظـار نیسـت، گفـت: روز پنج شـنبه )۱۱ اردیبهشـت ماه( نیز 
در بیشـتر مناطـق کشـور بـه جـز بخش هایـی از سیسـتان و 
بلوچسـتان رگبـار و رعـد و بـرق، همـراه بـا وزش بـاد شـدید 
پیش بینـی  مسـتعد  مناطـق  در  تگـرگ  بـارش  و  موقـت 

می شـود.
بـه گفتـه مدیـرکل پیش بینـی و هشـدار سـریع سـازمان 
 ۱۲( جمعـه  روز  بارشـی  سـامانه  ایـن  هواشناسـی 
اردیبهشـت ماه( در نـوار شـمالی کشـور به ویـژه شـمال شـرق 
فعال اسـت سـپس به تدریج از اواخر وقت این روز از کشـور 

می شـود. خـارج 
وی ادامـه داد: روز شـنبه )۱۳ اردیبهشـت ماه( نیـز سـامانه 
بارشـی دیگـری از نـوار غربـی وارد کشـور می شـود کـه ابتـدا 
ایـن مناطـق و به تدریـج نیمـه غربـی، بخش هایـی از مرکز و 
شـرق کشـور را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد. روز یکشـنبه )۱۴ 
اردیبهشـت ماه( در بیشـتر مناطق به جز جنوب شـرق شـاهد 
بـارش خواهیـم بـود همچنیـن امـروز )۱۰ اردیبهشـت ماه( 
دریـای خـزر و فردا )۱۱ اردیبهشـت ماه( مرکز و شـمال خلیج 

فـارس مـواج پیش بینـی می شـود.    

سوژه بارش شدید 
باران در 1۵ 
استان کشور

آلودگی شیمیایی؛ سهم محیط زیست از کرونا

مصرف بی رویه آب و  افزایش کاربرد شوینده های آالینده محیط زیست سهم محیط زیست از کرونا است

مصــرف بی رویــه آب، افزایــش کاربــرد 
شــوینده های آالینــده محیــط زیســت 
از  پالســتیک ها  مصــرف  افزایــش  و 
ــط  ــرای محی ــا ب مشــکالت ناشــی از کرون

می شــود. برشــمرده  زیســت 
شــینا  مهــر،  خبرگــزاری  بــه گــزارش 
و  زیســت  محیــط  مدیــرکل  انصــاری 
ــاره  ــران درب ــهرداری ته ــدار ش ــعه پای توس
تأثیــر بیمــاری کرونــا بــر محیــط زیســت 
ــا  ــه کرون ــه می شــود ک ــب گفت ــت: اغل گف
ــی و  ــفرهای هوای ــش س ــل کاه ــه دلی ب
زمینــی بــه ســود محیــط زیســت اســت و 

ــان منتشــر شــد کــه  ــی در جه گزارش های
از کاهــش آالینده هــای هــوا و گازهــای 
ــات و  ــبی حیوان ــش نس ــه ای، آرام گلخان
ــد.  ــر می ده ــت خب ــن دس ــواردی از ای م
صرف نظــر از اینکــه اکنــون فعالیت هــا 
و ترددهــا تقریبــًا بــه وضعیــت عــادی 
برگشــته و همیــن تنفــس طبیعــت هــم 
کــه موجــب خوشــحالی دوســت داران 
ــدار  ــی ناپای ــده تنفس ــت ش ــط زیس محی
ــر از  ــی متأث ــوده، شــرایط کنون ــت ب و موق
ــرای محیــط  ــا مشــکالت بســیاری ب کرون

ــت. ــرده اس ــاد ک ــت ایج زیس
او توضیــح داد: کارهــای مختلفــی کــه در 
ــام  ــا انج ــاری کرون ــر از بیم ــرایط متأث ش
می شــود بــر محیــط زیســت اثــرات منفی 

ــد. یکــی از ایــن مــوارد، مصــرف  می گذارن
بیــش از انــدازه آب اســت. اگرچــه امســال 
و پارســال بارشــهای مناســبی داشــتیم امــا 
ــا  ــن بارش ه ــه ای ــرد ک ــوش ک ــد فرام نبای
مقطعــی اســت و کشــور مــا مجموعــًا 

ــت. ــی اس ــرزمین کم آب س
انصــاری افــزود: افزایــش اســتفاده از 
یکــی  شــیمیایی  مــواد  و  شــوینده ها 
عمــده  اســت.  مشــکالت  از  دیگــر 
ضدعفونی کننده هــای خانگــی از آب ژاول و 
یــا همــان وایتکــس و مــواد بــر پایــه الکل 
هســتند کــه مشــکل بیشــتر در مــواد کلــره 
ــی  ــده آل ــه آالین ــت ک ــی آب ژاول اس یعن
ــی آب و  ــه آلودگ ــر ب ــدار اســت و منج پای

می شــود. خــاک 

او تأکیــد کــرد: نکتــه مهــم در اســتفاده از 
ــن  ــده شــیمیایی ای ــی کنن ــواد ضدعفون م
ــات  ــه مالحظ ــه ب ــن توج ــه ضم اســت ک
بســته  محیط هــای  در  بایــد  ایمنــی 
غلظت هــای مجــاز و توصیــه شــده را 
ــط  ــه محی ــیب ب ــا از آس ــرد ت ــت ک رعای

زیســت جلوگیــری شــود.
انصــاری افزایــش اســتفاده از محصــوالت 
دیگــر شــرایط  مشــکل  را  پالســتیکی 
مرتبــط بــا کرونــا دانســت و گفــت: مــردم 
ایــن روزهــا از دســتکش و محصــوالت 
ــد.  ــتفاده می کنن ــتر اس ــتیکی بیش پالس
مصوباتــی در دولــت و شــهرداری بــرای 
کاهــش مصــرف ظــروف یکبــار مصــرف و 
بطری هــای پالســتیکی وجــود داشــت، اما 
در حــال حاضــر اولویــت رعایــت موازیــن 
تحــت  را  مصوبــات  ایــن  بهداشــتی، 
ــب  ــا عواق ــت. اینه ــرار داده اس ــعاع ق الش
منفــی کرونــا بــرای محیــط زیســت اســت 
ــال  ــر ح ــه ه ــری ب ــرایط همه گی و در ش
برخــی اقدام هــا بــرای حفــظ ســالمت 
ــوان  ــا می ت ــد انجــام شــود ام ــه بای جامع
تبعــات  بــرای کاهــش  را  مالحظاتــی 
زیســت محیطــی اقدامــات در نظــر گرفت.
مصــرف  از  می تــوان  شــد:  یــادآور  او 
پرهیــز  شــوینده ها  و  آب  بی رویــه 
کــرد یــا از شــوینده های جایگزیــن بــا 
اســتفاده کــرد و در  مخاطــرات کمتــر 
ــن کمــک  حــوزه پالســتیک هــم مهمتری
ــه محیــط زیســت اســتفاده  شــهروندان ب
کمتــر از محصــوالت پالســتیکی، کاهــش 
تولیــد پســماند و کمــک بــه تفکیــک 
زباله هــای خشــک و تــر خواهــد بــود. 
توســعه  و  زیســت  محیــط  مدیــرکل 
پایــدار شــهرداری تهــران در ایــن بــاره 

ــران  ــت: خوشــبختانه در شــهرداری ته گف
ــی  ــرای ضدعفون از آب ژاول و وایتکــس، ب
فضاهــای شــهری اســتفاده نمی شــود 
می شــود  اســتفاده  اکســیژنه  آب  از  و 
ــه  ــات ب ــودن تبع ــرّار ب ــل ف ــه دلی ــه ب ک
ــت  ــط زیس ــرای محی ــری ب ــب کمت مرات
تهــران  شــهرداری  در  همچنیــن  دارد. 
مــواد  زیســتی  محیــط  دســتورالعمل 
ضدعفونــی کننــده تهیــه شــد و در ویرایش 
اول ایــن دســتورالعمل مالحظــات مربــوط 
ــه  ــه در رابط ــی ک ــی کننده های ــه ضدعفون ب
ــالغ شــد. ــا مصــرف می شــوند اب ــا کرون ب
ــش  ــن ویرای ــح داد: در ای ــاری توضی انص
آمــده کــه چــه مــوادی را می تــوان بــه کار 
بــرد، بــا چــه غلظتــی بایــد اســتفاده شــود، 
ــه  ــت و در چ ــدر اس ــاز آن چق ــدود مج ح
محلــی می تــوان هــر کــدام را بــه کار بــرد 

ــای  ــازی محیط ه ــرای پاکس ــه ب ــرا ک چ
داخلــی و ســطوح پــر تمــاس شــرایط 
متفاوتــی از فضاهــا و المان هــای شــهری 
ــازن  ــازی و ورزشــی، مخ ــایل ب ــل وس مث

ــم اســت. ــره حاک ــه و غی زبال
او گفــت: ایــن دســتورالعمل از طریــق 
کمیتــه محیــط زیســت مجمع کالنشــهرها 
ــه  ــه شــد ک ــم ارائ ــر ه ــه شــهرهای دیگ ب
می توانــد بــه عنــوان راهنمــا مــد نظــر قــرار 
ــن دســتورالعمل  ــم ای ــاوت مه ــرد. تف بگی
ــی در آن اســت کــه  ــا مــوارد مشــابه قبل ب
تاکنــون صرفــًا الزامــات بهداشــتی و ایمنی 
لحــاظ می شــد امــا در ایــن دســتورالعمل 
و  مخاطــرات  بــا  مرتبــط  مالحظــات 
ــات  ــت، حیوان ــط زیس ــای محی آلودگی ه
شــهری و گیاهــان نیــز لحاظ شــده اســت.

دبیـر سـتاد ملـی مقابلـه بـا گـرد و غبار 
عملیـات  هکتـار  میلیـون   ۶ از  گفـت: 
مالـچ  پاشـی در کشـور فقـط ۳۰۰ هـزار 
هکتـار آن مالـچ  پاشـی شـده ایـن بـه 
راه  هیـچ  زمانـی کـه  اسـت  معنـا  آن 
حـل دیگـری وجـود نـدارد از این روش 

می کنیـم. اسـتفاده 
 علـی محمـد طهماسـبی بـا اشـاره بـه 
عملیـات مقابلـه بـا گـرد و غبـار تاکیـد 
کـرد: نـوع عملیاتـی کـه بـرای مقابله با 
گـرد و غبار انجام می شـود سـه دسـته 
احیایـی،  عملیـات  شـامل  کـه  اسـت 

اصالحـی و پیشـگیرانه مـی شـود و بـه 
طبـع اولویـت در بحـث مقابلـه بـا گرد و 
غبـار عملیـات پیشـگیرانه و اصالحی در 
اولویـت اسـت و در موقـع ضـرورت بـه 
عملیـات احیایـی پرداختـه مـی شـود.

وی گفـت: بر اسـاس آخریـن مطالعات 
۳۴.۶ میلیـون هکتـار مناطقـی هسـتند 
کـه پتانسـیل تولیـد گرد و غبـار را دارند 
که در ۲۳ اسـتان کشـور واقع شـده اند 
از ایـن وسـعت ۶ میلیـون هکتـار پهنـه 
و تپـه ماسـه ای اسـت، ایـن تپـه هـا 
بـا انـدازه ریزتـر یقینـا بـا حجـم بسـیار 

زیـادی، پتانسـیل غبـار خیـزی دارند.
از  سـال گذشـته  سـه  در  افـزود:  وی 
اقدامـات اجرایـی در  اعتبـارات،  محـل 
عملیـات پیشـگیرانه و اصالحـی انجـام 
شـد و اثـرات بسـیار خوبـی داشـت تـا 

جایـی کـه بـه طـور محسوسـی تعـداد 
کاهـش  کشـور  در  غبارنـاک  روزهـای 
یافـت و اثـرات آن کامال مشـهود اسـت 
و مـردم نیـز مـی تواننـد آنـرا احسـاس 

کننـد.

مالچ  پاشی آخرین مرحله برای 
تثبیت گرد و خاک است

2 توله خرس از مرگ نجات یافتند

رییــس نظــارت بــر حیــات وحــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
فــارس گفــت:۲ تولــه خــرس ســرگردان در ارتفاعــات شهرســتان مرودشــت بــا 
تــالش مامــوران محیــط زیســت از مــرگ نجــات یافتند.لیــال جوالیــی رییــس 
ــر امــور حیــات وحــش حفاظــت محیــط زیســت فــارس روز  اداره نظــارت ب
چهارشــنبه اعــالم کــرد : در پــی گــزارش روســتائیان منطقــه ابــرج شهرســتان 
مرودشــت مبنــی بــر مشــاهده ۲ تولــه خــرس ســرگردان در ارتفاعــات 
ــد روز  ــد از چن ــد و بع ــت کردن ــه عزیم ــه منطق ــی ب ــوران اجرای ــه، مام منطق
پایــش منطقــه، تولــه هــا را  تحــت نظــر قــرار دادنــد. جوالیــی افــزود: پــس 
ــادر تیمــی از کارشناســان ، نیروهــای  ــان از عــدم حضــور خــرس م از اطمین
ــا  اجرایــی یــگان حفاظــت محیــط زیســت و دامپزشــک پــارک ملــی بمــو ب
همراهــی روســتائیان بــه منطقــه عزیمــت کردنــد و موفــق بــه زنــده گیــری 
تولــه خــرس هــا شــدند.به گفتــه وی هــر ۲ تولــه خــرس کــه بســیار ضعیــف 
و دچــار ســو تغذیــه شــده بودنــد بــه شــیراز منتقــل شــدند  و در حــال حاضــر 
ــد. خــرس  ــرار دارن ــان ق ــای دامپزشــکی تحــت درم ــک ه ــی از کلینی در یک
قهــوه ای بزرگتریــن گونــه گوشــتخوار ایــران اســت کــه در جنــگل هــای مناطــق 

کوهســتانی البــرز و زاگــرس پراکنــش دارد.

ته
نک

مدیرکل محیط زیسـت و توسـعه پایـدار شـهرداری تهران در 
ایـن بـاره گفت: خوشـبختانه در شـهرداری تهـران از آب ژاول 
و وایتکـس، بـرای ضدعفونـی فضاهـای شـهری اسـتفاده 
نمی شـود و از آب اکسیژنه استفاده می شـود که به دلیل فّرار 
بـودن تبعـات به مراتـب کمتری بـرای محیط زیسـت دارد. 
همچنیـن در شـهرداری تهران دسـتورالعمل محیط زیسـتی 
مـواد ضدعفونـی کننـده تهیـه شـد و در ویرایـش اول ایـن 
دسـتورالعمل مالحظـات مربوط بـه ضدعفونـی کننده هایی 

کـه در رابطـه بـا کرونـا مصرف می شـوند ابالغ شـد.
انصـاری توضیـح داد: در ایـن ویرایش آمده که چـه موادی را 
می تـوان بـه کار برد، با چه غلظتی باید اسـتفاده شـود، حدود 
مجـاز آن چقدر اسـت و در چـه محلی می توان هر کـدام را به 
کار بـرد چـرا که برای پاکسـازی محیط های داخلی و سـطوح 
پـر تمـاس شـرایط متفاوتـی از فضاهـا و المان های شـهری 
مثـل وسـایل بـازی و ورزشـی، مخـازن زباله و غیـره حاکم 

است.

حیات 
پرندگانوحش

»سارگپه« بیمار تحویل محیط زیست مهاباد شدجریمه میلیونی  شکارچی خرس قهوه ای
امـل شـکار یـک قـالده خرس 
قهوه ای در شهرسـتان مشگین 
 ۵۰۰ مبلـغ  پرداخـت  بـه  شـهر 
زیـان  و  ضـرر  ریـال  میلیـون 
در حـق سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت و پرداخـت 
۵۰ میلیـون ریـال جریمـه نقـدی در حـق صنـدوق دولت 
زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره  شـد.رییس  محکـوم 
مشـگین شـهر گفت: با پیگیری بخش حقوقـی اداره کل 
حفاظت محیط زیسـت اسـتان و حفاظت محیط زیسـت 
شهرسـتان مشگین شـهر، عامل شـکار یک قالده خرس 
قهـوه ای کـه سـال گذشـته پیـرو گـزارش مردمی کشـف 
شـده بـود، محکوم به پرداخـت ۵۰ میلیون ریـال جریمه 

نقـدی در حـق صنـدوق دولـت به جـای حبـس تعزیری 
و پرداخـت مبلـغ ۵۰۰ میلیـون ریـال ضرر و زیـان در حق 

سـازمان حفاظـت محیط زیسـت شـد.
طـی  سـال گذشـته  مهرمـاه  افـزود:  محمـدی  یوسـف 
گـزارش جوامـع محلـی مبنـی بـر مشـاهده الشـه یـک 
روسـتای  ارتفاعـات  در  واقـع  ای  قهـوه  خـرس  قـالده 
شهرسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  یـگان  قلچقلـو، 
مشـگین شـهر به محـل اعـزام و با پیگیـری و تحقیقات 
محلـی، ضـارب اصلـی شناسـایی و پـس از هماهنگـی 
قضایـی و بررسـی هـای میدانـی بـا همـکاری نیـروی 
انتظامـی بـا ارائـه مسـتندات، متهـم دسـتگیر و پـس از 

تشـکیل پرونـده بـه مراجـع قضایـی معرفـی شـد.

حفاظـــت  اداره  رییـــس 
مهابـــاد  زیســـت  محیـــط 
گفـــت: یـــک بهلـــه ســـارگپه 
از  یکـــی  توســـط  بیمـــار 
ــط  ــل اداره محیـ ــش تحویـ ــات وحـ ــتداران حیـ دوسـ
ـــن شهرســـتان داده شـــد.فاروش ســـخنور روز  زیســـت ای
ـــزود:  ـــا اف ـــگار ایرن ـــا خبرن ـــو ب ـــت و گ ـــنبه در گف ـــه ش س
ـــتداران  ـــی از دوس ـــط یک ـــه توس ـــکاری ک ـــده ش ـــن پرن ای
ـــت  ـــه عل ـــود، ب ـــده ب ـــدا ش ـــاد پی ـــت مهاب ـــط زیس محی
ضعـــف جســـمانی و ناتوانـــی در پـــرواز امـــکان ادامـــه 
ـــان  ـــرای درم ـــت و ب ـــت را نداش ـــط زیس ـــاط در محی حی
ـــه داد:  ـــت.وی ادام ـــی گرف ـــرار م ـــت ق ـــد تحـــت مراقب بای

ایـــن شـــهروند نیکـــوکار پـــس از مشـــاهده ایـــن ســـارگپه 
ـــاد  ـــت مهاب ـــط زیس ـــا اداره محی ـــدوم ب ـــق و مص ـــم رم ک
تمـــاس گرفـــت و محیـــط بانـــان را از وضعیـــت ایـــن 
ـــه داد:  ـــاخت.وی اضاف ـــع س ـــا مطل ـــکاری زیب ـــده ش پرن
ـــود  ـــب، بهب ـــه مناس ـــس از تغذی ـــکاری پ ـــده ش ـــن پرن ای
ــط  ــرواز توســـط محیـ وضعیـــت و کســـب توانایـــی پـ
ـــای  ـــتگاه ه ـــی از زیس ـــده در یک ـــد روز آین ـــان در چن بان
ـــس  ـــد. ریی ـــد ش ـــا خواه ـــتان ره ـــن شهرس ـــی ای طبیع
اداره حفاظـــت محیـــط زیســـت مهابـــاد از شـــهروندانی 
کـــه بـــرای کمـــک بـــه حیـــات وحـــش، پرنـــدگان و 
حیوانـــان مجـــروح را بـــه اداره محیـــط زیســـت ایـــن 

شهرســـتان تحویـــل مـــی دهنـــد، قدردانـــی کـــرد.

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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ایران 20هزار کیت تشخیص کرونا به افغانستان اهدا کرد
مقامات افغانستان از اهدای ۲۰ هزار کیت تشخیص کرونا از سوی جمهوری اسالمی ایران به این کشور خبر دادند.

رنا
 ای

س:
عک

چگونه آسیب های ناشی از در خانه ماندن طوالنی 
را کاهش دهیم؟

ــه  ــا اشــاره ب ــی ب ــک روانشــناس بالین ی
برخــی مداخــالت ضــروری مســووالن 
بــرای کاهــش آســیب های اجتماعــی 
ــرد:  ــار ک ــا، اظه ــری کرون در دوران همه گی
مســئوالن  مداخــالت  و  برنامه ریــزی 
می توانــد در بهبــود شــرایط بســیار کمــک 
کننــده و تاثیرگــذار باشــد. در ایــن راســتا 
ایجــاد همبســتگی اجتماعــی بیــن مــردم 
و مســئوالن می توانــد گام موثــری جهــت 

ــه شــمار آیــد. ــر بحــران ب ــه ب غلب
در  مقــدم  ابراهیمــی  حســین  دکتــر 

بــه  اشــاره  بــا  ایســنا،  بــا  گفت وگــو 
کنتــرل  بــرای  ضــروری  مداخــالت 
روانشــناختی  اختــالالت  و  آســیب ها 
ــرد:  ــار ک ــران، اظه ــی دوران بح و اجتماع
آســیب های  و  مســائل  از   بخشــی 
اجتماعــی ایــن دوران در اختیــار مــا نبوده 
ــه  و در حــوزه اختیــارات دولــت اســت، ب
ــبت  ــد نس ــت می توان ــه دول ــوان نمون عن
و  اجتماعــی  تشــکیل گروه هــای  بــه 
حمایتــی بــزرگ در فضــای مجــازی و 
یــا تقویــت زیرســاخت های اینترنتــی 

ــد. ــدام کن اق
وی درایــن رابطــه بــه برگــزاری کالس هــا 
و دوره هــای آمــوزش مجــازی در مــدارس 

گفــت:  و  کــرد  اشــاره  دانشــگاه ها  و 
از دروس  در شــرایط فعلــی بســیاری 
دانشــگاه بــه صــورت مجــازی برگــزار 
ضعــف  متاســفانه  ولــی  می شــود، 
بــه  منجــر  اینترنتــی  زیرســاخت های 
کاهــش کیفیــت و ایجــاد اختــالل در 
در  ایــن  شــده،  برگــزاری کالس  هــا 
اشــکاالت  ایــن  رفــع  حالیســت کــه 
دســت مــا نبــوده و در اختیــار  دولــت و 

مســئوالن اســت.

فقط از مردم توقع نداشته 
باشیم

ادامــه  در  بالینــی  روانشــناس  ایــن 
تصریــح کــرد: البتــه نبایــد فقــط از مــردم 

ــال در  ــرای مث ــع داشــته باشــیم؛ ب توق
بحــث بیــرون نیامــدن از خانــه بجــز در 
مواقــع ضــرورت، بــا اینکــه صــد درصــد 
ــا  کار درســت و پســندیده ای اســت، ام
در عیــن حــال بایــد توجــه داشــته 
باشــیم کــه افــراد روزمــزد و یــا افــرادی 
ــد،   کــه حقــوق ثابتــی دریافــت نمی کنن
ــاش  ــن مع ــه و تامی ــرج روزان ــرای خ ب
خــود و خانــواده خــود بــا مشــکل روبــرو 
هســتند، ایــن افــراد اگــر نتواننــد معاش 
خــود را تامیــن کننــد، بــا مشــکالت 
ــن در  ــوند. بنابرای ــرو می ش ــدی روب ج
ــت  ــان کمــک و مشــارکت دول ــن می ای
قشــر  ایــن  مشــکالت  رفــع  بــرای 
اجتنــاب  ضــرورت  یــک  جامعــه  از 
ــا  ــورد آنه ــد در م ــه بای ــت ک ــر اس ناپذی
فکــر شــده و راهــکار اندیشــیده شــود. 

ــد حضــور و مشــارکت مســئوالن  بی تردی
سیاســی، صاحــب نظــران و روانشناســان 
ــت  ــت اس ــز اهمی ــر حائ ــار یکدیگ در کن
و می توانــد بــه یــک راهــکار جمعــی 

ــود. ــی ش ــب منته مناس

ضرورت شفافیت و عدم انتقال 
استرس کاذب در اخبار و 

اطالعات
ــا اهمیــت بعــدی در بخــش  وی نکتــه ب
مداخــالت اجتماعــی مســئوالن را مبحــث 
ــورد  ــت: در م ــرد و گف ــوان ک ــانه ها عن رس
رســانه ها وجــود شــفافیت و در عیــن 
ــه عــدم انتقــال اســترس  حــال توجــه ب
کاذب از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. 
در کنــار شــفافیت اطــالع رســانی، مبحــث 
تاثیــر  می توانــد  اجتماعــی  عدالــت 
ــکار عمومــی  ــان اف ــادی در می ــت زی مثب

بــه جــای بگــذارد. تشــتت در اعــالم 
آمــار و ارقــام می توانــد باعــث تشــویش 
ذهنــی و کاهــش اعتمــاد افــراد باشــد. در 
ــه  حالیکــه اگــر اطالعــات و آموزش هــا ب
درســتی و از منابــع موثــق و کامــالً علمــی 
ــی  ــر داخل ــانه های معتب ــق رس و از طری
منتقــل شــود، در بلنــد مــدت گام موثــری 
ــوب  ــیب ها محس ــش آس ــت کاه در جه

می شــود.

نقش رسانه و تلویزیون در جهت 
کاهش آسیب ها در زمان بحران

ایــن عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 
و  رســانی  اطــالع   اینکــه  بیــان  بــا 
ــا  ــح ب ــه صحی ــوه مواجه ــوزش نح آم
شــرایط بحــران در رســانه بایــد بــر 
شــود،  ارایــه  موثــق  منابــع  مبنــای 
اظهــار کــرد: نــوع ارایــه آموزش هــا 
جهــت جــذب مخاطــب و تاثیرگــذاری 

بیشــتر اهمیــت بســزایی دارد. پیام هــا 
باشــد،  بــی روح  و  خشــک  نبایــد 
نــدارد،  بــاالی  تاثیرگــذاری  چراکــه 
ایــن مباحــث بــا روانشناســی تبلیغــات 
برخــی  دارد، گاهــی  زیــادی  ارتبــاط 
بــاالی  هزینــه  وجــود  بــا  تبلیغــات 
ــته،  ــذاری الزم را نداش ــی، اثرگ تبلیغات
ــر  ــه کمت ــا هزین ــر ب ــی دیگ ــی کاالی ول
ــول  ــری از اص ــل بهره گی ــه دلی ــا ب تنه
جذابیــت  تبلیغــات،  روانشناســی 
ــری  بیشــتری داشــته و مخاطــب باالت
جــذب می کنــد. در شــرایط بحــران 
حکم فرماســت،  اصــول  همیــن  نیــز 
ارایــه پیــام هــای آموزشــی و بهداشــتی 
خشــک و بــی روح یــا اســتفاده مکــرر 
ــا را شکســت  ــد »کرون ــعاری مانن از ش
تاثیرگــذار  تنهایــی  بــه  می دهیــم«، 
ــم؟ ــش دهی ــی را کاه ــت،   طوالن نیس

اســتاندار تهــران بــا اشــاره بــه ثبــت نــام 
۱۴۹ هــزار نفــر جهــت دریافــت بیمــه 
بیــکاری در اســتان تهــران بــر لــزوم 
پیگیــری عملیاتــی جهــش تولیــد جهــت 
ــرد. ــد ک ــادی تاکی ــکالت اقتص ــع مش رف
ــه  ــی در جلس ــنی بندپ ــیروان محس انوش
ــا  ــد ب ــع تولی ــع موان ســتاد تســهیل و رف
ــی  ــادی ناش ــکالت اقتص ــه مش ــاره ب اش
ــا اظهــار داشــت:  از شــیوع ویــروس کرون
بــه ســبب شــیوع ویــروس کرونــا و تاثیــر 

آن بــر حــوزه اقتصــادی تاکنــون ۱۴۹ هزار 
ــکاری در  ــه بی ــت بیم ــت دریاف ــر جه نف

ــد. ــرده ان ــام ک ــت ن ــران ثب اســتان ته
 وی ادامــه داد: بــه منظــور رفــع مشــکالت 
ــم  ــرایطی فراه ــد ش ــا بای ــی از کرون ناش
ــق تولیــد و جهــش تولیــد  ــا رون کنیــم ت
ــا در  ــای اساســی باشــد ت جــزو راهبرده
آینــده دچــار مشــکل نشــویم بــر همیــن 
اســاس در ایــن جلســات تقســیم کار 
منطقــی و عملیاتــی جهــت دســتیابی 

بــه اهــداف اقتصــادی صــورت گیــرد. 
اســتاندار تهــران ســپس تاکیــد کــرد: 
بخــش خصوصــی، بانک هــا، اســتانداری 
ــزار و  ــد اب ــتان بای ــئوالن اس ــام مس و تم
لــوازم الزم را بــه کار بگیرنــد تا از اشــتغال، 
تولیــد و رونــق تولیــد حمایــت شــود. 
ــه  ــا اشــاره ب ــی ســپس ب محســنی بندپ
ــت:  ــی گف ــش خصوص ــای بخ ظرفیت ه
ــت و  بخــش خصوصــی اســتعداد، ظرفی
دغدغــه و نــگاه  ملــی دارد همچنانکــه بــا 
ــایل و  ــد وس ــت تولی ــا جه ــیوع کرون ش
اقــالم بهداشــتی بخــش خصوصــی فعال 
شــده و امــروز خوشــبختانه در کشــور 
ــون ماســک  ــا ۴ میلی ــم ت ــه ۳ و نی روزان

تولیــد می شــود.

ثبت نام ۱۴۹ هزار نفر جهت 
دریافت بیمه بیکاری

ایجاد 200 هزار فرصت شغلی 
برای مددجویان در سال 99

رئیــس کمیتــه امــداد از برنامه ریــزی بــرای ایجــاد ۲۰۰ هــزار فرصــت شــغلی 
بــرای مددجویــان در ســال ۹۹ خبــر داد. ســیدمرتضی بختیــاری در حاشــیه 
مراســم آغــاز فعالیــت مجــدد شــرکت ســایپا گام، از خــط تولیــد ایــن مجموعه 
بازدیــد و بــا ســیدجواد ســلیمانی، مدیرعامــل شــرکت ســایپا دیــدار و گفتگــو 
کرد.رئیــس کمیتــه امــداد در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه بکارگیــری مددجویــان 
ایــن نهــاد در خــط تولیــد شــرکت ســایپا گام، گفــت: شــرکت ســایپا گام ۱۵۲ 
نفــر از فرزنــدان خانواده هــای تحــت حمایــت کمیتــه امــداد را مشــغول بــه کار 
کــرده کــه ایــن اقــدام بایــد الگــوی دیگــر مجموعه هــای تولیــدی و اقتصــادی 
باشــد.وی بــا تقدیــر از اقــدام شــرکت ســایپا گام در عمــل بــه مســئولیت های 
اجتماعــی خــود افــزود: ایــن شــرکت متعهــد شــده اســت تــا پایــان ســال و 
بــا افزایــش ظرفیــت تولیــد، حــدود ۶۰۰ مددجــوی کمیتــه امــداد را مشــغول 
ــن  ــان را مهمتری ــی مددجوی ــاری، توانمندســازی و خودکفای ــه کار کند.بختی ب
اولویــت کمیتــه امــداد دانســت و خاطرنشــان کــرد: مددجویــان کمیتــه امــداد 
ــا دریافــت آموزش هــای الزم و حرفه آمــوزی  افــرادی مســتعد هســتند کــه ب
و بکارگیــری در مجموعه هــای تولیــدی، در راســتای جهــش تولیــد در کشــور 

نقــش موثــری داشــته باشــند.

ته
نک

وی بـا بیـان اینکـه دوران قرنطینـه و در خانـه مانـدن طوالنـی 
مـدت خانواده هـا طـی بحـران کرونـا تجربـه جدیـدی اسـت، 
اظهـار کرد: صـرف زمان بیشـتر خانواده ها در کنار هـم می تواند 
منشـاء بـروز اتفاقات جدیدی باشـد. متاسـفانه میـزان گزارش 
اختالفـات خانوادگی طی ایـن دوران افزایـش یافته که همین 
مسـاله نشـانگر آن اسـت در خانـه مانـدن افـراد و بـودن در 
کنـار یکدیگـر می توانـد بـه افزایـش تنـش در خانواده ها منجر 
شـود.وی آمـوزش مهارت هـای زندگـی از دوران کودکـی را در 
پیشـگیری از این تنش ها و مشـکالت اثرگذار دانسـت و گفت: 
افـراد بایـد از ایـن فرصـت در کنـار هم بـودن اسـتفاده کنند، 
بایـد نحـوه صحبت کـردن، درد دل کـردن و نحوه رسـیدگی به 
عالئق مشـترک هم را بیاموزند. در همین راسـتا، الزم اسـت که 
برنامه سـازان در شـبکه های مختلف رادیو و تلویزیون و سـایر 
رسـانه ها بـر روی ایـن موضوعـات تمرکز بیشـتری داشـته و با 
دعـوت از روانشناسـان، برنامه هایـی با محور چگونگی سـپری 
کـردن اوقـات در کنار هم، نحـوه برقراری ارتباطـات و تعامالت 

مثبـت طی ایـن دوره و نحـوه خـروج از بحران، تولیـد کنند.

گزارش

جامعهکرونا

شناسایی ۵۰۰۰ خانوار آسیب پذیر در بروجردافزایش ۲۰ درصدی خشونت  خانگی
ســـازمان ملـــل پیش بینـــی 
کـــرد کـــه محدودیت هـــای 
مهـــار  خاطـــر  بـــه  تـــردد 
کروناویـــروس  همه گیـــری 
ــونت های  ــدی خشـ ــش ۲۰درصـ ــه افزایـ ــد بـ می توانـ
ــازمان  ــنا، سـ ــزارش ایسـ ــود.به گـ ــر شـ ــی منجـ خانگـ
ـــال  ـــرد: اعم ـــالم ک ـــنبه( اع ـــه ش ـــته )س ـــل روز گذش مل
ــی  ــردد ناشـ ــای تـ ــی و محدودیت هـ ــه خانگـ قرنطینـ
از شـــیوع کروناویـــروس در بســـیاری از کشـــورها 
ــونت های  ــدی خشـ ــش ۲۰ درصـ ــه افزایـ ــد بـ می توانـ
ــرات  ــود و ایـــن همه گیـــری تاثیـ ــر شـ خانگـــی منجـ
ـــه همـــراه خواهـــد داشـــت. ـــان ب ـــرای زن ـــاری ب فاجعـــه ب

ــاه  ــه مـ ــر سـ ــل هـ ــازمان ملـ ــای سـ ــر تخمین هـ بنابـ
قرنطینـــه می توانـــد بـــه ۱۵ میلیـــون مـــورد خشـــونت 
خانگـــی بیـــش از آنچـــه بـــه طـــور معمـــول انتظـــار 

مـــی رود منجـــر شـــود.
پیـــش بینـــی هـــای صـــورت گرفتـــه تاکیـــد کننـــده 
ـــری  ـــه گی ـــی »هم ـــورد نوع ـــل در م ـــازمان مل ـــدار س هش
ـــد-۱۹ اســـت.   ـــاری کووی ـــیوع بیم ـــار ش ـــایه« در کن در س
در بســـیاری از کشـــورها گـــزارش هـــا حاکـــی از افزایـــش 
تمـــاس هـــا بـــرای گـــزارش خشـــونت هـــای خانگـــی بـــه 
ـــت  ـــال محدودی ـــن اعم ـــس اســـت. همچنی ـــز اورژان مراک
ـــه در  ـــی ک ـــه زنان ـــات ب ـــه خدم ـــده ارائ ـــب ش ـــا موج ه

ـــه ســـختی انجـــام شـــود. ـــه هســـتند ب ـــه قرنطین خان

معـــاون عملیـــات ناحیـــه 
ــرد  ــیج بروجـ ــت بسـ مقاومـ
از شناســـایی ۵۰۰۰ خانـــوار 
آســـیب پذیر در شهرســـتان 

ــر داد. خبـ
ــروه  ــه کارگـ ــجاعی در جلسـ ــا شـ ــرهنگ غالمرضـ سـ
ــی در  ــارکت های مردمـ ــاماندهی مشـ ــی سـ اجتماعـ
ـــم  ـــروز ده ـــر ام ـــه ظه ـــا ک ـــاری کرون ـــا بیم ـــه ب مقابل
اردیبهشـــت ماه در فرمانـــداری برگـــزار شـــد، اظهـــار 
کـــرد: از زمـــان مواجهـــه بـــا ویـــروس کرونـــا ۵۰۰۰ 
خانـــوار آســـیب پذیر و کســـبه های کـــه بـــر اثـــر 
ایـــن بیمـــاری دچـــار مشـــکل شـــده اند، شناســـایی 

شـــده اســـت.
ـــا  ـــن آن ه ـــی بی ـــته غذای ـــرد: ۳۰۰۰ بس ـــح ک وی تصری
توزیـــع و ۱۲۰۰ بســـته غذایـــی دیگـــر در روز اول 
ـــده  ـــع ش ـــا توزی ـــن آن ه ـــان در بی ـــارک رمض ـــاه مب م

اســـت.
ـــرد  ـــیج بروج ـــت بس ـــه مقاوم ـــات ناحی ـــاون عملی مع
امـــام حســـن  والدت  روز  در  خاطرنشـــان کـــرد: 
مجتبـــی)ع( بـــه بقیـــه آن هـــا بســـته حمایتـــی 

می شـــود. داده  تحویـــل 
شـــجاعی اضافـــه کـــرد: کســـبه و اصنافـــی کـــه بـــر 
اثـــر ایـــن بیمـــاری دچـــار مشـــکل شـــده اند نیـــز از 

طریـــق وجـــه نقـــد پشـــتیبانی خواهیـــم کـــرد.

سنا
 ای

س:
عک

بخشی از  مسائل و آسیب های اجتماعی این دوران در اختیار ما نبوده و در حوزه اختیارات دولت است

 رئیـس اتـاق اصنـاف البرز گفت: درسـت اسـت کـه فعاالن 
صنوفـی کـه پرخطـر نامیـده شـده اند طـی بیـش از دو ماه 
گذشـته آسـیب زیـادی دیده انـد ولـی برای حفظ سـالمت 
خود و سـایر شـهروندان چـاره ای جز ادامـه تعطیلی ندارند. 
هـروز حصـاری اظهـار کـرد: طبـق اعـالم سـتاد ملـی کرونا 
صنوفـی مثـل آرایشـگاه های مردانـه و زنانـه، رسـتوران ها، 
تـاالر پذیرایـی و سـالن مراسـم، مراکـز بـازی، تفریحـی، 
گیم نـت، قهـوه خانه هـا، چایخانه هـا و تریا، اماکـن اقامتی، 
هتل هـا، اسـتخر، سـونا و ماسـاژ و باشـگاه های بدنسـازی 
و ورزشـی، سـینماها و کنسـرت ها جـزو صنـوف پرخطـر 

محسـوب می شـوند.

دالیـل  دربـاره  جامعه شـناس،  حریرچـی،  امیرمحمـود 
مجردمانـدن جوانان می گوید: »در میـان دالیل مجردماندن 
گرفـت.  نادیـده  نمی تـوان  را  اقتصـادی  شـرایط  افـراد، 
و  ندارنـد  شـغل  یـا کسـانی کـه  خانواده هـای کم درآمـد 
نمی تواننـد یـک زندگـی مشـترک را شـروع کننـد، بیشـتر 
بـه  مربـوط  دیگـر  دلیـل  دارنـد.  مجردمانـدن  بـه  تمایـل 
فرهنـگ اسـت. توقعـات افـراد اکنون خیلی باال رفته اسـت 

و جوانـان نمی تواننـد زندگـی را سـاده شـروع کننـد.«
بـه گزارش شـهرآرانیوز، در یکی دو دهه اخیر، تغییر سـبک 
زندگی باعث شـده اسـت که بسـیاری از جوانان بدون توجه 
بـه قضاوت هـا بـا ازدواج مخالـف کننـد و بـه سـوی »تجرد 
قطعی« کشـیده شـوند. افراد در سـن ۲۰ تا ۳۵سـال تمایل 
بیشـتری به ازدواج از خود نشـان می دهند. زمانی که سـن 
افـراد از ۳۵سـال می گـذرد، امـکان تجـرد قطعـی در آن هـا 
بیشـتر می شـود. جدا از اینکه تمایل به ازدواج و جداشـدن 
از زندگـی فـردی در ایـن افـراد کم اسـت، با باالرفتن سـن، 

امـکان ازدواجشـان نیز کاهـش می یابد.

رئیـس سـازمان نظـام روان شناسـی و مشـاوره کشـور بـا 
بیـان اینکـه تمرکـز ما در سـال ۹۹ بیشـتر بـر روی موضوع 
پسـاکرونا اسـت، گفـت: کمیته مداخلـه در بحران سـازمان 
بـرای مدیریـت عـوارض روانـی حاصـل از کرونـا و شـرایط 
پـس از کرونـا شـکل گرفته اسـت و کارگروه هـای مختلف 
در ایـن زمینـه فعالیـت می کننـد کـه از روان شناسـان و 
مشـاوران تقاضـا داریـم حتمـا همراهـی و همـکاری کنند و 
مـا از توانمندی شـان اسـتفاده کنیـم. محمـد حاتمی ضمن 
روان شناسـی  نظـام  سـازمان  تاسـیس  سـالروز  تبریـک 
و مشـاوره و روز روان شـناس و مشـاور بـه روان شناسـان، 
مشـاوران، اسـاتید و دانشـجویان رشـته های روان شناسـی 
و مشـاوره در سراسـر کشـور، گفـت: از خدمـات ارزشـمند 
بـه  و  سـالی کـه گذشـت  در  مشـاوران  و  روان شناسـان 

خصـوص ایـام کرونایـی تقدیـر می کنـم.

اصناف پرخطر همچنان 
تعطیل می مانند

چرا جمعیت مجردها رو 
به افزایش است؟

اعالم تعرفه های خدمات 
مشاوره و روانشناسی

بهزیستی جامعه

پرداخت پاداش نیم میلیونی به پرسنل مراکز شبانه روزیارایه سبد معیشتی و رفاهی به بازنشستگان کشوری
ــد  ــوری تاکی ــتگی کش ــدوق بازنشس ــل صن مدیرعام
ــا  ــر بازنشســتگان متناســب ب ــوق اکث ــه حق ــرد ک ک
ــان نیســت. اکبــر افتخــاری مدیرعامــل  نیازهــای آن
ــا  ــتی ب ــوری در یادداش ــتگی کش ــدوق بازنشس صن
ــد  ــارات" تاکی ــه انتظ ــوق بازنشســتگان؛ معادل ــوان "همســان ســازی حق عن
ــان نیســت و در  ــا نیازهــای آن ــر بازنشســتگان متناســب ب کــرد: حقــوق اکث
ــا  ــب ب ــتگان متناس ــر بازنشس ــت:۱-حقوق اکث ــت نوش ــن یادداش ــه ای ادام
نیازهــای آنــان نیســت.۲-دولت برپایــه قانــون برنامــه ششــم توســعه موظــف 
ــران  ــه ای ــوق بازنشســتگان اســت.۳-در شــرایطی ک ــه متناسب ســازی حق ب
ــکالت را  ــز مش ــا نی ــران کرون ــرار دارد و بح ــا ق ــخت ترین تحریم ه ــاج س آم
ــرای همسان ســازی حقــوق بازنشســتگان  ــع دولــت ب دو چنــدان کــرده، مناب
ــر ایــن ســه  محــدود اســت.وی در ادامــه مطــب مذکــور آورده اســت: در براب
گــزاره، می تــوان دو رویکــرد را در نظــر داشــت: نخســت، همسان ســازی 
ــت  ــه رضای ــا ســطحی ک ــوق بازنشســتگان ت ــاره حق ــش یک ب ــل و افزای کام
ــبی  ــن نس ــی و تأمی ــش تدریج ــر، افزای ــود و دیگ ــب ش ــا جل ــل آن ه کام

ــوال  ــاع و اح ــا در اوض ــت، ام ــوب اس ــه مطل ــرد اول اگرچ ــات. رویک مطالب
کنونــی ممکــن نیســت. بســیاری از کارشناســان اقتصــادی معتقدنــد حتــی 
ــاره حقــوق بازنشســتگان فراهــم باشــد،  اگــر امــکان افزایــش کامــل و یک ب
انجــام ایــن کار ممکــن اســت برخــی عــوارض اقتصــادی را پدیــد آورد و پــس 
از مدتــی اثــرات مثبــت افزایــش حقوق هــا را خنثــی کنــد.وی بــا بیــان اینکــه 
از ایــن گذشــته، راهــکار اساســی ایــن اســت کــه صندوق هــای بازنشســتگی 
بــه جــای تکیــه بــر دولــت بــرای افزایــش حقوق هــا، بــه مولدســازی هرچــه 
بیشــتر دارایی هــا و ســرمایه های خــود روی آورنــد و بــا ایجــاد منابــع 
درآمــدی پایــدار از وابســتگی بــه بودجــه دولتــی بکاهنــد تاکیــد کــرده اســت: 
ــن در  ــری همچنی ــد. اکب ــواب نمی ده ــدت ج ــاه م ــز در کوت ــن کار نی ــا ای ام
ــه  ــد ک ــتگان می پذیرن ــه بازنشس ــه اینک ــاره ب ــن اش ــود ضم ــت خ یادداش
مشــکالت را یــک شــبه نمی تــوان حــل کــرد، امــا می گوینــد: بــا ایــن اوضــاع 
و احــوال اقتصــادی و دشــواری زندگــی، اگــر بخواهیــم بــه انتظــار بشــینیم تــا 
اقدامــات صنــدوق بازنشســتگی بــه نتیجــه دلخــواه برســد، زیــر بــار مشــکالت 

ُخــرد خواهیــم شــد

ــه  ــاره ب ــا اش ــور ب ــتی کش ــازمان بهزیس ــس س رئی
ــددکاران از  ــه م ــی ب ــم میلیون ــاداش نی ــت پ پرداخ
آلودگــی کمتــر از ۱.۵ درصــد کل مراکــز شــبانه روزی 
تحــت پوشــش بهزیســتی بــه ویــروس کرونــا خبــر 

داد.
وحیــد قبــادی دانــا بــا اشــاره بــه فعالیــت پرســنل بهزیســتی در ایــام مبــارزه 
ــت: پرســنل  ــازمان گف ــن س ــز تحــت پوشــش ای ــا در مراک ــاری کرون ــا بیم ب
ــاه  ــن م ــه اول بهم ــور از هفت ــتی کش ــازمان بهزیس ــداکار س ــش و ف زحمتک
ــان  ــان مددجوی ــت از ج ــرای حفاظ ــدت ب ــالش و مجاه ــال ت ــون، در ح تاکن

ــتند. ــور هس ــتی کش ــازمان بهزیس ــبانه روزی س ــز ش ــازمان در مراک س
وی ادامــه داد: ســالمندان، معلــوالن جســمی-حرکتی و ذهنــی، بیمــاران 
روانــی مزمــن و همچنیــن فرزندانــی کــه در مراکــز نگهــداری بــه ســر می برنــد 
ــازمان  ــز س ــبانه روزی در مراک ــکل ش ــه ش ــه ب ــتند ک ــرادی هس ــه اف از جمل
ــام  ــات انج ــان اقدام ــا بی ــتی ب ــازمان بهزیس ــتند.رییس س ــتی هس بهزیس
شــده در خصــوص پیشــگیری از ویــروس کرونــا در ایــن مراکــز تصریــح کــرد: 

تاکنــون کمتــر از ۱.۵ درصــد کل مراکــز شــبانه روزی تحــت پوشــش بهزیســتی 
ــش از ۲۰  ــبانه روزی بی ــالش ش ــا ت ــده اند. ب ــا ش ــروس کرون ــه وی ــوده ب آل
ــاران،  ــاران، پدری ــاران، مادری ــن مراکــز شــامل پرســتاران، بهی هــزار پرســنل ای
ــتی  ــازمان بهزیس ــبانه روزی س ــز ش ــه در مراک ــانی ک ــام کس ــددکاران و تم م
ــداری بیــش  ــرای نگه کشــور مشــغول فعالیــت هســتند، شــرایط مناســبی ب
ــز شــبانه روزی  ــه در مراک ــد ک ــزار فرزن ــول و ســالمند  و ۱۰ ه ــزار معل از ۵۰ ه

ــداری مــی شــوند، فراهــم شــود. نگه
قبــادی دانــا بــا اشــاره بــه پرداخــت پــاداش بــه پرســنل مراکــز شــبانه روزی 
ــی از  ــزان و جهــت قدردان ــه پــاس زحمــات ایــن عزی ایــن ســازمان گفــت: ب
ــغ  ــالمی مبل ــالب اس ــتضعفان انق ــاد مس ــاعدت بنی ــا مس ــا ب ــای آنه تالش ه
۵۰۰ هزارتومــان بــه هــر یــک از ایــن پرســنل اختصــاص داده و روی کارت آنهــا 
شــارژ شــد تــا نشــان دهیــم مــا قــدردان زحمــات آنهــا هســتیم، ایــن افــراد 
از بهمــن مــاه تاکنــون بــه شــکل شــبانه روزی جهــت حفــظ جــان و ســالمت 
مددجویــان عزیــزی کــه در مراکــز شــبانه روزی بهزیســتی نگهــداری می شــوند 

تــالش کردنــد و فداکارانــه جــان خــود را در طبــق اخــالص گذاشــتند.  
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پیام
میراث 

تخصیص کمک بالعوض برای مرمت حمام تاریخی مرزبانی بانه
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بانه از تخصیص کمک های فنی و بالعوض به مالکان حمام تاریخی 

مرزبانی این شهرستان خبر داد.

میراثمیراث

خلیج فارس میزبان تنوع فرهنگی و زیستی جهان استبررسی احیای ۴۴ بنای تاریخی روستایی

ـــدوق  ـــل صن در نشســـت مشـــترک مدیرعام
ـــتباف  ـــرش دس ـــتی و ف ـــعه صنایع دس توس
ـــی  ـــن تاریخ ـــرداری از اماک ـــا و بهره ب و احی
و فرهنگـــی بـــا معاونـــت توســـعه روســـتایی 
ـــع  ـــی واق ـــای تاریخ ـــای ۴۴ بن ـــوری احی ـــت جمه ـــروم ریاس ـــق مح و مناط
ـــدوق  ـــزارش صن ـــه گ ـــی گرفت.ب ـــث و بررس ـــور بح ـــتایی کش ـــت روس در باف
توســـعه صنایع دســـتی و فـــرش دســـتباف و احیـــا و بهره بـــرداری از 
اماکـــن تاریخـــی و فرهنگـــی، هـــادی میرزایـــی در نشســـت مشـــترک 
ـــوری و  ـــت جمه ـــروم ریاس ـــق مح ـــتایی و مناط ـــعه روس ـــت توس ـــا معاون ب
ســـازمان شـــهرداری ها و دهیاری هـــای وزارت کشـــور گفـــت: در شـــرایط 
ـــای  ـــی از اولویت ه ـــتایی یک ـــی روس ـــه تاریخ ـــا ابنی ـــه احی ـــه ب ـــی توج کنون
صنـــدوق احیاســـت. اشـــتغال زایی و ایجـــاد بســـترهای مناســـب بـــرای 
ـــا احیـــا و مرمـــت ابنیـــه  فعالیـــت روســـتایی، دو محـــور مهمـــی اســـت کـــه ب
ـــا  ـــق ســـاخت.او ب ـــی از آن را محق ـــایان توجه ـــوان بخـــش ش یادشـــده می ت
نقـــش ابنیـــه تاریخـــی در تعامـــالت انســـانی افـــزود: توجـــه بـــه ایـــن نقـــش 

ارزنـــده عـــالوه بـــر حفـــظ شـــأن و هویـــت بناهـــای تاریخـــی می توانـــد 
ـــا  ـــا ب ـــر م ـــود و اگ ـــتایی ش ـــاد روس ـــدی اقتص ـــی و کارآم ـــاز پویای زمینه س
ـــم  ـــا دهی ـــترهایی را ارتق ـــن بس ـــم چنی ـــد بتوانی ـــی و هدفمن ـــگاه کارشناس ن
ـــم  ـــاهد خواهی ـــوزه ش ـــن ح ـــی را در ای ـــل اتکای ـــتاوردهای قاب ـــه زودی دس ب
ـــا  ـــرش دســـتباف و احی ـــدوق توســـعه صنایع دســـتی و ف بود.مدیرعامـــل صن
ـــه افـــزوده شـــدن  ـــا اشـــاره ب ـــرداری از اماکـــن تاریخـــی و فرهنگـــی ب و بهره ب
ــای  ــوزه مأموریت هـ ــه حـ ــتباف بـ ــرش دسـ ــتی و فـ ــعه صنایع دسـ توسـ
ــت  ــه در بافـ ــی کـ ــای تاریخـ ــه داد: بناهـ ــود، ادامـ ــوع خـ ــه متبـ موسسـ
ــان  ــاص معماری شـ ــات خـ ــل مختصـ ــه دلیـ ــد بـ ــرار دادنـ ــتایی قـ روسـ
می تواننـــد بـــا هزینـــه مرمتـــی مناســـب در چرخـــه احیـــا قـــرار گیرنـــد. 
ـــق  ـــت توســـعه روســـتایی و مناط ـــده معاون ـــات ارزن ـــی از اقدام ـــا قدردان او ب
ــای  ــهرداری ها و دهیاری هـ ــازمان شـ ــوری و سـ ــت جمهـ ــروم ریاسـ محـ
وزارت کشـــور، در ســـامان بخشـــیدن بـــه زندگـــی روســـتاییان افـــزود: امـــروز 
ـــای  ـــه احی ـــی اســـت ک ـــات عمل ـــد اقدام ـــوس نیازمن ـــرت معک ـــق مهاج تحق

ـــی رود. ـــمار م ـــه ش ـــا ب ـــن فعالیت ه ـــی از ای ـــی یک ـــای تاریخ بناه

مردم شناســـی  پژوهشـــکده  رئیـــس 
پژوهشـــگاه میـــراث فرهنگـــی گفـــت: 
تمدن هـــای  دیـــدارگاه  خلیج فـــارس 
کهـــن اســـت و بخـــش مهمـــی از تنـــوع 
ـــی مشـــاهده  ـــن حـــوزه فرهنگ ـــوان در ای ـــان را می ت ـــی و زیســـتی جه فرهنگ

کـــرد.
ـــگری  ـــی و گردش ـــراث فرهنگ ـــگاه می ـــی پژوهش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
وزارت میـــراث فرهنگـــی، علیرضـــا حســـن زاده گفـــت: بخـــش مهمـــی از 
ـــود  ـــردم اســـت. وج ـــوام و م ـــگ اق ـــناخت فرهن ـــران ش ـــی ای ـــراث فرهنگ می
ــی،  ــف آفریقایـ ــای مختلـ ــوام و ملیت هـ ــد اقـ ــت، رفت وآمـ ــای نفـ چاه هـ
ــت  ــاز و موقعیـ ــوچ از دیربـ ــتانی، بلـ ــدی و پاکسـ ــرب، هنـ ــی، عـ اروپایـ
ـــش  ـــره کی ـــارس و جزی ـــج ف ـــر خلی ـــاری جزای ـــی و تج ـــگری، تفریح گردش
ـــاری  ـــه آزاد تج ـــوان منطق ـــه  عن ـــارس، ب ـــون خلیج ف ـــای نیلگ ـــان آب ه در می

ـــت. ـــته اس ـــه گذاش ـــن منطق ـــگ ای ـــر فرهن ـــی ب ـــرات و تأثیرات تغیی
ــناخت  ــرای شـ ــم را بـ ــه مهـ ــناخت فرهنـــگ ایـــن منطقـ حســـن زاده شـ

ـــه  ـــم و قابل مطالع ـــوب کشـــور بســـیار مه ـــارس و جن ـــردم خلیج ف ـــگ م فرهن
ـــام  ـــتای انج ـــی در راس ـــکده مردم شناس ـــرد: پژوهش ـــح ک ـــت و تصری دانس
ایـــن مهـــم بـــا انجـــام پژوهش هـــای گســـترده در ایـــن راه گام برداشـــته 
ـــوس  ـــی ناملم ـــراث فرهنگ ـــوم و می ـــظ آداب و رس ـــور حف ـــه منظ ـــت و ب اس
ـــره  ـــی جزی ـــه و مســـتندنگاری آیین ـــی مطالع ـــرح تحقیقات ـــی، ط ـــوام ایران اق
ـــی  ـــردم شناس ـــکده م ـــی پژوهش ـــای تحقیقات ـــرح ه ـــله ط ـــش از سلس کی
بـــه انجـــام رســـید. رئیـــس پژوهشـــکده مردم شناســـیطرح تحقیقاتـــی 
ـــای  ـــرح ه ـــله ط ـــش از سلس ـــره کی ـــی جزی ـــتندنگاری آیین ـــه و مس مطالع
ــداف کالن،  ــتای اهـ ــی را در راسـ ــردم شناسـ ــکده مـ ــی پژوهشـ تحقیقاتـ
راهبـــردی و کاربـــردی پژوهشـــگاه میـــراث فرهنگـــی گردشـــگری اعـــالم 
ـــگ  ـــا از فرهن ـــی م ـــناخت و آگاه ـــش ش ـــث افزای ـــد باع ـــه می توان ـــرد ک ک
بومـــی و الگوهـــای فرهنگـــی خـــاص هـــر منطقـــه به خصـــوص جنـــوب 
کشـــور شـــود و برنامه ریـــزان اجتماعـــی را در برنامه ریزی هـــای فرهنگـــی 
و اجتماعـــی بـــرای بهره گیـــری از الگوهـــای بومـــی راهنمـــا باشـــد و بـــه 

طـــرح اطلـــس مردم نـــگاری ســـرزمین هـــم یـــاری رســـاند.

رنا
 ای

س:
عک

صنایع دسـتی گفـت:  و  میراث فرهنگـی، گردشـگری  وزیـر 
میراث فرهنگـی،  وزارت  مرکـزی  سـتاد  اعتبـارات  مجمـوع 
گردشـگری و صنایع دسـتی دسـتگاه های وابسـته در قانـون 
بودجـه سـال ۹۹، ۱۵ هـزار و ۳۲۶ میلیـارد ریـال بـوده کـه 
نسـبت به اعتبارات ابالغی بودجه سـال ۹۸ رشـد ۳۹درصدی 

است. داشـته 
 ۹۹ سـال  بودجـه  قانـون  در  مونسـان گفـت:  علی اصغـر   
مجمـوع اعتبـارات هزینـه ای، تملک دارایی های سـرمایه ای 
و عمرانـی ایـن وزارتخانـه و دسـتگاه هـای وابسـته بالـغ بـر 
۱۵هـزار و ۳۲۶میلیـارد ریـال بـوده که این رقم در ابالغ سـال 

۹۸ حـدود ۱۱هـزار و ۲۰میلیـارد ریـال اسـت.
او افـزود: قانـون بودجه ۹۹ کل کشـور مانند سـنوات گذشـته 
پـس از جمـع بنـدی الزم توسـط سـازمان برنامـه و بودجـه 
کشـور و تصویـب در هیئـت دولـت در قالب الیحـه بودجه در 

اسـفند ۹۸ تقدیـم مجلس شـورای اسـالمی شـد.
مونسـان تصریـح کـرد: روح حاکـم بـر ایـن الیحـه بـه دالیل 
شـرایط تحریمـی و شـرایط خـاص اقتصـادی و از طرفـی 
ضـرورت تأمیـن معیشـت و تنظیـم نیازهـای مـردم یکـی 
از مباحـث مهمـی بـود کـه دولـت بـا آن روبـرو بـود. یکـی از 
پایـه هـای اصلـی درآمد دولت از سـنوات گذشـته درآمدهای 
فـروش نفـت بـوده کـه خوشـبختانه طی سـه سـال گذشـته 
دولـت تـالش کرده اسـت تا سـهم بسـیار کمـی از منابع قابل 
اتـکا بـه خـودش را از ایـن منبـع تأمیـن کنـد، از طـرف دیگر 
کاهـش شـدید قیمـت نفـت موجب شـده که این سیاسـت 
الـزام آور شـود. وزیـر میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 
دسـتی بیان کرد: در مجموع از ظرفیت اعتبار ۶۴۹ هزارمیلیارد 
تومـان منابع بودجـه عمومی دولـت، ۵7۱ هزارمیلیـارد تومان 
بـه سـهم منابع عمومی دولـت و 7۸هزار و 7۰۰میلیـارد تومان 
نیـز بـه درآمدهای اختصاصی دولت اختصـاص دارد.او افزود: 
بـدون شـک ایـن بودجه بـا تالش های بـی وقفـه وزارتخانه 
بـا همراهـی نماینـدگان و فراکسـیون گردشـگری مجلـس 
شـورای اسـالمی تحقـق پیـدا کـرد و قطعـا دولت به شـکل 

ویـژه از ایـن بودجـه حمایـت کرده اسـت.

سوژه رشد 39 
درصدی بودجه 

وزارت میراث فرهنگی

دنیای رنگارنگ صنایع دستی لرستان در غبار فراموشی

ورشو سازی و حرمی بافی رشته های شاخص صنایع دستی شهرستان بروجرد حساب می شود

ــی،  ــوم و ملت ــر ق ــتی ه ــع دس صنای
آنــان  خالقیت هــای  و  ذوق  معــرف 
در پاســخ بــه ضرورت هــای مــادی 
از  و معنــوی در مرحلــه مشــخصی 
گســترش تاریخــی بــوده و مظهــر 
ــه  تمــدن انســان هــای هــر جامعــه ب
شــمار مــی رود کــه تنــوع صنایــع 
ــا و  ــر غن ــدی ب ــتان تاکی ــتی لرس دس
قدمــت ایــن هنــر دیرینــه در ایــن 

ــت. ــار اس دی
 دســت ســازه های صنایــع دســتی 
ــه و  ــرای مبادل ــی ب ــا کاالهای ــه تنه ن

ــب و کار  ــق کس ــت رون ــی جه ظرفیت
هســتند بلکــه ســفیران فرهنگــی هــر 
منطقــه ای نیــز محســوب مــی شــوند.
ــتی  ــع دس ــتان صنای ــتان لرس در اس
ثمــره دســت هایــی اســت کــه عشــق 
را از قلــب خــود جــاری ســاخته و بــا 
ــود  ــار و پ ــر ت ــود آن را ب ــتان خ انگش
گلیــم و ماشــته و جاجیــم پیونــد 

ــد. داده ان
ــن  ــه کارشناســان پیشــینه که ــه گفت ب
لرســتان بــا پیدایــش و شــکل گیــری 
بســیاری از صنایــع دســتی کــه هنــوز 
ــی  ــا تغییرات ــراه ب ــا هم ــی از آنه برخ
چنــد، ســاخته و پرداختــه مــی شــوند، 
پیونــدی ناگسســتنی دارد و نخســتین 

ایــن صنایــع را مــی تــوان بــه ابتدایــی 
ــای ســنگی  ــن دســت ســاخته ه تری
مکشــوفه از غارهــای مســکونی پیــش 
از تاریــخ کُنجــی، یافتــه و پاســنگر 
خــرم آبــاد کــه در حــدود ۳۵-۴۰ 
ــاکنان  ــط س ــش توس ــال پی ــزار س ه
آن تولیــد شــده انــد مربــوط دانســت. 
هــر چنــد کــه ابزارهــای بدســت آمــده 
بســیار ابتدایــی و عــاری از ویژگــی 
ســیر  در  امــا  انــد  هنــری  هــای 
ــان دارای  ــود آمدنش ــه وج ــوالت ب تح

ــوع بســیار هســتند. تن
فرهنگــی،  و  اجتماعــی  نظــر  از 
صنایــع دســتی لرســتان بــا توجــه 
ــوع  ــی و تن ــی غن ــینه تاریخ ــه پیش ب

قومیــت هــا، در ســه نــوع متمایــز 
عشــایری، روســتایی و شــهری شــکل 

ــد. ــه ان گرفت
دســتی  صنایــع  تولیــدات  بیشــتر 
عشــایری بــه مصــرف خانــوار مــی 
ــی  ــه م ــازار عرض ــه ب ــر ب ــد و کمت رس
شــود. مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان 
ــن خصــوص گفــت: در  لرســتان در ای
حــال حاضــر ۵۲ رشــته بومــی و غیــر 
بومــی رایــج رشــته صنایــع دســتی در 

ــود. ــی ش ــد م ــتان تولی اس
اشــاره  بــا  قاســمی  امیــن  ســید 
بــه وجــود ســه هــزار و ۵۰۰ کارگاه 
ــرادی و مشــاغل  ــزرگ، انف کوچــک، ب
خانگــی تولیــد صنایــع دســتی در 
ــزار  ــت ه ــت: هف ــار داش ــتان اظه اس
اداره کل  مجــوز  بــا  هنرمنــد   ۵۰۰ و 
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث 
صنایــع دســتی اســتان و بیــش از 
۱۲ هــزار نفــر بــه صــورت مشــاغل 
خانگــی در حــوزه تولیــدات صنایــع 

دســتی فعــال هســتند.
بازارچــه  یــک  اکنــون  افــزود:  وی 
ــاد و ســه بازارچــه  دائمــی در خــرم آب
موقــت و خودگــردان بــا همــکاری 
شــهرهای  در  خصوصــی  بخــش 
ــدات  بروجــرد، دورود و الیگــودرز تولی
صنایــع دســتی اســتان را عرضــه مــی 

ــد. کنن
فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان 
بــه  اشــاره  بــا  لرســتان همچنیــن 
فــروش  در خصــوص  بایــد  اینکــه 
کارهــای  اســتان  دســتی  صنایــع 

بیشــتری صــورت گیــرد بیــان داشــت: 
ــروش  ــورت ف ــه ص ــته ب ــال گذش س
چمدانــی ۵۵ هــزار دالر و از طریــق 
گمــرک نیــز ۶ هــزار دالر صــادرات 
محصــوالت صنایــع دســتی اســتان را 
ــه کشــورهای مختلــف داشــته ایــم. ب
وی افــزود: در اســتان لرســتان اکثــر 
ــه صــورت مشــترک  صنایــع دســتی ب
در نقــاط مختلــف لرســتان تولیــد مــی 
شــود امــا برخــی صنایع در شهرســتان 
هــا بــه صــورت ویــژه تــر تهیــه و تولید 
مــی شــود. مدیــرکل میــرث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی لرســتان 
گفت:خــرم آبــاد بــه عنــوان مرکــز 
متعــدد  هــای  دارای کارگاه  اســتان 
کوچــک و بــزرگ در اکثــر رشــته هــای 
ــی  ــر بوم ــی و غی ــع دســتی بوم صنای

شــناخته شــده در ســطح کشــور مــی 
ــاخص  ــای ش ــته ه ــا از رش ــد ام باش
و مهــم آن مــی تــوان بــه دوخــت 
البســه محلی)لبــاس لــری(، کمانچــه 
ــرم  ــی، چ ــته باف ــم و ماش ــری، گلی ل
هــای  ســنگ  تــراش  دوز،  دســت 
ــبک و  ــی، مش ــه قیمت ــی و نیم قیمت

ــرد. معــرق چــوب اشــاره ک
ــع  ــاخص صنای ــته ش ــزود: رش وی اف
ــی  ــته باف ــهر ماش ــن ش ــتی در ای دس
ــه اســت و در  ــی پارچ ــه نوع اســت ک
صنایــع  رشــته های  بنــدی  دســته 
دســتی ،در دســته نســاجی ســنتی 
محســوب مــی شــود، مــاده اولیــه 
ــون  آن پشــم ریســیده اســت کــه اکن
ــی  ــتر و آکریلیک ــی اس ــای پل از نخ ه
ــد. ــتفاده می کنن ــازار اس ــود در ب موج

فرمانـده یـگان حفاظـت میـراث فرهنگی 
بوشـهر از کشـف یک قطعه پایه آتشـدان 

تاریخـی خبر داد.
روز  حقانـی  عبدالحمیـد  سـرهنگ 
چهارشـنبه ۱۰ اردیبهشـت ۹۹ با اعالم این 
خبـر افـزود: »بنـا بر اطالعـات دریافتی از 
مخبریـن محلـی مبنـی بر نگهـداری یک 
قطعه سـنگ تاریخی در تلمبـه ای واقع در 
شـهرآباد، مأمـوران پایـگاه یـگان حفاظت 
بررسـی  بـرای  دشتسـتان  شهرسـتان 

موضـوع بـه محـل اعـزام شـدند.«
او اضافـه کـرد: »پـس از بازدیـد میدانـی 

مأمـوران یـگان حفاظـت میـراث فرهنگی 
باستان شناسـی  کارشناسـان  همـراه  بـه 
اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان بوشـهر 
مشـخص شـد یک پایه آتشـدان تاریخی 
بـا  می شـود،  نگهـداری  محـل  آن  در 
نگهـداری  نامناسـب  شـرایط  بـه  توجـه 
پـس از کشـف و ضبـط اثـر، برابـر اصول 
حفاظتـی مطلوب، به کاروانسـرای مشـیر 

دشتسـتان منتقـل شـد.«
فرمانـده یـگان حفاظـت میـراث فرهنگی  
اعـالم  »بـا  کـرد:  تصریـح  بوشـهر 
کارشناسـان باستان شناسـی، ایـن اثـر بر 

اسـاس شـواهد موجـود، در تپه باسـتانی 
"کوشـک" شـهرآباد بوده و مربوط به دوره 
خاطرنشـان کـرد:  او  اسـت.«  ساسـانی 
»یکـی از فعالیت های بـا اهمیت در حوزه 
حفاظـت از مواریـث فرهنگـی، اسـتفاده 

و  اجتماعـی  مشـارکت های  ظرفیـت  از 
اخیـر  سـال های  در  اسـت کـه  مردمـی 
به خوبـی در بوشـهر انجـام  شـده و شـاهد 
همـکاری و همیـاری مـردم در راسـتای 

حفـظ و نگهـداری آثـار هسـتیم.«

شف یک قطعه پایه آتشدان 
ساسانی دیگر در بوشهر

کرونا، سرباز اشکانی را در 
مازندران از گور درآورد

دفــن فــرد فــوت شــده از کرونــا در یکــی از روســتاهای مازنــدران منجــر بــه 
کشــف گــور ســرباز اشــکانی شــده اســت.

ــی سه شــنبه  ــی پاجــی پژوهشــگر مازندران ــی رمضان ــر عل ــر را دکت ــن خب  ای
شــب در صفحــه شــخصیش در شــبکه اجتماعــی اعــالم کــرد.

وی در توضیــح ایــن خبــر بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت : هنــگام دفــن یکــی از 
ــع در  ــی » واق ــتای » پاج ــا در روس ــاری کرون ــی از بیم ــدگان ناش ــوت ش ف

ــم. ــار تاریخــی دســت یافتی ــه آث بخــش دودانگــه شهرســتان ســاری ب
رمضانــی پاجــی افــزود : هنــگام حفــر قبــر بــرای دفــن فــرد فــوت شــده از 
کرونــا کــه طبــق پروتــکل بهداشــتی بایــد عمــق بیشــتری مــی داشــت ، بــه 

گــور باســتانی رســیدیم.
وی گفــت کــه متاســفانه ایــن گــور باســتانی بــر اثــر برخــورد بیــل مکانیکــی 
تخریــب شــد.این پژوهشــگر مازندرانــی افــزود : بقایای یک اســکلت انســانی 
، بقایــای یــک ظــرف ســفالی شکســته ، بقایــای یــک شمشــیر آهنــی و یــک 

تیــردان و یــک قطعــه شــی آهنــی مربــوط بــه ابــزار جنگــی کشــف شــد.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه تیــپ ســاخت دشــنه، شمشــیر و تیــر ســه بــر، 

بــه نظــر می رســد ایــن گــور مربــوط بــه ســرباز اشــکانی باشــد.

ته
نک

مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 
لرسـتان گفـت: الیگـودرز بـه عنـوان مهمترین مرکـز تولید 
و عرضـه محصـوالت صنایـع دسـتی شـرق اسـتان و منطقه 
بختیاری نشـین اسـتان لرستان محسوب می شـود، از رشته 
ای خـاص و منحصـر بـه فـرد ایـن شهرسـتان می تـوان به 
جاجیـم بافـی و دوخت چوقا و انواع البسـه محلی بختیاری 
اشـاره کـرد، چوقـا یـا چوخـا، باالپـوش مـردان روسـتایی و 
عشـایر بختیـاری در غـرب ایـران اسـت کـه همـواره دارای 
آسـتین کوتـاه اسـت.وی افزود: این پوشـش در بیـن مردم 
شـهر نشـین این قـوم نیـز در مراسـم گوناگـون رواج دارد و 
توسـط زنـان بختیاری از موی گوسـفند بافته می شـود، چوقا 
نه پوششـی سـفید اسـت و نه سـیاه، بلکه پوششـی است با 
دو رنـگ سـیاه و سـفید. معمواًل بلنـدِی چوقا بایـد به حدی 
باشـد که تا زیر زانو برسـد. نقـِش چوقا همواره دارای شـکلی 
ثابـت اسـت و در آن خطـوط سـیاه به صـورت عمـودی وارد 

خطوط سـفید می شـوند.

میراثمیراث

بازارچه سعدالسلطنه قزوین بازگشایی شدمرمت اضطراری کاروانسرای روستای کاروانسرا
کاروانسـرای تاریخی روسـتای 
مرکـزی  اسـتان  در  کاروانسـرا 
میلیـون   500 اختصـاص  بـا 
ریـال اعتبار، حفاظـت و مرمت 

می شـود. اضطـراری 
بـه گـزارش میـراث آریـا بـه نقـل از روابـط عمومـی اداره 
کل میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
مرکـزی محسـن کریمی معـاون میراث فرهنگی اسـتان 
تاریخـی  »کاروانسـرای  گفـت:   99 اردیبهشـت   10 روز 
روسـتای کاروانسـرا از بناهـای دوره صفویـه اسـت و در 
روسـتای کاروانسـرای شهرسـتان اراک قرار دارد. این اثر 
تاریخـی در سـال جـاری با تخصیـص 500 میلیـون ریال 

اعتبـار مـورد حفاظـت اضطـراری قـرار می گیـرد.«
او گفـت: »در پـی پیگیـری قضایی صـورت گرفته افرادی 
کـه بـدون مجـوز نسـبت بـه تصـرف این بنـا اقـدام کرده 
و آن را بـه محـل نگهـداری احشـام تبدیل کـرده بودند در 
حال تخلیه بنا هسـتند و با بررسـی صـورت گرفته تخلیه 
بنـا در مراحـل نهایـی قـرار دارد. پرونده متخلفیـن نیز در 
دسـتگاه قضایـی در دسـت رسـیدگی قـرار دارد.« کریمی 
افـزود: »بـه علـت بارندگی هـای سـال گذشـته و سـال 
جـاری آسـیب های قابل توجهـی بـه ایـن بنـای تاریخـی 
وارد شـده و تخریب هـا، مرمت هـای غیراصولی و دخل و 
تصرف هـای متصرفیـن بنـا نیـز در ایجـاد آسـیب به این 

بنـای ارزشـمند مزیـد بر علت شـده اسـت.«

دسـتی  صنایـع  بازارچـه 
کـه  قزویـن  سعدالسـلطنه 
دلیـل  بـه  مـاه  اسـفند  از 
و  کرونـا  ویـروس  شـیوع 
حفـظ سـالمت شـهروندان تعطیـل شـده بود، بازگشـایی 
شـد.مدیرعامل سـازمان نوسـازی و بهسـازی شـهرداری 
قزویـن کـه متولـی بهـره بـرداری از ایـن مجموعـه اسـت 
روز چهارشـنبه بـا اعـالم ایـن خبر بـه خبرنـگار ایرنا گفت: 
ایـن تصمیـم بـه دنبال اعالم سـتاد ملـی مقابله بـا کرونا 
مبنـی بـر امـکان بازگشـایی بازارهـای مسـقف بـا رعایت 
فاصلـه گـذاری اجتماعـی اتخـاذ شـد.آرش رشـوند آوه 
افـزود: تنها فروشـندگان صنایع دسـتی در ایـن مجموعه 

که در سـامانه وزارت بهداشـت ثبت نام و گواهی سـالمت 
دریافـت کـرده انـد امـکان فعالیـت دارنـد و رسـتوران ها 
تعطیـل  همچنـان  سعدالسـلطنه  سـرای  هـای  و کافـه 
هسـتند.وی اظهـار داشـت: سـاعت کاری تعییـن شـده 
در ایـن مجموعـه براسـاس مصوبـات سـتاد ملـی مقابله 
بـا کرونـا ۹ تـا ۱۸ تعییـن شـده اسـت. ایـن مسـوول در 
پایـان گفـت: بـه بهره بـرداران حجـره داران ایـن مجموعه 
بـرای رعایـت نـکات بهداشـتی توصیـه هـای الزم انجـام 
شـده و همچنیـن بـرای کنتـرل بهتـر ورود و خـروج افراد 
و همچنیـن پیشـگیری از رفـت و آمد معمول شـهروندان 
و بـرای اینکـه تـردد در ایـن بازار بـا توجه به لـزوم فاصله 

گـذاری اجتماعـی تنهـا مختـص خریـداران باشـد.
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از  اصفهـان  اسـتان  آبفـا  مدیرعامـل 
شـرکت  ایـن  کارکنـان  و  مدیـران 
خواسـت با رعایـت تمام پروتـکل های 
بهداشـتی در جهت تحقق شعارانسـجام 
ارتقـای  و  توانمندسـازی  سـازمانی، 

خدمات تالش کنند.
نشسـت  در  امینـی  هاشـم  مهنـدس   
بخـش  درآمـدی  راهکارهـای  بررسـی 
مشـترکین تصریـح کرد: هرچند شـیوع 
ویـروس کرونـا باعـث بـروز مشـکالت 
زیـادی در جهـان شـده اسـت، امـا این 
مسـئله باعـث نمی شـود تا مـا در ارائه 
خدمـات خـود بـه مشـترکین کوتاهـی 

کنیم.
بـه  بایـد  ایـن کـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 

سـبک زندگـی همـراه بـا کرونـا عـادت 
کنیـم افـزود: دنیا بـا این موضـوع کنار 
حفـظ  ضمـن  بایـد  افـراد  کـه  آمـده 
سـالمتی خـود، بـه کارهـای روزمـره و 

وظایف شـغلی شان بپردازند.
فاضـالب  و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
اسـتان اصفهـان در عیـن حال با اشـاره 
علـت  بـه  آب  مصـرف  افزایـش  بـه 
شـرایط ویـژه بهداشـتی گفت: بـا توجه 
بـه این کـه هنوز سـامانه دوم آبرسـانی 
اصفهـان بـزرگ وارد مـدار بهـره برداری 
نشـده و فصـل تابسـتان نیـز در پیـش 
اسـت، برنامـه ریـزی بـرای تامیـن آب 
مشـترکین  بهداشـتی  و  سـالم  شـرب 
قـرار  کار  دسـتور  در  پوشـش  تحـت 

گرفته است. 
سـخنانش  از  دیگـری  بخـش  در  وی 
خـط  را  مشـترکین  خدمـات  حـوزه 
مقـدم جبهـه خدمـت رسـانی بـه مردم 
دانسـت و بـا اشـاره بـه ادغـام شـرکت 
هـای آبفـای شـهری و روسـتایی گفت: 
بـرای  شـده  ایجـاد  فرصـت  از  بایـد 
بـه  ارتقایخدمـات  و  بیشـتر  انسـجام 
مـردم اسـتان پهنـاور اصفهان اسـتفاده 

کرد.
درآمـد  و  مشـترکین  خدمـات  معـاون 
آبفااسـتان اصفهـان نیز در این نشسـت 
ایـن حـوزه  هـای  از چالـش  گزارشـی 
ارائـه  ویـروس کرونـا  شـیوع  از  پـس 
کـرد و گفـت: فعالیـت دوبـاره ارزیابـان 

و مامـوران قرائـت کنتـور آب، بـا رعایت 
نـکات بهداشـتی از ابتـدای اردیبهشـت 

ماه جاری آغاز شد.
رضـا رضایـی در عیـن حال بـر پیمایش 
انشـعابات آب و فاضـالب و شناسـایی 
انشـعاب هـای غیـر مجـاز و همچنیـن 

انشـعاب  فـروش  سیاسـت  ادامـه 
فاضـالب در مکان هـای دارای امکانات 
فنـی بـا اسـتفاده از تسـهیالت قـرض 
سـال  در  تقسـیطی   و  الحسـنه 

۱۳۹۹تاکید کرد.

در نخسـتین مـاه از سـال جهـش تولیـد، کارکنان 
شـهید  مسـتقیم  احیـا  واحدهـای  بلندهمـت 
شـهبازی و نـورد گـرم فـوالد سـبا بـا تولیـد ۱۲۹ 
هـزار و ۴۶۰ تـن آهـن اسـفنجی و ۱۲7 هـزار و 
۱۹7 تـن کالف گـرم گام موفقیت آمیزی در مسـیر 
مجتمـع  ایـن  سـاالنه  اهـداف  بـه  دسـت یابی 

برداشتند. 
بهمـن خلیلـی، مدیـر عملیـات مجتمع فوالد سـبا 

بـا اعـالم ایـن خبـر افـزود: رکـورد قبلـی تولیـد 
بـه  مربـوط  مجتمـع  ایـن  در  اسـفنجی  آهـن 
مردادمـاه سـال ۱۳۹۸ و بـه میـزان ۱۲۸ هزار تن 
و رکـورد پیشـین تولیـد کالف گـرم در ایـن خـط 
بـه  و  سـال گذشـته  آذرمـاه  بـه  مربـوط  تولیـد 

میزان ۱۲۰ هزار و ۱7۲ بوده اسـت.
موفقیت هـای  ایـن  کسـب  داد:  ادامـه  وی 
سـالمت  حفـظ  گرفتـن  نظـر  در  بـا  ارزشـمند 

بیمـاری  شـیوع  سـخت  شـرایط  در  همـکاران 
افتخـارات  بـر  دیگـری  زریـن  بـرگ   ۱۹ کوویـد 

فوالد مبارکه افزوده است.
ایـن  ثبـت  دالیـل  از  یکـی  افـزود:  خلیلـی 
رکوردهـای درخشـان همدلـی و وفـاق مدیریت و 
کارکنـان مجتمـع فوالد سـبا در کلیۀ سـطوح بوده 
اسـت. از دالیـل دیگـری کـه موجب دسـتیابی به 
بـه  می تـوان  اسـت  شـده  موفقیت هـا  ایـن 
ظرفیت هـای  کلیـۀ  از  اثربخـش  بهره گیـری 
و کاهـش  تولیـد  سـرعت  افزایـش  ایجادشـده، 
بـا  اضطـراری  خرابی هـای  و  توقفـات  هم زمـاِن 
کارکنـان  تمامـی  ارزشـمند  تجـارب  از  اسـتفاده 
اشـاره  سـازمان  سـرمایۀ  اصلی تریـن  به عنـوان 
تولیـد،  خطـوط  هماهنگـی  این کـه  ضمـن  کـرد. 
رعایـت اصـل مشـتری مداری، کاهـش ضایعات و 

حـذف حداکثـری تولیـدات نامنطبـق با سـفارش 
غیرقابل انـکار  تولیـد،  رکـورد  ایـن  ثبـت  در  نیـز 

است.
فعالیت هـای  انجـام  این کـه  بـر  تأکیـد  بـا  وی 
باقی ماندۀ توسـعۀ فوالد سـبا راه را برای رسـیدن 
در  کـرد،  خواهـد  همـوار  حداکثـری  تولیـد  بـه 
زحمت کـش  کارکنـان  کلیـۀ  زحمـات  از  خاتمـه 
مجتمـع فـوالد سـبا و فـوالد مبارکـه و حمایـت 
و کلیـۀ مدیریت هایـی  عالـی سـازمان  مدیریـت 
عهـده  بـر  را  تولیـد  خطـوط  پشـتیبانی  کـه 
اظهـار  و  نمـود  تشـکر  و  تقدیـر  داشـته اند، 
عزیـزان  ایـن  همـۀ  تـالش  بـا  امیـدواری کـرد 
شـاهد تکـرار رکوردهـا و دسـتیابی بـه اهـداف از 

پیش تعیین شـدۀ سازمان باشیم. 

تاکید مدیرعامل آبفا استان اصفهان بر استمرار 
خدمات رسانی با رعایت پروتکل های بهداشتی

دست یابی به دو رکورد تولید در 
مجتمع فوالد سبا 

کیش

بهـره بـرداری از شـرکت تولیـد کننـده محصـوالت 
بهداشـتی - آرایشـی و طرح توسعه شرکت خدمات 
فنـی و مهندسـی حفـاری چاههـای نفـت و گاز بـه 
عنـوان دو واحـد صـادرات محـور امروز چهارشـنبه با 
حضـور مدیرعامـل و مدیـران منطقـه آزاد کیش آغاز 
شـد.  بـه گزارش ایرنا، شـرکت ایتـال ان جی گروپ 
کیـش بـا ظرفیـت تولیـد روزانـه ۴۰۰۰ هـزار تیـوپ 
محصـوالت آرایشـی و بهداشـتی بـا سـرمایه گذاری  
۵۵ میلیارد ریالی  و 7۵۰ هزار دالری، توسـط بخش 
خصوصـی با مشـارکت خارجی و رویکـرد به صادرات 
در شـهرک صنعتـی کیش ایجـاد و راه اندازی شـده 
اسـت.  ایـن واحـد تولید بطور مسـتقیم، ۲۵ و بطور 
غیر مسـتقیم ۴۵ فرصت شـغلی ایجاد کرده اسـت 
و عمـده تریـن محصـوالت آن تولیـد و بسـته بندی 
انـواع شـامپو، رنـگ مـو و مجموعـه از محصـوالت 
بهداشـتی و آرایشـی با قابلیـت صادرات بـه خارج و 
ایـن  سـرزمین اصلـی اسـت.به گفتـه مدیرعامـل 
شـرکت، ۶۰ درصـد مـواد اولیـه محصـوالت تولیـد 
شـرکت مذکـور از داخـل و حدود ۴۰ در صـد از خارج 
کشـور تامیـن می شـود.  همچنین همزمـان، امروز 
چهارشـنبه، بهره برداری از طرح توسـعه شرکت کیان 

پترو سـرویس سـپهر کیـش؛ ارائه دهنـده خدمات 
فنی و مهندسـی حفاری چاههای نفـت گاز با حضور 
غالمحسـین مطفری مدیرعامل سـازمان منطقه آزاد 
کیـش و مدیـران این سـازمان آغاز شـد.  تولید و به 
کارگیـری لولـه هـای ضربـه زن، ارائه خدمـات راندن 
لولـه هـای جداری، مغزه گیـری و امور مانده یابی در 
تاسیسـات و چهاههـای نفت از جملـه کارد کردهایی 
اسـت کـه در قالـب طرح توسـعه شـرکت مذکـور به 
بهره برداری رسـیده اسـت. در جریان بهره برداری از 
ایـن دواحد تولیـدی، مدیرعامل سـازمان منطقه آزاد 
کیـش ضمـن تقدیـر و ابـراز خرسـندی از راه اندازی 
ایـن واحـد هـا گفـت: بـا وجـود تنگناهای ناشـی از 
شـیوع کرونا، دسـت اندرکاران و فعـاالن اقتصادی از 
پای ننشسـتند و امروز در سـال جهش تولید، شاهد 
بهـره برداری از دو واحد بسـیار خـوب صادرات محور 
در جزیره هسـتیم. غالمحسـین مظفری حمایت از 
تولیـد و رونـق تولیـد بویـژه در زمینـه هـای دارویی، 
بهداشـتی و صنایع نفت  را از اولویت سـازمان منطقه 
آزاد ذکـر کـرد و افـزود: جزیـره کیـش در توسـعه 
صنعتـی محدویت هایی دارد امـا  واحدهای دارویی، 

بهداشتی و دانش بنیان در اولویت قرار دارند. 

سودوکو شماره 1۷1۸
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افقی
 ۱ - وحشــی، حیوان وحشی - فیلم 

مســتند - خاموش بودن۲ - معشوقه 

رامین - لقب امپراتور ژاپن - شــب 

زنــده داری۳ - فرزند چهار پا یان - از 

انجیل ها - آداب و رســوم، آیین ها، 

آداب - جــوی خون، لوله خونی۴ - از 

توابع اهر - ســالح گوزن، وسیله دفاعی 

برخــی حیوانات گیاه خوار - جمله 

های قرآنی، از نمازهای واجب، 

نشــانه ها۵ - زیر پا مانده - دایره 

زن - آزرم - چانــه، زنخدان۶ - نفاق، 

ریاكاری - حســینیه ای در شمیران7 

- گیاه - واحد پول ما - از جشــنهای 

باســتانی - تکرار حرف۸ - چراغ پایه 

دار - شــتر مرغ امریكایی - بار درخت۹ 

- شــالوده و بنیاد، پایه و مبنا، سنگ 

آســیاب،حرف هیتلری، حرف نازی ها 

- چوبــی که پرندگان محبوس در قفس 

روی آن می نشــینند - خرگوش عرب 

- اســتخوان پاشنه پا۱۰ - نام قدیم 

بابلســر - مکنت۱۱ - دو رویی - لقب 

امــام دهم، پاك و پاكیزه - تاچه - بر 

جســتگی زیر گونه، گونه۱۲ - فاخته - 

جمــع محنت ، محنت و بالها - راننده 

كشــتی۱۳ - شگرد، صنعت - جایگاه 

مرواریــد، نامی دخترانه - ظرف - 

حرارت دهنده۱۴ - باركش شــهری - 

محله ای در تهران - شــیرینی چای۱۵ 

- کرم میوه - وكالت - روســتا، عدد 

روستایی

عمودی 
۱ - مختــرع اتاق حباب - باال۲ - از 

بازیکنان اســبق و نامدار تیم بایرن 

مونیخ - كشورفالســفه۳ - گونه، رژه 

جنگــی - آرارات بی آرا - خزنده خوش 

خــط و خال، از خزندگان، مادر در زبان 

گیالنی - یادداشــت، الفبای موسیقی۴ 

- ســحر و افسون، سحر - انبار غله - 

موی پیشــانی۵ - قلیل، اندك، زیاد 

نیست،ناچیز،انگشت شمار - بوق. 

شــیپور - ترتیب، نظم و ترتیب، نظم۶ 

- كاهگل - شــخص بسیار عبوس 

- ییالق تهران7 - چیزی كشــف 

كــرده - یازده، دو یار هم قد - مفتول، 

نقره - نشــانه جمع، بله شیرازی، بله 

بــی ادب۸ - هزارو صدو یازده - گل 

انار - زن ســیاه مو۹ - چوب خوشبو، 

عــود - عصبانیت - محل ورود، مروارید 

درشــت، درون صدف - شهر حضرت 

یعقوب۱۰ - شــهر فردوسی - نام 

ورزشــگاه خانگی تیم فوتبال آیکه 

ســولنا - گندم كوبیده، گندم آسیا شده، 

دســتور۱۱ - نالوطی - از وسایل پرواز 

- تخــم مرغ فرنگی، گندم۱۲ - بلند 

مرتبــه - واحد مقاومت الكتریكی، مهم 

تر - پســر گودرز در شاهنامه۱۳ - عدد 

کار خــراب کن، عددی یک رقمی، عدد 

خیطی - الیه جوی، الیه ســوراخ شده 

جو زمین - یکان ناتمام - بار شــتر۱۴ 

- جعبه مقوایی - اثری از فرانســواز 

ســاگان۱۵ - كاله خود - سریالی از 

كاظم معصومی
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 پیام
 ایران

هاشمی: روزانه یک میلیون ماسک و دستکش برای مترو و اتوبوس پایتخت نیازمندیم
رییس شورای اسالمی شهر تهران یکی از راهکارهای استفاده از حمل و نقل عمومی در شرایط کرونا را توزیع رایگان یا 
فروش اقالم بهداشتی ارزان در گیشه های بلیت فروشی عنوان کرد و گفت: روزانه حدود یک میلیون ماسک و دستکش 
برای مسافران مترو و اتوبوس مورد نیاز است.

آگهی رؤیت ابالغ رأی هیات بدوی
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

بدینوســیله خانــم کلئــوم شهدوســتی به شــماره شناســنامه 2319۸ صــادره از 
کهنــوج مســتخدم پیمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شهرســتان جیرفــت و اعــالم 
میگــردد، از تاریــخ درج آگهــی بــه مــدت یــک مــاه فرصــت دارد نســبت بــه رؤیت 
و دریافــت رای صــادره بــه آدرس جيرفــت میدان شــهید ســپهبد قاســم ســلیمانی 
)شــاهد ســابق ( دانشــگاه علــوم پزشــکی مدیریــت منابع انســانی مراجعــه نماید، 

در غیــر اینصــورت دانشــگاه ملــزم بــه اجــراء رأی صــادر خواهــد گردیــد.

روح اله حمیدی نیا- مدیر منابع انسانی دانشگاه

گواهی انحصار وراثت
 ۳۶ شناسـنامه  بشـماره  طغرالجـردی  بیگـی  محسـن  حسـین  آقـای 
ورثـه  شناسـنامه  فتوکپـی  و  فـوت  گواهـی  و  شـهادتنامه  باسـتناد 
درخواسـتی بشـماره ۱۰/۴/۹۹ تقدیـم ایـن دادگاه نمـوده چنین اشـعار 
داشـته اسـت که شـادروان مرحـوم محمد محسـن بیگـی طغرالجردی به شـماره 
خـود  دائمـی  اقامتـگاه  در   ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ تاریـخ  در   ۳۰۸۰۱۴7۳۳۴ شناسـنامه 

درگذشـته و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:
شـماره  بـه  بهارعلـی  فرزنـد  طغرالجـردی  بیگـی  محسـن  حسـین  آقـای   .۱

متوفـی پـدر  زرنـد  شناسـنامه  صـدور  محـل   ۱۳۴۱ متولـد   ۳۶ شناسـنامه 
۲. خانـم کبـری محسـن بیگـی طغرالجـردی فرزنـد رسـول به شـماره شناسـنامه 

۳۳ متولـد ۱۳۴۲ محـل صـدور شناسـنامه زرنـد مـادر متوفی
۳. خانـم مریـم نیـک فـر فرزنـد غالمرضـا بـه شـماره شناسـنامه ۳۰۸۰۴۱۹۸۰۴ 

متولـد ۱۳۸۳ محـل صـدور شناسـنامه زرنـد همسـر متوفـی
پـس از تشـریفات قانونـی و مالحظـه گواهینامـه مالیات بـر ارث بشـماره پرونده 
۱۰ مورخـه ۹۹/۰۲/۲در وقـت فـوق العـاده شـعبه ۴ شـورای حل اختالف کیانشـهر 
و طغرالجـرد بـه تصـدی امضـا کننـدگان زیـر تشـکیل و پـس از مالحظـه پرونـده 
کار و باسـتناد ،مـاده ۹۰7_ ۹۴۶ و ۹۴۵ قانـون آییـن دادرسـی مدنـی گواهی می 
نمایـد کـه ورثـه درگذشـته منحصـر بـه اشـخاص یـاد شـده در بـاال بـوده و وارث 
دیگـری نـدارد و دارایـی ان شـادروان پس از پرداخـت و انجام حقـوق و دیونیکه 
بـر ترکـه تعلـق مـی گیـرد. از کل ماتـرک یـک ششـم سـهم پـدر و یـک ششـم 
سـهم مـادر و یـک هشـتم از عیـن امـوال منقـول و یـک هشـتم از قیمـت اموال 

غیرمنقـول متوفـی بـه همسـر تعلـق مـی گیـرد. م الف ۵
قاضی دادگاه عمومی/ شـورای حل اختالف کیانشـهر و طغرالجرد

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقـای حسـین علـی ابراهیمـی بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهاد گواهـی 
شـده دفتـر اسـناد رسـمی ۶ رفسـنجان مدعـی اسـت که سـند مالکیت 
سـه هـزارو هفتصـدو سـی سـهم مشـاع از دوازده هـزار و ششـصد و 
بیسـت و نـه  سـهم ششـدانگ زمین محصـوره پالک ۸۴7  فرعـی از ۱۹۲۰ اصلی 
واقـع در رفسـنجان بخـش ۹ کرمـان کـه بـه نـام حسـین علـی ابراهیمـی فرزنـد 
محمـد صـادر و تسـلیم شـده اسـت و بـه علـت جابجایـی مفقـود گردیـده و لـذا 
بـه دسـتور تبصـره یـک اصالحـی مـاده ۱۲۰ آییـن نامه قانـون ثبت مراتـب جهت 
اطـالع عمـوم یـک نوبـت در روزنامـه آگهـی تـا چنانچـه شـخصی مدعـی انجـام 
معاملـه یـا وجـود اسـناد مالکیـت نـزد خـود می باشـد مـی تواند ظـرف مدت ۱۰ 
روز از تاریـخ انتشـار آگهـی اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم دارد در غیـر 
اینصـورت پـس از سـپری شـدن مـدت قانونـی و عـدم واخواهـی سـند مالکیـت 

المثنـی بـه نـام مالک صـادر خواهـد شـد.م_الف۴۵۶۶
رئیس اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان رفسنجان_ابوالفضل تیموری

آب جارو نیست

بهره برداری از دو واحد تولیدی 
صادرات محور در کیش



021-88019846

۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

سال شانزدهم | شماره پیاپی 1718 | پنجشنبه 11 اردیبهشت  1399

 پیام
ایران

کمک های فوالد خوزستان به اقشار 
محروم جامعه

محمدی اراده ی فوالدی را راه شکست کرونا دانست و افزود: شیوع ویروس کرونا، جهانی است. 

مـاه رمضـان، ماه انفـاق و ایثار و کمک 
به مسـتمندان اسـت؛ چه خوب اسـت 
در  گسـترده ای  رزمایـش  یـک  کـه 
کشـور بـه وجـود بیایـد برای مواسـات 
بـه  مومنانـه  کمـک  و  همدلـی  و 
نیازمنـدان و فقـرا کـه ایـن اگـر اّتفـاق 
بیفتـد، خاطره ی خوشـی را از امسـال، 
مقـام  در ذهن هـا خواهـد گذاشـت.« 

العالـی( رهبری)مدظلـه  معظـم 
ایـن  جوانمـردی  و  معرفـت  مـرام، 
روزهـا بـه اوج خـود رسـیده اسـت. با 
شـیوع ویـروس کرونـا و اولویـت قرار 
گرفتن سـالمت جامعه، ناگزیربخشـی 
و  غیرفعـال شـدند  موقتـًا  از مشـاغل 

رفـت کـه  پیـش   بـه گونـه ای  شـرایط 
برخـی خانواده هـا در تامیـن ما یحتـاج 
روزانـه ی خود دچار مشـکل شـدند. به 
دنبال فرمایشـات مقـام معظم رهبری 
انجـام  بـر  مبنـی  العالـی(،  )مدظلـه 
فوالدمـردان  مومنانـه،  کمک هـای 
مشـتاقانه و بـه ماننـد همیشـه،  پـای 
در میـدان گذاشـته و اقـدام بـه توزیـع 
در  عمومـی  ارزاق  و  بهداشـتی  اقـالم 
شهرسـتان  بی بضاعـت  اقشـار  میـان 

نمودنـد. اهـواز و کارون 
شـرکت  مدیرعامـل  محمـدی  علـی 
در  داشـت:  اظهـار  خوزسـتان  فـوالد 
سـال های اخیـر، بحران های بسـیاری 
را پشـت سـر گذاشـتیم. بی اثـر کردن 
غلبـه  کنـار  در  ظالمانـه  تحریم هـای 

 ۱۳۹7 سـال  فروردین مـاه  سـیل  بـر 
خلل ناپذیـر  اراده ی  و  عـزم  از  نشـان 

اسـت. فوالدمـردان 
راه  را  فـوالدی  اراده ی  محمـدی 
افـزود:  و  دانسـت  کرونـا  شکسـت 
شـیوع ویـروس کرونـا، جهانی اسـت. 
بـر اسـاس گفتـه ی پزشـکان، در خانـه 
بهداشـتی  مسـائل  رعایـت  مانـدن، 
بـر  عـالوه  اجتماعـی  فاصله گـذاری  و 
کنتـرل شـیوع، بـه مهـار ایـن ویروس 
اسـاس  همیـن  بـر  می شـود.  منجـر 
تشـکیل  بـه  اقـدام  ابتـدا  همـان  از 
مجموعـه  در  تخصصـی  کمیتـه ی 
شـرکت فـوالد خوزسـتان شـد. کاهش 
سـاعات کاری و اجـرای طـرح پنجـاه 
و در  روزکار  کارکنـان  درصـدی حضـور 

شـیفت  حضـور  جبـران  گرفتـن  نظـر 
بخشـی از تصمیمـات ایـن کمیته بود.
شـرکت  کارکنـان  خدمت رسـانی  وی 
دانسـت  افتخـار  را  خوزسـتان  فـوالد 
بـه  ایـن مجموعـه  افـزود: کارکنـان  و 
صـورت داوطلبانـه اقـدام بـه تشـکیل 
گروه هـای امـدادی نمـوده و در مناطق 
محـروم شهرسـتان های اهواز و کارون 
حضـور پیـدا کردنـد. ایـن گروه هـا بـا 
محرومیت زدایـی  قـرارگاه  هدایـت 
متوالـی،  روز  چنـد  در  فـوالد  شـهدای 
خیـط،  چنعـان،  قلعـه  روسـتاهای 
دیگـر  و  بـزرگ  و  کوچـک  دامغـه ی 
مناطـق محـروم را عالوه بـر ضدعفونی 
و گندزدایـی معابـر، بـه صـورت خانـه 
سـنجی  تـب   آن  اهالـی  از  خانـه  بـه 
نمودنـد. عـالوه بـر ایـن تعـداد ۵ هزار 
بسـته های بهداشـتی در میـان اقشـار 
توزیـع  کارون  شهرسـتان  بی بضاعـت 

. شد
رهبـر  فرمـان  بـه  لبیـک  محمـدی 
انجـام کمک هـای  در  انقـالب  معظـم 
مومنانـه را تکلیـف دانسـت و افـزود: 
معظـم  مقـام  فرمایـش  دنبـال  بـه 

بـر  مبنـی  العالـی(  )مدظلـه  رهبـری 
انجـام کمک هـای مومنانـه بـه اقشـار 
ویـروس  شـیوع  از  دیـده  آسـیب 
آن، در وهلـه  نمـودن  کرونـا و عملـی 
اول ۲۰ هـزار بسـته ی معیشـتی ارزاق 
آمـاده ی  فـوالد  شـهدای  ورزشـگاه  در 
توزیـع شـده اسـت و قصـد داریـم بـه 
مناسـبت حلـول مـاه مبـارک رمضـان، 
و  نیازمنـدان  میـان  در  را  اقـالم  ایـن 

کنیـم.  توزیـع  اسـتان  محرومـان 
مدیرعامـل شـرکت فوالد خوزسـتان در 
پایـان اظهـار داشـت: تـا عـادی شـدن 
کرونـا،  ویـروس  شکسـت  و  شـرایط 
راسـتای  در  پیشـگیرانه  اقدامـات 
سـالمت کارکنـان انجـام خواهـد شـد. 
بسـته ی  توزیـع  و  تهیـه  طرفـی  از 
معیشـتی در میان اقشـار کـم  درآمد و 
آسـیب  دیده ناشـی از شـیوع ویروس 
بـه صـورت متنـاوب ادامـه دارد. امیـد 
رعایـت  بـا  و  یکدیگـر  کنـار  در  کـه 
شکسـت  شـاهد  بهداشـتی،  مسـائل 
زنجیـره انتقـال و مهـار ایـن ویـروس 

باشـیم.

ته
نک

علـی محمـدی مدیرعامـل شـرکت فـوالد خوزسـتان اظهـار 
داشـت: در سـال های اخیـر، بحران هـای بسـیاری را پشـت 
سـر گذاشـتیم. بی اثـر کـردن تحریم هـای ظالمانـه در کنار 
غلبـه بـر سـیل فروردین مـاه سـال 139۷ نشـان از عـزم و 

اراده ی خلل ناپذیـر فوالدمـردان اسـت.
محمـدی اراده ی فـوالدی را راه شکسـت کرونـا دانسـت و 
افـزود: شـیوع ویـروس کرونـا، جهانـی اسـت. بـر اسـاس 
گفتـه ی پزشـکان، در خانه ماندن، رعایت مسـائل بهداشـتی 
و فاصله گـذاری اجتماعـی عـالوه بـر کنترل شـیوع، بـه مهار 
ایـن ویـروس منجـر می شـود. بـر همیـن اسـاس از همـان 
بـه تشـکیل کمیتـه ی تخصصـی در مجموعـه  اقـدام  ابتـدا 
و  کاری  سـاعات  کاهـش  شـد.  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت 
اجـرای طـرح پنجـاه درصـدی حضـور کارکنـان روزکار و در 
نظـر گرفتـن جبـران حضور شـیفت بخشـی از تصمیمات این 

بود. کمیتـه 

ــتان  ــه ای خوزس ــرق منطق ــرکت ب ــل ش ــر عام  مدی
ــت  ــوم پس ــس س ــدن تران ــدار ش ــا وارد م ــت: ب گف
بــرق متقاضیــان  تامیــن  نشــانی مشــکل  آتــش 
ــت. ــده اس ــرف ش ــواز برط ــهر اه ــز ش ــد در مرک جدی
ــوم  ــس س ــرد: تران ــار ک ــزرگ اظه ــت ب ــود دش محم
پســت آتــش نشــانی ۳۰ مگاولــت آمپــر ظرفیــت دارد 
ــث  ــد باع ــترکان جدی ــرق مش ــن ب ــر تامی ــالوه ب و ع
ــه  ــواز ک ــهر اه ــز ش ــا در مرک ــی ه ــش خاموش کاه
ــد  ــت خواه ــهر اس ــن ش ــرف ای ــاط پرمص ــی از نق یک

شــد.
وی بــا بیــان اینکــه ارزش ســرمایه گــذاری ایــن 
پــروژه ۱۰۵ میلیــارد ریــال بــوده اســت تصریــح کــرد: 
ــت  ــردن پس ــدار ک ــا وارد م ــا ب ــتیم ت ــالش هس در ت
هــای جدیــد و ظرفیــت ســازی جدیــد قابلیــت 
ــواز را  ــهر اه ــع در کالنش ــوق توزی ــبکه ف ــور در ش مان
ــه  افزایــش دهیــم و خاموشــی هــای ناخواســته را ب

ــانیم. ــل برس حداق
مدیــر عامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان 
ــار شــبکه بــرق در اهــواز کــه  ــرای تامیــن ب افــزود: ب
ــاز  ــت نی ــرم اس ــال گ ــام س ــتر ای ــاال و بیش ــیار ب بس
بــه ظرفیــت ســازی جدیــد در شــبکه احســاس 
ــی از  ــا محدودیــت های ــن راه ب مــی شــود امــا در ای
جملــه تخصیــص نــدادن زمیــن مــورد نیــاز و وجــود 

معارضیــن رو بــه رو هســتیم.
دشــت بــزرگ بــا بیــان اینکــه بــرق، زیرســاخت 
همــه فعالیــت هــا اســت و بــدون بــرق زندگــی 
ــار  ــن انتظ ــرد: ای ــد ک ــدارد؛ تاکی ــی ن ــدرن معنای م
ــق  ــن در مناط ــن زمی ــکل تامی ــه مش ــود دارد ک وج
پرمصــرف اهــواز و دیگــر نقــاط اســتان برطــرف شــود 
تــا بتوانیــم بــدون وقفــه کار توســعه شــبکه را ادامــه 
دهیــم.وی گفــت: تمهیــدات الزم بــرای ورود بــه 
ــا ظرفیــت ســازی  تابســتان ۹۹ اندیشــیده شــده و ب
ــته  ــای گذش ــاه ه ــول م ــبکه در ط ــازی ش و آمادس
شــهروندان،  ســوی  از  بــرق  مصــرف  مدیریــت  و 
ــت.  ــم داش ــدار نخواهی ــرق پای ــن ب ــکلی در تامی مش

ــای  ــه اعض ــاهرخی در جلس ــعید ش ــید س س
بخش هــای  هــای  طــرح  بررســی  ســتاد 
ــزود:  ــتان اف ــن اس ــرق و آب ای ــاورزی، ب کش
ــردو، توســعه  ــات گ ــرح سرشــاخه کاری باغ ط
واحدهــای گلخانــه ای، توســعه و کشــت گیاهان 
دارویــی و کــم آب بــر و داربســتی کــردن باغــات 
انگــور در ســال جهــش تولیــد اجــرا می شــود.
وی خاطرنشــان کــرد: ایجــاد ظرفیــت فــرآوری، 
توســعه ســامانه هــای نوین آبیــاری، کشــتارگاه 
تولیــد طیــور، تامیــن خــوراک دام طیــور و 
آبزیــان، کاشــت اراضــی آیــش، تولیــد دانه های 

روغنــی و افزایــش تولیــد گوشــت قرمــز از دیگر 
طرح هــای ایــن حــوزه است.اســتاندار همــدان 
بــا بیــان اینکــه جهــش تولیــد در بخــش 
کشــاورزی بــا حمایــت از بخــش خصوصــی و 
آســان ســازی فراینــد ســرمایه گــذاری اتفــاق 
ــه  ــی ک ــی از روش های ــزود: یک ــد اف ــی افت م
می تــوان جهــش تولیــد را در بخــش کشــاورزی 
محقــق کــرد برطــرف کــردن موانــع تولید بر ســر 
راه فعــاالن اقتصــادی اســت چــرا کــه بخــش 
ــی  ــش خصوص ــط بخ ــد توس ــی از تولی بزرگ
انجــام می شود.شــاهرخی بــا بیــان اینکــه 

یکــی از زنجیره هــای اقتصــادی کــه مــی  تواند 
تولیــد انــواع محصــوالت کشــاورزی را از نظــر 
اقتصــادی بــه صرفــه و توجیــه کنــد، ایجــاد 
صنایــع تبدیلــی و فــرآوری کننده اســت ادامه 
ــت  ــی در نهای ــر بخش ــی در ه داد: خام فروش
بــه ضــرر تولیدکننــدگان اســت و موجــب هدر 

ــع می شــود. رفــت مناب
ــک  ــه ی ــه مثاب ــد ب ــت: تولی ــار داش وی اظه
زنجیــره اســت کــه از تولیــد کننــده آغــاز و بــه 

ــده ختــم مــی شــود. مصــرف کنن

استاندار همدان: ۱۱ طرح کالن کشاورزی در جهت 
جهش تولید اجرا می شود

عرضه خرمای 6 استان در 
میادین میوه و تره بار پایتخت

سـید سـعید راد بـا اعـالم اینکه از مدت هـا قبـل، هماهنگی های الزم بـرای عرضه 
مسـتقیم خرمـا به شـهروندان در میادین میـوه و تره بار با همکاری سـازمان های 
اختصـاص  طریـق  از  منظـور،  ایـن  بـه  افـزود:  اسـت،  شـده  انجـام  مربوطـه 
غرفه هـای تـک محصولـی عرضه مسـتقیم خرمـا، تسـهیالت ویژه ای را هـم برای 

عرضه کننـدگان ایـن محصـول و هـم بـرای مصرف کننـدگان در نظـر گرفته ایـم.
وی بـا اشـاره بـه اینکه بـا توجه به هماهنگی های انجام شـده، محصول ۶ اسـتان 
خرماخیـز کشـور بـه صـورت مسـتقیم در میادیـن میوه و تـره بار عرضه می شـود، 
اظهـار کـرد: تولیدکننـدگان خرما در اسـتان های هرمزگان، بوشـهر، فـارس، کرمان، 
سیسـتان و بلوچسـتان و خوزسـتان، نسـبت به عرضه محصول خود در غرفه های 

تـک محصولی به شـهروندان اقـدام می کنند.
راد بـا بیـان اینکـه در حـال حاضر، قیمت هـر کیلوگرم خرمای رطـب در غرفه های 
تـک محصولـی میادیـن میـوه و تـره بـار ۱۹ هـزار و 7۰۰ تومـان اسـت و ایـن 
محصـول در غرفه هـای داخـل سـالن های میادیـن بـه قیمـت ۲۲ هـزار تومـان 
عرضـه می شـود، تصریـح کـرد: همچنیـن قیمـت هـر بسـته 7۰۰ گرمـی رطـب 
مضافتـی سـه رج در غرفه هـای تـک محصولـی ۱۳ هـزار و ۸۰۰ تومـان اسـت و 
ایـن محصـول در غرفه هـای عـادی میادیـن بـه قیمـت ۱۵ هـرار و ۳۰۰ تومـان به 

فـروش می رسـد.

هرمزگان

کرمان

البرز 

۱۰هزار هکتار زمین ساحلی هرمزگان به پرورش میگو اختصاص یافت

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز گفت: کسب مقام دوم کشوری شرکت گاز کرمان
به علت شیوع بیماری کرونا ، آمار اهداء کنندگان خون

 با کاهش شدید مواجه شده است 

ــزی  ــه ری ــورای برنام ش
۵۰هــزار  هرمــزگان 
بــرای  زمیــن  هکتــار 
ــش  ــو پی ــرورش میگ پ
بینــی کــرده و ســال گذشــته ۱۰ هــزار هکتــار زمیــن کــه بیشــتر 
ــر  ــو و دیگ ــرورش میگ ــرای پ ــت ب ــاحلی اس ــوار س ــا در ن آنه
فعالیــت هــای شــیالتی اختصــاص یافت.مدیرعامــل شــرکت آب 
منطقــه ای هرمــزگان فــزود: واگــذاری هــا در پنــج نقطــه اســت 
کــه حــدود چهــار هــزار هکتــار در شهرســتان بندرعبــاس و بقیــه 
در جاســک، خمیــر و بندرلنگــه و ســایه خــوش است.هوشــنگ 
ــای  ــرح ه ــامل ط ــط ش ــص فق ــن تخصی ــه داد: ای ــی ادام مالی
بــزرگ و غیــر از طــرح هــای کوچــک در حــال اجــرا و طــرح هــای 
ــار  ــزار هکت ــز ۱۳ه ــال نی ــد: امس ــادآور ش ــت.وی ی ــته اس گذش
زمیــن ســاحلی در شهرســتان بندرلنگــه بــرای ایــن فعالیــت هــا 

ــود. ــی ش ــی م ــکان یاب م

بارش ها نویدبخش سال خوب آبی
ــری از  ــش دیگ ــزگان در بخ ــه ای هرم ــل آب منطق ــر عام مدی
ســخنان خــود ادامــه داد:متوســط بارندگــی ســالیانه هرمــزگان 
ــته و  ــال گذش ــا س ــوده ام ــر ب ــاله، ۱۸7 میلی مت در دوره ۵۲ س
امســال بارندگــی هــا حــدود ۱۱7درصــد افزایــش یافتــه و مــی 
ــته  ــای گذش ــال ه ــالی س ــکالت خشکس ــی از مش ــد بخش توان
ــده در  ــت ش ــی ثب ــزان بارندگ ــترین می ــد.وی بیش ــل کن را ح
ــب در  ــر مکع ــی مت ــنجی را ۵۸۲ میل ــاران س ــای ب ــتگاه ه ایس
منطقــه ســرخون بندرعبــاس اعــالم و اضافــه کــرد: در هیــچ یــک 
ــاران کمتــر از  ــاران ســنجی، میــزان بــارش ب از ایســتگاه هــای ب

ــت نشــده اســت. ــر مکعــب ثب ــی مت ۲7۰میل

1200چاه غیرمجاز تعیین تکلیف شد
مالیــی خاطرنشــان شــد:تعداد زیــادی چــاه غیرمجــاز در اســتان 
ــا هــم دولتــی باشــد  وجــود دارد کــه ممکــن اســت اراضــی آنه

و ســال گذشــته بیــن ۱۲۰۰تــا ۱۳۰۰حلقــه چــاه غیرمجــاز تعییــن 
ــز  ــه چــاه دیگــر نی ــرای ۴۳۰۰حلق ــم ب ــاده ای تکلیــف شــد و آم

پروانــه صــادر کنیــم.

سدها منطقه گردشگری می شوند
ایــن مســوول از آمادگــی شــرکت آب منطقــه ای بــرای پذیــرش 
مناطــق  ایجــاد  بــرای  بخــش خصوصــی  ســرمایه گــذاران 
گردشــگری در محــدوده ســدها، رودخانــه هــا، تــاالب هــا و ســازه 
ــرای  ــذاری ب ــرمایه گ ــح کرد:س ــر داد. وی تصری ــی خب ــای آب ه
فعالیــت هــای گردشــگری در محــدوده ۱۰ســد در حــال مطالعــه 
اســت و واگــذاری اراضــی بــا هــدف گردشــگری در محــدوده ســد 
جامــاش بندرعبــاس در حــال انجــام اســت.مدیرعامل آب منطقــه 
ای هرمــزگان یــادآور شــد: ایــن شــرکت مطالعــات تبدیــل خــور 
هدیــش بندرعبــاس بــه منطقــه گردشــگری را نیــز کامــل کــرده و 
رونــد اجرایــی آن از ســوی معاونــت عمرانــی اســتانداری هرمزگان 
و بــا هماهنگــی نیــروی دریایــی ارتــش پیگیــری خواهــد شــد. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت 
ــرکت  ــل ش ــان مدیرعام ــتان کرم گاز اس
گفــت:  خبــر  ایــن  اعــالم  گاز ضمــن 
محرومیــت  و  محرومیــت  مســئله 
 زدایــی از نواحــی شــهری و روســتایی به عنــوان مقدمــه دســتیابی 
بــه توســعه پایــدار از مســائل مهــم و مطــرح در اســتان و کشــور 
اســت، به طوری کــه رفــع محرومیــت و توســعه مناطــق محــروم از 

اســت. امیــد  و  تدبیــر  دولــت  اصلــی  اولویت هــای 
ــه ۴۶7 صنعــت در ســال ۹۸ را  مهنــدس فــالح گازرســانی بی ســابقه ب
کــه باعــث صرفه جویــی ۵۱ میلیــون لیتــری در ســوخت مایــع اســتان 
و کاهــش ۴۰ درصــدی کل ســهمیه ســوخت مایــع اســتان شــده اســت 
را گامــی مهــم در راســتای جلوگیــری ریشــه از معضــل قاچــاق ســوخت 

ــداد  ــی را ۵۶ و تع ــد از گاز طبیع ــداد شــهرهای بهره من برشــمرد.وی تع
روســتا را ۱۲۸۱ مــورد عنــوان نمــود و ادامــه داد، بــا اقدامــات زیربنایــی 
و برنامــه ریزی هــای کــه انجام شــده اســت گازرســانی بــه ۲۰۴7 
ــی  ــرا، طراح ــت اج ــتان در دس ــده اس ــرایط باقیمان ــز ش ــتای حائ روس
و انتخــاب پیمانــکار می باشــد و همچنیــن گازرســانی بــه ۱۵ شــهر 

باقیمانــده در دســت اجــرا و طراحــی قــرارداد.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان نویــد بهره منــدی ۱۰ شــهر و 
۱۴۸ روســتا را از نعمــت گاز طبیعــی در ســال ۱۳۹۹ کــه بــه فرمایــش 
ــد نام گــذاری شــده  ــر معظــم انقــالب اســالمی ســال جهــش تولی رهب
اســت، داده و گفــت: بــا اجــرای ایــن طــرح  در پایــان ســال، ۹۹ درصــد 
خانــوار تحــت پوشــش کل اســتان کرمــان از 7۵ درصــد بــه ۸۲ درصــد 

ارتقــا خواهــد یافــت.

کل  اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــرز  ــتان الب ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش فرهن
، ناصــر مقــدم ، ضمــن ســپاس و قــدر 
دانــی از زحمــات کادر درمانــی کشــور در 
ــار داشــت : اهــدای  ــر اظه ــا اعــالم ایــن خب ــا ، ب ــا ویــروس کرون ــه ب مقابل
ــد اســت و در ایــن  ــرای بیمــاران نیازمن خــون ســالم هدیــه ای ارزشــمند ب
ــرز  ــن روزهــای اســتان الب ــده ای ــا مهمــان ناخوان ــه کرون شــرایط ســخت ک
ــش  ــه پی ــن زمین ــه در ای ــد هم ــدان شــده و بای ــت آن دوچن اســت ، اهمی
ــزود :  ــرز اف ــتان الب ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش ــوند.مدیر کل فرهن ــدم ش ق

بــه علــت شــیوع بیمــاری کرونــا ، آمــار اهــداء کننــدگان خــون بــا کاهــش 
شــدید مواجــه گردیــده اســت .لــذا بــا توجــه بــه اهمیــت و ضــرورت تامیــن 
خــون مــورد نیــاز بیمــاران تاالســمی ،ســرطانی ،پیوند،کبــدی و ... و لــزوم 
پیشــگیری از تبعــات احتمالــی آن شایســته اســت اصحــاب محتــرم رســانه 
ــرز همچــون گذشــته بصــورت مســتمر در خصــوص ضــرورت  ی اســتان الب

ــد. ــانی نماین ــالع رس ــهروندان اط ــه ش ــون ب ــدا خ اه
ــران ،  ــه مدی ــائبه و خالصان ــی ش ــات ب ــا و زحم ــالش ه ــان از ت وی در پای
خبرنــگاران و دســت انــدرکاران رســانه اســتان در خصــوص آگاهــی بخشــی 

و اطــالع رســانی بــه موقــع و درســت ویــروس کرونــا قــدر دانــی کــرد.

۸3 میلیون دالر 
کاال از چهارمحال و 
بختیاری صادر شد

اقتصـادی  امـور  هماهنگـی  معـاون 
اسـتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 
۸۳ میلیـون کاال در سـال گذشـته از 
بخـش  کـه  شـد،  صـادر  اسـتان 
قابل توجهـی از این صـادرات از مبادی 
انجـام شـده  دیگـر گمـرکات کشـور 
نشسـت  در  نصیـری  اسـت.هللا کرم 
توسـعه صادرات غیرنفتی این اسـتان 
حجـم  از  دالر  میلیـون   ۴7 افـزود: 
صادرات محصوالت تولیدی اسـتان از 
گمـرک اسـتان صادر شـد و مابقی آن 
از دیگـر اسـتانهای کشـور صـادر شـده 
چـرا  اینکـه  داد:  ادامـه  اسـت.وی 
تولیدکننـدگان اسـتان بـرای صـادرات 
کاالهـای خود از دیگر گمرکات کشـور 
اقـدام می کنند، باید روشـن و شـفاف 

شود و برای رفع آن چاره جویی کرد.
نصیـری بـا تاکیـد بـر بهره گیـری از 
ظرفیت کشـورهای اوراسـیا برای رونق 
صـادرات اسـتان، تصریح کـرد: دولت 
دوازدهـم تالش بسـیاری بـرای بهبود 
منطقـه  بـا کشـورهای  ایـران  روابـط 
اوراسـیا انجـام داد کـه اسـتان مـا نیز 
بایـد از ایـن ظرفیـت بـرای توسـعه 
بهـره گیـرد. خـود  اقتصـادی  روابـط 
مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری 
نیـز در ایـن نشسـت اظهـار داشـت: 
گذشـته  سـال  در  اسـتان  صـادرات 
نسـبت بـه سـال ۹7 بـا کاهـش ۳7 

درصدی مواجه شد.
در  ایـن  افـزود:  هللا دادی  اسـماعیل 
حالـی اسـت کـه در سـال گذشـته بـا 
کاهـش واردات نیـز مواجه شـدیم که 
دالر  میلیـون   ۲۴ بـه  واردات  ایـن 

کاهش یافت.

گزیده ها
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 

خوزستان گفت :

برق مرکز شهر اهواز 
پایدار شد

گزارش

راه آهن اینچه برون - شاهرود حلقه مفقوده زیرساخت توسعه در گلستان
طرح راه آهن "اینچه برون - گنبدکاووس - آزادشهر - شاهرود" و اتصال آن به کریدور ریلی شمال - جنوب به اعتقاد 

کارشناسان اقتصادی مهمترین حلقه  مفقوده در ایجاد زیرساخت های توسعه ای گلستان است که احداث آن نقش 
موثری در توسعه اقتصادی و صادرات غیرنفتی این استان به کشورهای شرق و مرکز آسیا خواهد داشت.

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 
8/2862

آقــای حاجعلــی نورانــی میرزانــق بــه اســتناد بــه دو 
ــماره  31901  ــه ش ــهود ب ــهادت ش ــی ش ــرگ گواه ب
مــورخ 99/02/06 تنظیمــی دفترخانــه 102 تالــش 
اســت  نمــوده  اعــام  و  مراجعــه  اداره  ایــن  بــه 
ــن  ــان زمی ــه و اعی ــدانگ عرص ــت شش ــند مالکی س
ــه شــماره فرعــی 2862 مفــروز   ــی ب ــای احداث ــا بن ب
بــه مســاحت  بخــش 28 گیــان  پــاک523  از 
ششــدانگ 244 مترمربــع بــا نــام وی ثبــت و صــادر 
ــی  ــره اصاح ــاس تبص ــر اس ــذا ب ــت ل ــده اس گردی
ــت  ــون ثب ــه اصاحــی قان ــن نام ــاده 120 آیی ــل م ذی
مراتــب فقــدان ســند مالکیــت پــاک مرقــوم جهــت 
ــا  ــردد ت ــی مــی گ ــت آگه ــک نوب ــوم در ی اطــاع عم
چنانچــه شــخص یــا اشــخاص مدعــی وجــود ســند 
ــه  ــر گون ــی انجــام ه ــا  مدع ــزد خــود ی ــوم در ن مرق
معاملــه قطعــی باشــد مــدارک و مســتندات رســمی 
ــار  ــخ انتش ــت ده  روز از تاری ــرف مهل ــود را در ظ خ
ــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش  ایــن آگهــی ب
در قبــال اخــذ رســید تحویــل دهــد در غیــر اینصــورت 
پــس از انقضــاء مهلــت مقــرر ایــن اداره بــه وظایــف 
قانونــی خــود عمــل نمــوده و نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت المثنــی بــه نــام وراث مالــک اقــدام نمــوده 

ــار : 99/02/11  ــخ انتش ــد. تاری ــد ش خواه
رونوشت: سناد اجرائی فرمان حضرت امام)ره(

فردین نورزاده 
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پیام ما سال گذشته در گزارشی 
به برداشت شن و ماسه از بستر 

رودخانه ها و تبعات زیست محیطی 
آن پرداخته است .

کارگردان و فیلمنامه: احسان عبدی پورسال گشت
خالصه: فایز، مسیح، آتنا و حمزه، روزهای 

کسالت بار و خموده ی حوالِی سی سالگی شان را 
پشت سر می گذارند.

تیک آف

کارگردان و فیلمنامه: خسرو معصومی
خالصه: ساالر یکی از مالکین بانفوذ منطقه 

هزارجریب، در آرزوی فرزندی تصمیم 
می گیرد برای چهارمین بار ازدواج کند.

تابو

ویلی ونکا: چی باعث شده در کمال سختی 
احساس سعادت کنی ؟

چارلی :خانوادم باعث سعادت من هستن.

چارلی و کارخانه شکالت سازی 

فیلمفیلم دیالوگ

صبح کز چشم فلک اشک ثریا می ریخت
مهر دل آب رخم ز آتش سودا می ریخت

آن سهی سرو خرامان ز سر زلف سیاه
دل شوریده دالن می شد و در پا می ریخت
چین گیسوی دوتا را چو پریشان می کرد
مشک در دامن یکتائی واال می ریخت
شعر شیرین مرا ماه مغنی می خواند

و آب شکر بلب لعل شکر خا می ریخت
در قدمهای خیال تو بدامن هر دم

چشم دریا دل من لل الال می ریخت
قدح از لعل تو هر لحظه حدیثی می راند

وز لب روح فزا راح مصفا می ریخت
چون صبا شرح گلستان جمالت می داد
از هوا دامن گل برسرصحرا می ریخت

اشک از آنروی ز ما رفت و کناری بگرفت
کاب او دمبدم از رهگذر ما می ریخت
موج خون دل فرهاد چو می زد بر کوه

ای بسا لعل که در دامن خارا می ریخت
عجب ار مملکت مصر نمی رفت برود

زان همه سیل که از چشم زلیخا می ریخت
مردم دیدٔه خواجو چو قدح می پیمود

خون دل بود که در ساغر صهبا می ریخت

خواجوی کرمانی 

 چه بی رحمانه شب به صبح
 می رسد و صبح کسی برای 

همیشه رفته است

عکس نوشت

عکس: 
محمد خضری مقدم

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

تبعید میرویس از قندهار، 
بزرگترین اشتباه دولت صفویه 
بود که ناپلئون و هیلتر و اخیرا 

غرب آن را تکرار کردند
»میرویـس، میـر ویس، امیر ویس خـان« از طایفه 
هوتـک ِ قبیلـه غلـزای )غلزاییـ  غلجـایـ  غلجی( 
و از سـران منطقـه قندهـار در بهـار ۱۶۸۹ بـه اصفهان 
پایتخـت آن زمـان ایرانزمیـن تبعیـد شـد كـه یـك 
اشـتباه سیاسـی بزرگ بودـ  اشـتباهی که سرانجام 
بـه تجزیـه مناطقـی از شـرق ایـران انجامیـد. بـی 
تدبیـری حاكـم وقـت قندهـار، تبعیـد میرویـس و 
بازگشـت آسـان و بـدون قید و شـرط او بـه قندهار، 

جنـگ داخلـی ایرانیـان را در پی داشـت.
حكمـران اعزامـی از اصفهـان بـه قندهار كه آشـنایی 
كامـل به وضعیت منطقه و روانشناسـی مردم محل 

را نداشـت، سـختگیری می کـرد و درگیـری با خان 
های محلی داشـت باالخره »میرویس هوتکی« ۳۱ 
سـاله را عامـل بـی ثباتـی قندهار اعالم كـرد و تحت 
الحفـظ روانـه اصفهان سـاحت كه در سـی ام اپریل 
سـال ۱۶۸۹ میالدی )۱۰ اردیبهشـت( به دارالحكومه 
اصفهان تحویل داده شـد.حكمران اعزامی از اصفهان 
بـه قندهـار یـك خـاِن گُرجـی بود كـه تازه مسـلمان 
شـده بود )و طبق برخی نوشـته ها؛ تنها ختنه شـده 
بـود!(. نفـوذ گُرجـی هـا در دربار صفویه باعث بسـط 
فسـاد اداری و یكـی از علـل زوال دولـت وقـت بود. 
بیشـتر شـاهزادگان صفوی زن گرجی در حرمسـرای 
خـود داشـتند كـه تحت نفـوذ آنـان، بستگانشـان را 
بـه مشـاغل مهم منصـوب می كردندـ  مشـاغلی كه 
آن گرجـی ها شایسـتگی احـراز آن را نداشـتند و به 
عالوه، نسـبت به وفاداریشـان به دولت ایـران تردید 
بـود. میرویـس در طـول اقامت اجبـاری در اصفهان 
حقیقـت یابـی کرد و متوجـه آن ضعف )نفوذ گرجی 

هـا(، فسـاد اداری، ضعـف نظامـی، بسـط خرافـات 
و مسـائل دولتـی دیگـر شـد كـه در بازگشـت او بـه 
قندهـار )پـس از سـفر حـج و جلب توجـه و اعتماد 
اصفهـان(، نافرمانـی و جنـگ داخلـی ایرانیـان آغاز 
شـد. میرویـس پس از بازگشـت به قندهـار که این 
بازگشـت در عیـن حال نوعی دهن کجـی به گُرگین 
خـان بـود سـران طوایـف منطقـه را متحـد سـاخت 
و کـدورت هـای قدیمـی دو قبیلـه بزرگتـر پشـتون 
ـ غلـزای و ابدالـی )ُدرّانـی( از یکدیگـر را کاهـش 
و اختـالف نظـر شـیعه و سـّنی را گسـترش داد، و 
سـپس بـرای از میـان بـردن گرگیـن خان بـه طرح 
نقشـه پرداخـت. یـک روز در بـاغ خـود در حاشـیه 
قندهـار وقت مهمانی ترتیـب داد و گرگین خان را به 
ایـن مهمانـی دعـوت کرد و در اینجا بکشـت )سـال 
۱7۰۹( و قـدرت را بـه دسـت گرفت. وی به پیشـنهاد 
دولت اصفهان که تسـلیم شـود اعتناء نکرد، و دو بار 

واحدهـای اعزامـی از اصفهان را شکسـت داد.

ایـران، مـرغ  را در جنـوب  زیبـاروی کره زمیـن  ۱-ایـن عضـو 

جیرفتـی - Grey Francolin - کبـک جیرفتـی،  کمنزیـل 

امـا درواقـع  بـه قـول پاقالتی هـا  کوگنجیـر می  نامنـد.  یـا  و 

یه جورایـی  شـجریان یـا  دلکـِش پرنـدگان بـا هیبـت  جـرج 

زیبایـی  بـر  عـالوه  تـازه  اسـت!  سـیلوا کوشـینا  یـا   کلونـی 

سـرباز  یـک  ماننـد  هوش ربـا،  آوازه خوانـی  و  مسـحورکننده 

و  کـرده  کنتـرل  را  آفـات  جمعیـت  طبیعـت،  جان برکـف 

فضـوالت غذایـش هـم تبدیل به کودی ارزشـمند بـرای مزارع 

یـا توشـه ای گـوارا بـرای آبزیـان تاالب هـا شـده و درنهایـت، 

بـا ایـن وجـود، متاسـفانه  حـاِل ملخ هـا را خـوب می گیـرد! 

ایـن عضـو مسـوولیت پذیر، زیبـا و خوش صدای اکوسیسـتم، 

حـدود دو دهـه اسـت کـه تـا آسـتانه ی انقـراض کامـل پیش 

و  می داننـد  لذیـذ  را  شـکارچی ها گوشـتش  چـرا کـه  رفتـه؛ 

کندودارهـا او را دشـمِن زنبورهـای عسـل! .

حـاِل  درمی یابیـد کـه  ببینیـد،  را  دوم  ویدئـوی  اگـر  ۲-امـا 

اسـت  خـوب  آنقـدر  پاقـالت  در   دلکش هـا  و  شـجریان ها 

کوچـه  در  حتـی  کـه  می کننـد  امنیـت  احسـاس  آنقـدر  و 

المـرد،  شهرسـتان  قلمـرو  در   - پاقـالت  پس کوچه هـای 

تخم گـذاری  و  عشـق بازی  بازیگوشـی،   - فـارس  اسـتان 

می کننـد و جوان هـای پاقالتـی بـه جـای آنکـه مزاحـم حریـم 

عبـوری  راننده هـای  بـه  حواس شـان  شـوند،  خصوصی شـان 

آنهـا  بـه آشـیاِن  بـا سـرعت کـم و بـدون آسـیب  اسـت کـه 

کننـد. گـذر 

۳-چگونـه چنیـن معجـزه ای در پاقـالت رقـم خـورده اسـت؟ 

چگونـه یـک تکنسـیِن وسـایل الکتریکی به نـام  علی نصیری 

بـا یارانـش در انجمن سبزگسـتران پاقـالت توانسـته اند مردم 

محلـی را راضـی کننـد کـه جـای کمنزیـل نـه در دیـگ خورش 

و سـیخ کباب که در آسـماِن آبی دیارشـان اسـت؟

۴-وقتـی علـی نصیـری و یارانش موجی بـزرگ و امیدبخش 

در پاقـالت و آبادبوم هـای اطرافـش راه انداختـه و بـه کمـک 

مـردم، یـک منطقه چندهزارهکتاری  شـکار ممنوع را حراسـت 

روباه هـا،  بزهـا،  و  کل  شـمارِ  بـر  کـه  نحـوی  بـه  می کننـد، 

پلنگ هـا، زنبورهـا، کهورهـا و کُنارهـا هـم افزوده شـده اسـت؛ 

قهرمـان  هیـچ  از  چشمداشـت  بـدون  می توانیـم  مـا  یعنـی: 

نجات بخشـی بـا اسـب سـفید؛ بـه سـربازی مفید بـرای زمین 

بـدل شـده و از خجالـِت عنـوان  اشـرف مخلوقـات درآییـم.

"چیـکادا  نـوای  بـا  نـر  می دانیـد کمنزیـِل  هیـچ  ۵-راسـتی! 

شـروع کـرده  ماده هـا  بـرای  را  عاشـقانه اش  آواز   " چیـکادا 

تکـرار  را   " "چاکیتـا چاکیتـا  زنـگ دار  بـه شـکلی  تدریجـًا  و 

می کنـد و آنـگاه ماده هـا بـا صـدای " سـی سـی سـی یاکیـال 

بـه  نرهـا  همـراه  درنهایـت،  و  داده  جـواب   " یاکیـال  یاکیـال 

صـورت "سـی کا کوسـکاکاکو یـا کاتیـال" و یـا " کـی کـی جو " 

می آفریننـد؟ را  زمیـن  قیامـِت  عاشـقانه ترین 

در ستایش حاِل خوِب 
مرغ های جیرفتی در پاقالت!
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خالصه داستان کتاب ملت عشق
ایـن کتـاب دو داسـتان را شـامل می شـود کـه به زیبایـی در کنار هـم و در یک 
کتـاب گنجانـده شـده اسـت. دو رمان که مـوازی هم جلو مـی رود. و به گونه ای 
بـه همدیگـر ارتبـاط دارنـد. یکـی از ایـن داسـتان ها در سـال ۲۰۰۸ در امریکا و 
دیگـری در قـرن هفتـم در قونیه اتفـاق می افتد.داسـتان اول کتـاب مربوط به 
الال روبینشـتاین اسـت که در بوسـتوِن آمریکا زندگی می کند. الال یک همسر و 
مادر اسـت که همه زندگی خود را صرف خانواده و رابطه زناشـویی کرده اسـت. 
با اینکه همسـر الال – دیوید – دندانپزشـک مشـهوری بود و معیشـت آن ها در 
یـک سـطح ایده آل قرار داشـت اما عشـق و صمیمتی در میان آن هـا نبود. الال 
ایـن موضـوع را پذیرفتـه بود و همـه اولویت های خود را تغییـر داده بود و فقط 
بـه فکـر بچه هایـش بـود. اما با این حـال رابطه الال بـا خانـواده اش هم چندان 
خـوب نبـود و رابطـه زناشـویی اش در خطـر بود. طبق تشـبیه کتاب، الال شـبیه 
یـک برکـه بـود، یک برکه راکـد. در اینجا اولیـن جمالت کتـاب می تواند جالب 
توجـه باشد.سـنگی را اگـر به رودخانه ای بیندازی، چندان تاثیری ندارد. سـطح 
آب اندکـی می شـکافد و کمـی مـوج بر مـی دارد. صـدای نامحسـوس »تاپ« 
می آیـد، امـا همیـن صـدا هـم در هیاهـوی آب و مـوج هایـش گـم می شـود. 
همیـن و بس.امـا اگـر همان سـنگ را به برکـه ای بیندازی… تاثیرش بسـیار 
ماندگارتـر و عمیق تر اسـت. همان سـنگ، همان سـنگ کوچـک، آب های راکد 
را بـه تالطـم در می آورد. در جایی که سـنگ به سـطح آب خـورده ابتدا حلقه ای 
پدیـدار می شـود؛ حلقـه جوانـه می دهـد، جوانـه شـکوفه می دهد، باز می شـود 
و بـاز می شـود، الیـه بـه الیه. سـنگی کوچک در چشـم بـه هم زدنـی چه ها که 
نمی کنـد. در تمـام سـطح آب پخش می شـود و در لحظـه ای می بینی که همه 
جـا را فـرا گرفتـه. دایره هـا دایره هـا را می زاینـد تـا زمانـی کـه آخریـن دایره به 

سـاحل بخورد و محو شـود.

کتاب ملت عشق
نویسنده: الیف شافاک

مترجم: ارسالن فصیحی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
مناقصه واگذاری امور خدمات مرتبط با آموزشدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 

شماره مناقصه 3/24/2/99دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار

دریافت اسناد: امور خدمات مرتبط با آموزش موضوع مناقصه
الف( سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir

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

1۷/0۵۵/111/2۵2براورد یکساله )ریال(
۵63/۷۵۵/۸۵2تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30 روز شنبه دریافت اسناد 
مورخ 99/2/13

تا ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 99/2/23آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

از ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 99/2/24بازگشایی پیشنهادها

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 99/2/16 در محل معاونت آموزشی برگزار خواهد شد.
محل تسلیم فقط پاکت الف)تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان- ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست ابتدای جاده هفت باغ 

علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست
)هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

شناسه آگهی : ۸2۸43۵

 پنجشــنبه ۱۱ اردیبهشــت ۱۳۹۹     ســال شــانزدهم      شــماره پیاپــی ۱7۱۸

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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