
 بازگشت دوباره رشد به بورس
هــزار   ۱۲ )چهارشــنبه(  بــورس  بــازار  در  کل  شــاخص 
ایــن  نهایــت  در  کــه  داشــت  رشــد  واحــد   ۴۲۴ و 
رســید. واحــد   ۵۵۷ و  هــزار   ۹۳۸ رقــم  بــه   شــاخص 
و  میلیــارد   ۱۳ از  بیــش  معامــات  براســاس 
بــه  بهــادار  اوراق  و  تقــدم  حــق  ســهم،  ۱۸۹میلیــون 
 ارزش ۸۸ هــزار و ۴۱۸میلیــارد ریــال داد و ســتد شــد.
شــاخص کل )هــم وزن( بــا ۴۲۶ واحــد کاهــش بــه ۳۱۲هــزار 
ــا ٢٨٢  ــم وزن( ب ــت )ه ــاخص قیم ــید و  ش ــد رس و ۳۹واح
واحــد افــت  در عــدد ٢٠٦ هــزار و ٥١٨ واحــد رســیدند.
شــاخص  و  واحــد    ۶۴۳ و  ۹هــزار  اول  بــازار  شــاخص 
داشــتند. افزایــش  واحــد   ۸۲۲ و  هــزار   ۲۲ دوم   بــازار 
عــاوه بــر ایــن در بیــن تمامــی نمادهــا، فــوالد مبارکــه اصفهان 
ــی  ــن اجتماع ــذاری تامی ــا ۱۵۰۱ واحــد، ســرمایه گ ــوالد( ب )ف
ــد(  ــد )وامی ــذاری امی ــد، ســرمایه گ ــا ۱۴۵۷ واح )شســتا( ب
بــا ۱۱۸۳ واحــد، صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس )فــارس( 
 ۹۳۹ بــا  پارس)پــارس(  پتروشــیمی  واحــد،    ۱۰۸۸ بــا 
ــد  ــا ۹۳۸واح ــی( ب ــران  )فمل ــس ای ــع م ــی صنای ــد، مل واح

ــت را بــر شــاخص بــورس داشــتند.  بیشــترین تاثیــر مثب
 در مقابــل نمــاد مخابــرات )اخابــر( بــا یــک هــزار و ۱۸۹ واحــد 
 تاثیــر منفــی بــر شــاخص، مانــع رشــد بیشــتر این متغیر شــد.
برپایــه ایــن گــزارش، نمــاد بانــک ملــت، فــوالد مبارکــه 
اصفهــان، بانــک تجــارت، مخابــارت ایــران، ملــی صنایــع مــس 
ایــران، پاالیــش نفــت اصفهــان و  گســترش ســرمایه گــذاری 
ــتند. ــرار داش ــده ق ــای پربینن ــروه نماده ــودرو در گ ــران خ  ای
برتریــن  صدرنشــین  معامــات  در  هــم  خــودرو  گــروه 
گروه هــای صنعــت شــد و در ایــن گــروه چهــار میلیــارد 
و ۶۳۷  ۱۱هــزار  ارزش  بــه  ســهم  برگــه  میلیــون   ۳۵۹ و 
میلیــارد ریــال داد و ســتد شد.شــاخص فرابــورس نیــز 
ــا در  ــت ت ــاال رف ــد ب ــش از ۳۷ واح ــد و بی ــت ش ــروز مثب ام
 کانــال ۱۰ هــزار و ۸۶۴ واحــد بــه کار خــود پایــان دهــد.
همچنیــن در ایــن بازار دو میلیارد و ۶۳۸ میلیون برگه ســهم به 
 ارزش بیش از ۴۳ هزار و ۴۷۵  میلیارد ریال داد و ســتد شــد.
ســنگ آهــن گهــر زمیــن )کگهــر(، پتروشــیمی زاگــرس 
ــگ  ــز( و  هلدین ــوب )هرم ــزگان جن ــوالد هرم ــرس(، ف )زاگ

بیشــترین  )میدکــو(  خاورمیانــه  معدنــی  صنایــع 
داشــتند. را  بــازار  ایــن  شــاخص  بــر  مثبــت   تاثیــر 
ــهامی  ــورس(، س ــران )فراب ــورس ای ــای فراب ــل نماده در مقاب
ذوب آهــن اصفهــان )ذوب( و مادیران)مادیــرا( تاثیــر منفــی 

ــر شــاخص برجــا گذاشــتند. ب
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بنــی  هیــچ  فراگیــر شــدن کرونــا  از  پیــش  تــا  احتمــاال 
تاثیراتــش  و  آن  مختلــف  ابعــاد  نمی توانســت  بشــری 
کنــد.  تصــور  را  انســان ها  اجتماعــی  و  فــردی  زندگــی  در 
یــا  می گفــت  چیــزی  بــاب  دریــن  اگــر  هــم  کســی 
و  غیب گویــان  جــزو  حالــت  بهتریــن  در  می نوشــت 
می شــد. دســته بندی  تخیلــی  داســتان های   نویســندگان 
امــا وقتــی مــردم فهمیدنــد داســتان خفــاش و پانگولیــن 
می شــود،  جــدی  شــوخی  شــوخی  دارد   ۱۹ کوویــد  و 
شــاید  موضــوع.  بــه  دادنــد  را  حواسشــان  شــش دانگ 
بتــوان ادعــا کــرد کمتــر واقعــه بشــری بــوده اســت کــه 
تــا ایــن حــد توانســته باشــد توجــه تمــام مــردم جهــان 
جلــب کنــد. مختلــف  کشــورهای  اخبــار  بــه  هم زمــان   را 
چــرا تــا قبــل از کرونــا اگــر کســی در مــورد بازتاب هــای 
چنیــن اتفاقــی هشــدار مــی داد، کــه برخــی شــواهد و مقــاالت 
نشــان می دهــد ایــن هشــدارها داده شــده اند، حرفــش در 
ــردم  ــادی م ــت ع ــرا در حال ــرد؟ چ ــر نمی ک ــان اث ــوش جهانی گ
ــد و  ــی بیفت ــن اتفاق ــه ممکــن اســت چنی ــد ک ــاور« نمی کنن »ب
حتــی اگــر کمــی تــا قســمتی بــاور کننــد کمتــر حاضرنــد بــاور 
ــاید  ــا ش ــد ت ــم می افت ــان ه ــرای خودش ــاق ب ــن اتف ــد ای کنن
ــد؟ ــان بدهن ــی روزمره ش ــری در زندگ ــاور، تغیی ــن ب ــت ای  باب
احتمــاال یکــی از سرراســت ترین پاســخ ها ایــن اســت کــه 
ــاء  ــه ابن ــد. وگرن ــاس نمی کرده ان ــک احس ــر را نزدی ــون خط چ
بشــر، از روی طبــع، در همیــن زندگــی روزمــره هــم اگــر 
ــه،  ــب معرک ــان عق ــت و کاه ش ــس اس ــوا پ ــد ه ــاس کنن احس
 دو پــای دیگــر هــم قــرض می کننــد و فلنــگ را می بندنــد.
شــاید فراگیــر شــدن رســانه ها و انتشــار »آنایــن« آمــار 
مبتایــان و درگذشــتگان و چنــد عامــل دیگــر باعــث شــد ایــن 
ــز در جهــان بپیچــد و  ــا، مثــل بن احســاس خطــر در فقــره کرون
ذهــن و روان خایــق را درگیــر کنــد. امــا احتمــاال ازیــن بــه بعــد 
ــاس تر  ــی حس ــن اتفاقات ــار چنی ــال اخب ــانی در قب ــه انس جامع
خواهــد بــود و شــاید هــم همیــن حساســیت بتوانــد دولت هــا و 
ســازمان های بین المللــی را وادارد کــه عاقبت اندیشــی بیشــتری 
 کننــد و اتفاقــات بعــدی را بــا خســارت کمتــری مدیریــت کننــد.
ــه  ــرد آنچ ــا ک ــوان ادع ــاید بت ــه ش ــت ک ــر اس ــن خاط ــه همی ب
ــکان  ــزود ام ــا اف ــان م ــه جه ــاره ب ــا دوب ــس از مدت ه ــا پ کرون
یــک »تخیــل« فــردی و در عیــن حــال جهانــی بــود. حــاال اگــر 
کســی از یــک پاندمــی در آینــده ســخن بگویــد احتمــاال حتــی 
ــه  ــت چ ــن اس ــه ممک ــد ک ــور کنن ــد تص ــم می توانن ــودکان ه ک
ــاق  ــازی اتف ــه ای شخصی س ــل، گون ــد. تخی ــی رخ بده اتفاقات
ــنیدن  ــگام ش ــه هن ــد ک ــا می ده ــه م ــکان را ب ــن ام اســت و ای
خبــر هــر فاجعــه ای بتوانیــم خــود را بــه جــای قربانیــان »تصور« 
کنیــم. بــدون ایــن تصــور احتمــاال هــر مــرگ و جنایتــی کــه از ما 
ــه حســاب نمی آیــد.  دور باشــد، خیلــی هــم مــرگ و جنایــت ب
متفکــران بســیاری در دهه هــای گذشــته دریــن بــاره نوشــته اند 
کــه از بیــن رفتــن قــدرت تخیــل، در آلمــان نــازی چگونــه باعــث 
ــی کــه هــر روز در کنارشــان رخ  ــه جنایات شــد آدم هــا نســبت ب
مــی داد بی توجــه باشــند. چــرا کــه بــه آنهــا اطمینــان داده بودنــد 
ایــن اتفــاق قــرار نیســت بــرای شــما بیفتــد. آن هــا هــم شــاید 
ــند  ــد و در دل خرس ــکان می دانن ــری ت ــت س ــن حال در بهتری
می شــدند ازینکــه خــود و خانواده شــان مشــمول ایــن جنایــات 
ــل  ــه مــن چــه« زیرپوســتی. مث ــک جــور »ب ــد شــد. ی نخواهن
همــان حســی کــه بــه بعضــی از مــا دســت می دهد وقتــی خبری 
ــد. ــان می رس ــه گوش م ــا ب ــه ای از افریق ــا گوش ــا ی  از روهینگی
ولــی چگونــه می تــوان تخیــل، ایــن حــس کارآمــد و بــه 
تعبیــری اخاقــی را در انســان ها زنــده نگــه داشــت؟ تــا 
ــتن  ــگاه داش ــده ن ــرای زن ــزار ب ــن اب ــخ موفق تری ــای تاری اینج
تخیــل )بــه شــرطی کــه اینجــا بــرای »ابــزار« معنایــی اســتعاری 
ــه  ــوده اســت. درســت در لحظــه ای ک ــر« ب ــل شــویم(، »هن قائ
ــک  ــس، ی ــک عک ــد، ی ــی روزمره ان ــرق در زندگ ــهروندان، غ ش
ــد  ــعر می توان ــک ش ــر ی ــه مهم ت ــم و از هم ــک فیل ــی ی نقاش
ــان  ــش چشمانش ــزی را پی ــا رعب انگی ــگفت انگیز ی ــای ش دنی
ــه دارد. ــد کــه فرســنگ ها از حــال موجودشــان فاصل ــر کن  تصوی
ــر  ــزی فرات ــی چی ــری، حت ــان هن ــه آزادی بی ــه اســت ک این گون
از یــک اصــل حقــوق بشــری می شــود. انــگار کــه هنرمنــد 
بخــش مهمــی از فراینــد پیش بینــی و پیشــگیری اســت 
جایــی  در  درســت  تــا  می پــرورد  را  او  انســانی  جامعــه  و 
کــه بایــد بــه دادش برســد. مثــل ســربازی کــه ســال ها 
 حقــوق می گیــرد تــا روزی از مرزهــای وطــن دفــاع کنــد.
در داســتان تاســف برانگیز »رومینــا«، دختــر نوجوانــی کــه 
پــدرش او را کشــت، بســیاری افــراد بــه تنگناهایــی اشــاره کردنــد 
کــه در ســال های گذشــته بــرای فیلــم »خانــه پــدری« بــه وجــود 
ــده ای  ــم ع ــدود فیل ــران مح ــاخت و اک ــگام س ــود. هن ــده ب آم
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درصد از سطح منبع آبی فصلی تاالب کویری میقان اراک 
در بهار امسال با حجم بارندگی  مناسب آبگیری شده است

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
26 تا 36دنبال کنید

خانه ناامن می شود گاهی
شیما قوشه، فعال اجتماعی و وکیل دادگستری: تغییر در قوانین و فرهنگ سازی به واسطه دادن 

فضای باز به فعاالن مدنی می تواند جلوی بروز اتفاق هایی همچون قتل رومینا را بگیرد

همزمـان بـا تعطیالت چنـد روزه در کشـور، رفع کامل 
محدودیت هـای تـردد و افزایـش سـفرها آتـش بـار 
دیگـر بـه جـان جنگل هـا و مراتـع افتـاده اسـت. در 
کنـار بی دقتـی گردشـگران هنـگام تفریـح در جنـگل، 
تامیـن نشـدن تجهیـزات از جملـه تجهیـزات هوایـی 
بـرای اطفـای حریق، خسـارت های آتش سـوزی ها را 

دو چنـدان کرده اسـت. 
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الیحه حمایت از 
محیط بانان در انتظار 
تصویب شورای نگهبان

فرمانده یگان حفاظت سازمان 
حفاظت محیط زیست ضمن 

اشاره به اینکه الیحه حمایت از 
محیط بانان در انتظار تصویب 

شورای نگهبان است، گفت: سازمان 
محیط زیست قصد دارد با برگزاری 

دوره های آموزشی تخصصی از ۵۰ 
محیط بان به عنوان محیط بان 

 دریایی استفاده کند.

دست سودجویان 
به اشیای تاریخی 

گرمسار نرسید
فرمانده یگان حفاظت 

میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان سمنان گفت: 

سه حفار غیرمجاز هنگام تالش برای 
دستیابی به اشیای عتیقه در گرمسار 

 دستگیر شدند.
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یادداشت  مهمان
 حمیدرضا ابک

تهران
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 فرمانده یگان حفاظت 
سازمان جنگل ها: طی 
روزهای اخیر حدود هشت 
مورد آتش سوزی در 
جنگل ها و مراتع کشور در 
استان ها به وقوع پیوسته 
 است

آتش به جان 

جنگل های ایران 

 افتاده است
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ــداق  ــاری مص ــوش عی ــم کیان ــن فیل ــه ای ــد ک ــراض کردن اعت
ســیاه نمایی اســت و از اســاس نبایــد ســاخته می شــده اســت. 
امــروز هــم عــده ای مدعی انــد اگــر ایــن فیلــم در زمــان خــودش 
 نمایــش داده می شــد شــاید شــاهد چنیــن اتفاقــی نمی بودیــم.
احتمــاال بســیار بعیــد اســت کــه یــک فیلــم بتوانــد چنیــن اثــر 
اجتماعــی عظیمــی بیافرینــد و از وقــوع وقایعــی ازیــن دســت 
جلوگیــری کنــد کــه اگر چنین بــود احتماال در قرن بیســتم و با آن 
 همــه فیلــم درخشــان دنیــا احتماال یک ســور بــه بهشــت زده بود.
ــا  ــود ی ــم ب ــا فیل ــد، اص ــا ب ــود ی ــوب ب ــاری، خ ــم عی ــا فیل ام
مســتند و مقالــه، ایــن امــکان را بــرای بســیاری از مخاطبانــش 
فراهــم کــرد کــه بتواننــد چنیــن وضعیتــی را »تخیــل« کننــد و 
ــود  ــاده ب ــا افت ــرای م ــاق ب ــن اتف ــر ای ــند اگ ــان بپرس از خودش
ــا اینکــه بپرســند خــود مــا چقــدر ســاده می توانســتیم  چــه؟ ی
اســت. کشــته  را  دختــرش  کــه  باشــیم  پــدری   همــان 
ــا  ــر تقریب ــر خــاف نظــر نیچــه، هن ــه ب ــن اســت ک ــت ای واقعی
ــوالی  ــن هی ــده اســت و ای ــت برنیام ــس واقعی ــت از پ هیچ وق
ــا را  ــز دارد م ــر نی ــترش هن ــود گس ــا وج ــان و ب ــب، همچن غری
ــد  ــی باش ــه دوش آدم ــالتی ب ــدک رس ــر ان ــا اگ ــد. ام می کش
بــرای انزجــار از هــر ظلــم و جــور، شــاید پــرورش قــوه »تخیــل«، 
ــر  ــه کار هن ــن مســیر باشــد و اینجاســت ک نخســتین گام در ای

آغــاز می شــود.
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منتخبین مجلس یازدهم سوگند یاد کردند
منتخبین یازدهمین دوره مجلس در مراسم افتتاحیه سوگند یاد کردند.
متن سوگندنامه طبق اصل ۶۷ قانون اساسی توسط سیدرضا تقوی رئیس هیات رئیسه سنی مجلس یازدهم قرائت شد و 
منتخبین مردم به حالت اجتماع در حال قیام آن را تکرار و پس از انجام مراسم تحلیف سوگندنامه را امضا کردند.
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خانه ناامن می شود گاهی
شیما قوشه، فعال اجتماعی و وکیل دادگستری : تغییر در قوانین و فرهنگ سازی به واسطه 
دادن فضای باز به فعاالن مدنی می تواند جلوی بروز اتفاق هایی همچون قتل رومینا را بگیرد

رومینــا  قتــل  معتقدنــد  کارشناســان 
ــف  ــول شــرایط مختل ــدرش معل توســط پ
اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی حاکــم بر 
ــه ماســت و در  ــنتی جامع ــای س بخش ه
ــن  ــرای ای ــم راه را ب ــون ه ــان قان ــن می ای

ــته اســت. ــاز گذاش ــات ب ــل اتفاق قبی
ــر  ــار دیگ ــدرش ب ــط پ ــا توس ــل رومین قت
پرونــده امــا و اگرهــای رســیدگی بــه 
قتل هــای ناموســی را در افــکار عمومــی 
معتقدنــد  بســیاری  واقــع  در  گشــود. 
مســامحه بــا پــدران قاتــل و بازدارنــده 
نبــودن مجــازات در نظــر گرفتــه شــده 
ــا آنهــا حداقــل  ــرای آنهــا، باعــث شــده ت ب
ــازات  ــا مج ــاص ی ــاره قص ــه ای درب دغدغ
ــت  ــر نی ــند و راحت ت ــته باش ــدید نداش ش
خــود را عملــی کننــد. گرچــه نــگاه عمقــی 
بــه چنیــن ماجرایــی نشــان می دهــد عاوه 
مســائل حقوقــی و فقهــی ریشــه های ایــن 
اقدامــات را بایــد در ســنت و عــرف جامعــه 
ــتاها  ــهرها و روس ــی ش ــژه در برخ ــه وی ب
ــنتی  ــگاه س ــوز ن ــه هن ــرد ک جســت وجو ک
خــود را بــه موضــوع نامــوس و حفــظ آبــرو 
دارنــد و حتــی بــرای جبــران آن حاضرنــد 

ــد.   ــد بزنن ــل فرزن ــه قت دســت ب
ــای  ــزان قتل ه ــی از می ــار دقیق ــه آم اگرچ
ناموســی در کشــور وجــود نــدارد، بنــا 
بــر گزارش هــای موجــود ســاالنه پنــج 
ــر قتــل ناموســی  ــر اث ــا ب  هــزار نفــر در دنی
کشــته می شــوند. براســاس آنچــه شــرق 
ــم  ــن رق ــم ای ــران ه ــت؛ در ای ــته اس نوش
۲۰ درصــد از کل قتل هــا و ۵۰ درصــد از 
ــود.  ــامل می ش ــی را ش ــای خانوادگ قتل ه
و  دانشــگاهی  مقــاالت  برخــی  مــرور 
پایان نامه هــا هــم آمــار ســاالنه بیــن ۳۷۵ 
ــل ناموســی در کشــور را  ــا ۴۵۰ مــورد قت ت
نشــان می دهــد کــه اغلــب در اســتان هایی 

بــا بافت فرهنگــی قبیله و عشــیره ای اتفاق 
می افتــد، بــه طــوری کــه اســتان های 
خوزســتان، کردســتان، ایــام و سیســتان  و 
 بلوچســتان در رده هــای نخســت رتبه بنــدی 
قتل هــای ناموســی قــرار دارنــد. البتــه 
مقامــات قضایــی و پلیــس هــم بارهــا 
موضــوع نامــوس را یکــی از علتهــای اصلی 

ــد. ــام کرده ان ــران اع ــل در ای قت

ریشه های اجتماعی قتل رومینا
ــل  ــی و وکی ــال اجتماع ــه، فع ــیما قوش ش
دادگســتری، قتــل رومینــا توســط پــدرش 
را دارای ریشــه های مختلفــی از جملــه 
ــی  ــی و فقه ــی، حقوق ــه های اجتماع ریش
مــی دانــد. وی می گویــد: بخشــی از ماجــرا 
ــا  ــه رومین ــنتی ک ــته و س ــای بس ــه فض ب
برمی گردد.ایــن  زندگــی می کــرد،  آن  در 
کــه چــه شــرایط وجــود داشــته اســت کــه 
یــک کــودک ۱۳ ســاله تصمیــم می گیــرد 
ازدواج کنــد. در ســن ۱۳ ســالگی خیلی هــا 
ــط عاطفــی شــوند  ممکــن اســت وارد رواب
ــا هــم وجــود دارد  ــه در همــه جــای دنی ک
و در کشــور مــا هــم گریزناپذیــر اســت. امــا 
همیــن کــه رومینــا بــا یــک فــردی کــه ۲۱ 
ــوده وارد رابطــه  ســال از خــودش بزرگتــر ب
ــد،  ــا او ازدواج کن ــد ب ــود و می خواه می ش
ــد قابــل بررســی باشــد و معیــاری  می توان
ــر  ــن دخت ــه دســت بدهــد کــه شــاید ای ب
ــه در  ــی ک ــرایط و فضای ــته از ش می خواس
ــی  ــد و رهای ــرار کن ــرده ف ــی می ک آن زندگ
در  اســت.  می دیــده  ازدواج  در  را  خــود 
ــا هــم هم ســن  ــی کــه اگــر ایــن دو ب حال
ــرح نمی شــد. در  ــن مســئله مط ــد ای بودن
ضمــن مــا نمی توانیــم انگشــت اتهــام 
ــم. چــرا کــه  ــه ســمت دختــرک بگیری را ب
هــر انســانی ممکــن اســت در هــر ســنی 

انتخــاب اشــتباه داشــته باشــد.
ــن  ــه دیگــر ای قوشــه ادامــه می دهــد: نکت

اســت کــه روز دســتگیری رومینا و پســری 
ــا  ــود، از رومین ــرده ب ــرار ک ــا او ف ــه وی ب ک
پرســیده شــده اســت کــه آیــا بــا اراده 
خــود فــرار کــرده اســت کــه رومینــا پاســخ 
ــت.  ــه اس ــودش رفت ــا اراده خ ــد ب می ده
امــا ســوال اینجاســت کــه اراده یــک دختــر 
۱۳ ســاله کــه چنــد ســالی هــم در فضــای  
ــا ایــن فــرد قــرار داشــته  رابطــه عاطفــی ب
و تحــت تاثیــر آن فضــا بــوده، چقــدر 
ــه قاضــی  ــد ک ــول باش ــل قب ــد قاب می توان
ــه  ــودک را ب ــت ک ــه و در نهای آن را پذیرفت
والدیــن خــود برگردانــده و ایــن پســر را هم 

ــرده اســت؟ آزاد ک
ــاظ  ــه لح ــا ب ــه رومین ــت ک ــت اس »درس
فقهــی و شــرعی بــه بلوغ رســیده و شــرایط 
تمیــز را دارد و اصطاحــا رشــید محســوب 
ــوق  ــیون حق ــق کنوانس ــا طب ــود، ام می ش
ــده  ــق ش ــه آن ملح ــران ب ــه ای ــودک ک ک
اســت و قانــون حمایــت از کــودکان و 
نوجوانــان کــه مجلــس ایــران آن را تصویب 
ــان  ــر ۱۸ ســال را همچن ــوارد زی ــرده و م ک
کــودک محســوب کــرده اســت، ایــن فــرد 
یــک کــودک بــوده و تصمیمــش، تصمیــم 
یــک فــرد بالــغ و هوشــیار نبــوده و همیــن 
می توانســته باعــث شــود بررســی های 
انجــام  پرونــده  ایــن  روی  بیشــتری 
ــدرش  ــط پ ــل وی توس ــاید از قت ــود ش ش

ــد.« ــری کن جلوگی
ــم  ــش اعظ ــه بخ ــاد قوش ــه اعتق ــا ب  ام
ایــن ماجــرا بــه فضــای پدرســاالرانه ای 
ــه صــورت  ــران  و ب ــی در ای ــور کل ــه به ط ک
دارد،  وجــود  خانــواده  ایــن  در  جزئــی 
نگاهــی  بــا  وی می افزایــد:  برمی گــردد. 
بــه اعامیــه فــوت ایــن کــودک مــی بینیــم 
کــه حتــی اســم پــدر قاتــل در کنــار تمــام 
افــراد ذکــور خانــواده و حتــی بــردار شــش 
ســاله قیــد شــده اســت و از مــادر داغــدار 
رومینــا هیــچ اســمی برده نشــده اســت.در 

واقــع ایــن فرهنــگ پدرســاالرانه اســت که 
ایــن اجــازه را بــه پــدر می دهــد کــه بــرای 
برگردانــدن آبــرو و بــرای حفــظ غیــرت و 
نامــوس دســت بــه قتــل بزند.حتــی ایــن 
فرهنــگ تــا جایــی می توانــد پیــش 
بــرود کــه همیــن فــرد در همــان جامعــه 
ســنتی تقبیــح نشــده و گاه به عنــوان یک 

ــان شــناخته شــود.« قهرم

ریشه های حقوقی قتل رومینا
موضــوع دیگــری کــه قوشــه بــه آن اشــاره 
ــال  ــه احتم ــه  ب ــت ک ــن اس ــد ای می کن
ــه  ــت ک ــته اس ــدر می دانس ــن پ ــاد ای زی
بــه اســتناد قاعــده فقهــی انــت و مــا لــک 
البیــک کــه وارد قانــون مــا نیــز شــده کــه 

ــود را  ــد خ ــدری فرزن ــد پ ــا ج ــدر ی ــر پ اگ
ــازات آن  ــود و مج بکشــد قصــاص نمی ش
۳ تــا ۱۰ ســال حبس اســت و احتمــاال این 
ــتن  ــرای کش ــذار راه را ب ــهلگیری قانونگ س

ایــن فرزنــد بــاز کــرده اســت. 
اینهــا  همــه  می دهــد:  ادامــه  قوشــه 
نشــان دهنده ایــن اســت کــه مــا هــم 
نیــاز داریــم تغییــرات اساســی در قانــون و 
ــرف و  ــگ و ع ــی در فرهن ــرات اساس تغیی
ســنت ها بدهیــم. بخشــی از ایــن تغییــرات 
توســط قانونگــذار بــا قانونگذاری هایــی کــه 
انجــام می دهــد بایــد انجــام شــود. مــورد 
دیگــر ایــن اســت کــه فضــای بــازی بــرای 
فعــاالن مدنــی جامعــه وجــود داشــته 
باشــد تــا بــا فعالیــت خــود افــراد جامعــه 
را نســبت بــه چنیــن مــواردی آگاه کننــد. از 
طرفــی بخشــی از ایــن قوانیــن از فقــه مــا 
ناشــی شــده اســت. فقــه شــیعه امامیــه 
معتقــد اســت کــه پویــا اســت و بر اســاس 
زمــان و مــکان تغییــر می کنــد و مــن 
ــه ایــن موضوعــات  ــد ب ــا بای معتقــدم فقه
وارد شــده و تفاســیر جدیــد را بــر اســاس 

ــروز داشــته باشــند. شــرایط ام

حکم پدران قاتل حداکثر است یا 
حداقل؟

عبدالصمــد خرمشــاهی وکیــل دادگســتری 
ــوارد  ــن م ــن در ای ــص قوانی ــه نق ــم ب ه
تاکیــد می کنــد، خرمشــاهی می گویــد: 
اینکــه در قانــون پــدر بــه دلیــل قتــل فرزند 
خــود قصــاص نمی شــود ریشــه فقهــی دارد 
ــد. ــت می کن ــم از آن تبعی ــون ه ــه قان ک
در  قانــون  آمــده کــه قصــاص در صورتــی 
اجــرا می شــود کــه مرتکــب قتــل پــدر یــا 
ــن  ــد. همی ــول نباش ــدری مقت ــداد پ از اج
موضــوع باعــث شــده اســت تــا ایــن قانون، 
ســال ها چالــش برانگیــز باشــد و بارهــا در 
مــورد آن بحــث شــود کــه چــرا قانونگــذار 
ــی کــه  ــل شــده اســت، در حال اســتثنا قائ
همــه افــراد در قبــال جرایمــی کــه مرتکــب 
می شــوند بایــد مجــازات یکســانی داشــته 
باشــند و چــرا پــدر مســتثنی شــده اســت؟

 خرمشــاهی می افزایــد: بــه هــر حــال 
ــرار نیســت  ــی ق ــاده ۶۱۲ وقت براســاس م
ــازات  ــرای وی مج ــل قصــاص شــود ب قات
ــا  ــد کــه بیــن ۳ ت ــدان در نظــر می گیرن زن
ــن  ــم کمتری ــوال ه ــت و معم ــال اس ۱۰ س
ــه  ــرد در نظــر گرفت ــرای ف ــدان ب ــزان زن می
می شــود. چــرا کــه موضــوع خانوادگــی 
ــه  ــوال گذشــت وجــود دارد و ب اســت، معم
هــر حــال پــدر بایــد از فرزنــدان دیگــر خــود 
مراقبــت کنــد. البتــه در همیــن مــاده آمــده 
اســت کــه اگــر بیــم تجــری در مرتکــب و 
دیگــران و اخــال در نظــم وجــود نداشــته 
ــم داده  ــل ه ــدار حداق ــن مق ــد همی باش
نمی شــود کــه چــون معمــوال بیــم تجــری 
ــان  ــه هم ــازات ک ــل مج ــود دارد حداق وج

ــود. ــاظ می ش ــت لح ــال اس ــه س س
 بــا ایــن حــال بــه اعتقــاد خرمشــاهی چاره 
کار حــذف ایــن قانــون اســت یــا حداقــل 
بایــد در نــوع قتــل تفکیــک صــورت گیــرد. 
وی می افزایــد: حقوقدانــان بــر ایــن باورنــد 
کــه ایــن قانــون بایــد حــذف شــود چــون 
پــدر در واقــع تکیــه گاه و مامن فرزند اســت 
و وقتــی فرزنــد بــه او پنــاه می بــرد و پــدر، 
فرزنــد را می کشــد، ایــن فــرد قســی القلب 
اســت و چــه بســا وقتــی از زنــدان بیــرون 
آمــد افــراد دیگــر را هــم راحــت می کشــد.

کیفیت قتل ها تغییر کرده اما 
کمیت نه

ــگاه  ــا ن ــناس ام ــیب ش ــات آس ــرام بی به
دیگــری بــه ماجــرا دارد. بیــات در گفت وگــو 
بــه  نگاهــی  می گویــد  ایرناپــاس  بــا 
قتل هــا در طــول یــک دهــه گذشــته نشــان 
ــت  ــداد و کمی ــدت تع ــن م ــد در ای می ده
قتل هــا افزایــش محسوســی پیــدا نکــرده 
اســت و آنچــه تغییــر کــرده اســت کیفیــت 

آنهــا اســت.  
ــا شــاهد دو  ــا در قتل ه ــد م ــات می گوی بی
تغییــر هســتیم، یــک ایــن کــه قتل هــا از 
قتل هــای برنامــه ریــزی شــده و بــا انگیــزه 
قبلــی بــه قتل هــای بــدون برنامه ریــزی و 
قصــد قبلــی و آنــی میــل کــرده اســت کــه 
مطمئنــا مباحــث فقهــی و قانونــی آن نیــز 

متفــاوت اســت. در واقــع تحلیــل قتل هــا 
از مباحــث جامعــه شــناختی بــه مباحــث 
روانشــناختی تقلیــل پیــدا می کنــد. تغییــر 
دیگــر ایــن اســت کــه ایــن قتل هــا از 
دیگرکشــی بــه ســمت آشــنا کشــی رفتــه 
ــی  ــه نوع ــد ب ــن نشــان می ده اســت و ای
کنتــرل خشــم در جامعــه بــه شــدت پایین 
ــل  ــن قتــل هــم قاب آمــده کــه در مــورد ای

بررســی اســت.
یــک  اگــر  قطعــا  می افزایــد:  بیــات 
مصاحبــه عمیــق بــا ایــن پــدر انجــام شــود 
ــن فــرد هــزار و یــک  ــه ای ــد کــه ب می بینی
فشــار وارد شــده و نتوانســته ایــن فشــار را 
تحمــل کنــد و در نهایــت بــه ایــن صــورت 
بــروز کــرده اســت. در حالــی کــه شــاید در 
ــه  ــه جامع ــود. چــرا ک ــور نب گذشــته این ط
ــرل  ــرای کنت ــراد ب ــه اف ــی را ب آموزش های

ــی داد. ــه م خشــم ارائ

پیله های محافظتی سنتی از بین 
رفته است

 بیــات ادامــه می دهــد: در دهه هــای اخیــر 
بــا اینکــه ابزارهای آموزشــی بســیار توســعه 
پیــدا کــرده امــا بــه همــان  انــدازه آمــوزش 
توســعه پیــدا نکــرده اســت و حتــی همین 
ــی و  ــنتی آموزش ــازوکارهای س ــا، س ابزاره
محافظتــی را نیــز از بیــن بــرده اســت. در 
گذشــته یــک ســری پیله هــای محافظتــی 
ســنتی وجــود داشــت. بــه طــوری کــه اگــر 
ــا  بــرای فــردی مشــکلی پیــش می آمــد ب
ــا  ــواده ی ــفید خان ــش س ــه ری ــه ب مراجع
ــل  ــی مث ــای دین ــن از ابزاره ــک گرفت کم
خوانــدن دعــا و پنــاه بــردن بــه خدا مشــکل 
ــروز  ــای ام ــرد. در دنی ــل می ک ــود را ح خ
ایــن مشــاوران و پیله هــای محافظتــی 
ســنتی جــای خــود را بــه مشــاوران مــدرن 
ــق  ــوزش از طری ــا آم ــناس ی ــل روانش مث
ــن  ــوع ای ــا موض ــد. ام ــا ... داده ان ــم ی فیل
اســت؛ بــا وجــود ایــن کــه مشــاوران مــدرن 
حــرف هــای زیــادی بــرای گفتــن در دنیای 
امــروز دارنــد امــا هنــوز بــه طــور کامــل در 
فرهنــگ و جامعــه مــا جانمایــی نشــده اند. 

ایرناپــاس

 

امســال مجــوز  نیــرو گفــت:  وزیــر 
ــال  ــای دوس ــا بارش ه ــج ب ــت برن کش
اخیــر در اســتان خوزســتان، صــادر 
روز  اردکانیــان«  می شــود.»رضا 
ــات  ــه هی ــیه حلس ــنبه در حاش چهارش
ــا اشــاره  ــگاران ب ــت در جمــع خبرن دول
ــج  ــت کشــت برن ــب ممنوعی ــه تصوی ب
بــه جــزء در مناطــق شــمالی در هیــات 
وزیــران بــا پیشــنهاد کارگروه ســازگاری 

باکــم آبــی، افــزود: مصوبــه  ماحظاتــی 
داردکــه براســاس آن، کشــت برنــج بــا 
اعمــال ســازوکارهایی از جملــه خشــکه 
کاری و آبیــاری تحــت فشــار زیــر نظــر 
ــام  ــاز اع ــاورزی مج ــاد کش وزارت جه
ورودی  داد:  ادامــه  نیــرو  شــود.وزیر 
ــال  ــتان امس ــتان خوزس ــدهای اس س
ســال  مشــابه  مــدت  بــه  نســبت 
گذشــته ۵۰ درصــد کاهــش داشــته 
اســت امســال میــزان ذخیــره ســدهای 

میلیــارد   ۲۲ خوزســتان،  اســتان 
مترمکعــب اســت کــه ســال گذشــته در 
مــدت مشــابه، ۴۴ میلیــارد مترمکعــب 
بــوده اســت کــه البتــه بــا برنامــه 
ریزی هــای انجــام شــده، رهاســازی 
آب از ایــن ســدها امســال ۱۴ درصــد و 
میــزان زمین هــای زیــر کشــت نیــز ۱۳ 
ــان  ــد. اردکانی ــش می یاب ــد افزای درص
از میزبانــی خراســان جنوبــی در هفتــه 
پنجــم پویــش #هرهفته _الــف_ب_
ــش از ۱۶  ــت: بی ــر داد و گف ــران خب ای
ــه گذشــته  ــرق در ۴ هفت طــرح آب و ب
از ایــن پویــش بــا اختصــاص ۴ هــزار 
ــاح شــده اســت. ــان افتت ــارد توم میلی

مجوز کشت برنج در خوزستان 
صادر می شود

مجلس با نمایندگان پاکدست 
در رأس امور خواهد بود

رهبــر معظــم انقــاب اســامی در پیامــی بــه مناســبت آغــاز بــه کار یازدهمیــن 
دوره مجلــس شــورای اســامی، یکــی از الزامــات در رأس امــور بــودن مجلس 
را حضــور نماینــدگان فعــال، منظــم، پاکدســت، امانتــدار و دارای شــناخت از 

شــرایط و اولویت هــای کشــور دانســتند.
  متــن پیــام رهبــر انقــاب بــه مناســبت آغــاز بــه کار یازدهمیــن دوره مجلــس 
شــورای اســامی کــه توســط حجــت االســام و المســلمین محمــدی 
ــت و توفیــق  ــه هدای ــن شــرح اســت: امــروز ب ــت شــد،  بدی ــی قرائ گلپایگان
ــاز میشــود و پیشــانِی  ــس شــورای اســامی آغ ــن دوره  مجل ــی یازدهمی اله
باشــکوه و درخشــان مردم ســاالری اســامی بــار دیگــر در برابــر چشــم 
ــت  ــه مّل ــک ب ــر کم ــر را ب ــم و قدی ــد حکی ــد. خداون ــی نمای ــان رخ م جهانی
ایــران در حرکــت بی وقفــه  تشــکیل مجلــس قانونگــذاری ســپاس مــی گویــم 
ــت کــه  ــان مّل ــه منتخب ــم و ب ــز تشــکّر میکن ــت عزی ــزه  مّل ــت و انگی و از هّم
ــم. ــد تبریــک میگوی ــب کنن ــدگان را جل ــد و اعتمــاد رأی دهن توانســته اند امی
ــی  ــن را م ــور دانســتند؛ ای ــس را در رأس ام ــأن، مجل ــام راحــل عظیم الّش ام
تــوان جامع تریــن تعبیــری دانســت کــه شــأن مجلــس و نیــز وظیفــه  آن را در 

ــد. ــاه اعــام می کن ــه  کوت یــک جمل

ته
نک

 : دادگسـتری  وکیـل  و  اجتماعـی  فعـال  قوشـه،  شـیما 
»درسـت اسـت کـه رومینـا بـه لحـاظ فقهـی و شـرعی بـه 
رشـید  اصطالحـا  و  دارد  را  تمیـز  شـرایط  و  رسـیده  بلـوغ 
محسـوب می شـود، امـا طبـق کنوانسـیون حقـوق کودک 
کـه ایـران بـه آن ملحـق شـده اسـت و قانـون حمایـت از 
کـودکان و نوجوانان کـه مجلس ایـران آن را تصویب کرده 
و مـوارد زیـر ۱۸ سـال را همچنـان کـودک محسـوب کرده 
اسـت، ایـن فرد یـک کـودک بـوده و تصمیمـش، تصمیم 
بالـغ و هوشـیار نبـوده و همیـن می توانسـته  یـک فـرد 
باعث شـود بررسـی های بیشـتری روی این پرونـده انجام 
شـود شـاید از قتـل وی توسـط پـدرش جلوگیـری کنـد.«

 امـا بـه اعتقـاد قوشـه بخـش اعظم ایـن ماجرا بـه فضای 
بـه صـورت  و  ایـران   به طـور کلـی در  پدرسـاالرانه ای کـه 

جزئـی در ایـن خانـواده وجـود دارد، برمی گـردد.

گفتگو

مجلسدولت

 تمامی وجه بنزین به ونزوئال دریافت شده استطرح تشکیل »پلیس ویژه اطفال و نوجوانان« 
الیحـه  دادگسـتری  وزارت 
بـا  قضائیـه  قـوه  پیشـنهادی 
اطفـال  ویـژه  »پلیـس  عنـوان 
را کـه در اجـرای  نوجوانـان«  و 
مـاه ۳۱ قانـون آییـن دادرسـی کیفـری، تهیه شـده، برای 
مراحـل بررسـی بـه هیـات دولـت ارائـه کـرده اسـت.به 
گـزارش پایـگاه اطاع رسـانی دفتـر هیـات دولـت،  وزارت 
دادگسـتری الیحـه پیشـنهادی قـوه قضائیـه بـا عنـوان 
»پلیـس ویـژه اطفـال و نوجوانـان« را کـه در اجـرای مـاه 
۳۱ قانون آیین دادرسـی کیفری، تهیه شـده، جهت سـیر 
مراحـل بررسـی به هیات دولـت ارائه کرده اسـت. کودکان 
و نوجوانـان بـزه کار و بزه دیـده در نظـام دادرسـی پیـش از 

هـر مرجعـی با پلیـس مواجهـه پیـدا می کنند و ایـن امر 
اهمیـت وجـود پلیـس متعهـد، کارآزمـوده و آموزش دیده 
را در ایـن ارتبـاط روشـن می سـازد. لـذا بـه منظور حسـن 
انجـام وظایـف ضابطان درخصـوص اطفـال و نوجوانان در 
معـرض خطـر، بزه دیـده، ناقـض قوانین جزایی و شـاهد 
یـا مطلـع از وقوع جرم، همچنین پیشـگیری از بزه دیدگی 
یـا نقـض قوانیـن جزایـی و حمایـت از آنـان، الیحـه ای با 
عنـوان »پلیـس ویژه اطفـال و نوجوانان« مشـتمل بر ۵۸ 
ماده، در معاونت حقوقی قوه قضائیه با حضور و مشـارکت 
قضات، مستشـاران، متخصصان و صاحب نظـران،   تهیه و 
از سـوی وزارت دادگسـتری در دسـتورکار کمیسیون لوایح 

هیـات دولـت قـرار گرفته اسـت.

ســـفیر ایـــران در ونزوئـــا  
از دریافـــت تمامـــی وجـــه 
ـــا  ـــه ونزوئ ـــی ب ـــن صادرات بنزی
تحریم هـــای  علیرغـــم 
داد. خبـــر  آمریـــکا  ظالمانـــه 
ـــا  ـــو ب ـــنبه در گفت وگ ـــلطانی« روز چهارش ـــت هللا س »حج
ـــه  ـــن ب ـــادرات بنزی ـــت: ص ـــا گف ـــی ایرن ـــگار سیاس خبرن
ونزوئـــا در چارچـــوب قواعـــد و مقـــررات بین المللـــی 
انجـــام شـــده و تمـــام وجـــه بنزیـــن هـــم دریافـــت 

ـــت.   ـــده اس ش
وی بـــا بیـــان اینکـــه معمـــوال کشـــورها از مکانیســـم 
تجـــاری  مبـــادالت  در  مختلفـــی  شـــیوه های  و 

بین المللـــی اســـتفاده می کننـــد، اظهـــار داشـــت: 
ـــران  ـــا و ای ـــه ونزوئ ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــم اس ـــه مه آنچ
مکانیســـم خـــاص خـــود را برقـــرار و وجـــه هرگونـــه 
ــادرات فیمابیـــن بـــه صـــورت کامـــل پرداخـــت و  صـ
ــادرات  ــارز آن، صـ ــه بـ ــه نمونـ ــود کـ ــت می شـ دریافـ

اخیـــر بنزیـــن بـــوده اســـت.  
ـــادر  ـــته در بن ـــای گذش ـــی روزه ـــی ط ـــش ایران دو نفتک
ـــه  ـــل محمول ـــا پهلوگیـــری کـــرده و مشـــغول تحوی ونزوئ
ســـوختی خـــود هســـتند. ســـومین نفتکـــش ایرانـــی 
ـــد. دو  ـــا ش ـــای ونزوئ ـــم وارد آب ه ـــته ه ـــم روز گذش ه
ـــرداد وارد  ـــا ۱۲ خ ـــت ت ـــرار اس ـــم ق ـــر ه ـــش دیگ نفتک

ـــوند. ـــا ش ـــن آب ه ای

--
--

- 
س:

عک

قتل رومینا اشرفی بار دیگر توجه جامعه ایرانی و کارشناسان جامعه شناسی را به فقدان قانون در این جلب کرد

رئیـس کل بانـک مرکـزی بـا بیـان اینکـه حجـم نقدینگی 
نسـبت بـه سـال گذشـته بسـیار کمتـر خواهـد شـد، گفت: 

تـورم را در حـدود ۲۲ درصـد کنتـرل می کنیـم.
بـه گـزارش خبرنـگار مهر عبدالناصر همتـی رئیس کل بانک 
مرکـزی ظهـر  روز )چهارشـنبه( در حاشـیه جلسـه هیئـت 
دولـت در جمـع خبرنـگاران در رابطـه بـا هـدف گـذاری ۲۲ 
درصـدی نـرخ تـورم و علـت رسـیدن بـه ایـن نتیجـه اظهار 
داشـت: همانطـور که می دانیـد یکی از وظایف بـزرگ بانک 
مرکـزی مهـار و کنتـرل تـورم در کشـور اسـت . وی عنـوان 
کرد: در دو سـال گذشـته به دلیل شـوک ناشـی از تحریم و 
اتفاقاتـی کـه در نـرخ ارز افتاد، شـاهد تورم ناشـی از عرضه 
بودیـم و ایـن کار موجـب شـد تورم هـای دو سـال گذشـته 
سـال های  میانگیـن  مجموعـه  در  کـه  باشـد  تورم هایـی 

گذشـته مـا نبود.

ــاره  ــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور درب ــاون ام مع
ــی از  ــت: یک ــیرخوارگاه ها گف ــی در ش ــود مرب ــکل کمب مش
بهتریــن راه هــا بــرای جبــران کمبــود نیــرو اســتفاده بیــش 
از پیــش از ظرفیــت فرزندخواندگــی اســت.معاون امــور 
اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور »حبیــب هللا مســعودی 
ــن  ــه ای ــا در پاســخ ب ــگار ایلن ــا خبرن ــو ب ــد« در گفت وگ فری
ســوال کــه بــرای جبــران کمبــود مربیــان شــیرخوارگاه ها چــه 
ــد؟ گفــت: در ایــن خصــوص مــا  تدابیــری در نظــر گرفته ای
روش هــای مختلفــی را مــورد بررســی قــرار دادیــم، اما شــاید 
ــتفاده  ــد اس ــای جدی ــه از نیروه ــد ک ــن باش ــن راه ای بهتری
کنیــم و در همیــن راســتا بــا ســازمان برنامــه و بودجــه و امور 
اســتخدامی صحبت هایــی داشــتیم تــا اگــر بتواننــد، کمبــود 
نیــرو را جبــران کنیــم.وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه محدودیت 
اســتخدام در کشــور کــه جزئــی از سیاســت ها طــی ۱۰ 
الــی ۱۵ ســال گذشــته بــوده، بایــد بتوانیــم از ظرفیت هــای 
بخــش خصوصــی و غیردولتــی بــرای بخــش لجســتیک یــا 
پشــتیبانی شــیرخوارگاه ها بیشــتر اســتفاده کنیــم. ممکــن 
اســت در برخــی از اســتان ها ظرفیــت خیریــن خــوب باشــد 
ــد  ــت در ح ــن ظرفی ــا ای ــی جاه ــت، در برخ ــن اس و ممک

مطلــوب نباشــد و نتوانیــم از آنهــا اســتفاده کنیــم.

منتخـب مردم سـنندج و دیواندره در مجلـس یازدهم گفت: 
در مجلـس دهـم تحقیـق و تفحص هایـی کـه آغـاز می  شـد 
بـا کارشـکنی هایی روبـه رو می شـد و بارها و بارهـا افرادی که 
مـورد سـوال قـرار می گرفتند برای یـک نامه نـگاری اقدامات 
در  فرشـادان  مهـدی  می دادنـد.  انجـام  را  غیرهمکارانـه ای 
گفت وگـو بـا خبرنگار خبرگـزاری خانه ملت، با اشـاره به پیام 
مقـام معظـم رهبری به مناسـبت آغـاز دوره یازدهم مجلس 
شـورای اسـامی، اظهـار داشـت: یکـی از دغده هـای مقـام 
معظم رهبری معیشـت مردم اسـت و مجلـس یازدهم باید 
برنامه هـای اقتصـادی را در اولویـت کاری خود قـرار دهد.وی 
افـزود: مجلـس با برنامه ریـزی و تصویب قوانیـن در زمینه 
بهبـود فضای کسـب و کار، ایجاد اشـتغال و کاهـش تورم به 

حل مشـکات معیشـتی باید توجه داشـته باشـد.

معـاون امـور بانکی، بیمه و شـرکت های دولتـی وزارت اقتصاد 
گفـت: اگـر عملیـات بـازار بـاز گسـترش پیـدا کنـد، دولـت 
می توانـد بخشـی از کسـری بودجـه را از طریـق اوراق بدهی و 
اوراق مالـی کـه به انتشـار می رسـاند، تامین مالـی کند.عباس 
معمارنـژاد در گفت وگـو با خبرنگار اقتصادی ایلنـا درباره دالیل 
عـدم انجـام عملیـات بـازار بـاز اظهـار داشـت: از آنجایـی کـه 
بانک هـا نقدینگـی مـورد نیـاز را در اختیـار دارنـد، از عملیـات 
بـازار بـاز اسـتقبال نمی شـود. در حـال حاضـر بانک  هـا نیـازی 
بـه پـول ندارنـد تـا بـرای تامیـن منابـع و دریافت تسـهیات 
اوراق نـزد بانـک مرکـزی بگذارنـد بنابرایـن عملیـات بـازار بـاز 
هـم انجـام نمی شـود.وی  ادامـه داد: در ایـن شـرایط اگـر 
عملیـات بـازار باز گسـترش پیدا کنـد، دولت می تواند بخشـی 
از کسـری بودجـه را از طریـق اوراق بدهـی و اوراق مالـی که به 

انتشـار می رسـاند، تامیـن مالـی کند.

تورم به 22 درصد می رسد

اعالم آمار فرزندخواندگی 
در کشور

ُبعد نظارتی مجلس 
تقویت شود

معامله سکه در بانک ها 
مجاز نیست
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محیط زیستمحیط بان

تصمیمی برای بازگشایی غارها در کشور گرفته نشده استالیحه حمایت از محیط بانان در انتظار تصویب شورای نگهبان

ســـازمان  حفاظـــت  یـــگان  فرمانـــده 
ـــاره  ـــن اش ـــت ضم ـــط زیس ـــت محی حفاظ
ـــان  ـــت از محیط بان ـــه حمای ـــه الیح ـــه اینک ب
در انتظـــار تصویـــب شـــورای نگهبـــان 
ـــا برگـــزاری دوره هـــای  اســـت، گفـــت: ســـازمان محیـــط زیســـت قصـــد دارد ب
ـــی  ـــان دریای ـــط ب ـــوان محی ـــه عن ـــان ب ـــی از ۵۰ محیط ب ـــی تخصص آموزش
اســـتفاده کند.بـــه گـــزارش ایســـنا، ســـرهنگ جمشـــید محبت خانـــی بـــا 
ـــان  ـــورای نگهب ـــه ش ـــان ب ـــت از محیط بان ـــه حمای ـــال الیح ـــه ارس ـــاره ب اش
ـــده  ـــع ش ـــه رف ـــن الیح ـــان از ای ـــورای نگهب ـــراد ش ـــورد ای ـــرد: دو م ـــار ک اظه
اســـت و مـــا در انتظـــار تصویـــب آن از ســـوی ایـــن شـــورا هســـتیم. وی 
ـــان  ـــرای محیط بان ـــن ب ـــزات نوی ـــتفاده از تجهی ـــه اس ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــا ب ب
ـــار  ـــد، اظه ـــان را کاهـــش ده ـــا متخلف ـــره ب ـــه چه ـــره ب ـــاط چه ـــد ارتب می توان
ـــان  ـــه محیط ب ـــی را ب ـــن توانای ـــتفاده از کوادکوپترای ـــال اس ـــرای مث ـــرد: ب ک
ـــوع  ـــایی و ن ـــف را شناس ـــی متخل ـــرل فرمانده ـــز کنت ـــه از مرک ـــد ک می ده
ـــال  ـــه درح ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ـــت کند.محبت خان ـــاک آن را ثب ـــودرو و پ خ

حاضـــر ایـــن کار به صـــورت ســـنتی و ارتبـــاط چهـــره  بـــه چهـــره انجـــام 
ـــن  ـــلحانه بی ـــری مس ـــبب درگی ـــوع س ـــن موض ـــرد: ای ـــح ک ـــود، تصری می ش
ــتفاده از تجهیـــزات  ــا اسـ ــا بـ ــا مـ ــود امـ ــان و متخلفـــان می شـ محیط بـ
نویـــن قـــادر بـــه کنتـــرل ایـــن درگیری هـــای مســـلحانه خواهیـــم شـــد.
ـــاز در  ـــورت نی ـــت در ص ـــط زیس ـــت محی ـــگان حفاظ ـــده ی ـــه فرمان ـــه گفت ب
مناطقـــی کـــه آمـــار جرایـــم بـــاال اســـت می توانیـــم کوادکوپترهـــا را بـــه 
ســـاح مجهـــز و بـــا دقـــت بســـیار بـــاال آن هـــا را کنتـــرل کنیـــم. بـــرای 
ـــتیک خـــودرو  ـــه الس مثـــال بـــا انجـــام ایـــن کار می تـــوان بـــا شـــلیک ب
ـــش  ـــت در بخ ـــط زیس ـــت محی ـــگان حفاظ ـــده ی ـــرد. فرمان ـــف ک آن را متوق
ـــت  ـــط زیس ـــازمان محی ـــه س ـــان اینک ـــا بی ـــود ب ـــای خ ـــری از صحبت ه دیگ
ــای  ــان آموزش هـ ــر از محیط بانـ ــه ۵۰ نفـ ــه بـ ــت کـ ــال آن اسـ ــه دنبـ بـ
ـــن  ـــت: ای ـــد، گف ـــا بده ـــا و تاالب ه ـــت از دریاه ـــوزه حفاظ ـــی در ح تخصص
ــا  ــا و تاالب هـ ــا در دریاهـ ــگاه های مـ ــه پاسـ ــوزش بـ ــراد پـــس از آمـ افـ
منتقـــل می شـــود و از ایـــن پـــس محیط بـــان دریایـــی نیـــز خواهیـــم 

ـــت. داش

معـــاون محیـــط  زیســـت طبیعـــی و تنـــوع 
زیســـتی ســـازمان حفاظـــت محیـــط 
ـــروس  ـــیوع وی ـــد از ش ـــت: بع  زیســـت گف
ـــط  ـــگاه های محی ـــا و نمایش ـــا غاره کرون
زیســـت در کشـــور تعطیـــل شـــدند و تاکنـــون هـــم تصمیمـــی بـــرای 

بازگشـــایی آنهـــا گرفتـــه نشـــده اســـت.
ـــا  ـــگار ایرن ـــا خبرن ـــو ب ـــت و گ ـــنبه در گف ـــری روز چهارش ـــرث کانت کیوم
ـــران ادارات  ـــام مدی ـــا از تم ـــروس کرون ـــد از شـــیوع وی ـــار داشـــت: بع اظه
محیـــط زیســـت اســـتان ها خواســـته شـــد کـــه نســـبت بـــه تعطیلـــی 
ـــام شـــد. ـــن کار در کل کشـــور انج ـــه ای ـــد ک ـــدام کنن ـــای تاریخـــی اق غاره
وی اضافـــه کـــرد: امـــکان ورود ویـــروس بـــه غارهـــا و باقـــی مانـــدن 
آن در محیـــط ســـرد و مرطـــوب ایـــن مـــکان بـــرای مـــدت طوالنـــی 
ــون  ــذا تاکنـ ــود دارد لـ ــا وجـ ــط خفاش هـ ــال آن توسـ ــپس انتقـ و سـ

تصمیمـــی بـــرای بازگشـــایی آنهـــا گرفتـــه نشـــده اســـت.
ـــت  ـــازمان حفاظ ـــتی س ـــوع زیس ـــی و تن ـــت طبیع ـــط  زیس ـــاون محی مع

ــداد  ــتندی از تعـ ــار مسـ ــوز آمـ ــه هنـ ــان اینکـ ــا بیـ محیـــط  زیســـت بـ
غارهـــا در کشـــور نداریـــم، یـــادآور شـــد: حـــدود ۲ هـــزار و ۵۰۰ غـــار 
ــم  ــا هـ ــدادی از آنهـ ــه تعـ ــود دارد کـ ــران وجـ ــود در ایـ ــه می شـ گفتـ

ــد. ــدا کرده انـ ــگری پیـ ــری گردشـ کاربـ
کانتـــری افـــزود: تصمیـــم مربـــوط بـــه بازگشـــایی غارهـــا بـــه ســـتاد 
اســـتانی مدیریـــت کرونـــا واگـــذار شـــده و هـــر آنچـــه در ایـــن ســـتاد 
ـــه اجـــرا در  ـــط زیســـت ب مصـــوب شـــود توســـط ادارات کل حفاظـــت محی
ـــا  ـــایی غاره ـــرای بازگش ـــی ب ـــون تصمیم ـــرد: تاکن ـــد ک ـــد. وی تاکی می آی
و نمایشـــگاه های محیـــط زیســـت در اســـتان ها گرفتـــه نشـــده اســـت.
ـــت  ـــازمان حفاظ ـــتی س ـــوع زیس ـــی و تن ـــت طبیع ـــط  زیس ـــاون محی مع
ـــیوع  ـــان ش ـــکی از زم ـــماندهای پزش ـــش پس ـــه افزای ـــت ب ـــط  زیس محی
ــا  ــهرداری ها بـ ــت: شـ ــرد و گفـ ــاره کـ ــون اشـ ــا تاکنـ ــروس کرونـ ویـ
ـــماندها  ـــت پس ـــرای مدیری ـــی ب ـــات خوب ـــت اقدام ـــی وزارت بهداش همراه

انجـــام داده انـــد.

 پیام
 زیست

تحویل 2 بره و پنج جوجه سارگپه به محیط زیست شیروان
رییس اداره حفاظت محیط زیست شیروان گفت: ۲ راس بره میش وحشی و پنج بهله جوجه سارگپه در هفته اخیر 

توسط مردم به این اداره تحویل شده است.

رنا
 ای

س:
عک

 مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان مرکـزی گفـت: 
۸۰ درصـد از سـطح منبـع آبـی فصلی تـاالب کویـری میقان 
اراک در بهار امسـال با حجم بارندگی  مناسـب آبگیری شـده 
اسـت کـه این مهـم در مهار ریزگردهای محلی و اکوسیسـتم 

تـاالب نقش کلیـدی دارد.
»رضـا میرزایـی«  روز چهارشـنبه در گفت و گو بـا ایرنا افزود: 
سـطح آبگیری شـده شـامل پهنـه آبـی ۱۲ هـزار هکتـاری در 
تاالب میقان اراک اسـت که دریاچه با سـه جزیره در وسـط، 

قسـمت کویری و دشـت های اطراف را شـامل می شـود.
وی بیـان کـرد: بـا توجه بـه بارش  مطلـوب بهاره و و شـرایط 
مناسـب زیسـتی در تـاالب میقـان، تخم گـذاری و زادآوری 
برخـی از پرنـدگان مهاجـر تابسـتان  گـذران در این زیسـتگاه 

طبیعـی آغاز شـده اسـت.
مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان مرکـزی ادامه داد: 
پرسـتو دریایـی، کاکایـی ارمنـی، کاکایـی صورتی، چـوب پا، 
آووسـت و خـروس کولـی از جملـه پرندگانـی هسـتند کـه 
در ایـن جزایـر و حاشـیه تـاالب میقـان اراک تخم گـذاری و 

جوجـه آوری می کننـد.
میرزایـی اظهـار داشـت: مهاجـرت بهـاره پرنـدگان آبـزی و 
کنارآبـزی از فروردیـن مـاه امسـال بـه اسـتان آغـاز شـده 
و برخـی از گونه هـای ایـن پرنـدگان نیـز در جزایـر تـاالب  

کرده انـد. تخم گـذاری 
ویژگی هـای  دارای  اراک  میقـان  تـاالب  عنـوان کـرد:  وی 
بوم شناسـی خاصـی اسـت و سـاالنه بیش از ۱۰۰ هـزار قطعه 
پرنـده آبـزی و کنـار آبـزی را در فصـل کـوچ پذیـرا اسـت که 
حـدود پنـج هـزار قطعـه از ایـن پرنده ها بـا توجه به شـرایط 
مناسـب موجـود زادآوری می کننـد و این مهـم موجب ایجاد 
تنـوع زیسـتی و ایجـاد چشـم انـدازی متفـاوت در این پهنه 
زیسـت  محیـط  حفاظـت  اسـت.مدیرکل  شـده  اکولـوژی 
اسـتان مرکـزی اضافـه کـرد: وجـود امنیـت در جزایـر تاالب 
و توجـه ویـژه دوسـتداران محیـط زیسـت اسـتان بـه حفـظ 
تـاالب منجـر به ایجاد زیسـتگاه های مناسـب بـرای زادآوری 

ایـن پرندگان شـده اسـت.

سوژه ۸۰ درصد تاالب 
میقان اراک 
آبگیری شد

آتش به جان جنگل های ایران افتاده است

هشدارها را جدی نگیریم، آمار آتش سوزی در کشور افزایش می یابد

همزمــان بــا تعطیــات چنــد روزه در 
محدودیت هــای  رفــع کامــل  کشــور، 
تــردد و افزایــش ســفرها آتــش بــار دیگر 
بــه جــان جنگل هــا و مراتــع افتــاده 
اســت. در کنــار بی دقتــی گردشــگران 
هنــگام تفریــح در جنــگل، تامین نشــدن 
ــی  ــزات هوای ــه تجهی ــزات از جمل تجهی
اطفــای حریــق، خســارت های  بــرای 
کــرده  چنــدان  دو  را  آتش ســوزی ها 
اســت. بــر اســاس آخریــن آمــار ســازمان 
ــور  ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات جنگل ه
بیــش از ۹۰ درصــد از خســارت ها بــه 

ــانی دارد.  ــت انس ــع عل ــا و مرات جنگل ه
ممکــن اســت برخــی گردشــگران طبیعت 
به راحتــی از کنــار برخــی عادت هــای 
رفتــاری اشــتباه ماننــد پرتــاب ته ســیگار 
ــایل  ــردن وس ــا ک ــاده و ره ــار ج ــه کن ب
جنــگل  در  ذره بینــی  خاصیــت  دارای 
بگذرنــد امــا بایــد بدانیــم کــه طــی ســال 
ــوزی  ــورد آتش س ــدود ۲۵ م ــته ح گذش
در جنگل هــای کشــور بــه وقــوع پیوســته 
اســت کــه بیــش از ۹۰ درصــد آن عامــل 
دارد  غیرعمــدی  و  عمــدی  انســانی 
همچنیــن در صــدر عوامــل انســانی نیــز 
پرتــاب تــه ســیگار بــه کنــار جــاده عنــوان 
ــژاد  ــی عباس ن ــرهنگ عل ــده است.س ش
– فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان 

بــه  آبخیــزداری  و  مراتــع  جنگل هــا، 
ــر  ــای اخی ــی  روزه ــد: ط ایســنا می گوی
حــدود هشــت مــورد آتش ســوزی در 
جنگل هــا و مراتــع کشــور در اســتان های 
بوشــهر، ایــام، خوزســتان و کهگیلویــه و 
بویــر احمــد بــه وقــوع پیوســته اســت که 
بزرگترین آن از نظر شــدت و آســیب وارد 
ــتان  ــای گچســاران اس شــده در جنگل ه
ــت.  ــوده اس ــد ب ــر احم ــه و بوی کهگیلوی
تخمیــن زده می شــود کــه بیــن ۱۵۰ 
ــا ۲۰۰ هکتــار از ایــن جنگل هــا آســیب  ت
جــدی دیــده باشــند. طــی ســال گذشــته 
جنگلــی  آتش ســوزی های  بیشــترین 
و  زاگــرس  جنگل هــای  در  مرتعــی  و 
ــار  ــتان، چه ــتان، لرس ــتان های کردس اس

محــال و بختیــاری و خوزســتان بــه 
ــن نقاطــی  ــوع پیوســته اســت بنابرای وق
از ایــن جنگل هــا، طــی ســال جــاری 
بــه عنــوان نقــاط بحرانــی در نظــر گرفتــه 
ــه  ــان اینک ــا بی ــژاد ب ــاس ن ــده اند. عب ش
ســال گذشــته  ماننــد  نیــز  امســال 
پوشــش جنگلــی و مرتعــی کشــور انبــوه 
کوچــک  آتش ســوزی های  و  اســت 
می توانــد به ســرعت پخــش شــود و 
گســترش یابــد، اظهــار می کنــد: در کنــار 
ــی تعییــن شــده تجهیــزات  نقــاط بحران
ــت و  ــده اس ــتقر ش ــق مس ــای حری اطف
ــبت  ــز نس ــق نی ــای حری ــای اطف نیروه
ــاط آگاه هســتند.جنگل های  ــن نق ــه ای ب
گچســاران درحالــی بیشــترین آســیب از 
ــه  ــد ک ــر را دیده ان ــوزی های اخی آتش س
بــرای اطفــای آن بــه دلیــل صعب العبــور 
بــودن منطقــه نیــاز بــه بالگــرد بــود امــا 
متاســفانه بالگردهــا دو روز و نیــم پــس 
ــه منطقــه رســیدند کــه  از آتش ســوزی ب
ایــن موضــوع خســارت ها را تشــدید کــرد 
چراکــه بــه گفتــه فرمانــده یــگان حفاظت 
تجهیــزات  اگــر  جنگل هــا  ســازمان 
ــزام شــده  ــه اع ــه منطق ــر ب ــی زودت هوای
بــود همــان روز اول امــکان اطفــای حریق 
ــن  ــش از ای ــد: پی ــه می ده ــود.او ادام ب
وزارت دفــاع بالگردهــای اطفــای حریــق 
ــه  ــی ب ــرد ول ــن می ک ــا تأمی ــرای م را ب
بــرای  اعتبــاری  دولــت  آنکــه  دلیــل 
ــه قــرار  ــار ایــن وزارتخان ایــن کار در اختی
نــداده اســت، دو ســال اســت کــه بــا مــا 

همــکاری نمی کننــد.
ــارت های  ــش خس ــل افزای ــی از دالی یک
وارد شــده بــه جنگل هــا و مراتــع کشــور 
طــی آتش ســوزی های ســال گذشــته 

ــزات  ــود تجهی ــال ۹۶، نب ــه س ــبت ب نس
ــازمان  ــود. س ــق ب ــای حری ــی اطف هوای
ــرای در  ــه ب ــا دو ســال اســت ک جنگل ه
ــار داشــتن ایــن تجهیــزات تــاش  اختی
می کنــد امــا متاســفانه کــم نیســتند 
جنگل هــا و مراتعــی کــه بــه دلیــل نبــود 
ایــن تجهیــزات خســارت های دو چنــدان 
اوصــاف  ایــن  تمــام  بــا  می بیننــد. 
چنانچــه گردشــگران مســئولیت پذیر و 
نســبت بــه حفاظــت از جنگل های کشــور 
حســاس باشــند، می تــوان تــا حــد 
ــرد.  ــرل ک ــوزی ها را کنت ــادی آتش س زی
عباس نــژاد بــا تاکیــد بــر اینکــه از مــردم 
می خواهیــم کــه در حفاظــت از طبیعــت 
ــور  ــد: به ط ــد، می گوی ــک کنن ــا کم ــه م ب
ــگل  ــش در جن ــردن آت ــن ک ــی روش کل
جــرم اســت و چنانچــه نیروهــای منابــع 

طبیعــی آتــش مشــاهده کننــد، برخــورد 
قانونــی خواهنــد کــرد. اگــر بــه هــر دلیلی 
ــه  ــور ب ــر ضــرورت گردشــگران مجب و بناب
روش کــردن آتــش در جنگل هــا شــدند، 
پیــش از تــرک کــردن محــل از خامــوش 
شــدن کامــل آن مطمئن شــوند. فراموش 
نکنیــم کــه اگــر ایــن آتش هــا بــه صــورت 
ــا  کامــل خامــوش نشــوند بــه ســرعت ب
در  می یابنــد.او  بــاد گســترش  وزش 
ادامــه تاکیــد می کنــد: راننــدگان هنــگام 
ــی  ــی و جنگل ــیرهای مرتع ــور از مس عب
ــاده  ــیه ج ــه حاش ــود را ب ــیگار خ ــه س ت
پرتــاب نکننــد چراکــه ایــن کار می توانــد 
بــه وقــوع آتش ســوزی در جنــگل منجــر 

شــود.

معـاون محیـط  زیسـت طبیعـی و تنـوع 
زیسـتی سـازمان حفاظت محیط  زیسـت 
بـا اشـاره بـه اینکـه ۴۲ منطقـه حفاظـت 
شـده کشـور در زاگرس واقع شـده اسـت 
دارد، گفـت: یک هزار میلیـارد ریال اعتبار 
در قانـون بودجـه امسـال بـرای صیانـت 
یافت.کیومـرث  اختصـاص  زاگـرس  از 
کانتـری  روز سه شـنبه در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار ایرنـا با اشـاره بـه اینکه حفاظت 
ایـن  برنامه هـای  اولویـت  در  زاگـرس  از 
سـازمان قـرار دارد، اظهـار داشـت: از ۲۹۵ 
منطقـه حفاظـت شـده کشـور ۴۲ منطقه 

موجـود در۱۲ اسـتان  در زاگـرس واقـع 
شـده اسـت.وی به اختصاص ۱۰۰ میلیارد 
تومـان اعتبـار در قانـون بودجـه ۹۹ بـرای 
صیانـت از زاگـرس اشـاره کـرد و افـزود: 
و  جنگل هـا  سـازمان های  امیدواریـم 
مراتـع و محیـط زیسـت بتواننـد از ایـن 
محـل در راسـتای حفاظـت از جنگل های 
زاگـرس اقدامـات موثـری انجـام دهنـد.

معـاون محیـط  زیسـت طبیعـی و تنـوع 
زیسـتی سـازمان حفاظت محیط  زیسـت 
اضافـه کـرد:  زاگرس در سـنوات گذشـته 
خشـک  کاربری هـا،  تغییـر  دسـتخوش 

شـدن جنگل هـا و بیمـاری درختان شـده 
و بـرای حفـظ و احیـای آن نیـاز بـه عـزم 
ملـی بـود. وی با اشـاره به اینکه امسـال، 
سـال سـختی از نظـر وقوع آتش سـوزی 
اسـت، گفت: وقوع آتش سـوزی اجتناب 

ناپذیـر اسـت و برای اطفـای آن باید همه 
بخش هـا پـای کار بیاینـد و ازمـردم نیـز 
درخواسـت می کنیـم با حضـور در طبیعت 
آن  گسـترش  و  سـوزی  آتـش  باعـث 

نشوند.

هزار میلیارد ریال اعتبار برای 
صیانت از زاگرس اختصاص یافت

سوسمار خارُدم ایرانی در خرانق 
اردکان مشاهده شد

رییـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت اردکان گفـت: یـک گونـه نـادر از سوسـمار 
»خارُدم ایرانی« در روسـتای مزرعه میرها بخش خرانق این شهرسـتان مشـاهده 
شـد .مرتضـی عزیـزی روز چهارشـنبه  در گفت و گـو با ایرنا افزود: دهیار روسـتای 
مزرعـه میرهـا از توابـع بخـش خرانق روز گذشـته با ایـن گونه ای نادر از سوسـمار 
خارُدم ایرانی که  موجودی بی آزار اسـت اما با ظاهری ترسـناک ، روبرو شـد.وی 
اضافـه کـرد: ایـن نـوع خزنده کـه در گونه هـای حمایت شـده البته نـادر و کمیاب 
قـرار دارد، بـا ظاهـر ترسـناک خـود زیبایـی ظاهـری خاصـی دارد و کامـا بـی آزار 
اسـت.عزیزی بـا اشـاره بـه ایـن که خـاردم ایرانـی در اصطـاح اهالـی این بخش 
چشـم نـواز ایـران بـه »اّره ُدم « شـهرت دارد، تصریـح کـرد: مهمتریـن و اصلـی 
تریـن زیسـتگاه ایـن نوع سوسـمار در اسـتان یـزد، منطقه حفاظت شـده درانجیر 
و پـارک ملـی سـیاه کوه اردکان اسـت و در دیگـر مناطـق اسـتان یـزد بـه نـدرت 
یافـت مـی شـود.رییس اداره حفاظـت محیـط زیسـت اردکان با تاکید بـر این که 
جانـور یادشـده کامـا بـی آزار اسـت و برای  انسـان خطری نـدارد، از مـردم اردکان 
خواسـت در صـورت مشـاهده و برخـورد با این خزنده، از کشـتن یـا آزار به آن جدا 
خـودداری و سـعی کننـد ضمـن بهره گرفتـن از زیبایـی های طبیعـت، در حفاظت 

از گونـه های نادر بکوشـند.

ته
نک

همـواره هنـگام وقـوع آتـش در عرصه هـای منابـع طبیعـی 
مـردم محلـی بـا دسـت خالـی در کنـار نیروهـای یـگان 
حفاظـت سـعی در اطفـای حریـق می کننـد تـا جایـی کـه 
برخـی از آن هـا طـی سـال های اخیـر حیـن خامـوش کردن 
مـا  می گویـد:  عباس نـژاد  شـده اند.  سـانحه  دچـار  آتـش 
پیگیـر هسـتیم کـه بـا اسـتفاده از بیمـه بی نـام بـه افـرادی 
کـه درجریـان خامـوش کردن آتش دچار سـانحه می شـوند، 
کمـک کنیم.آتش سـوزی های اخیـر فقـط دامـن جنگل هـا 
و مراتـع کشـور را نگرفتـه اسـت. طـی روزهـای اخیـر مناطق 
حفاظـت شـده محیـط زیسـتی نیـز با آتـش دسـت و پنجه 
نـرم کرده انـد. برای مثال حـدود ۱۵ هکتـار از منطقه حفاظت 
شـده پلنـگ دره در قم طـی آتش سـوزی های اخیر خسـارت 
دیده اسـت. سـرهنگ جمشـید محبت خانی - فرمانده یگان 
حفاظـت سـازمان محیط زیسـت – نیز در این بـاره می  گوید: 
علـت ایـن اتفاق عامـل انسـانی غیرعمدی و عـدم خاموش 

کـردن کامـل آتـش روشـن شـده بود.

محیط جنگل
زیست

صدور و ابالغ ۳۲ اخطاریه محیط زیستیخسارت ۱۰۰ هکتاری آتش به خائیز
فرمانـدار شهرسـتان تنگسـتان 
گفـت: بـرآورد اولیه از خسـارت 
وارده آتـش سـوزی در منطقـه 
خائیز این شهرسـتان حدود ۱۰۰ 
هکتـار است.عبدالحسـن رفیعی پـور در خصوص جزئیات 
آتـش سـوزی کـه از بعـد از ظهـر روز دوشـنبه در ایـن 
شهرسـتان رخ داد، اظهـار کـرد: آتـش سـوزی تقریبا مهار 
شـده امـا هنـوز بـه صـورت نقطـه ای و در ارتفاعـات ادامه 
دارد.وی بـا اشـاره بـه اینکـه با کمـک نیروهای امـدادی و 
مردمـی و اقدامـات الزم بـرای مهـار آتـش سـوزی انجـام 
شـد، گفت: نیروهای منابع طبیعی، محیط زیسـت، هال 
احمر، سـپاه و بسـیج، تشـکل های مردم نهـاد، نیروهای 

مردمی شهرسـتان و شهرسـتان های همجوار و همچنین 
شـوراها و دهیـاری هـای منطقـه خائیز در مهـار این آتش 
سـوزی کمـک کردند. رفیعـی پور تصریح کـرد: با همکاری 
هـال احمـر یک سـورتی پرواز بـا بالگرد، جهـت هلی برد 
نیروهـا بـه ارتفاعات مهار آتش سـوزی انتقال داده شـدند 
کـه بـه علت ناهمواری منطقـه قادر به پیاده کـردن نیروها 
نگردیـد و نیروهـای امـدادی به شـکل پیاده بـه ارتفاعات 
اعـزام و کار اطفـا حریـق را انجـام دادنـد. وی بیـان کـرد: 
تاکنـون بـرآورد اولیه نشـان می دهـد حـدود ۱۰۰ هکتار از 
مراتـع و درختـان منطقـه خاییـز در پی آتش سـوزی بعد 

از ظهـر روز دوشـنبه تـا کنـون طعمه حریق شـده اسـت.

رییــس اداره حفاظــت محیــط 
زیســت شــهر تهــران از صــدور 
ــط  ــه محی ــاغ ۳۲ اخطاری و اب
واحدهــای  بــرای  زیســتی 
ــر داد.  ــاری خب ــال ج ــدای س ــران از ابت ــف در ته متخل
ــت  ــورد گش ــام ١٣٨ م ــه انج ــاره ب ــا اش ــا ب ــه برن فاطم
و پایــش صنایــع و واحدهــای خدماتــی شهرســتان 
ــا برقــراری  تهــران از ابتــدای امســال گفــت: ایــن اداره ب
گشــت های ویــژه و مســتمر، اقــدام بــه اعــزام تیم هــای 
کارشناســی بــرای شناســایی و کنتــرل وضعیــت آالیندگی 
صنایــع و واحدهــای خدماتــی بخصــوص بیمارســتان ها 
ــام  ــای انج ــاس پایش ه ــزود: براس ــت.وی اف ــرده اس ک

شــده بــرای ٣٢ واحــد متخلــف، اخطاریــه زیســت 
ــرداری پســاب  ــورد نمونه ب ــد و ٨١ م ــادر ش ــی ص محیط
بــرای  بیمارســتانی  تولیــدی، صنعتــی و  واحدهــای 
ــن  ــاب ای ــی فاض ــت خروج ــت و کیفی ــی وضعی بررس
واحدهــا بــه انجــام رســید. رییــس اداره محیــط زیســت 
تهــران در ادامــه گفــت: اخطاریه هــای صــادره و اباغــی از 
ســوی محیــط زیســت بــرای واحدهــای متخلــف، دارای 
مهلــت قانونــی اســت کــه مســئول واحــد را مکلــف بــه 
ــتی  ــط زیس ــتانداردهای محی ــاخص ها و اس ــت ش رعای
ــد و در صــورت عــدم همــکاری و  ــع آلودگــی می کن و رف
اقــدام مثبــت موضــوع بــه مراجــع قضایــی شــهر تهــران 

منعکــس می شــود.
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تجربه اولین نماینده زن در لرستان 
 آمده ام برای مردم مادری کنم

مجلــس  انتخابــات  دور  یازدهمیــن 
ــتان  ــتان لرس ــامی در اس ــورای اس ش
نماینــده  یــک  انتخــاب  لحــاظ  از 
انتخابــات  متفاوت تریــن  زن 
اســت. بــوده  قبــل  دوره   ۱۰  بــا 
اتفاقــی کــه پیــش تــر زنانــی دیگــر در 
ایــن اســتان از جملــه اعظــم محمــدی 
نیــا از حــوزه انتخابیــه خــرم آبــاد، 
ــن  ــردن ای ــاز ک ــیاری در ب ــاش بس ت
ــل  ــزاران دلی ــه ه ــی ب ــتند؛ ول راه داش
گفتــه و ناگفتــه موفــق بــه رســیدن 

بــه مقصــود نشــدند و اینــک بانویــی از 
دیــار لرســتان و شهرســتان بروجــرد بــه 
ــت. ــه اس ــت یافت ــت دس ــن موفقی  ای
اولیــن ســوالی کــه بــه ذهــن مــی 
رســد ایــن اســت کــه آیــا انتخــاب یــک 
ــاالر  ــبتا مردس ــه نس ــک جامع زن در ی
یــک تحــول نــو محســوب مــی شــود؟! 
ــی  ــوان چنیــن انتخاب ــه کــه مــی ت البت
را تحولــی دانســت ولــی از لحاظــی نیــز 
ــه  ــر اینک جــای بحــث دارد ســوال دیگ
ــده  ــا یــک نماین ــان  جامعــه ب ــا زن ؛ آی
زن مــی تواننــد رابطــه مناســبی برقــرار 
ــود را  ــیتی خ ــات جنس ــد و مطالب کنن
دنبــال  زن  نماینــده  یــک  از طریــق 

کننــد و یــا اینکــه آیــا زنــان در ســاختار 
ــع  ــی مجم ــی و حت ــی و پارلمان سیاس
نماینــدگان اســتانی موفــق هســتند 
یــا خیــر؟ کــه در ادامــه در همیــن 
ــه آن پرداختــه خواهــد شــد.  مطلــب ب
ــم! ــادری کن ــردم م ــرای م ــده ام ب  آم
ــا  ــو ب ــت و گ ــودی در گف ــه مقص فاطم
ایرنــا  گفــت: مــن خــود را نماینــده 
تمــام آنهایــی مــی دانــم کــه بــا بغــض  
و بــه امیــد رهایــی از برخــی مشــکات 
ــرده  ــخت ک ــا س ــر آنه ــی را ب ــه زندگ ک
اســت بــه مــن رای داده انــد پــس 
ــم  ــا مــادری کن ــرای آنه مــی خواهــم ب
و خــود را متعهــد بــه تــاش بــرای 

 تحقــق مطالبــات آنهــا مــی دانــم.
ــکات  ــی مش ــه برخ ــاره ب ــا اش وی ب
در  زنــان  حــوزه  در  هــا  آســیب  و 
ــیاری  ــون بس ــا کن ــت: ت ــرد گف بروج
از  اعــم  مشــکاتی  بــا  زنــان  از 
و  عاطفــی  اجتماعــی،  مالــی، 
ــرده  ــه ک ــن مراجع ــه م ــی ب خانوادگ
ــد . ــت شــده ان ــد و خواهــان حمای  ان
 بازماندن از تحصیل و کودک همســری 
ــتان  ــردم شهرس ــب م ــده منتخ نماین
ــه  بروجــرد در مجلــس بــا اشــاره ب
ــل  ــرک تحصی ــون ت ــکاتی همچ مش
از  بســیاری  گفــت:  دختــران  در 
بروجــرد  شهرســتان  در  دختــران 
ــیه  ــتایی و حاش ــق روس ــه در مناط ک
کننــد  مــی  زندگــی  شــهرها  ای 
و  هــا  خانــواده  فقــر  علــت  بــه 

هزینــه  برخــی  تامیــن  در  ناتوانــی 
کننــد. مــی  تحصیــل  تــرک   هــا 
وی یــادآور شــد: بــه دلیــل فقــر و 
مــواردی  در  هــا  خانــواده  ناتوانــی 
ازدواج  ســن کــم  در  دختــران  نیــز 
ازدواج  همیــن  کــه  کننــد  مــی 
زودهنــگام آســیب هــای اجتماعــی 
داشــت. خواهــد  پــی  در   متعــددی 
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  مقصــودی 
ــی  ــر مال ــم از نظ ــد ه ــان بای ــن زن ای
قــرار  حمایــت  مــورد  اقتصــادی  و 
گیرنــد و هــم از نظــر مشــاوره ای و 
زنــان  توانمنــدی  گفــت:  اجتماعــی 
ارتقــا یافتــه اســت در حالیکــه از ایــن 
ــتی  ــا بدرس ــتگی آنه ــی و شایس توانای
ــه نشــده اســت. ــکار گرفت ــه ب  در جامع
نماینــده منتخــب مــردم شهرســتان 
ــه موضــوع طــاق  ــا اشــاره ب بروجــرد ب
بعنــوان یکــی از آســیب هــای اجتماعی 

ــی  ــان عل ــت: زن ــرد گف ــم در بروج مه
اجتماعــی  و  مالــی  رغــم مشــکات 
ــون  ناشــی ازبرخــی از مشــکات همچ
اعتیــاد همســران نهایــت تــاش خــود 
 را مــی کننــد تــا خانــواده را حفــظ کنند .
نماینــده منتخــب مــردم شهرســتان 
ــات  ــن دوره انتخاب بروجــرد در یازدهمی
گفــت:  اســامی  شــورای  مجلــس 
آســیب هــای اجتماعــی بطــور کلی و در 
زنــان و جوانــان نوعــی اعتــراض مدنــی 
 اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیرد.
دارم! پیــش  در  ســختی   مبــارزه 
ــرای  ــه ب ــه اینک ــا اشــاره ب مقصــودی ب
ــاش  ــاد مــردم ۱۰ ســال ت ــب اعتم جل
ــوان  ــی ت ــی م ــه نوع ــت و ب ــرده اس ک
مبــارزه  انــواع مشــکات  بــا  گفــت 
کــرده اســت مــی گویــد: و البتــه خــوب 
ــری  ــخت ت ــارزه س ــه مب ــم ک ــی دان م
در پیــش دارم تــا در برابــر  زنــان و 
ــد  ــاد کردن ــن اعتم ــه م ــه ب ــی ک مردان

نشــوم. شــرمنده   ، دادنــد  رای   و 
وی افــزود: بســیاری از زنــان توانمندی 
را ســراغ دارد کــه بــا وجــود شــدت 
ــی  ــاد در همسرانشــان ول مشــکل اعتی
ــده  ــواده را برعه ــتی خان ــود سرپرس خ
تامیــن  آبرومندانــه  و  گیرنــد  مــی 
هزینــه هــای زندگــی را بــر عهــده مــی 
ــامت  ــر س ــواده را بخاط ــد و خان گیرن
 روح و روان فرزنــدان نگــه مــی دارنــد.
مقصــودی بــا بیــان اینکــه زنــان در 
مــادی  مشــکات  و  مســائل  برابــر 
تحمــل و قــدرت بیشــتری از خــود 
نشــان مــی دهنــد گفــت: آســیب هــای 
ــل  ــر عام ــی بیشــتر از ه ــی و وران روح
ــه  ــکل مواج ــا مش ــان را ب ــری زن دیگ
مــی کنــد و ایــن نیازمنــد تعریفــی 
ــا   ــت ت ــه اس ــه  از زن در جامع منصفان
ــه آن  ــود و ب ــده ش ــه دی زن  محترمان
جایــگاه انســانی و واقعــی خــود برســد.

وزارت  ابتدایــی  آمــوزش  معــاون 
ــیاری  ــت: بس ــرورش گف ــوزش و پ آم
از معلمــان مطــرح کردنــد، از آنجــا کــه 
والدیــن همزمــان تدریــس مــا را در 
ــکان  ــن ام ــد و ای ــاد می بینن ــبکه ش ش
ــز آن  ــر نی وجــود دارد، خیلی هــای دیگ
ــد، شــاید وادار شــدیم، بیشــتر  را ببینن
ــی  ــا آمادگ ــرده و ب ــه ک ــل مطالع از قب
ــم. ــزار کنی ــا را برگ ــتری کاس ه بیش

»رضــوان حکیــم زاده« معــاون آمــوزش 

پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  ابتدایــی 
ایلنــا،  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در 
دربــاره اپلیکشــین شــاد گفــت: شــبکه 
شــاد در یــک زمــان بســیار کوتــاه، 
بافاصلــه بعــد از تعطیلــی مــدارس 
شــد.  آغــاز  فعالیتــش  و  طراحــی 
مــدارس مــا روزانــه بــا انبــوه جمعیــت 
بــرای  و  بــود  مواجــه  دانش آمــوزی 
همیــن بــه دنبــال یــک جایگزیــن 
بــرای آن بودیــم و ایــن جایگزیــن 

ــوردار  ــی برخ ــد ویژگ ــت از چن می بایس
ــد. باش

داد:  توضیــح  بــاره  ایــن  در  وی 
ــر  ــن فضــای مدرســه اول از ه جایگزی
ــن داشــته و  ــی ام ــد فضای ــزی بای چی
قابــل اطمینــان باشــد. همچنیــن بایــد 
امــکان کار تعاملــی در آن میســر باشــد، 
از ایــن رو در یــک زمــان بســیار کوتــاه 
شــبکه شــاد راه انــدازی شــد. پیــش از 
ــوزش  ــاد،  آم ــزار ش ــرم اف ــدازی ن راه ان
ــس  ــرد و پ ــه کار ک ــاز ب ــی آغ تلویزیون
از آن شــبکه شــاد بــرای اینکــه بــه 
صــورت اختصاصــی باشــد و برنامــه 
ــی  ــم را طراح ــوز و معل ــش آم ــر دان ه

ــد. ــذاری ش ــد، بارگ کن

»آموزش ترکیبی« سیاست 
کشور بعد از دوران کرونا

برگزاری آزمون ورودی برای ثبت 
نام مدارس ممنوع است

ــرای  ــه اج ــا اشــاره ب ــرورش ب ــوزش و پ ــی وزارت آم ــوزش ابتدای ــاون آم مع
آزمایشــی طــرح »خوانــا« از مهــر 99 گفــت: روی مهــارت خوانــدن، نوشــتن و 
حســاب کــردن در کاس اول حساســیت و تاکیــد داریــم و دغدغــه خانواده هــا 
هــم همیــن اســت. طــرح خوانــا بــر تقویــت ایــن مهارت هــا متمرکــز اســت.
ــام  ــت ن ــاز ثب ــه آغ ــا اشــاره ب ــا ایســنا، ب ــو ب ــم زاده در گفت وگ رضــوان حکی
مــدارس از ابتــدای خــرداد، اظهــار کــرد: شــیوه نامه ثبت نــام را ٢٢ اردیبهشــت 
ــه ســال گذشــته  ــی ک ــم چالش های ــاغ و ســعی کردی ــه اســتان ها اب ــاه ب م
وجــود داشــت را تــا حــد امــکان پوشــش دهیــم. شــیوه نامــه امســال بــه طور 

خــاص بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــی تنظیــم شــده اســت.
ــا  ــی ت ــوزان ابتدای ــش آم ــام دان ــت ن ــم ثب ــی می کنی ــزود: پیــش بین وی اف
۳۱ مــرداد بــه پایــان برســد و اطاعــات دانــش آمــوزان وارد ســامانه »ســناد« 
ــون ورودی،  ــزاری آزم ــدارس، برگ ــی م ــه اجرای ــه آیین نام ــا توجــه ب شــود. ب
مصاحبــه و تعییــن شــرط معــدل بــرای ثبت نــام دانــش آمــوزان و دریافــت 
هرگونــه وجــه بــه جــز وجــوه مربــوط بــه بیمــه حــوادث و کتاب هــای درســی 

در زمــان ثبــت نــام مجــاز نیســت.  

ته
نک

وجـود  بـه  اشـاره  بـا  بروجـرد  مـردم  نماینـده   
لرسـتان  اسـتان  در  سرپرسـت  بـد  زن  هـزار   6۷
حـوزه  در  کـه  مشـکالتی  تمـام  بـا  زنـان  ایـن 
وجـود  اجتماعـی  و  اقتصـادی  مختلـف  هـای 
را  ایـن سـوال  بایـد  برنـد کـه  مـی  بـه سـر  دارد 
بـه  رسـیدگی  و  توجـه  راسـتای  در  کـرد  مطـرح 
اسـت. شـده  انجـام  اقداماتـی  چـه  زنـان   ایـن 
بـا  بروجـرد  شهرسـتان  مـردم  منتخـب  نماینـده 
اشـاره بـه توانمنـدی و شایسـتگی زنـان گفـت: تا 
کنـون دیـد منصفانـه ای بـه زنـان نشـده اسـت و 
عـدم اعتمـاد به زنـان در سـطوح مدیریتـی باعث 
شـده اسـت تا از ایـن توانایـی های زنـان در اداره 

جامعـه کمـک گرفته نشـود.

خبر

دانشگاهسالمت

احتمال تغییر در پذیرش دانشجویان پزشکی۲۱۳ کشور درگیر کرونا
ـــد افزایـــش آمـــار مبتایـــان  رون
بـــه بیمـــاری کوویـــد-۱۹ کـــه 
ـــون در ۲۱۳ کشـــور شـــیوع  تاکن
یافتـــه، ادامـــه دارد و ایـــن 

ــرد. ــی می گیـ ــان قربانـ ــاری همچنـ بیمـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، تازه تریـــن آمارهـــا حاکـــی از آن 
ــد،  ــان کروناویـــروس جدیـ ــمار قربانیـ ــه شـ اســـت کـ
ـــر  ـــزار و ۲۷۳ نف ـــه ۳۵۲ ه ـــد-۱۹ ب ـــاری کووی ـــل بیم عام
ـــزار  ـــون و ۶۸۸ ه ـــج میلی ـــای پن ـــون ابت ـــیده و تاکن رس
ـــد شـــده اســـت. ـــن بیمـــاری تأیی ـــه ای ـــز ب ـــر نی و ۵۱۶ نف
همچنیـــن بنابـــر تازه تریـــن آمارهـــا بیـــش از دو 
ـــه  ـــا ب ـــاران مبت ـــر از بیم ـــون و ۴۳۱ هـــزار و ۷۹۶ نف میلی

ــد. ــود یافته انـ ــون بهبـ ــد-۱۹ تاکنـ کوویـ
از ایـــن میـــان دو میلیـــون و ۹۰۳ هـــزار و ۲۶۷ مـــورد 
ـــان، دو  ـــن بیمـــاری در سراســـر جه ـــه ای ـــال ب ـــای فع ابت
میلیـــون و ۸۵۰ هـــزار و ۱۶۹ مـــورد، معـــادل ۹۸ درصـــد از 
ـــزار  ـــط ۵۳ ه ـــف داشـــته و فق ـــت خفی ـــوارد وضعی کل م
و ۹۸ مـــورد معـــادل دو درصـــد از کل مـــوارد جهـــان، 

ـــد. ـــاد دارن ـــت ح وضعی
همچنیـــن از میـــان دو میلیـــون و ۷۸۳ هـــزار و ۱۵ 
ـــون و  ـــاری، دو میلی ـــن بیم ـــه ای ـــده مختوم ـــورد پرون م
ــد از کل  ــادل ۸۷ درصـ ــورد، معـ ــزار و ۷۸۸ مـ ۴۳۰ هـ
ـــه و ۳۵۲ هـــزار و ۲۲۷ مـــورد معـــادل  ـــود یافت مـــوارد بهب

ــد. ــان باخته انـ ــوارد جـ ــد از مـ ۱۳ درصـ

قائــم مقــام ســتاد توســعه 
عالــی  شــورای  فنــاوری 
انقــاب فرهنگــی بــا بیــان 
یــک  اســاس  بــر  این کــه 
رشــته های  در  پذیــرش  آینــده  در  اولیــه  پیشــنهاد 
ــا  ــی ی ــته های مهندس ــی از رش ــیر یک ــکی از مس پزش
ــول  ــل اف ــه دلی ــت: ب ــد، گف ــور می کن ــه عب ــوم پای عل
ــکی  ــته های پزش ــرش در رش ــرای پذی ــت ب ــع رغب صنای
افزایــش یافتــه اســت و مــا از وزارت آمــوزش و پــرورش 
ــوزان  ــی دانش آم ــت تحصیل ــه هدای ــتیم در زمین خواس

ــد. ــل کن ــفاف عم ش
هشــتمین  و  بیســت  در  کبگانیــان  منصــور  دکتــر   

کنفرانــس بین المللــی انجمــن مهندســان مکانیــک 
ایــران بــا بیــان ایــن کــه کشــوری ماننــد ایــران بایــد بــه 
پیشــرفت های وســیعی برســد، افــزود: کمتــر کشــوری 
ماننــد ایــران دارای تنــوع آموزشــی، آمایشــی و نخبگانی 
ــت  ــی اس ــتراتژیک و جغرافیای ــات اس ــیع و امکان وس
کــه ایــن عوامــل از جملــه عوامــل انگیزشــی پیشــرفت 
ــورهای  ــکاری کش ــدم هم ــه ع ــاره ب ــا اش ــت. وی ب اس
ــا ایــران، اظهــار کــرد: ایــن کشــورها بــه دلیــل  غربــی ب
ــران  ــا ای ــد، از همــکاری ب ــه دارن ــه ســلطه طلبی ک روحی
ممانعــت بــه عمــل آوردنــد  و ایــن امــر موجــب شــد تــا 
جوانــان کشــور بــرای پیشــرفت کشــور گام هــای اساســی 

ــد. بردارن

رنا
 ای

س:
عک

هر
 م

س:
عک

اولین نماینده زن لرستان از شهر بروجرد راهی بهارستان شد

وزیـر آمـوزش و پـرورش از لغـو مجوز ۷ مدرسـه غیردولتی 
بـه دلیـل دریافـت شـهریه مـازاد بـر قانـون و اسـتنکاف از 

برگشـت خبر داد.
بـه گزارش ایسـنا، محسـن حاجـی میرزایی گفـت: مجوز ۷ 
مدرسـه غیردولتـی به دلیل دریافت شـهریه مـازاد بر قانون 

و اسـتنکاف از برگشـت آن لغو شد.
وی افـزود: مـدارس غیردولتـی موظف به برگشـت شـهریه 
فعالیتهـای فـوق  برنامـه غیرآموزشـی هسـتند که بـه دلیل  

کرونـا خدماتـش را ارائـه نکردند.
 وزیـر آمـوزش و پـرورش تاکید کـرد: اولیـاء در صورت عدم 

پاسـخگویی مـدارس با تلفن ۴۳۱۷ تمـاس بگیرند.

مشــاور وزیــر علــوم و رییــس مرکــز تحقیقــات سیاســت 
ــا سوءاســتفاده علمــی  علمــی کشــور بــر لــزوم برخــورد ب

برخــی اســاتید از دانشــجویان تاکیــد کــرد.
ــوم و رییــس مرکــز  ــر عل ــد احمــدی« مشــاور وزی »وحی
بــا  در گفت وگــو  علمــی کشــور  تحقیقــات سیاســت 
خبرنــگار ایلنــا دربــاره ســوء اســتفاده های علمــی برخــی 
ــه  ــدام ک ــن اق ــا ای ــت: در دنی ــجویان گف ــاتید از دانش اس
ــا  ــود ت ــار درس داده ش ــجو در کن ــه دانش ــی ب پروژه های
ــد  ــا دانشــجو بتوان ــد، متــداول اســت ت کار تحقیقاتــی کن
کار تحقیقاتــی را یــاد بگیــرد و کار پژوهشــی انجــام دهــد. 
تحقیــق و تحلیــل روی مســائل توســط دانشــجو الزم 
اســت و نمی توانیــم بــه یــک اســتاد بگوییــم، حــق نــدارد 
ــا اینکــه اســتادی  ــه دانشــجو بدهــد؛ ام ــی ب کار تحقیقات
محصــول کار دانشــجو را تحــت عنــوان کار تحقیقاتــی 
خــود بــه صــورت کتــاب یــا چیــز دیگــری چــاپ کنــد، کار 

شایســته ای نیســت.

مدیـر کل امـور اتبـاع و مهاجریـن خارجـی وزرات کشـور گفـت: 
هرچنـد در خصـوص صحـت ایـن صحنـه سـازی و ارتبـاط آن با 
زمـان و مـکان هـای ادعـا شـده تردیدهای اساسـی وجـود دارد، 
ولـی مسـلما ایـن واقعـه هیـچ ارتباطـی بـا مرزبانـی جمهـوری 
اسـامی ندارد.محمـودی مدیـرکل امور اتبـاع و مهاجرین خارجی 
وزارت کشـور در خصـوص شـایعات و اخبـار غیـر صحیح منتشـر 
شـده در فضـای مجـازی مدعی شـکنجه و غرق تعـدادی از اتباع 
افغانسـتانی در رودخانه مرزی هریررود توسـط نیروهای مرزبانی 
گفـت: هرچنـد در خصـوص صحـت این صحنـه سـازی و ارتباط 
آن بـا زمـان و مـکان هـای ادعـا شـده تردیدهای اساسـی وجود 
دارد ولـی مسـلمًا ایـن واقعه هیـچ ارتباطی بـا مرزبانی جمهوری 
اسـامی نـدارد و بـر اسـاس بررسـیهای کارشناسـی انجام شـده، 
ممکـن اسـت اتبـاع مذکـور با عبـور از نقاط سـخت گـذر رودخانه 

قصـد ورود بـه خـاک جمهوری اسـامی ایـران را داشـته اند.

لغو مجوز ۷ مدرسه 
غیردولتی 

برخورد با سوءاستفاده 
علمی برخی اساتید

ادعای شکنجه و بازداشت 
اتباع غیرقانونی تکذیب شد

جامعهجامعه

هشدار سازمان حقوق کودکان نسبت به تاثیر بحران کرونا بر کودکانچرا قتل »رومینا« حساسیت اجتماعی را برانگیخت؟
رئیـس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ضمن تشـریح 
دالیـل ایجـاد حساسـیت اجتماعـی بـا قتـل دختـر ۱۴ 
سـاله گیانی توسـط پـدرش، بر ضـرورت تصویب قانون 
حمایـت از حقـوق کـودکان و نوجـوان و بهره منـدی از 

ظرفیـت  منابـع اجتماعی تاکیـد کرد.
سـید حسـن موسـوی چلک در گفت وگـو با ایسـنا، در خصوص حادثـه قتل دختر 
۱۴ سـاله گیانـی گفـت: ایـن موضـوع از چند زاویه قابل بررسـی اسـت؛ یـک زاویه 
ایـن اسـت کـه قتـل اتفـاق افتـاده و جامعه نسـبت بـه وقوع قتـل که جـزو جرائم 
خشـن اسـت واکنـش و حساسـیت نشـان می دهـد. گاهـی واکنش ها احساسـی 
و زودگـذر و گاهـی منطقـی اسـت و آثـارش در میـان مـدت و بلنـد مـدت قابـل 
مشـاهده اسـت کـه بایـد اثـرش را در قوانیـن دیـد.وی بـا اشـاره بـه اینکـه در این 
حادثـه یـک »کـودک« بـه قتـل رسـیده و همیـن اهمیـت موضـوع را دو چنـدان 
می کنـد، افـزود: بـه ویـژه آنکـه قتـل وقتـی توسـط پـدر بـه عنـوان کسـی کـه باید 
حامـی دختـر باشـد، صـورت گرفته اسـت. در عیـن حال این فـرد اقدام بـه بریدن 
سـر دختـر آن هـم بـا داس کـرده اسـت. این مـوارد مولفه هایی اسـت کـه واکنش 

نسـبت بـه قتـل چشـمگیر شـود درحالـی کـه رومینا نـه اولیـن دختر و نـه آخرین 
آنهـا بوده اسـت.رئیس انجمـن مددکاران اجتماعی ایران با اشـاره بـه اینکه یکی از 
دیگـر علل افزایش حساسـیت نسـبت به این موضوع این اسـت کـه به موضوعات 
»ناموسـی« اشـاره شـده اسـت، تصریـح کـرد: وجـه مشـخصه اقـدام به قتـل این 
پـدر بـا عنـوان ناموسـی بوده اسـت. در کانشـهرها گمنامـی زیاد و فشـار اجتماعی 
بـر افـراد کمتـر اسـت، امـا در محیط هـای کوچـک وقتـی موضـوع بـه نامـوس 
برمی گـردد، تحـت تاثیر فشـار بر خانواده و اطرافیان دختر بیشـتر شـاهد رفتارهای 
خشـونت آمیـز هسـتیم. البته همیشـه واکنش ها منجـر به قتل نمی شـود اما قتل 
فجیع ترین واکنش اسـت. موسـوی چلک با اشـاره به اینکه در این شـرایط از چند 
زاویـه بایـد بـه ایـن موضـوع نگاه کـرد، ادامـه داد: در اولیـن مرحله باید پرسـید آیا 
اختـاف بیـن والدیـن و فرزندان طبیعی اسـت؟ بلـه. آیا ایجاد تعـارض و اختاف 
بیـن آنهـا اجتنـاب ناپذیـر اسـت؟ بلـه و این مـوارد به طـور طبیعی اتفـاق می افتد، 
امـا چـه چیـزی  باعث  می شـود بتوانیم تصمیم بهتـر بگیریم؟ خیلـی از ما مهارت 
حـل تعـارض را بلـد نیسـتیم. تعـارض طبیعی اسـت و در این شـرایط یـا خودمان 

مهـارت حـل آن را داریـم یـا بایـد از کمـک متخصصان اسـتفاده کنیم.

ســازمان غیردولتــی حقــوق کــودکان کــه مقــر آن در 
ــودکان در  ــوق ک ــدار داد: حق ــت هش ــتردام اس آمس
سراســر جهــان از پیامدهــای ناشــی از بحــران کوویــد 
۱۹ بــه شــدت تاثیــر می پذیــرد بــه ویــژه پیامدهــای 
اقتصــادی ایــن بحــران کــه شــمار فزاینــده ای از کــودکان را در معــرض خطــرات 
ــد. ــرار می ده ــودک همســری ق ــودکان کار و ک ــی چــون ک ناشــی از پدیده های

ــه ای آورده اســت  ــن ســازمان )KidsRights( در بیانی ــزارش ایســنا، ای ــه گ ب
کــه پیامدهــای پاندمیــک و تدابیــر بــه اجــرا درآمــده از ســوی دولت هــا بــرای 
ــیار از  ــی بس ــر زندگ ــزی ب ــه آمی ــر فاجع ــا، تاثی ــیوع کرون ــردن ش ــف ک متوق

کــودکان گذاشــته اســت.
در ایــن بیانیــه بــه نقــل از "مــارک دویــار"، رئیــس ایــن ســازمان آمــده اســت: 
ــاه  ــن رف ــیر تامی ــرفت در مس ــال ها پیش ــت س ــرات مثب ــران، تاثی ــن بح ای
کــودکان را از میــان بــرد.در ادامــه ایــن بیانیــه، هشــدار داده شــده کــه بســتن 
مــدارس، عمــا کــودکان را در وضعیــت بســیار شــکننده قــرار داده بــه ویــژه کــه 
بســیاری از آنهــا وادار بــه ورود بــه بــازار کار یــا مجبــور بــه تــن دادن بــه کــودک 

همســری شــدند.
ســازمان حقــوق کــودکان در ادامــه ایــن بیانیــه اعــام داشــت کــه فشــار ناشــی 
از کوویــد۱۹ بــر ســاز و کارهــای نظــارت بهداشــتی در کمــال تاســف، منجــر بــه 
متوقــف شــدن برخــی برنامه هــای پیشــگیرانه علیــه بیماری هایــی همچــون 
فلــج اطفــال و حصبــه گردیــد کــه بــه بــاال رفتــن میانگیــن مــرگ و میــر اطفــال 

و ثبــت هــزاران مــورد مرگ هــای بیشــتر خواهــد انجامیــد.
براســاس برآوردهــای ایــن ســازمان غیردولتــی، متوقــف ســاختن کمپین هــای 
واکســن ضــد حصبــه در دســت کم ۲۳ کشــور جهــان تــا بــه امــروز بــر بیــش 
از ۷۸ میلیــون کــودک ۹ ســال و زیــر ایــن ســن، تاثیــر گذاشــته اســت.دویار 
ــودکان،  ــوق ک ــه موضــوع حق ــژه ب ــه توجــه وی ــرده ک ــد ک ــه تاکی ــن بیانی در ای
اکنــون بیــش از هــر زمــان دیگــر حائــز اهمیــت بــوده و ضــرورت دارد. ســازمان 
حقــوق کــودکان در بیانیــه خــود، شــاخص ســاالنه حقــوق کــودکان جهــان در 
۱۸۲ کشــور و میــزان احتــرام آنهــا بــه ایــن حقــوق را بــا اســتناد بــه داده هــای 

ســازمان ملــل، انتشــار داده اســت.
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 ساختمان پایگاه جهانی بیابان لوت در فهرج تکمیل می شود
معاون سرمایه گذاری کرمان از تکمیل ساختمان پایگاه جهانی بیابان لوت در فهرج خبر داد.ضا بردبار چهارشنبه ۷ 

خردادماه گفت: »در این فاز از عملیات، اقداماتی همچون محوطه سازی، حصارکشی و تکمیل ساختمان پایگاه با اعتباری 
حدود دو میلیارد ریال انجام می شود.«

میراثگردشگری

کتیبه های ارزشمند فارسی بر دیوار شهر دربند روسیهمخالفت با تعطیلی پنجشنبه ها مخالفت با توسعه گردشگری است

رییـــس جامعـــه هتلـــداران اســـتان یـــزد 
ـــا  ـــران ب ـــداران ای ـــه هتل ـــه دار جامع و خزان
اشـــاره بـــه تاثیـــر قطعـــی تعطیـــات دو 
ـــر توســـعه گردشـــگری  ـــه ب ـــان هفت روزه پای
ـــرح  ـــا مط ـــرح ب ـــن ط ـــا ای ـــت ب ـــور، مخالف ـــادی کش ـــق اقتص ـــی و رون داخل
کـــردن دالیلـــی غیرکارشناســـانه را مخالفـــت غیرمســـتقیم بـــا توســـعه 
گردشـــگری و توســـعه کشـــور دانست.»ســـیدامیر ناصـــر طباطبایـــی« در 
ـــات  ـــدن تعطی ـــق نش ـــه محق ـــاره ب ـــا اش ـــنا، ب ـــگار ایس ـــا خبرن ـــو ب گفت وگ
ـــرد:  ـــار ک ـــا، اظه ـــده در دنی ـــت ش ـــئله ای ثاب ـــوان مس ـــه عن ـــنبه ها ب ـــج ش پن
ـــدگان  ـــوان آغازکنن ـــه عن ـــا ب ـــگری در دنی ـــده گردش ـــناخته ش ـــای ش مدل ه
ســـفر و تفریـــح و برنامه ریـــزی و صاحبـــان ســـبک در خـــارج از کشـــور، 
ـــعه  ـــور توس ـــه منظ ـــه را ب ـــان هفت ـــات دو روزه پای ـــه تعطی ـــت ک سال هاس
گردشـــگری داخلـــی خـــود در اختیـــار دارنـــد.وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه 
ـــای  ـــد طرح ه ـــه در تایی ـــئوالن مربوط ـــادات مس ـــر از ع ـــدون فک ـــت ب مخالف
ـــد از بحران هـــای متعـــددی  ـــد شـــده در دنیاســـت، گفـــت: بع ـــد تایی هـــر چن

ــل  ــه دلیـ ــی بـ ــگری داخلـ ــعه گردشـ ــا، توسـ ــا و کرونـ ــد تحریم هـ ماننـ
ـــاس  ـــدت احس ـــه ش ـــور ب ـــری در کش ـــعه دیگ ـــول توس ـــاره و فرم ـــود چ نب
ـــف  ـــورهای مختل ـــا کش ـــراودات ب ـــا و م ـــت، بانک ه ـــه نف ـــرا ک ـــود چ می ش

بـــه شـــدت تحـــت تاثیـــر تحریم هـــا قـــرار گرفته انـــد.
ـــه  ـــًا ب ـــی تقریب ـــه ورودی گردشـــگران خارج ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــی ب طباطبای
صفـــر رســـیده اســـت، تصریـــح کـــرد: توســـعه گردشـــگری در شـــرایط 
ـــری  ـــکار دیگ ـــی، راه ـــگری داخل ـــعه گردش ـــه توس ـــک ب ـــز تمس ـــی ج کنون
ـــدن  ـــل ش ـــی تعطی ـــگری داخل ـــعه گردش ـــای توس ـــی از راهکاره ـــدارد و یک ن
پنـــج شنبه هاســـت چـــرا کـــه حداقـــل مســـافرت ها، نیازمنـــد دو شـــب و 

ـــتند. ـــفر هس ـــرای س ـــه روز ب س
وی افـــزود: در وهلـــه اول بســـتر توســـعه گردشـــگری، تعطیـــل شـــدن 
پنـــج شنبه هاســـت و در مراحـــل بعـــدی می تـــوان بـــه دنبـــال توســـعه 
گردشـــگری بـــا ارائـــه تســـهیات ســـفر بـــه کارمنـــدان از ســـوی دولـــت 
ـــا  ـــید ام ـــتری بخش ـــق بیش ـــش رون ـــن بخ ـــه ای ـــابه ب ـــوارد مش ـــایر م و س

بســـتر هـــر نـــوع اقدامـــی وجـــود تعطیـــات اســـت.

ـــراث  ـــگاه می ـــی پژوهش ـــت علم ـــو هیئ عض
ـــن  ـــود چندی ـــگری از وج ـــی و گردش فرهنگ
کتیبـــه فارســـی دری در دیـــوار شـــهر 
دربنـــد جمهـــوری داغســـتان فدراســـیون 
ـــِی  ـــت جهان ـــده ثب ـــق پرون ـــت: طب ـــر گف ـــی رضوانف ـــر داد.مرتض ـــیه خب روس
دربنـــد در یونســـکو )۲۰۰۳میـــادی(، دیـــوار دربنـــد جمهـــوری داغســـتان 
روســـیه نمـــادی از معمـــاری ساســـانی اســـت کـــه ۱۵۰۰ ســـال کارکـــرد 
ـــط  ـــری، توس ـــوار ۴۰ کیلومت ـــن دی ـــه وی، ای ـــت.به گفت ـــته اس ـــی داش دفاع
ــگان  ــه آذربایـ ــت از منطقـ ــرای حفاظـ ــیروان بـ ــدش انوشـ ــاد و فرزنـ قبـ
ـــط  ـــه خ ـــه ب ـــن کتیب ـــوی، چندی ـــه پهل ـــدای از ۳۲ کتیب ـــده و ج ـــداث ش اح
ـــگر  ـــن پژوهش ـــاره دارند.ای ـــت آن اش ـــه مرم ـــًا ب ـــه غالب ـــِی دری دارد ک فارس
ـــوار ذوالقرنیـــن  ـــد همـــان دی ـــوار دربن ـــاد عامـــه، دی ـــق اعتق ـــح کـــرد: طب تصری
ـــر  ـــم ذک ـــرآن کری ـــل و ق ـــورات، انجی ـــه در ت ـــت ک ـــکندر( اس ـــِد س ـــا س )ی
ـــح شـــود،  ـــوم یأجـــوج و مأجـــوج فت ـــوار توســـط ق ـــه دی ـــی ک شـــده و هنگام
ـــد  ـــتان دربن ـــز شهرس ـــد، مرک ـــد. َدرَبن ـــی رس ـــرا م ـــت ف ـــا قیام ـــر ی روز حش

ــمت  ــن قسـ ــزر در جنوبی تریـ ــای خـ ــیه دریـ ــدری در حاشـ ــهری بنـ شـ
فدراســـیون روســـیه واقـــع شده اســـت. ایـــن شـــهر بـــه لحـــاظ اهمیـــت 
ـــر ١١9 هـــزار و ۲۰۰  ـــغ ب ـــی بال ـــا جمعیت ـــوری داغســـتان ب ـــن شـــهر جمه دومی
نفـــر )آمـــار ســـال ۲۰۱۰( اســـت.  آذربایجانی هـــا، لزگی هـــا و تبرســـری ها 
ــز  ــد مرکـ ــد. دربنـ ــکیل می دهنـ ــهر را تشـ ــن شـ ــاکنان ایـ ــترین سـ بیشـ
ـــای  ـــان کوه ه ـــر دشـــت ســـاحلی باریکـــی می فرهنگـــی داغســـتان اســـت و ب
ـــی  ـــری شـــمال غرب ـــٔه ۲۲۵ کیلومت ـــه فاصل ـــای خـــزر، ب ـــاز و دری ـــر قفق بزرگت
ـــن  ـــت. ای ـــط اس ـــو مرتب ـــه باک ـــاده ب ـــن و ج ـــا راه آه ـــت و ب ـــع اس ـــو واق باک
ـــن باغســـتان ها، صنعـــت  ـــع نفـــت و گاز طبیعـــی و همچنی ـــه دارای مناب ناحی
ماهی گیـــری و کارخانه هـــای تهیـــه مـــواد غذایـــی و نســـاجی است.شـــهر 
ـــیروان  ـــد و انوش ـــا ش ـــد بن ـــانی تجدی ـــم ساس ـــاد یک ـــت قب ـــه دس ـــد ب دربن
آن را مســـتحکم گردانیـــد و در ۲۲هجـــری قمـــری بـــه دســـت اعـــراب گشـــوده 
ـــوی  ـــاس صف ـــاه عب ـــار ش ـــود، یکب ـــاهان ب ـــد روزگاری در دســـت شروان ش ش
ـــه  ـــد و در ۱۷۹۶ میـــادی ب ـــرکان پـــس گرفتن ـــار دیگـــر نادرشـــاه آن را از ت و ب
ـــاخت. ـــدا س ـــران ج ـــتان آن را از ای ـــان گلس ـــاد و پیم ـــا افت ـــت روس ه دس

سنا
 ای

س:
عک

یـک بـرج از دو بـرِج کبوترخانـه  تاریخـی نجف آبـاد در 
از سـال ها بی توجهـی و تخریـِب بخـِش  بعـد  اصفهـان 
زیـادی از آن، تملـک شـده تـا بـا تـاِش شـهرداری این 

اثـر تاریخـی بـه مـرور روی آرامـش ببینـد.
محمـد مغـزی، شـهردار نجف آبـاد اصفهـان در گفت وگـو 
بـا ایسـنا بـا اشـاره بـه تقـارن هندسـی ایـن برج هـاِی 
می کنـد:  بیـان  آن  کنـاری  متعلقـات  و  چهارگـوش 
متاسـفانه ایـن برج هـا در حـال تخریـب شـدید هسـتند 
از آن هـا تخریـب و بـه مـرور  و تـا کنـون بخش هایـی 

شـده اند. حـذف 
او تملـک و آزادسـازی برج هـای صفـا را یک درخواسـت 
عمومـی از سـوی مـردم و انجمـن دوسـتداران میـراث 
فرهنگـی نجف آبـاد می دانـد و ادامـه می دهد: شـهرداری 
نجف آبـاد بـا وجـود مشـکات امـروزی از نظـر اعتبارات، 
عـزم خـود را جـزم کـرد و وارد ایـن موضـوع شـد و بـا 
توجـه بـه تعـدد مالـکان ایـن اثـر تاریخـی کـه دو فامیل 
بـزرگ در نجف آبـاد هسـتند بـرای تملـک و آزادسـازی و 

در نهایـت سـاماندهی آن هـا وارد شـد.
وی بـا اشـاره بـه تعـداد زیـاِد مالـکان بـا توجـه بـه گـذر 
زمـان کـه باعـث فـوِت مالـکان اصلـی و تعدد وارثـاِن دو 
مالـک شـده اسـت، می گویـد: خوشـبختانه درصـدی از 
ایـن مجموعـه یعنـی یکـی از برج هـا، بعـد از توافـق بـا 
یکـی از فامیل هـا بـا اعتبـاری حـدود پنج میلیـارد تومان 
خریـداری شـد و در حـال حاضـر نیـز در حـال صحبت با 
مالـک دوم هسـتیم تـا بـرج بعـدی را تملـک کنیـم، هر 
چنـد شـاید برخـی از نظـرات مالـکان بـرای واگـذاری بنا 
خـارج از عـرف باشـد، امـا شـهرداری همـه تـاش خـود 
را انجـام می دهـد. او بـا ایـن وجـود از راه هـای قانونـی 
دیگـری هـم خبـر می دهد که امـکان تملـک دومین برج 
از تملـک  نیـز مهیـا می کنـد و اضافـه می کنـد: بعـد  را 
شـاید مجبـور شـویم مبالـغ زیادتـری بـه نسـبت خریـِد 
مجموعـه بـرای بازسـازی پرداخـت کنیـم و آن را بعـد از 

سـاماندهی و مرمـت در اختیـار مـردم قـرار دهیـم.

سوژه برج های 
چهارگوش 

نجات پیدا کردند

لودرها در دل »الوند«

فقط 4۰۰ متر از الوند ثبت ملی شده است

جاده کشــی  کــه  طبیعــت  هرجــای 
می شــود، بــه مــرور حضــورِ انســان 
و در ادامــه ایجــاد تســهیات دیگــر 
ــرای او آغــاز می شــود. ایــن موضــوع  ب
این بــار گریبــان کوهســتان الونــد را 
ــراث  ــوان می ــه عن ــی از آن ب ــه بخش ک
ــت  ــدان در فهرس ــتان هم ــی اس طبیع
ــه ثبــت رســیده  ــی کشــور ب ــراث مل می

ــت. ــه اس گرفت
بــه گــزارش ایســنا، دشــت میشــان 
در مســیر قلــه الونــد در طــول پنــج 
ــار درگیــر  ســال گذشــته بــرای دومین ب

ــار بــه  زیرســازی هایی اســت کــه هــر ب
ــگ   ــور پررن ــی از حض ــه  تاق ــک نقط ی
ســاخِت  از  بعــد  می رســد.  انســان 
ســاختمانی کــه امــروز بــه یــک قــرارگاه 
بــزرگ بــرای هال احمــر تبدیــل شــده، 
ــال  ــان در ح ــاده  میش ــیرِ ج ــاال مس ح
ــه   ــه گفت ــد ب ــت؛ هرچن ــازی اس زیرس
ــه  ــط ب ــرار اســت فق ــروژه ق ــران پ کارگ
ــا مســائل  ــود، ام ــم ش ــکاری خت درخت

ــتند. ــار نیس ــم دور از انتظ ــر ه دیگ
ــت های  ــی از پس ــتویی یک ــز پرس پروی
اینســتاگرامی خــود را بــه آغــاز دوبــاره  
جاده کشــی در مســیر الونــد اختصــاص 
ــو رو خــدا دســت از  داد و نوشــت: »ت
تخریــب ایــن آثــار و میــراث  فرهنگــی 

برداریــد.« حســین زنــدی  - فعــال 
در   – همــدان  فرهنگــی  میــراث 
گفت وگــو بــا ایســنا تعطیــات عیــد 
ــاز  ــرای آغ ــب ب ــی مناس ــر را فرصت فط
ــت  ــاده راه باالدس ــیر پی ــازی مس زیرس
دهکــده گنجنامــه در مســیر دشــت 

میشــان عنــوان می کنــد.
 او بــا اشــاره بــه پیــاده راه معــروف 
بــه زیگــزاگ  کــه کوهنوردهــا از میــدان 
میشــان بــه ســمت قلــه می رفتنــد، 
بــود  ایــن  زمزمــه  می دهــد:  ادامــه 
ــود و  ــی ش ــت جاده کش ــرار اس ــه ق ک
ــر  ــد هال احم ــی مانن ــای مختلف نهاده
ــز  ــه نی ــن گنجنام ــووالن تله کابی و مس
ــا  ــد، ام ــی شــدن آن بودن ــر اجرای پیگی

ــتگاه ها  ــی دس ــمت برخ ــار از س ــر ب ه
نهادهــای  یــا  ماننــد شــورای شــهر 
دیگــر مخالفت هایــی می شــد، ولــی 
ــام  ــال انج ــه در ح ــانی ک ــار کس این ب
زیرســازی ها هســتند، می گوینــد بــا 
ــد. ــع طبیعــی در حــال کارن مجــوز مناب
در  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــای  ــز تخریب ه ــته نی ــال های گذش س
انجــام شــده  و بــا لــودر جــاده را تخــت 
کــرده بودنــد تــا ماشــین های ســنگین  
ــد:  ــه می کن ــد، اضاف ــاال برون ــد ب بتوانن
ــه چشــم می بینیــم  ــار خودمــان ب این ب
در  شــن ریزی  بــا  جاده ســازها  کــه 
حــال زیرســازی هســتند تــا در نهایــت 

ــود. ــفالت ش آس
زنــدی بــا تاکیــد بــر این کــه هــر جایــی 
جاده کشــی شــده،  طبیعــت  در  کــه 
ــازی  ــت شهرک س ــال آن نخس ــه دنب ب
شــده اســت، می افزایــد: بــه مــرور 
انســان،  حــد  از  بیــش  حضــور  بــا 
ــد  ــت؛ مانن ــده اس ــاد ش ــب ایج تخری
ــی  ــا برخ ــران ی ــانات ته ــه لواس منطق
مناطــق اســتان البــرز. دیدیــم چــه 
بــر ســر طبیعــت آمــد و بــه مــرور 

شــد. شهرک ســازی 
ایــن فعــال میــراث فرهنگــی ایــن 
می دانــد  حالــی  در  را  فعالیت هــا 
کــه بخشــی از کوهســتان الونــد در 
ــت رســیده  ــه ثب ــی ب ــار مل فهرســت آث
و می گویــد: بــه همیــن دلیــل بایــد 
ــه  ــی توج ــراث فرهنگ ــن می ــه قوانی ب
کــرد، امــا هنــوز مشــخص نیســت 
ایــن  پیگیــر  نهــاد  کــدام   دقیقــا 
جاده ســازی اســت، امــا درهــر صــورت 
ــای  ــا امض ــی ب ــن پروژه های ــاز چنی آغ

محیــط  و  طبیعــی  منابــع  مدیــران 
رضــوان  می شــود.  انجــام  زیســت 
کمیســیون  رییــس   - سلماســی 
فرهنگــی شــورای شــهر همــدان – کــه 
صبــح سه شــنبه )ششــم خــرداد( بعــد 
از دیــدن تصاویــری کــه از آســفالت 
طبیعــی  میــراث  مســیرِ  کشــیدن 
میشــان در فضــای مجــازی منتشــر 
شــده بــود، از ایــن منطقــه دیــدن 
ــنا،  ــا ایس ــو ب ــت، در گفت وگ ــرده اس ک
ــد  ــفانه کوهســتان الون ــد: متاس می گوی
بــه عنــوان میــراث طبیعــی منطقــه 
را از ارتفــاع  ســه هزار متــر بــه بــاال 
ثبــت  طبیعــی  میــراث  فهرســت  در 
ــاع ۳۴۰۰  ــه ارتف ــه ب ــا توج ــد. ب کرده ان
ــر  ــط ۴۰۰ مت ــی فق ــد، یعن ــری الون مت
ملــی  میــراث  فهرســت  در  الونــد  از 

ــه اصــا  ــت رســیده؛ اقدامــی ک ــه  ثب ب
چــون  نیســت،  آن  پشــت  منطقــی 
ثبــت  دیگــر بخش هــای کوهســتان 

ند. نشــده ا
بــه وجــود مشــکات  اشــاره  بــا  او 
الونــد  کوهســتان  در  کــه  زیــادی 
می کنــد:  اظهــار  دارد،  وجــود 
زیــادی  بی دلیــِل  ساخت وســازهای 
ــتان  ــف در کوهس ــای مختل ــه بهانه ه ب
الونــد رخ می دهنــد. از ســوی دیگــر 
ــه  ــایر در منطق ــاِد دام و عش ــورِ زی حض
ــدون برنامــه افزایــش داشــته اند  کــه ب
اضافــه  مشــکات  ایــن  بــه  نیــز 
کــرده اســت. در ایــن شــرایط بایــد 
پاســخگوی  مختلــف  دســتگاه های 
ــد  ــه الون ــه در منطق ــی باشــند ک اتفاقات

می آیــد. پیــش  همــدان 

البـرز  اسـتان  فرهنگـی  میـراث  معـاون 
گفـت: بـا وزارت میـراث فرهنگـی در حال 
رایزنـی هسـتیم تـا بتوانیم موزه باسـتان 
شناسـی اسـتان را در فضـای مناسـب و 
قابـل دسـترس عمـوم راه انـدازی کنیـم.
علیرضـا دهقـان مهرجـردی در گفت وگو با 
ایسـنا اظهار کـرد: محوطه ازبکـی با بیش 
از ۸۰ هکتار وسـعت، خاستگاه اولین بنای 
خشـت سـاز بشـر اسـت و طی سـال های 
گذشـته به واسـطه کاوش هـای زیادی که 
در آن انجـام شـده اشـیاء و آثـار میراثـی 
فراوانی از این محوطه کشـف شـده است.

وی بـا بیـان اینکـه بخشـی از ایـن آثـار 
کشـف شـده از محوطـه ازبکی در اسـتان 
و بخشـی دیگـر در مـوزه سـایر اسـتان ها 
نگهـداری می شـود، توضیـح داد: با توجه 
به اینکه البرز فاقد موزه باسـتان شناسـی 
اسـت امـکان نگهـداری تمامـی ایـن آثـار 
و نمایـش عمومـی آنهـا در اسـتان وجـود 
ندارد.ایـن مسـئول اضافـه کـرد: بـا وزارت 
میـراث فرهنگـی در حـال رایزنی هسـتیم 
تا بتوانیم موزه باسـتان شناسـی استان را 
در فضای مناسـب و قابل دسـترس عموم 

راه انـدازی کنیم.

دهقـان مهرجردی تاکید کـرد: عاوه براین 
محوطـه  در  ای  مـوزه  سـایت  بنـا شـده 
ازبکـی راه انـدازی شـود کـه بـرای این کار 
نیـاز بـه زیرسـاخت هایی مثـل جامایـی 
سـرویس بهداشـتی، نمازخانـه و ... داریم 

میـراث  فرهنگـی  میـراث  افـزود:  وی   .
هویتـی هر منطـق اسـت بنابرایـن باید از 
محوطـه ازبکـی کـه در سـال های گذشـته 
بـه ثبـت ملی رسـیده بـه خوبی حراسـت 
کـرده و آن را بـه دیگـران معرفـی کنیـم.

خاستگاه نخستین خشت دست ساز 
بشر موزه باستان شناسی ندارد

دست سودجویان به اشیای 
تاریخی گرمسار نرسید

صنایع دســتی  و  میراث فرهنگــی، گردشــگری  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
اســتان ســمنان گفــت: ســه حفــار غیرمجــاز هنــگام تــاش بــرای دســتیابی 
ــی غامــی  ــه در گرمســار دســتگیر شدند.ابوالقاســم کربای ــه اشــیای عتیق ب
ــزارش دوســتداران  ــر اســاس گ ــرد: ب ــا اعــام ک ــه رســانه ه روز چهارشــنبه ب
ــگان حفاظــت  ــان ی ــاری در گرمســار، کارکن میراث فرهنگــی در خصــوص حف
بــه محــل اعــزام شــدند و در عملیاتــی ســه نفــر از حفــاران غیرمجــاز را هنــگام 
حفــاری بــرای بــه دســت آوردن اشــیای عتیقــه دســتگیر کردنــد.وی بــا اشــاره 
بــه نافرجــام مانــدن ســودجویان اشــیای تاریخــی در ایــن عملیــات، افــزود: 
یــک دســتگاه فلزیــاب بــه همــراه ادوات حفــاری از ایــن افــراد توقیــف شــد 
و پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضایــی و ارســال پرونــده بــه همــراه متهمــان 
بــه فرماندهــی انتظامــی شهرســتان گرمســار، موضــوع از طریــق واحــد 
ــان و دوســت  ــت: هموطن ــری اســت.وی گف ــی اداره کل در حــال پیگی حقوق
ــداری،  ــظ امانت ــا حف ــود را ب ــای خ ــد گزارش ه ــی می توانن داران میراث فرهنگ
از طریــق ســامانه خبــری بــه شــماره تلفــن ۳۱۷۰۵ اعــام کننــد تــا در کمترین 
ــی و  ــروی انتظام ــی نی ــا هماهنگ ــزارش، ب ــت گ ــد صح ــس از تأیی ــان پ زم

دســتور قضایــی بــه موضــوع رســیدگی شــود.

ته
نک

سلماسـی از یـک سـو شـهرداری را دارای سـهم اندکـی از ایـن 
اتفاقـات می دانـد، از سـوی دیگر منابـع طبیعی و امـور اراضی 
جهادکشـاورزی و امور عشـایر را جزء دسـتگاه هایی می داند که 
بایـد بـا ورود به ایـن بحث از آسـیب های واردشـده به محوطه 
جلوگیـری کننـد.او اضافـه می کنـد: در بازدیـدی کـه داشـتم، 
فقـط منطقـه را دیـدم کـه لـودر تـا انتهـای جـاده تدارکاتـی 
میـدان میشـان کار انجـام می دهـد، منطقـه را تسـطیح کـرده 
و درختـکاری انجـام می شـود، هـر چنـد خودشـان می گویند 
کار در همیـن حـد اسـت و بیشـتر از تسـطیح منطقـه نیسـت.
ایـن عضو شـورای شـهر همدان با تاکیـد بر لزوم حضـورِ جدِی 
دسـتگاه های مختلـف ماننـد منابـع طبیعی و محیط زیسـت 
بـرای برطـرف کـردِن ایـن مشـکل ادامـه می دهـد: بایـد همه  
متولیـاِن مرتبـط با این اتفـاق وارد شـوند و توضیـحِ الزم را در 
ایـن زمینـه بدهنـد کـه اتفاقـاِت رخ داده بر چـه پایه و اسـاِس 
علمـی بـوده اسـت، چیـزی که مـن دیدم آسـیب بـود و اصال 
امیـدوار نیسـتم اتفاقـات رخ داده در جهِت مثبت بوده باشـد.

میراثگردشگری

کشف ۲ شی تاریخی در رشتخوارتعطیلی دوباره اماکن گردشگری در چابهار
میراث فرهنگـی،  رئیـس 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
توجـه  »بـا  گفـت:  چابهـار 
و  ویـروس کرونـا  بـه شـیوع 
وضعیـت قرمـز چابهـار، تمامـی تأسیسـات و اماکـن 
گردشـگری ایـن شهرسـتان دوبـاره تعطیـل شـدند.«
عمومـی  روابـط  از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
صنایع دسـتی  و  میراث فرهنگـی، گردشـگری  اداره کل 
روز  بلـوچ زاده  عبدالحمیـد  بلوچسـتان،  و  سیسـتان 
۷ خـرداد مـاه ۹۹ اظهـار کـرد: »بـر اسـاس تصمیـم 
ویـروس کرونـا،  بـا  مبـارزه  و سـتاد  تأمیـن  شـورای 
هتل هـا،  شـامل  پذیرایـی  و  اسـکان  اماکـن  تمامـی 

مهمان پذیرهـا،  بوم گردی هـا،  آپارتمان هـا،  هتـل 
مجتمع هـای تفریحـی و رسـتوران های زیـر نظـر اداره 
میراث فرهنگـی, گردشـگری و صنایع دسـتی تـا اطـاع 

شـدند.« تعطیـل  ثانـوی 
او گفـت: »بـا متخلفانـی که بـا برگزاری تـور و پذیرش 
مهمـان در اماکـن و تأسیسـات گردشـگری، سـامت 
قانونـی  برخـورد  اندازنـد،  مـی  خطـر  بـه  را  مـردم 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  رئیـس  می شـود.« 
تقاضـا  هموطنـان  »از  افـزود:  چابهـار  صنایع دسـتی 
می کنیـم تـا از بیـن رفتـن ایـن بیمـاری بـه چابهـار 
سـفر نکننـد تـا سـامت خودشـان و مـردم منطقـه بـه 

نیفتـد.« خطـر 

میراث فرهنگـــی،  مدیـــر 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
رشـــتخوار از کشـــف دو شـــیء 

ــر داد. ــی خبـ تاریخـ
به گـــزارش میراث آریـــا به نقـــل از روابـــط عمومـــی 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ ــی، گردشـ اداره کل میراث فرهنگـ
ــنبه 7  ــاب روز چهارشـ ــم کامیـ ــوی، کاظـ ــان رضـ خراسـ
ـــن  ـــزود: »ای ـــر اف ـــن خب ـــام ای ـــا اع ـــاه ١٣99 ب خردادم
ـــتخوار  ـــی رش ـــس آگاه ـــط پلی ـــی توس ـــیء تاریخ دو ش
ـــی داشـــت، کشـــف  ـــده قضای ـــه پرون ـــزل متهمـــی ک از من
ـــروی  ـــا نی ـــل ب ـــی و تعام ـــت: »در هماهنگ ـــد.«او گف ش
انتظامـــی شهرســـتان ایـــن اشـــیا کـــه شـــامل یـــک عـــدد 

پیه ســـوز و یـــک عـــدد ظـــرف فلـــزی اســـت، بـــرای 
کارشناســـی بـــه اداره رشـــتخوار تحویـــل داده شـــد.«مدیر 
صنایع دســـتی  و  گردشـــگری  میراث فرهنگـــی، 
ـــرای  ـــیا ب ـــن اش ـــی ای ـــس از بررس ـــزود: »پ ـــتخوار اف رش
آسیب شناســـی، آفت زدایـــی، پاکســـازی، مرمـــت و 

کارشناســـی بـــه اداره کل اســـتان ارســـال شـــد.«
ـــل  ـــیر مراح ـــرای س ـــم ب ـــن مته ـــده ای ـــت: »پرون او گف
ـــاب  ـــد.« کامی ـــتان ش ـــات شهرس ـــل مقام ـــی تحوی قضای
افـــزود: »پـــس از اقدامـــات مرمتـــی و طـــی شـــدن 
ـــه  ـــده در خان ـــی کشف ش ـــیای تاریخ ـــل اداری، اش مراح
ـــد  ـــته خواه ـــش گذاش ـــه نمای ـــتخوار ب ـــی رش ـــوزه قرائ م

ـــد.« ش

رنا
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بـه  اشـاره  بـا  مراغـه  دامپزشـکی  رییـس 
واکسـینه  دام ها علیه بیماری های مشترک 
و واگیـر گفـت: در طـول سـال گذشـته و در 
بخـش مبارزه با بیماری ها، ۸۲۷ هـزار و ۱۹۱ 

نوبت سر دام واکسینه شدند.
علـی پاشـائی در تشـریح عملکـرد یکسـاله 
گـوی  و  گفـت  در  و  مراغـه  دامپزشـکی 
اختصاصـی بـا ایرنـا افـزود: بیمـاری یابـی، 
مراقبـت فعال بیمـاری های واگیـردار دام و 
طیور، خونگیری و آزمایش تشـخیص سـل 
و بروسـلوز و کنترل بهداشـتی اماکن عرضه 
فـرآورده های خام دامی به صورت مسـتمر، 
از دیگـر اقدامـات این اداره در سـال گذشـته 
بـود.وی بـا اشـاره بـه انجـام تسـت سـل و 
بروسـلوز و مشمشـه در ایـن مـدت اضافـه 
کـرد: در این راسـتا، خونگیـری از ۵۴۲ راس 

گاو، گوسـاله، گوسـفند و بـز و انجـام تسـت 
سـل گاوی بـر روی ۶۱۸ راس گاو و تسـت 
مشمشـه برای ۸۳ راس اسـب انجام شـده 
اسـت، شهرسـتان مراغه با بیش از ۹۱۲ هزار 
واحـد دامـی و تولیـد سـاالنه شـش هـزار و 
۷۰۰ تن گوشـت قرمز، رتبه سـوم آذربایجان 
شـرقی را در ایـن زمینـه به خـود اختصاص 

داده است.

بازرسی بهداشتی بیش از 3.۸ 
میلیون قطعه دام و طیور در مراغه

پاشـائی گفـت: در طول سـال گذشـته، سـه 
میلیـون و ۸۱۴ هـزار و ۸۰۳ قطعـه انواع دام 
و طیـور در کشـتارگاه هـای ایـن شهرسـتان 
توسط کارشناسان دامپزشـکی مورد بازرسی 

بهداشتی قرار گرفته است.
در  مـدت،  ایـن  در  همچنیـن  افـزود:  وی 

کشـتارگاه های طیـور این شهرسـتان تعداد 
۳ میلیـون و ۷۶۶هـزار و ۵۷۲ قطعـه مـورد 
بازرسـی قـرار گرفتـه و تعداد ۱۹هـزار و ۴۶۷ 
قطعـه طیور بـه وزن ۴۱ هزار کیلوگرم معدوم 
شده است.پاشـایی اضافه کرد: همچنین در 
ایـن مدت تعداد ۴۸هزار و ۲۳۱ الشـه گاوی 
و گوسـفندی در کشـتارگاه دام مراغـه نیـز 
مورد بازرسـی بهداشـتی قرار گرفتـه و تعداد 
انسـانی  مصـرف  غیرقابـل  الشـه   ۱۶۵
تشـخیص داده شـده و چهـار هـزار و ۸۳۰ 

کیلوگرم گوشت ضبط موضعی شده است.

صدور مجوز جوجه ریزی برای 
بیش از سه میلیون قطعه جوجه

رییـس اداره دامپزشـکی مراغـه گفـت: در 
طول سـال گذشـته، برای سـه میلیون و ۸۵ 
هـزار و ۴۰۰ قطعـه از سـوی ایـن اداره مجـوز 

جوجه ریزی صادر شده است.
پاشـائی افزود: همچنین مجوز برای ۵۹هزار 
و ۷۰۶ کنـدوی زنبورعسـل نیـز از سـوی اداره 
شـده  صـادر  شهرسـتان  ایـن  دامپزشـکی 
اسـت .سـاالنه بیـش از ۲۰ هـزار تـن تخـم 
مـرغ در ۷۰ واحـد پـرورش مرغ تخـم گذار و 
۸ هـزار و ۲۰۰ تـن گوشـت مـرغ در مراغـه 

تولید می شود.
حمـل  گواهـی  صـدور  بـه  اشـاره  بـا  وی 
بیـان  دامـی  خـام  مـواد  و  دام  بهداشـتی 

داشـت ادامـه داد: در طول  سـال ۹۸ گواهی 
حمـل بـرای ۱۱۳ هـزار کیلوگـرم تخـم مـرغ 
خوراکـی، ۸۵۳هـزار و ۸۰۰ قطعه مرغ زنده و 
پنـج هـزار و ۳۹۱ راس گوسـفند صادر شـده 
اسـت.وی اضافـه کـرد: در ایـن مـدت ۱۶۱ 
مـورد بازدیـد کارشناسـی جهـت صـدور یـا 
تمدید پروانه دامداری، کشـتارگاه، مرغداری، 
کارخانجـات تولید فـراورده های خـام دامی 
و خـوراک دام و طیـور در ایـن شهرسـتان 

انجام شده است.     

مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای 
نفتــی ایــران گفــت: ارومیــه بــا راه انــدازی انبــار نفــت 
ــن  ــام شــهید ســلیمانی مزی ــا ن ــد خــود کــه ب جدی
شــده، بــه مرکــز صادراتــی فرآورده هــای نفتــی 

تبدیل می شود.
کرامــت ویــس کرمــی عصــر روز سه شــنبه در بازدیــد 

از تاسیســات و عملیــات انبــار نفــت ارومیــه افــزود: 
زیرســاخت های مطلوبــی از نظــر فنــی در طــرح انبــار 
نفــت ۱۱۸ میلیــون لیتــری ارومیــه ایجــاد شــده و بــا 
تکمیــل نهایــی تــا پایــان ســال جــاری، ایــن انبــار 

هاب صادراتی سوخت خواهد شد.
وی اضافــه کــرد: یکــی از اهــداف راهبــردی شــرکت 

ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی، افزایــش میــزان 
صــادرات ســوخت بــه کشــورهای همســایه اســت که 
ــت  ــار نف ــدازی انب ــا راه ان ــد ب ــی توان ــم م ــن مه ای

ارومیه در منطقه شمال غرب محقق شود.
ــیار  ــبانه روزی بس ــادی و ش ــرد:کار جه ــان ک وی بی
خوبــی در منطقــه ارومیــه در شــرایط بحرانــی کرونــا 
بــرای تامیــن ســوخت مــورد نیــاز همــه بخــش هــا 

صورت گرفت که ستودنی است.
مدیــر شــرکت پخــش فــرآورده هــای نقتــی منطقــه 
ارومیــه نیــز در ایــن بازدیــد گفــت: ایــن منطقــه در 
خدمــات  ارائــه  و  فرایندهــا  کــردن  مکانیــزه 

الکترونیکی به مشتریان پیشتاز بوده است.
ــرگ  احمــد مجــرد افــزود: الکترونیکــی کــردن کاالب

ــف  ــی ال ــرم الکترونیک ــی ف ــفید و طراح ــت س نف
مصــرف کننــدگان از جملــه اقداماتــی اســت کــه در 

این راستا انجام شده است.
انبــار نفــت شــهید ســلیمانی ارومیــه، بزرگتریــن انبار 
ــار  ــوده کــه در ۵۰ هکت نفــت شــمال غــرب کشــور ب
زمیــن و ظرفیــت ۱۲۰ میلیــون لیتــر در حومــه 

ارومیه احداث شده است.
در ایــن انبــار، ۳۸ ســکوی تخلیــه و بارگیــری 
آخریــن  بــا  و  بــوده  فعــال  همزمــان  به طــور 
ســاخته  و  طراحــی  دنیــا  روز  اســتانداردهای 

شده است.
ــام شــهید ســپهبد  ــه ن ــار ۱۸ دی امســال ب ــن انب ای

حاج قاسم سلیمانی نامگذاری شد.

واکسیناسیون بیش از ۸2۷ هزار 
نوبت سر دام در مراغه

ارومیه به مرکز صادراتی فرآورده های 
نفتی تبدیل می شود

بیمه نخیالت خوزستان تا ۱۵خرداد 
تمدید شد

خوزستان

بانــک  بیمــه ای  رییــس گــروه خدمــات 
بیمــه  گفــت:  خوزســتان  کشــاورزی 
نخیــات خوزســتان تــا ۱۵خــرداد ۱۳۹۹ 
بــرای ســومین بــار در ســال زراعــی جــاری 
ــداران از  ــتر باغ ــدی بیش ــور بهره من ــه منظ ب

مزایای آن تمدید شــد.
محمــد آاللــه  از باغــداران اســتان خواســت 
ــد شــده محصــول خــود را  در فرصــت تمدی
در برابــر حــوادث غیرمترقبــه و آفــات بیمــه 

کنند.
وی گفت:تاکنــون از مجمــوع ۲۸هــزارو ۵۰۰ 
هکتــار نخیــات بــارور خوزســتان ، ۱۶هــزار 
صنــدوق  زیرپوشــش  آن  ۳۳۰هکتــار  و 
ــه  ــرار گرفت ــاورزی ق ــوالت کش ــه محص بیم
اســت کــه در مقایســه بــا ســال زراعــی 
ــان  ــش نش ــد کاه ــدود ۴۰درص ــته ح گذش

می دهد.
بانــک  بیمــه ای  رییــس گــروه خدمــات 
ــش از  ــه داد:بی ــتان ادام ــاورزی خوزس کش
را  نخیــات  بیمــه  حــق  ســهم  از  نیمــی 
امنیــت  از  حمایــت  منظــور  بــه  دولــت 
ــن  ــد بنابرای ــت می کن ــور پرداخ ــی کش غذای
بــار  بیمــه نخیــات خــود  بــا  باغــداران 

مالی زیادی متحمل نمی شــوند.
شــیوع  از  ناشــی  مخاطــرات   ، آاللــه 
ویــروس کرونــا را دلیــل اصلــی کاهــش 
ســوی  از  خوزســتان  نخیــات  بیمــه 

بیان کرد.   باغداران 
خوزســتانی  نخلــداران  وی  گفتــه  بــه 
ــه  ــود ب ــات خ ــه نخی ــرای بیم ــد ب می توانن

صورت مجازی یــا حضوری اقدام کنند.
مبنــای بیمــه نخیــات بــر اســاس هــر 
نخــل اســت. هــر هکتــار حــدود ۱۵۰ اصلــه 

نخــل بارور و غیربارور دارد.

بــر اســاس اعــام ســازمان جهادکشــاورزی 
نخیــات  زیرکشــت  ســطح  خوزســتان 
بــه  فعلــی  هکتــار  ۴۱هــزار  از  اســتان 
 ۱۴۰۴ ســال  افــق  در  هکتــار  ۵۵هــزار 

رسید. خواهد 
تنــوع  از  خوزســتان  خرمــای  محصــول 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت ب ــوردار اس ــی برخ خوب
ــد  ــتان تولی ــا در اس ــم خرم ــدود ۷۵ رق ح
ــوار  ــر خان ــزار نف می شــود و معیشــت ۴۰ ه
از خرمــا و فرآورده هــای وابســته بــه آن 

می شود. تامین 
ســاالنه حــدود۱۹۰ هــزار تــن خرمــا ، خــارک 
ــود  ــت می ش ــتان برداش ــب در خوزس و رط
بــا  تــن  هــزار   ۸۵ میــزان  ایــن  از  کــه 
ــون دالر در ســال  ــادل ۱۲۰ میلی ارزشــی مع
بــه خــارج از کشــور صــادر شــده و بخشــی 
ــازار  ــتان و ب ــل اس ــرف داخ ــه مص ــز  ب نی

اســتان های دیگر می رسد.
ــتان از  ــب در خوزس ــارک و رط ــت خ برداش
می شود.برداشــت  شــروع  تیــر  ابتــدای 
ــدت ۴۰  ــه م ــهریور ب ــر ش ــز اواخ ــا نی خرم

روز ادامه دارد.
ــارور و  ــل ب ــه نخ ــون اصل ــدود ۴.۵ میلی ح
ــا در خوزســتان وجــود دارد.  ــارور خرم غیرب
جنــوب  نخیــات  از  مهمــی  بخــش 
ــی  ــم بعث ــان تجــاوز رژی خوزســتان در جری
عــراق بــه خــاک جمهــوری اســامی ایــران 
و بخشــی نیــز بــه دلیــل شــوری آب کارون 
نابــود  اخیــر  ســال های  در  ارونــدرود  و 

شــده یا به شدت آسیب دید.
آبــادان ، خرمشــهر ، شــادگان ، بهبهــان ، 
ــی  ــای اصل ــت آزادگان کانون ه ــواز و دش اه

نخیات خوزســتان هستند.

سودوکو شماره ۱۷4۰

پاسخ سودوکو شماره ۱۷39

افقی
 ۱ - مخفف گاه گاه - فوتبالیســت 

ســال اروپا در۱۹۹۳، فوتبالیست سال 

جهان ۱۹۹۳ ایتالیا، فوتبالیســت بزرگ 

ایتالیایــی متولد ۱۹۶۷۲ - خوراكی با 

بادمجان كه آب پز كنند و با ماســت یا 

كشــك بخورند - ماه مرداد، تابستان 

- زبانــدار بی زبان، گنگ۳ - پدر عرب 

- دشــمن اصلی موش، گربه - هوای 

گرفته، هوای بارانی۴ - نقشــه انگلیسی 

- اجــازه - تابع و پیرو - مو وارونه۵ 

- پــدر آذری - یونان به گویش یونانی 

- با هم شــوخی و مزاح كردن۶ - نوعی 

موشــک - بر خاف - نخست، ابتدای 

هر چیز، آغاز، مقام قهرمانی۷ - شــاخه 

نورســته - شبدر را گویند - رایحه۸ 

- كلمه پرسشــی، از كلمات استفهام - 

دم - آفرینــش - نگهبانی۹ - قلیل، 

اندك، زیاد نیست،ناچیز،انگشت شمار 

- فیلمــی به كارگردانی تهمینه میانی 

- ســازمان معروف سریال » كمر بندها 

را ببندید «۱۰ - ســال گذشته - گوهری 

ســبز رنگ - از ظروف آشپزخانه، 

منســوب به چین۱۱ - اثری از زیگموند 

فروید - بر مرگ كســی شیون كردن 

- نــا رس، مخترع کاغذ۱۲ - نوعی 

ســاز - واحد نظامی - رسوم، قاعده 

ها و اصل های پذیرفته شــده - شهر 

مذهبی، شــهر سوهان۱۳ - نقاشی 

متحــرك، كارتون - نام درختی۱۴ - 

پنهان داشــتن - اثری از آلفرد دوموسه 

- شــهری در استرالیا۱۵ - فیلمی از 

داریــوش فرهنگ - از جنس فلز پر 

مصرف

عمودی 
۱ - باشــگاه فوتبال اسکاتلندی - 

وســیله ای برای حمل لوازم یدكی۲ 

- كاه فرنگی - ازعناصرشــیمیایی 

باعــدد اتمی ۱۹ - محصول آب و صابون 

- همراه لرز، نشــانه بیماری، باال رفتن 

حرارت بدن۳ - گیاه - تكیه داشــتن 

- همــراه مت - ظرف مركب، كنیزك، 

دوات۴ - قریــن و نظیر - حرف فاصله، 

خمیدگی كاغذ، لنگه بار - کاشــف 

هیدروژن۵ - نام ســبكی از كشتی 

محلــی در ایران - اعتزال، انزوا۶ - راه 

میانبــر، طریق کوتاه - بدار آویختن، 

شــدید، استخوان های پشت - آرواره، 

جانوردریایی - فیل باســتانی، فیل 

مــا قبل تاریخ۷ - فیلمی از تورناتوره 

- نیل فام۸ - از مصالح ســاختمانی 

- پیشــه، کار - دشت - بنای مرتفع۹ 

- اســرار، جمع رمز - هافبک کهنه کار 

اســتقال۱۰ - از مدافعان فرانسه - رود 

آرام، خــم بزرگ - انصاف - ضمیر 

اشــاره، اشاره به دور، از خواهران 

برونتــه۱۱ - صدای زنبور - اطاعت 

كردن - رشــك برنده۱۲ - تیم فوتبال 

اســپانیایی - چو وارونه - فوق۱۳ 

- جزیــره ایتالیایی - پهلوان - پای 

كوچك - مقام و منزلت۱۴ - وســیله 

رفــت وروب - هم ریش - پول ژاپن، 

پول آســیایی، پول قدرتمند آسیا۱۵ - 

مهمانی ازدواج - اســباب دنیوی

جدول شماره ۱۷4۰ اصفهان 

کرونا بیشترین آسیب را به کسب و 
کارهای کوچک وارد کرد

هوشــنگ شــجری افــزود: واحــد هــای بــزرگ بــا اتــکا بــه ذخایــر مالی 
ــود  ــی می ش ــا ناش ــای آنه ــته و اندوخته ه ــود انباش ــه از س ــود ک خ
ــد ولــی واحدهــای میانــی کــه  ــرای بلنــد مــدت دوام بیاورن ــد ب قادرن
ــد  ــی مانن ــر بحــران های ــی هســتند در براب ــن اندوخته های ــد چنی فاق
ــد  ــه داد: واح ــیب پذیرند. وی ادام ــیار آس ــا بس ــاری کرون ــیوع بیم ش
ــه اعتبــارات بانکــی می تواننــد نیازهــای  ــا دسترســی ب هــای بــزرگ ب
مالــی خــود را برطــرف کننــد در حالیکــه موسســه های کوچــک و میانی 
از ایــن امــکان برخــوردار نیســتند و یــا کمتــر برخوردارنــد.  ایــن 
ــان درآمــد  ــا بیــان اینکــه ایــن موضــوع در مــورد صاحب اقتصــاددان ب
هــای ثابــت کــه نمی تواننــد خــود را بــا تــورم انطبــاق دهنــد نیــز مصداق 
دارد، تصریــح کــرد: ایــن دســته از مــردم ممکن اســت در بحــران هایی 
ماننــد شــیوع بیمــاری کرونــا شــغل خــود را از دســت بدهنــد و از طــرف 
دیگــر بــا تــورم قیمت هــا روبــرو می شــوند . وی دربــاره تاثیــر 
ــا در ســطح ملــی گفــت: ایــن موضــوع را  اقتصــادی همه گیــری کرون
می تــوان بــا شــاخص فاکــت مــورد بحــث قــرار داد کــه از جمــع نــرخ 
تــورم و بیــکاری تشــکیل می شود.شــجری، اضافــه کــرد: بــرای ایــن 
شــاخص اقتصــادی چهــار حالــت متصــور اســت کــه در حالــت اول نرخ 
تــورم و نــرخ بیــکاری هــر دو افزلیــش می یابــد کــه بدتریــن حالــت 
اســت.وی بــا بیــان اینکــه در حالــت دوم، نــرخ تــورم افزایــش می یابــد 
ولــی نــرخ بیــکاری کاهــش پیــدا می کنــد، خاطرنشــان کــرد: در ایــن 
حالــت در مراحــل اولیــه رشــد معمــوال دیــده می شــود، تــورم بــه بهایی 
تبدیــل می شــود کــه جامعــه بــرای اشــتغال می پــردازد ایــن 
اقتصــاددان، حالــت ســوم را وضعیتــی دانســت کــه نــرخ تــورم کاهش 
ولــی نــرخ بیــکاری افزایــش می یابــد و افــزود: در ایــن حالــت، 
شــاخص فاکــت بــه دلیــل بیــکاری بــاال مــی رود کــه در بحــران ســال 

۲۰۰۸ میادی )بحران بدهی( این حالت در دنیا دیده شد .

 پیام
 ایران

مبارزه با ملخ های مراکشی در ۱۵ هزار هکتار از اراضی قزوین
عملیات مقابله با ملخ های مراکشی در سطح ۱۵ هزار هکتار از اراضی باغی و زراعی کشاورزی استان قزوین در حال انجام است.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی قزوین اظهار داشت: با توجه به اقدامات به موقع و پیشگیرانه، تاکنون خسارت خاص 
و قابل توجهی از ناحیه این آفت به باغ ها و مزارع استان وارد نشده است. 

آگهی ابالغ  اخطار  ارزیابی ماده 101 - مورد وثیقه 
بدینوســیله بــه اطــاع آقــای حامــد امیــری فرزنــد مغامــس بــه شــماره 
ملــی 5268574612 شــماره شناســنامه 16827 تاریــخ تولــد 1360/02/11 
و بــه نشــانی اهــواز کــه در نشــانی مذکــور مــورد شناســایی واقــع نگردیــد 

ابــاغ مــی گــردد: 
هــای  پرونــده  و   9701446 کاســه  بــه  اجرایــی  پرونــده  موضــوع 
مرتبــط9701449 و 9701450 لــه بانــک ملــت مدیریــت شــعب علیــه 
آقــای حامــد امیــری )وام گیرنــده و راهــن( و آقــای محمــد امیــری )وام 
ــه  ــده(و در پــی اعتــراض بســتانکار ب ــاب امیــری )وام گیرن ــده( و رب گیرن
مبلــغ اولیــه ارزیابــی طبــق گــزارش مــورخ کارشــناس مــورخ1398/11/08 
کارشــناس رســمی دادگســتری پــاک ثبتــی 1579/1512 واقــع در بخــش 
3 اهــواز مــورد وثیقــه اســناد رهنــی شــماره 21367 مورخــه 1395/07/04 
ــی  ــه 1395/07/04 تنظیم ــه 1395/07/04 و 21369 مورخ و 21368 مورخ
ــتان  ــتان خوزس ــواز اس ــهر اه ــماره 303 ش ــمی ش ــناد رس ــه اس دفترخان
ــغ  ــه مبل ــذا چنانچــه ب ــده ل ــی گردی ــال ارزیاب ــغ 6/432/000/000 ری ــه مبل ب
ــود را  ــی خ ــراض کتب ــید اعت ــی باش ــرض م ــور معت ــاک مذک ــی پ ارزیاب
ــخ انتشــار  ــه)از تاری ــن اخطاری ــاغ ای ــخ اب ــج روز از تاری ــدت پن ــرف م ظ
آگهــی( بــه ضمیمــه فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس تجدیــد نظــر بــه 
ــر  ــه دفت ــی الحســاب جهــت هــر کارشــناس( ب ــغ 10/000/000 ریال)عل مبل
ــا  ــه اعتراضــی کــه خــارج از موعــد ی ــا ب ــد ضمن ــن اجــرا تســلیم نمایی ای
فاقــد فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس تجدیــد نظــر باشــد ترتیــب اثــر 

ــف 5/229  ــماره م/ال ــد شد.ش داده نخواه
3279 معاون اداره اجرای اسناد رسمی اهواز- فریبا آریایی نیا 

آگهی مفقودی
 SE-ATنظــر بــه اینکــه ســند برگــه ســبز  خــودرو ســواری هــاچ بــک جــک
   NAKSG7423JB106285 97 شاســی  مــدل  متالیــک   رنــگ مشــکی 
موتــورHFC4GB33DJ0004995    بــه پــاک ایــران 18 -871ج92  بــه نــام 
ــده اســت ،  ــود گردی ــی 3875306791 مفق ــد مل ــه ک ــی جــال ب شــبنم گیت
لــذا بــه همیــن منظــور اطــاع عمــوم مراتــب آگهــی میشــود در صورتــی کــه  
ــهر  ــاک در ش ــض پ ــه مرکزتعوی ــد ب ــاره دارن ــن ب ــی در ای ــخاص اطاع اش
همــدان مراجعــه نماینــد .                                              3280

مفقودی سند 
ــدل  ــی 2۰۰۰ آی م ــپ ب ــزدا تی ــت م ــودرو وان ــند خ س
ــور  ــماره موت ــه ش ــک ب ــره ای _ متالی ــگ نق ــه رن ۱39۰ ب
 NAGPXPE۱۱B2۰666۵۰ و شماره شاسی FE۱4۵6۸2
ــده و از  ــود گردی ــالک ۷۵ / ۷۵6 ط 24 مفق ــماره پ و ش

ــار ســاقط اســت. درجــه اعتب
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کرونا گرمای حضور دانش آموزان را 
از مدارس فارس ربود

۱۰درصد دانش آموزان مناطق شهری و 2۵درصد دانش آموزان مناطق روستایی 
در مدارس حاضر شدند

بـه دسـتور سـتاد ملـی کرونـا،  اردیبهشـت ماه   ۲۷
مـدارس کـه از دوم اسـفند ۹۸ به دلیل شـیوع کرونا 
تعطیـل شـده بودند، به مـدت یک مـاه به منظور رفع 
اشـکال و نیـز فراهم کـردن امکانـات آموزشـی بـرای 
دانش آمـوزان مناطـق کمتربرخوردار بازگشـایی شـد.
در طـول دوره تقریبـا سـه ماهه تعطیلـی، با تمهیدات 
ادامـه  مجـازی  به صـورت  آمـوزش  اندیشیده شـده 
امکانـات  از  بهره گیـری  بـا  معلمـان  ابتـدا  یافـت. 
شـبکه های مجـازی و در ادامـه نیـز بـا یـاری شـبکه 
آمـوزش و شـبکه شـاد تـاش کردنـد کاس هـای 

درس را در خانـه برگـزار کننـد.
بحـران  از  ناشـی  دلیـل شـوک  بـه  ایـن  حـال  بـا 
کرونـا، زیرسـاخت های عادالنـه و کافـی بـرای همـه 
دانش آمـوزان فراهـم نبود. براسـاس آمار اعام شـده 

از سـوی اداره کل آمـوزش و پـرورش فـارس ۸۳۰ 
نقطـه فـارس بی بهـره از اینترنـت، ۵۰۰ نقطـه فاقـد 
امـکان نصب آنتن تلویزیونـی و ۲۰۰ نقطه نیز از رادیو 
بهره منـد نبودنـد؛ از همیـن رو بازگشـایی مـدارس 
مناطـق  بـه  امکانـات  رسـاندن  بـرای  را  زمینـه ای 

دورافتـاده و فاقـد امکانـات فراهـم سـاخت.
کمـی بیـش از یک هفته کاری از بازگشـایی مدارس 
می گـذرد، امـا آمارها حاکی از آن اسـت که خانواده ها 
و دانش آمـوزان رغبتـی بـه حضـور مـدارس نشـان 
نداده انـد. به هر روی از سـویی سـیطره ویروس کرونا 
و مشـکات رفت وآمـد و ایاب و ذهـاب دانش آموزان 
ارائـه  دیگـر  سـوی  از  و  مـدارس  فرهنگـی  و کادر 
آمـوزش از طـرق گوناگـون  دلیـل اسـتقبال انـدک 
دانش آمـوزان از بازگشـایی مـدارس به نظر می رسـد.
بـا وجـود ایـن، وزارت بهداشـت دسـتورالعملی بـرای 
ضدعفونـی مدارس اباغ کرد که براسـاس آن تمامی 
مدارس تا پیش از بازگشـایی گندزدایی و ضدعفونی 

شـدند. براسـاس پروتکل وزارت بهداشـت، سطوحی 
از قبیـل نرده هـا، دسـتگیره های در و پنجـره، میـز و 
صندلی هـا، لـوازم ورزشـی و ابـزار کمک آموزشـی که 
توسـط افـراد لمـس می شـوند، باید دسـتکم روزی 
دو مرتبـه تمیز شـوند؛ همچنین تهویه مناسـب باید 
در تمـام نقـاط سـاختمان برقـرار باشـد. آبخوری هـا، 
دستشـویی ها و توالت هـا روزانـه باید حداقـل دو بار 
در طـول سـاعات کار مدرسـه و یک بـار در انتهای کار 

مدرسـه یـا انتهای نوبـت گندزدایی شـوند.
مـدارس بایـد دارای آب آشـامیدنی سـالم، وسـایل 
بهداشـتی، صابـون مایـع و محلـول هـای مناسـب 
ضدعفونـی کننـده و امکانـات مدیریـت زباله باشـند 
و دسـتورالعمل های بهداشـت محیـط و گندزدایـی 
را رعایـت کنند.البتـه طبـق اعـام وزارت بهداشـت،  
پیش دبسـتانی،  و  اسـتثنایی  مـدارس  فعالیـت 
مدارس روسـتا مرکزی و مدارس شـبانه روزی دارای 
خوابـگاه به جـز برای پایه هایـی که دانش آمـوزان در 
امتحانـات نهایـی و کنکـور هسـتند، تا اطـاع ثانوی 
تعطیل اعام شـد.مدیرکل آمـوزش و پرورش فارس 
در گفت وگـو بـا ایرنا درخصـوص بازگشـایی مدارس 
ایـن اسـتان عنـوان کرد: مـدارس از تاریخ شـنبه ۲۷ 
اردیبهشـت  ۹۹ به دسـتور سـتاد ملی کرونـا به منظور 
رفـع اشـکال دانش آمـوزان و بنـا بر حضـور اختیاری 

آنان بازگشـایی شـد.
فرهـاد اسـماعیلی بـا بیـان اینکـه معلمـان در ایـام 
تعطیلـی مـدارس براثـر کرونا از روش هـای مختلف 
داشـت:  ابـراز  بخشـیدند،  تـداوم  را  آمـوزش  امـر 
همچنـان برخـی آموزش هـا از طریـق صـدا و سـیما 
و نیـز به صـورت مجـازی ادامـه دارد؛ امـا بعضـا در 
مناطقـی کـه دسترسـی دانش آمـوزان بـه تلویزیون، 
رادیـو، اینترنـت یـا حتـی گوشـی همـراه با مشـکل 
روبـه رو بود، نیـاز به حضور معلمان برای رفع اشـکال 

می شـد. احسـاس  دانش آمـوزان 

شـورای مدرسـه تصمیم گیرنـده تـداوم 
آمـوزش حضـوری اسـت  

وی افـزود: پـس از گذشـت یـک هفتـه، بنـا بـه 

دسـتور سـتاد ملی مبـارزه با کرونا، شـورای مدرسـه 
فعالیـت  ادامـه  دربـاره  تصمیم گیرنـده  باعنـوان 
به صـورت  معلمـان  زیـرا  شـدند؛  معرفـی  مدرسـه 
و  هسـتند  ارتبـاط  در  دانش آمـوزان  بـا  تک به تـک 
می تواننـد میـزان نیاز به حضـور در مدرسـه را برآورد 
کننـد؛ بـرای مثـال ممکـن اسـت مدرسـه ای اعـام 
کنـد کـه تنها یـک کاس یا یـک درس بایـد ده روز 
یـا یـک مـاه آمـوزش حضـوری را ادامـه دهنـد یـا 
بـا توجـه بـه نیـاز دانش آمـوزان اعـام کنند کـه رفع 
اشـکال صـورت گرفتـه اسـت و نیـازی بـه تشـکیل 
کاس نیسـت. ایـن آموزش ها خصوصـا در پایه اول 
تنهـا در حـد رفـع اشـکال بود.۱۰درصـد دانش آموزان 
مناطـق شـهری و ۲۵درصـد دانش آمـوزان مناطـق 
روسـتایی در مـدارس حاضر شـدندمدیرکل آموزش 
و پـرورش فـارس عنـوان کـرد: در شهرسـتان های 
اسـتان فارس طی یـک هفته، حضـور دانش آموزان 
کمتـر از ۱۰ درصد اعام شـد و در روسـتاها و مناطق 
محـروم نیـز بـه دلیل کمبـود امکانات در مقایسـه با 

نواحـی شـهری حـدود ۲۵ درصـد بـوده اسـت.
اسـماعیلی در ادامـه همچنیـن بـا بیـان اینکـه در 
پایـه دوازدهـم دانش آمـوزان می تواننـد بـه صـورت 
میهمـان در مـدارس نزدیـک محـل سـکونت خـود 
در امتحانـات شـرکت کننـد، دربـاره حضـور برخـی 
دانش آمـوزان پایـه دوازدهـم مـدارس عشـایری که 
امـکان مهمانـی در هیچ یـک از مـدارس را ندارنـد، 
گفـت: تعـداد ایـن افـراد در سراسـر اسـتان کمتـر 
از ۳۰۰ نفـر اسـت. آن هـا بـا مجـوز سـتاد کرونـا و 
بهداشـت و با رعایـت پروتکل های خاص بهداشـتی 

امـکان حضـور در مـدارس عشـایری را یافته انـد.
داد کـه  نیـز رخ  رویدادهایـی  ایـن میـان،  در  امـا 
ضـرورت تـداوم تعطیلی مـدارس را بیـش از پیش 
عیـان کـرد و مهـر تاییـدی بـر تصمیـم دولـت برای 

ایـن مهـم بود.
در خبرهـا عنـوان شـد کـه معـاون پرورشـی یکی از 
مـدارس شـیراز بـه کرونـا مبتـا شـده اسـت. گرچه 
ایـن فـرد بـه پزشـک مراجعه کـرده بود، تشـخیص 
بیمـاری وی سـردرد میگرنـی بـوده اسـت؛ از همین 
رو او بـدون اطـاع از آلودگی به بیماری در مدرسـه و 
در جمع سـایر معلمان حاضر شـده؛ البته در آن روز 
هیچ یـک از دانش آمـوزان بـه مدرسـه مراجعه نکرده 
بودند.مدیـرکل آمـوزش و پـرورش فـارس دربـاره 
ابتـای معـاون پرورشـی مدرسـه فیـض شـیراز بـه 
ایرنا توضیح داد: براسـاس قانون سـتاد ملی کرونا، 

هر کس احسـاس کنـد دارای عائم بیماری اسـت، 
نبایـد بـه محـل کار مراجعـه کنـد؛ درواقـع درصورت 
احسـاس عائـم مشـکوک بـه کرونـا حضور فـرد در 

محـل کار غیرقانونی اسـت.
اسـماعیلی افـزود: موضـوع ابتـا به کرونـای معاون 
پرورشـی این مدرسـه از سـوی مدیر مدرسه گزارش 
شـده اسـت. براسـاس این گزارش، همکار فرهنگی 
در روز یکشـنبه دچار سـردرد شـده بود و دوشـنبه به 
علـت همیـن عارضه در مدرسـه حضـور نیافتـه بود. 
ایـن معـاون اعـام کـرده بـود کـه بـه چنـد پزشـک 
مراجعـه کـرده، امـا مشـکل وی سـردرد میگرنـی 
عنوان شـده و کرونا تشـخیص داده نشـده اسـت و 
با همین تشـخیص نیز در مدرسـه حاضر شـده؛ اما 
متاسـفانه در روز دوشـنبه حال ایشـان بدتر شـده و 

در بیمارسـتان بسـتری می شود.

۱۰ تا ۱۵درصد معلمان فارس به دالیل 
بهداشتی در سر کار حاضر نشدند

مدیـرکل آمـوزش و پرورش فارس ادامـه داد: کرونا 
نـگاه صنفـی نـدارد و بیمـاری همه گیـری اسـت از 
همیـن رو ۱۰ تـا ۱۵درصـد معلمان اسـتان فارس در 
زمـان بازگشـایی مـدارس بـه دلیل احسـاس عائم 
بیمـاری یـا نگرانـی از ایـاب و ذهـاب و یـا نگرانـی 
وضعیـت قرمـز محـل زندگـی یـا منطقـه ای کـه 
مدرسـه در آن واقـع شـده بـود به محـل کار مراجعه 
نکردنـد، هیچ یـک از آن هـا غیبـت نخوردنـد و کسـر 
از حقـوق بـرای آن هـا لحـاظ نشـده اسـت؛ حتی به 
معلمانـی کـه در ناحیـه پرخطـر زندگـی می کردنـد 
در  بومـی  معلـم  آنـان  جـای  بـه  اعـام شـد کـه 
مـدارس حاضـر خواهـد شـد و الزم نیسـت به دلیل 
احتمـال خطـر به مدرسـه مراجعـه کننـد.وی افزود: 
تسـت کرونـا بـرای افرادی که مشـکوک بـه بیماری 
هسـتند، رایگان اسـت مگر آنکـه در مراکز خصوصی 
صـورت گیـرد و از همـکاران فرهنگـی مدرسـه فیض 
نیـز گرفته شـده اسـت؛ درنهایـت با توجه بـه اینکه 
از سـوی  فرهنگـی  ایـن همـکار  بیمـاری کرونـای 
پزشـک تشـخیص داده نشـده بود و عائـم معمول 
بیمـاری نیـز بـروز نیافتـه بـود، ایشـان بـر حسـب 
بود.هم اکنـون  شـده  حاضـر  مدرسـه  در  وظیفـه 
بسـیاری از مـدارس بـه تشـخیص شـورای مدرسـه 
پایـان کاس هـای درس حضـوری را اعـام کرده اند 
و اکثـر مـدارس در مقاطـع ابتدایـی نیـز براسـاس 

تقویـم آموزشـی تعطیـل شـده اند.

خراســان  زیســت  محیــط  حفاظــت  کل  مدیــر 
تنــوع  از  زیســتی  تنــوع  روز  آســتانه  در  رضــوی 
بخــش  حیــات  هــای  اكوسیســتم  در  حیــات 
اســتان و وجــود  ۴۳۵ گونــه جانــوری و گیاهــی 
 شناســایی و ثبــت شــده در ایــن خصــوص خبــرداد.
حفاظــت  کل  اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
محیــط زیســت خراســان رضــوی، تــورج همتــی 
 افــزود: شناســایی دقیــق ایــن گونــه هــا در ارزیابــی
ــت حفاظــت  ــوع زیســتی اســتان و مدیری ــر تن ذخای
ــاس،  ــن اس ــر همی ــی دارد و ب ــرد فراوان ــا كارب از آنه
جمــع آوری نمونــه هــای بیولوژیــك گونــه هــای 
بلندمــدت  نگهــداری  و  ی  ســاز  آمــاده  مختلــف، 
ــد،  ــرض تهدی ــای در مع ــه ه ــی گون ــت ژنتیك آن، ثب
هــای  تكنیــك  از  واســتفاده  انقــراض  حــال  در 
زیســت فنــاوری بــرای حفــظ، بقــاء و مدیریــت 
گونــه هــای جانــوری و گیاهــی یــک امــر مهــم 
بــرداری  نمونــه  قالــب  در  کــه  ضروریســت  و 
شــود. مــی  انجــام  اداره کل  ایــن  ژن  بانــك   در 
چشــمگیر  پیشــرفت  بــه  افزود:باتوجــه  همتــی 
درســال  ی  بیوتكنولــوژ  علــم  كننــده  وخیــره 
تكنیــك  بــاالی  بســیار  دقــت  و  اخیــر  هــای 
مــی   ،DNA تســت  بــر  مبتنــی  مولكولــی  هــای 
تــوان  تنــوع ز یســتی و ژنتیكــی را در جمعیــت 
هــای حیــات وحــش بــه خوبــی بررســی و بــه 
ــت. ــت یاف ــار دس ــورد انتظ ــای م ــری ه ــه گی  نتیج
وی  ضمــن اشــاره بــه اینکــه نمونــه هایــی كــه 
ــوند ــی ش ــدار ی م ــی نگه ــه های ــن مجموع  در چنی
ــات  ــام مطالع ــرا ی انج ــر ب ــندی معتب ــوان س ــه عن ب
مــی  قــرار  اســتفاده  مــورد  شــناختی  زیســت 
ــی و  ــای گیاه ــه ه ــك ژن نمون ــت:در بان ــد، گف گیرن
ــوند  ــداری ش ــت و نگه ــد ثب ــوی بای ــه نح ــوری ب جان
ــا  ــه ه ــه نمون ــی ب ــات و دسترس ــی اطاع ــه بازیاب ك
 بــه ســادگی بــرای محقــق امــكان پذیــر باشــد. 
ــی  ــع اطاعات ــا، مناب ــه ه ــن مجموع ــه داد:ای وی ادام
در مــورد تــوز یــع گیاهــان ، جانــوران و تغییــرات 
ــی  ــه های ــت و نمون ــان اس ــذر زم ــا در گ ــع آنه توزی
ــه  ــوند ب ــی ش ــداری م ــه نگه ــن مجموع ــه در ا ی ك
و  مقــاالت  بــرای  پشــتوانه  و  یــک ســند  عنــوان 
شــوند. مــی  محســوب  تاكســونومیك   انتشــارات 
ــر  ــزود:در راســتای حفاظــت مؤث ــه اف ــی در ادام همت
از تنــوع زیســتی اســتان، کارشناســان ایــن اداره 
کل نســبت بــه تنظیــم و انتشــار کتــاب اصــول و 
روش هــای نمونــه بــرداری از حیــات وحــش اهتمــام 
انــد و بــه مناســبت روز تنــوع زیســتی و  کــرده 
ــن  ــه ای ــان ب ــتیابی محقق ــهولت دس ــور س ــه منظ ب
ــام  ــه انضم ــاد شــده ب ــاب ی ــوای کت ــات،  محت اطاع
در  موجــود  هــای  نمونــه  مشــخصات  و  فهرســت 
بانــک ژن ایــن اســتان شــامل گونــه هــای گیاهــی و 
ــن اداره  ــای ای ــار نم ــوری شناســایی شــده، در ت جان

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــگان ق ــترس هم کل در دس

آمــوزش  مدیریــت  توســعه  و  پشــتیبانی  معــاون 
و پــرورش اســتان کرمــان از تمدیــد مهلــت ثبــت 
 ۲۰ تــا  فرهنگیــان  مســکن  ســامانه  در  اصاحیــه 

داد. خبــر   ۹۹ خردادمــاه 
بــه گــزارش اداره اطــاع رســانی و روابــط عمومــی 
آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان، ســید قــوام 
ــروس  ــی شــیوع وی ــر حســینی ، گفــت: در پ رضــا می
کرونــا و بــه تبــع آن تعطیلــی مــدارس از اســفند مــاه 
ــال  ــته از فع ــاغل و بازنشس ــکاران ش ــی هم ۹۸، برخ
ــان  ــام مســکن فرهنگی ــت ن ــودن ســایت ســامانه ثب ب
ــی  ــاه ۱۳۹۹ ب ــن م ــا ۲۰ فروردی maskan.medu.ir ت

ــام  ــت ن ــامانه ثب ــد س ــی تمدی ــوده و متقاض ــاع ب اط
ــان  جهــت اصــاح مشــخصات خــود  مســکن فرهنگی

ــد. شــده بودن
وی افــزود: بــا مکاتبــات صــورت گرفتــه بــا وزارت 
ــه  ــت اصاحی ــدات الزم جه ــرورش، تمهی ــوزش و پ آم
ــرض  ــات و معت ــص اطاع ــراد دارای نق مشــخصات اف
بــه نتایــج پاالیــش اعــام شــده از ســوی وزارت راه و 
ــه تقاضــای  شهرســازی اتخــاذ و در راســتای پاســخ ب
همــکاران فرهنگــی، طــی هماهنگــی هــای انجــام 
profile.medu. ــامانه ــط، س ــادی ذیرب ــا مب ــده ب ش
ــامانه  ــان و maskan.medu.ir س ــل فرهنگی ir کارتاب

 ۹۹ اردیبهشــت   ۲۹ تاریــخ  از  فرهنگیــان  مســکن 
لغایــت ۲۰ خردادمــاه ســال جــاری فعــال شــده اســت.
ــان  ــه داد: ضــروری اســت فرهنگی ــر حســینی ادام می
شــاغل و بــاز نشســته متقاضــی دریافــت مســکن 
فرهنگیــان  بــرای ویرایــش  اطاعــات خــود  در زمــان 
تعییــن شــده بــه maskan.medu.ir ســایت مســکن 

ــد. ــه کنن ــان مراجع فرهنگی
معــاون پشــتیبانی و توســعه مدیریــت آمــوزش و 
پــرورش اســتات کرمــان تصریــح کــرد: مهلــت تعییــن 
شــده قابــل تمدیــد نیســت و پــس از انقضــاء مهلــت 

اعــام شــده، ســایت بســته خواهــد شــد.
ــه  ــرادی ک ــت: اف ــر حســینی  گف ــوام رضــا می ســید ق
شــرایط و مشــخصات آنــان قبــا از ســوی وزارت راه و 
شهرســازی تأییــد شــده اســت و فــرم امتیــاز بنــدی را 
تکمیــل کــرده انــد از ورود بــه ســامانه جــدا خــوداری 

نماینــد.

مهلت ثبت اصالحیه در سامانه مسکن فرهنگیان 
تمدید شد

۵ هزار مترمربع از اراضی ملی 
دماوند رفع تصرف شد

رییـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان دماونـد از رفـع تصـرف 
۵ هـزار مترمربـع اراضـی ملـی این شهرسـتان واقـع در پاک مشـاء خبرداد.
اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان تهـران، جمشـید جویبـاری بـا 
اعـام ایـن خبـر گفـت: ایـن اراضی تصـرف شـده در راسـتای اجـرای تبصره 
ذیـل مـاده ۵۵ قانـون حفاظـت از جنـگل هـا و مراتـع و بـا حضـور عوامـل 
یـگان حفاظـت منابـع طبیعی شهرسـتان دماونـد و همـکاری اداره اوقاف این 

شهرسـتان از یـد متصرفـان خـارج و بـه دولـت بازگردانـده شـد.
وی افـزود: تیـم هـای یـگان حفاظـت منابع طبیعـی شهرسـتان دماوند برای 
حفـظ و ضیانـت از اراضـی ملـی بصـورت شـبانه روزی در آمـاده بـاش کامـل 
قـرار دارنـد و بـا سـودجویان و متخلفـان طبـق قانـون برخـوردار خواهد شـد.

ایـن مسـئول منابـع طبیعـی شهرسـتان دماونـد از عمـوم مـردم خواسـت در 
صـورت مشـاهده هرگونـه تخریـب و تصـرف در عرصـه هـای ملـی، مراتب را 
فـورٌا از طریـق شـماره تلفـن ۱۵۰۴ بـه یـگان حفاظـت منابـع طبیعـی اطـاع 

. دهند
شهرسـتان دماونـد یکـی از مناطـق ییاقـی و بکر اسـتان تهران که در شـمال 

شـرق پایتخت واقع شـده اسـت.

گلستان

خراسان جنوبی

آب های نامتعارف گره گشای مشکل  کم آبی گلستان

فاز نخست طرح فوالد قاینات امسال به بهره برداری می رسد

عوامــل  مهم تریــن  از  یکــی 
ــه  ــی ب ــدار، دسترس ــعه پای توس
تــا  اســت  آب  پایــدار  منابــع 
ــرای  ــیر اج ــق مس ــن طری از ای
طــرح هــای در دســت اقــدام 
ــان  ــه آن آس ــیدن ب ــاه و رس ــون کوت ــای گوناگ ــش ه بخ

ــود. ــر ش ت
ــد  ــر، تهدی ــد ماهــه اخی ــوب چن ــارغ از بارش هــای مطل ف
ــران  ــر مدی ــای اخی ــی ســال ه ــه اصل خشکســالی دغدغ
ــش  ــرد افزای ــا اتخــاد راهب ــه ب اســتان گلســتان اســت ک
بهــره وری بــه ازای آب مصرفــی تــاش مــی کننــد از ایــن 

شــرایط دشــوار عبــور کننــد.
در ایــن راهبــرد، تمامــی فعالیــت هــای توســعه ای اســتان 

ــر  ــاورزی ب ــی کش ــای صنعت ــترش واحده ــل گس از قبی
مبنــای تامیــن منابــع آبــی دنبــال مــی شــود تــا اجــرای 
طــرح هــا بــه واســطه کمبــود آب متوقــف نشــده و یــا بــا 

کاهــش فعالیــت و تولیــد مواجــه نگــردد.
قرارگیــری بخــش هــای وســیعی از گلســتان در منطقــه 
ــت و  ــد جمعی ــرت و رش ــه خشــک، مهاج خشــک و نیم
نیــاز بــه تامیــن امنیــت غذایــی، اســتقرار صنایــع آب بــر در 
مناطــق کــم آب اســتان، خشکســالی های مکــرر، کاهــش 
ذخایــر بــرف ارتفاعــات، بهره بــرداری بیــش از حــد از 
منابــع آب زیرزمینــی و مدیریــت غیــر سیســتمی منابــع 
آب، از جملــه محدودیــت هــا و آســیب هــای مرتبــط بــا 
ــری  ــرای آن فک ــر ب ــه اگ ــت ک ــتان اس ــش آب گلس بخ
نشــود، نتیجــه ای جــز تــداوم روزهــای کــم آب ایــن 

ــد داشــت. اســتان شــمالی نخواه
معــاون حفاظــت و بهره بــرداری آب منطقــه ای گلســتان در 
خصــوص بهــره گیــری از آب هــای نــا متعــارف بــرای حــل 
مشــکل کــم آبــی ایــن اســتان گفــت: پــس از بهره بــرداری 
از ســدهای در حــال ســاخت، امــکان توســعه منابــع جدید 
ــه  ــد ب ــتان بای ــن آب اس ــرای تامی ــدارد و ب ــود ن آب وج
ــا و  ــل پســاب ها، زه آب ه ــارف از قبی ــع نامتع ســراغ مناب

آب دریــا برویــم.
حســین دهقــان اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه بهره بــرداری 
بندرترکمــن،  بندرگــز،  فاضــاب  تصفیه خانــه  چهــار  از 
ــوع  ــا مجم ــرگان ب ــه گ ــی از تصفیه خان ــوی و بخش کردک
حجــم پســاب تولیــدی حــدود ۴۴۰ لیتــر در ثانیــه، 
ــت  ــران بخشــی از اف ــه جب ــک ب ــرای کم ضــرورت دارد ب
ســطح آب زیرزمینــی، تامیــن نیــاز بخــش صنعــت و رفــع 
ــاب  ــتفاده از پس ــتان اس ــرب اس ــود آب ش ــکل کمب مش
تصفیه خانه هــای شــهری اســتان مطالعــه و اجــرا شــوند.

سرپرســت شــرکت آب منطقــه ای گلســتان در خصــوص 
از فرصــت هــای اســتان در حــوزه آب هــای  یکــی 
ــون  ــا پیرام ــان و آق ق ــت : گمیش ــارف اظهارداش غیرمتع
حوضــه گرگانــرود قــرار دارنــد و بخشــی از زهکــش هــای 
اســتان از ایــن شهرســتان هــا عبــور مــی کنــد کــه هرچنــد 
ــع  ــا منب ــد ام ــب دارن ــی نامناس ــوری کیفیت ــن آب عب ای
بــزرگ آبــی اســت کــه بایــد بدانیــم چطــور مــی توانــد از 

ــرد. ــتفاده ک ــا اس ــن آب دری آن و همچنی
سیدمحســن حســینی اظهــار داشــت: یکــی از مــوارد قابــل 
بهــره بــرداری از آب زهکــش هــا و دریــا، کاشــت درختــان 
ــود ۱۴  ــه وج ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــورزی اس ــان ش و گیاه
گونــه از ایــن درختــان صنعتــی و وجــود اراضــی فــراوان در 
مناطــق شــمالی گلســتان، ترویــج آن مــی توانــد موجــب 
ایجــاد تحــول اقتصــادی و افزایــش درآمــد مجــاوران ایــن 

زمیــن هــا شــود.

ــوالد  مدیرعامــل شــرکت ف
ایــران گفــت: بــا توجــه 
و  موجــود  شــرایط  بــه 
ــام  ــه انج ــی ک پیگیری های
ــات  ــوالد قاین ــاز نخســت طــرح ف ــده ف ــاه آین شــده در ۳ م
ــرداری  ــه بهره ب ــم داشــته اســت ب ــی ه ــه پیشــرفت خوب ک

می رســد.
ــد از  ــیه بازدی ــنبه در حاش ــر سه ش ــادری عص ــین ن امیرحس
مجتمــع فــوالد قاینــات افــزود: قول هایــی بــرای راه انــدازی 
فــاز احیــای آهــن اســفنجی در ســال جــاری داده شــده بــود، 
ــه  ــکات از جمل ــی مش ــا و برخ ــاری کرون ــیوع بیم ــا ش ام

ــرد.  ــاد ک ــر ایج ــا، تاخی تحریم ه
ــدازی ایــن مجتمــع فــوالدی در  ــا راه ان ــار داشــت: ب وی اظه

ســالی کــه مزیــن بــه جهــش تولیــد اســت، در مرحلــه اول 
ــوند  ــه کار می ش ــه صــورت مســتقیم مشــغول ب ــر ب ۳۰۰ نف
و بــه صــورت غیرمســتقیم نیــز اشــتغالزایی زیــادی خواهــد 

داشــت.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد ایــران گفــت: بــا راه انــدازی 
کارخانــه فــوالد قاینــات، اســتان خراســان جنوبــی بــه جمــع 

فــوالد می پیونــدد. دارای صنعــت  اســتان های 
وی بــر ســرعت بخشــیدن بــه کارهــا تاکیــد و اضافــه کــرد: 
طــرح قاینــات از زمان بنــدی اولیــه عقــب افتــاده و بایــد ایــن 
عقــب ماندگــی هرچــه ســریعتر جبــران شــود تا شــاهد رشــد 

اشــتغال پایــدار و توســعه همــه جانبــه در منطقــه باشــیم.
مدیرعامــل، اعضــای هیــات مدیــره و معاونــان شــرکت ملــی 
ــرا  ــت اج ــه در دس ــات ک ــوالد قاین ــرح ف ــران از ط ــوالد ای ف

ــد. اســت، بازدیــد کردن
ــی  ــی یک ــان جنوب ــتان خراس ــات در اس ــوالد قاین ــرح ف ط
از طرح هــای هفتگانــه فــوالدی در هفــت منطقــه کمتــر 

ــت. ــور اس ــوردار کش برخ
اســتاندار خراســان جنوبــی در ســفرهای شهرســتانی و 
بازدیــد از اجــرای طــرح فــوالد قاینــات گفتــه بــود: خراســان 
جنوبــی اســتانی برخــوردار و سرشــار از ظرفیت هــای معدنــی، 
ظرفیت هــای اســتراتژیک، نیــروی انســانی بــا فرهنــگ و بــا 

تاریــخ اســت.
ــی از  ــوالد یک ــه ف ــزود: کارخان ــان اف ــادق معتمدی محمدص
ــات  ــل اختاف ــه دلی ــه ب ــت ک ــی اس ــن ظرفیت های مهمتری
بیــن شــرکت های پیمانــکاری متوقــف شــده بــود امــا ایــن 
ــه  ــده ب ــاذ ش ــه اتخ ــری ک ــا تدابی ــه ب ــم ک ــد را می دهی نوی

ســرعت ایــن پــروژه عظیــم را کــه اخیــرا بــه دولــت واگــذار 
شــده بــه ســرانجام برســانیم و اشــتغال پایــدار را تــا پایــان 

ــا افتتــاح فــاز اول ایــن پــروژه فراهــم کنیــم. ســال ب
ــان  ــت جوان ــا اولوی ــوالد ب ــروژه ف ــتغال در پ ــت: اش وی گف
ــه  ــه ب ــا توج ــاید ب ــرد و ش ــورت گی ــد ص ــه بای ــن منطق ای
آب بــر بــودن ایــن پــروژه نگرانــی بیــن مــردم وجــود داشــته 
ــا توجــه بــه فناوری هــای جدیــد و اســتفاده از  باشــد امــا ب
پســاب فاضــاب کمتریــن میــزان آب از منابــع آب زیرزمینی 

برداشــت خواهــد شــد.
ــات و  ــردم قاین ــب م ــده منتخ ــحاقی« نماین ــلمان اس »س
ــه  ــاره ب ــا اش ــم ب ــامی ه ــورای اس ــس ش ــوه در مجل زیرک
دیــدارش بــا مدیرعامــل شــرکت ملــی فــوالد ایــران در 
کانــال تلگرامــی خــود نوشــت: ان شــاءهللا بــا پیگیری هــای 
مســتمر، مذاکــرات کارشناســی شــده و همراهــی اســتاندار 
محتــرم و مدیــران صنعــت، معــدن و تجــارت، شــرکت 
ــرداری  ــاهد بهره ب ــور ش ــوالد کش ــی و  ف ــهرک های صنعت ش

ــرزرگ باشــیم. ــروژه ب ــن پ ای

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
 خراسان رضوی خبر داد: 

تسهیل دسترسی محققان 
به مشخصات تنوع 

زیستی شناسایی شده  گزارش

۱3۰۰ بسته غذایی به همت سپاه بین نیازمندان ماکو توزیع شد
فرمانده سپاه ماکو گفت: در سومین مرحله از توزیع بسته های معیشتی در این شهرستان، ۱۳۰۰ بسته غذایی 

به ارزش یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون ریال بین نیازمندان و خانواده های بی بضاعت این شهرستان توزیع شد.
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به سدسازی در جنگل های هیرکانی 

پرداخته است.

سال گشت

instagram

»جی. کی. رولینگ«، نویسنده 
مشهور بریتانیایی از نخستین کتاب کودک 

غیر هری پاتری خود رونمایی کرد.

نخستین جشنواره تمبک نوازی 
یادمان استاد حسین تهرانی )نوازنده نامدار 

تمبک( برگزار خواهد شد.

مجموعه تلویزیونی »پرگار« با موضوعی 
اجتماعی روی آنتن شبکه یک سیما رفته است. 

ملودرام پرگار قصه سه خانواده را به طور موازی روایت 
می کند که در مقطعی از روزگار، سرگذشت آن ها با 
هم گره خورده است و خواسته ناخواسته در زندگی امروز آن ها کنش هایی را 

ایجاد می کند.این مجموعه  ساعت ۲۲:۱۵ دقیقه پخش می شود.

چرا به بت های مرده سنگ بزنم وقتی
 بت های زنده فراوانند.

روز واقعه

جشنواره کتابرسانه  دیالوگ

اهل تحقیق چو در کوی خرابات آیند
از ره میکده بر بام سماوات آیند
تا ببینند مگر نور تجلی جمال

همچو موسی ارنی گوی به میقات آیند
گر کرامت نشمارند می و مستی را

از چه در معرض ارباب کرامات آیند
بر سر کوی خرابات خراب اولیتر
زانکه از بهر خرابی بخرابات آیند

پارسایان که می و میکده را نفی کنند
گر بنوشند مئی جمله در اثبات آیند
ور چو من محرم اسرار خرابات شوند
فارغ از صومعه و زهد و عبادات آیند

بدواخانٔه الطاف خداوند کرم
دردمندان تمنای مداوات آیند

تشنگان آب اگر از چشمٔه حیوان جویند
فرض عینست که چون خضر بظلمات آیند

اسب اگر بر سر خواجو بدواند رسدش
آنکه شاهان جهان پیش رخش مات آیند

خواجوی کرمانی 

 می خواهم آب شوم 

در گستره ی افق

آنجا که دریا به آخر 

می رسد

و آسمان آغاز می شود

می خواهم با هر آنچه مرا در بر 

گرفته یکی شوم

مارگوت بیکل

عکس نوشت

عکس: 
هدیه غفوری

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

سالگرد درگذشت خواجه 
نصیر توسی، و به این 

مناسبت نگاهی به كارهای او
بــه  دو،  و  هفتــاد  و  ششــصد  »بســال 
ذیحجــه ـــــ بــه روز هجدهــم، اندرگذشــت 

بغــداد« در 
روز درگذشــت خواجــه نصیرالدیــن طوســی 
حكیــم، ریاضیــدان، فضــا شــناس و ادیــب 
ــه  ــد و ب ــاال آم ــه در ب ــی در شــعری ك ایران
شــده  مشــخص  اســت  قمــری  تقویــم 
ــب و  ــی كت ــال مابق ــرای انتق ــت. وی ب اس
ــداد  ــه بغ ــتارگان ب ــردن س ــای رصدك ابزاره
ــه  ــاه م ــا در ۲۸ م ــه در آنج ــود ك ــه ب رفت
ســال  )مطابــق  میــادی   ۱۲۷۳ ســال 
ــالگی  ۶۵۲ هجــری خورشــیدی( در ۷۶ س

ــت. درگذش
)خواجــه  محمــد  نصیرالدیــن  ابوجعفــر 
ــم(  ــتان ق ــرود )اس ــن( در جه ــر الدی نصی
بــه دنیــا آمــده و در تــوس و نیشــابور 

ــیانه  ــالها در آش ــود و س ــرده ب ــل ك تحصی
اســماعیلیه  كوهســتانی(  )دژهــای  هــا 
ــت او  ــل اقام ــی از دالی ــت. یك ــی زیس م
ــون  ــژه در میم ــه وی ــا ب ــیانه ه ــن آش در ای
در  موجــود  هــای  كتــاب  مطالعــه  دژ، 
ــد  ــای رص ــتفاده از ابزاره ــا و اس ــن دژه ای
ســتارگان بــود. بــه عــاوه، ناصرالدیــن 
عبدالرحیــم ابــی منصــور رئیــس وقــت 
اســماعیلیه در قهســتان از او خواســته بــود 
ــی  ــه فارس ــی ب ــاب را از عرب ــد كت ــه چن ك
ترجمــه كنــد. یكــی از ایــن كتابهــا كــه 
ــاره«  ــود »الطه ــكویه ب ــی مس ــف ابوعل تالی
ــن  ــر الدی ــه خواجــه نصی ــوان داشــت ك عن
آن را پــس از ترجمــه و تفســیر و افــزودن 
تغییــر  ناصــری«  »اخــاق  بــه  مطلــب، 
عبارتنــد  او  دیگــر  تالیفــات  داد.  عنــوان 
ــق(،  ــم منط ــاس )در عل ــاس االقتب از: اس
قافیــه(،  االشــعار )در عــروض و  معیــار 
اوصــاف االشــراف )در تّصــوف(، تحریــر 

.... و  هندســه(  )در  اقلیــدس 

 ركــن الدیــن خورشــاه رئیــس بعــدی 
اســماعیلیه پــس از تســلیم شــدن بــه 
را  نصیرالدیــن  خواجــه  خــان،  هاگــو 
بــه ایــن ایلخــان مغــول معرفــی كــرد. 
تســلیم  خواجــه،  انــدرز  بــه  خورشــاه 
ــری  ــزی كمت ــا خونری ــود ت ــده ب ــو ش هاگ
ــود در  ــای موج ــاب ه ــرد و كت ــورت گی ص
ــه  ــان ك ــو خ ــرود. هاگ ــان ن ــا از می دژه
ــه  ــه مطالع ــول ب ــران مغ ــایر س ــد س همانن
ــت  ــه داش ــوم عاق ــتارگان و نج ــوال س اح
ــك  ــه، ی ــه در مراغ ــت ك ــه خواس از خواج
از  شــخصا  را  آن  و  بســازد  رصدخانــه 
ــن  ــه ای ــد ك ــاف اداره كن ــد اوق محــل درآم
ــروف  ــی« مع ــج ایلخان ــه »زی ــه ب رصدخان
اســت. خواجــه نصیــر ۲۲ ســال بــا مغــوالن 

همــكاری داشــت.
ــل  ــه دلی ــر را ب ــه نصی ــرب، خواج     در غ
ــب  ــر« لق ــتاد بش ــات »اس ــعت معلوم وس

ــد. داده ان

علیرضا قربانی

 با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود، از اجرای کنسرت 
آناین در صفحات اینستاگرام و یوتیوب  خبر داد.

کنسرت

وز
یر

 د
ما

م 
پیا

کتاب 

دنبـال تـو می دویدم. روی سـرامیک های سـرد و سـفید سـالن. 
در آن سـکوت ترسـناِک هزارسـاله. هـن و هـِن نفس هایـم بـا 
هـرگام بلندتـر در گوشـم تکـرار می شـد و گلویـم را تلـخ می کرد. 
بخـش پروازهـای خارجـی آن طـرف بـود. امام نـه، مهرآبـاد بود 
انـگار. و سـالن پـروازش هـی دورتـر می شـد. رسـیدم بـه گیت. 
پشـتت بـه مـن بـود، اما شـناختمت. کت نیلـی ات تـن ات بود و 
چمـدان بـه دسـت، منتظر و آرام ایسـتاده بودی. روشـنی سـالن 
بـه سـفیدی مـی زد. فقـط نـور می دیـدم و تـو را. لکـه ای نیلـی 
روی سـفیدی مطلق. صدایت زدم. راه افتادی و دور شـدی. ُسـر 
می خـوردی روی سـرامیک های سـالن. دویـدم. دسـتم را دراز 
کـردم و دسـتت را گرفتـم. برگشـتی. دسـتت تـوی دسـتم ماند 

و هواپیمـا پرید…
فکـر ایـن کـه چـرا بـه ایـن جـا رسـیدیم. کجـا را اشـتباه کردیم. 
کجـای خلقـت و بـا کـدام فشـار شـالوده مان تـرک خـورد کـه 
بـدون ایـن کـه بدانیـم بـرای چه، بـا یک بـاد، طوری آوار شـدیم 
روی خودمـان کـه دیگـر نمی توانیـم از جای مـان بلنـد شـویم. 
نمی توانیـم خودمـان را  بتکانیـم و دوباره بایسـتیم و اگر بتوانیم، 
آنـی نیسـتیم کـه قبـل از آوار بوده ایم. اشـتباِه کدام طـراح بود که 
فشـارها را درسـت محاسـبه نکرد و سـازه مان را طوری غیرمقاوم 
سـاخت کـه هـر روز می توانـد بـرای شکسـتن مان چیزی داشـته 
باشـد؟ فکـر زندگـی بی خنـده و بـی آرزو تکه تکـه ام می کند. مثل 

لکه ی زشـت زرد ماسـت، روی پیشـخان آشـپزخانه.
وقتـی سـکوت می کنـم یعنـی موافقـم؟ نه، نیسـتم. مـن وقتی 
موافـق باشـم سـکوت نمی کنـم، می خنـدم. دهانم را بـاز می کنم 
و می گویـم بلـه، موافقـم. امـا سـکوت، می دانـم کـه نمی کنـم. 
شـاید آن روز هـم سـکوت کـرده بودم کـه فکر کردی بـا رفتن ات 
موافقـم. سـاکت نشسـته بـودم و چمدانـت را می بسـتم. موافق 

نبـودم، فقـط سـاکت بـودم؛ و تـو بدون مـن رفتی.
بـاالی مژه هـا خـط سـیاه می کشـم. کج می شـود مثل همیشـه. 
مثـل تمـاِم خط هـای زندگـی ام کـه کشـیدم و کـج شـد و پـاک 
کـردم و بـاز کشـیدم و بـاز کـج بـود. مثـل شـب های مشـق کـه 
صـد بـار بـا مـداد قرمـز الی “بابا”های سـیاه خط می گذاشـتم و 
خـراب می شـد و پـاک می کـردم و بـاز می کشـیدم و بـاز خراب 
التمـاس  بـه سـمیرا  پـاره.  دفتـر  و  مـن می مانـدم  و  می شـد 
می کـردم کـه برایـم خـط بکشـد. نمی کشـید و می گفـت دیوانه، 
خـوب اسـت همین هـا؛ و مـن بـا چشـم های خیـس، بـاز پـاک 
می کـردم و بـاز می نوشـتم. دیگـر امـا زور پـاک کـردن نـدارم. 
رویـش بـاز خـط می کشـم تـا پهـن شـود و کج وکولگـی اش گـم 

شـود در سـیاهی مـداد.
اسـت  قـرار  مـن ِکـی  زندگـی  نفرت انگیـز  موقعیت هـای  ایـن 
تمـام شـوند؟ تصمیم هـای زجـرآور بیـن بـد و بـد، بدتـر و بدتر. 
دوراهی هایـی کـه انتهای هرکدام شـان یک شـهر سـوخته اسـت. 
راِه محکـوم بـه شکسـت بایـد تنها راه باشـد تا زجـرش فقط زجر 
شکسـت باشـد. همیشـه باید تنها یک راه باشـد که بدون عذاب 
وجـدان تـا تهش بروی و در آن از شـکنجه ی وسوسـه ی راهی که 
انتخـاب نشـده، هـر قدمـت لرزان تـر از قـدم بعـدی نباشـد. باید 
همیشـه تنها یک راه باشـد. تنها یک راه. کار باید یا خوب باشـد 

یـا بـد، کـه بفهمـم باید قبولـش کنم یـا نه.
نمی دانـم ایـن “چیـزی شـدن” را چـه کسـی تـوی دهـان مـا 
انداخـت؟ از کـی فکـر کردیـم بایـد کسـی شـویم یـا کاری کنیم. 
اینهمـه آدم در دنیـا دارنـد نباتـی زندگی می کنند. بیدار می شـوند 
و می خورنـد و می دونـد و می خوابنـد. همیـن. مگـر بـه کجـای 

برخـورده؟ دنیا 

پاییز فصل آخر سال است
نویسنده: پاییز فصل آخر سال است

انتشارات: چشمه

 پنجشــنبه ۸ خــرداد ۱۳۹۹     ســال شــانزدهم      شــماره پیاپــی ۱۷۴۰

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 
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