
ذخیره ارزی برای کرونا ریال شد ارزش سهام عدالت ۱۶ برابر شده است
بعــد از موافقــت مقــام معظــم رهبــری در رابطــه با 
برداشــت یــک میلیــارد دالری از صنــدوق توســعه 
ملــی بــرای کمــک بــه جبــران هزینه هــای کرونــا، 
اولیــن معــادل ریالــی آن در اختیــار دولــت قــرار 

گرفتــه اســت.
ــای ســنگین ناشــی  ــزارش ایســنا، هزینه ه ــه گ ب
ــا و نیــاز وزارت بهداشــت  از شــیوع ویــروس کرون
بــه منابــع مســائلی بــود کــه تنهــا از کانــال بودجــه 
دولــت امــکان تامیــن نداشــت و منابــع دیگــری 
بــرای جبــران هزینــه و همچنیــن حمایــت از 

اقشــار آســیب پذیــر پیــش بینــی شــد.
در همیــن جریــان کمــک از منابــع صنــدوق 
توســعه ملــی مطــرح بــود تــا ایــن کــه در اوایــل 
ــه  ــرد ک ــام ک ــور اع ــس جمه ــاه رئی ــن م فروردی
طــی نامــه ای درخواســت برداشــت یــک میلیــارد 
دالری از منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــه منظــور 
کمــک بــه هزینه هــای ناشــی از کرونــا را مطــرح 
کــرده اســت و در ادامــه نیــز طولــی نکشــید کــه 
ــن درخواســت  ــا ای ــز ب ــری نی ــم رهب ــام معظ مق
دولــت موافقــت کردنــد و مجــوز برداشــت صــادر 

شــد.

حــدود یــک مــاه از مجــوز دولــت بــرای برداشــت 
منابــع از صنــدوق توســعه ملــی گذشــت تــا ایــن 
کــه بــه تازگــی نوبخــت - رئیــس ســازمان برنامــه 
وبودجــه - اعــام کــرد نخســتین بخــش از 
معــادل ریالــی یــک میلیــارد یــورو توســط بانــک 
ــه واریــز شــده اســت. ــه  حســاب خزان مرکــزی ب
برداشــت از صنــدوق توســعه ملــی قــرار بــود بــرای 
ــان  ــت در جری ــای وزارت بهداش ــن هزینه ه تامی
مقابلــه بــا کرونــا و همچنیــن کمــک بــه صنــدوق 
بیمــه بیــکاری مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد، از ایــن 
ــت  ــر بهداش ــه از وزی ــرده ک ــام ک ــت اع رو نوبخ
دعــوت کــرده اســت تــا در جلســه ای اولویت هــای 
تخصیــص منابعــی کــه تــا االن از صنــدوق توســعه 
ــرار  ــار ســازمان برنامــه و بودجــه ق ــی در اختی مل

گرفتــه را تعییــن کننــد.
ســاالنه و براســاس میــزان تعییــن شــده در 
قانــون بخشــی از منابــع ناشــی از فــروش نفــت 
بــه عنــوان ذخیــره در صنــدوق توســعه ملــی قــرار 
ــی و ارزی  ــه صــورت ریال ــع آن ب ــرد و مناب می گی
و در چارچــوب اســاس نامه و در قالــب تســهیات 
در اختیــار بخش هــای مقــرر در قانــون قــرار 

خواهــد گرفــت. امــا در ایــن بیــن ممکــن اســت 
ــت از  ــت برداش ــت درخواس ــرایطی دول ــت ش تح
منابــع صنــدوق توســعه ملــی را داشــته باشــد کــه 
ــام معظــم  در صــورت صــدور مجــوز از ســوی مق
ــد از آن  ــد داد. بع ــاق رخ خواه ــن اتف ــری ای رهب
بــه میــزان تعریــف شــده از ارز صنــدوق، از ســوی 
بانــک مرکــزی بــه ریــال تبدیــل شــده و معــادل 
ریالــی آن بــه خزانــه واریــز می شــود تــا دولــت از 

ــد. آن اســتفاده کن
ــل  ــون تبدی ــق قان ــه طب ــت ک ــی اس ــن در حال ای
منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــه ریــال براســاس 
ــال  ــه در ح ــود ک ــام می ش ــا انج ــازار نیم ــرخ ب ن
ــان و  ــزار توم ــر از ۱۴ ه ــرای دالر کمت حاضــر آن ب

ــان اســت. ــه ۱۵ هــزار توم ــک ب ــورو نزدی ی
اکنــون بخــش اول معــادل ریالــی یــک میلیــارد 
بــه  و  گرفتــه  قــرار  دولــت  اختیــار  در  یــورو 
ــه  ــال و ب ــه ری ــل ب ــز تبدی ــی آن نی ــج مابق تدری
ــرای  ــد ب ــا بتوان ــه واریــز می شــود ت حســاب خزان
ــرار  بخش هــای تعریــف شــده مــورد اســتفاده ق
دهــد. معمــوال برداشــت از صنــدوق توســعه ملــی 
ــه  ــه صــورت تســهیات اســت و ب ــرای دولــت ب ب
ــاز می گــردد امــا در رابطــه  ــدوق ب ــه صن ــج ب تدری
ــا ایــن یــک میلیــارد دالر هنــوز ســازوکار نحــوه  ب

ــام نشــده اســت. برداشــت آن اع

مرکـزی  سـپرده گذاری  شـرکت  مدیرعامـل 
بورسـی کـه  شـرکت های  تابلـوی  روز  قیمـت 
مشـمول طـرح سـهام عدالـت هسـتند را بیش 
از ٤٦٠ هـزار میلیـارد تومـان اعـام کـرد و افزود: 
افـرادی کـه ١٢ سـال پیـش سـهام عدالت یک 
میلیون تومانی به آنها داده شـده، اکنون سـهام 

آنهـا بیـش از ١٦ برابـر شـده اسـت.
حسـین فهیمـی امـروز )چهارشـنبه( در گفت و 
گـو با خبرنگار ایرنا با اشـاره بـه اباغیه تاریخی 
رهبـر معظـم انقـاب مبنی بر آزادسـازی سـهام 
عدالـت گفـت: براسـاس ایـن اباغیه مقرر شـد 
تـا در ماه هـای آینـده سـهام عدالت افـرادی که 
بـه صـورت مسـتقیم  می خواهنـد سهامشـان 
معاملـه شـود یـا از طریق صندوق های سـرمایه 
گـذاری مدیریت شـود آزادسـازی صـورت گیرد.
وی ادامـه داد: مفهـوم آزادسـازی این اسـت که 
سـهام عدالـت افرادی کـه جزو مشـمولین این 
سـهام محسـوب می شـوند باید در سـامانه های 
بـازار سـرمایه کشـور ثبـت شـوند و دارایی هـا به 
نـام آنهـا اختصـاص داده شـود تا بتواننـد تمام 
حقـوق خـود را از محـل دارایـی دریافـت و بـه 

خریـد و فـروش بـا کسـب سـود بپردازند.
فهیمـی خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه نقـش 
و جایـگاه شـرکت سـپرده گذاری اوراق بهـادار، 
مسـئولیت  عدالـت  سـهام  آزادسـازی  سـتاد 
پاسـخ گویی آزادسـازی سـهام عدالـت را به این 

شـرکت محـول کـرده اسـت.
مرکـزی  گـذاری  سـپرده  شـرکت  مدیرعامـل 
سـازمان  بـا  مـا  همـکاری  داشـت:  اظهـار 
خصوصی سـازی آغـاز و از مدت هـا قبـل تمامی 
زیرسـاخت، سـامانه ها و امکانـات ایـن شـرکت 
تجهیـز شـده تا بتوانیـم مراحل این اقـدام را به 

خوبـی بـه پایـان برسـانیم.
وی خاطرنشـان کـرد: ثبت و نگهـداری از دارایی 
٥٠ میلیون مشـمول سـهام عدالت همانند همه 
فعـاالن بورسـی اسـت کـه ممکـن اسـت صدها 
میلیـون تومان دارایی در بورس داشـته باشـند، 
مـا بـه همـان انـدازه بایـد بـه مشـموالن سـهام 
عدالـت خدمـات ارائـه خواهیـم داد و همچنین 
بایـد از کـد بورسـی آنهـا بـه گونـه ای نگهـداری 

کنیـم که مـورد سواسـتفاده قـرار نگیرد.
فهیمـی اظهـار داشـت: شـرکت سـپرده گـذاری 
سـهام  معامـات  بـرای  الزم  زیرسـاخت های 
عدالـت در بـورس را تقویـت کـرده و مشـمولین 
ایـن سـهام نبایـد هیچگونـه نگرانـی در زمینـه 
باشـند  داشـته  را  عدالـت  سـهام  معامـات 
هرگونـه  از  تـا  اسـت  بهتـر  دلیـل  همیـن  بـه 

شـتاب زدگی در اقدامـات مربـوط به این سـهام 
خـودداری کننـد.

وی بـه فرصـت یـک ماهـه ای که به مشـموالن 
سـهام عدالـت بـرای تعیین نحـوه مدیریت آنها 
داده شـده اسـت اشـاره کـرد و گفـت: اکنون در 
این مرحله مشـمولین سـهام عدالـت فقط باید 
بـه سـایت سـازمان خصوص سـازی مراجعـه و 
نحـوه مدیریت خود را مشـخص کننـد اما برای 
مرحلـه بعد اقدامات بیشـتری را در دسـتور کار 

داریـم کـه آنهـا را اجرایی خواهیـم کرد.
فهیمـی بـا بیـان اینکـه تصمیـم افـراد بـرای 
نحـوه مدیریـت سـهام عدالت شـخصی اسـت 
و براسـاس دانـش و توانایـی افـراد متفـاوت 
خواهـد بود، گفـت: افرادی که بـه دنبال انتخاب 
روش مدیریت مسـتقیم هسـتند باید از دانش 
و زمـان کافـی بـرای تعقیب تابلوهـا و معامات 
شـرکت ها  مالـی  صـوت  تحلیـل  و  بورسـی 
برخـوردار باشـند، همچنیـن بایـد در ایـن زمینه 
تصمیـم بگیرنـد کـه قیمت سـهام متناسـب با 

میـزان سـودآوری شـرکت اسـت یـا خیـر؟
مدیـر عامـل شـرکت سـپرده گـذاری مرکـزی 
توانایـی  ایـن  از  کـه  افـرادی  داشـت:  اظهـار 
مسـتقیم  روش  از  اسـت  بهتـر  برخوردارنـد 
مدیریـت انتخـاب مـی کنند اما برخـی دیگر که 
از ایـن دانـش محـروم هسـتند بایـد از روش 
مدیریت غیرمستقیم اسـتفاده کنند و سودی را 

در زمـان تعییـن شـده دریافـت کننـد.
وی اظهـار داشـت: درخواسـت مـا از مشـموالن 
سـهام عدالـت این اسـت که از هرگونـه مراجعه 
بـه مراکـز و ارگان هـای مختلـف بـرای طـرح 
سـوال و پاسـخ خـودداری کننـد و اطاعات الزم 
را تنهـا از طریـق مرجـع انتخـاب شـده یعنـی 
شـرکت سـپرده گذاری پیگیـری کنند.فهیمی با 
بیـان اینکـه خبرهایـی رسـیده مبنـی بـر خرید 
موضـوع  ایـن  عدالـت کـه  سـهام  فـروش  و 
کاهبـرداری اسـت و مشـکاتی را قطعـا ایجاد 
خواهـد کـرد، بـا تصمیـم دولـت و رهبـر معظم 
انقـاب درخصـوص آزادسـازی سـهام عدالـت 
اتفـاق اقتصـادی بزرگی در حال رخ دادن اسـت 
و مـردم بایـد خـود از دارایی هـا محافظـت کنند 
و فقـط منتظـر اطاعیه های ارائه شـده از سـوی 

شـرکت سـپرده گـذاری باشـند.
مدیـر عامل شـرکت سـپرده گـذاری مرکـزی به 
ارزش سـهام عدالـت اشـاره کرد و گفـت: ارزش 
ایـن سـهام در زمـان واگـذاری بین مسـتقیم و 
غیرمسـتقیم یکسان اسـت اما ارزش آن بعد از 

انتخـاب روش مدیریـت تغییـر می کند.

 -

شــهرداری کــرج در نظــر دارد بــا توجــه بــه بودجــه مصــوب شــورای اســامی شــهر پــروژه منــدرج در جــدول ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومــی 
به پیمانکاران واجد شرایط واگذارنماید.

 1-  ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه یکــي از روشــهاي ذیــل ارائــه گــردد. ضمانــت نامــه بانکــي معــادل مبلــغ فــوق کــه بــه مــدت 90 روز اعتبــار داشــته و قابــل تمدیــد 
باشــد و یــا واریــز فیــش نقــدي بــه مبلــغ فــوق بــه حســاب 700786948623 بانــك شــهر.   2- برنــدگان نفــر اول و دوم مناقصــه هــرگاه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد 
نشــوند ســپرده آنــان بــه ترتیــب ضبــط خواهــد شــد. 3- شــهرداري کــرج در رد یــا قبــول هــر یــك از پیشــنهادها مختــار اســت. 4- مبلــغ 500/000 ریــال بابــت هزینــه 
خریــد اســناد بــه حســاب 700785313795 نــزد بانــك شــهر شــهرداري واریــز و رســید آنــرا ارائــه نماینــد. 5- متقاضیــان مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار آگهــي جهــت 
خریــد اســناد مناقصــه بــه اداره امــور قراردادهــا و پیمانهــا واقــع در میــدان توحیــد- بلــوار بــال شــهرداري کــرج طبقــه هفتــم مراجعــه نماینــد. 6- در هــر صــورت 
مــدارك منــدرج در اســناد مناقصــه مــاك فــروش اســناد و متعاقبــاً عقــد قــرارداد خواهــد بــود. 7- توضیــح اینکــه بــه غیــر از ســپرده شــرکت در مناقصــه کلیــه اســناد 
و مــدارك مربــوط بــه پیمانــکاران شــرکت در مناقصــه نــزد شــهرداري باقــي مــي مانــد. 8- الزم بــه ذکــر اســت هنــگام خریــد اســناد داشــتن رتبــه مربوطــه و  تاییدیــه 
صاحیــت در ســایت sajar.mporg.ir وگواهینامــه صاحیــت ایمنــی معتبــر ، معرفــی نامــه ممهــور بــه مهــر و امضــای مدیرعامــل، روزنامــه آخریــن آگهــی تغییــرات 
اعضــای شــرکت ،کــد اقتصــادی الزامــی مــی باشــد.9- شــرکت کننــدگان در مناقصــه مــي بایســت کلیــه فرمهــا و اطاعــات مــورد درخواســت شــهرداري را تکمیــل و بــه 
همــراه ســایر اســناد مناقصــه در پاکــت مربوطــه قــرار دهنــد. 10-ســایر اطاعــات و جزئیــات در اســناد مناقصــه منــدرج اســت.11- پیشــنهادات مــي بایســت در پاکتهــای 
مجــزا )الــف-ب-ج( الك و  ممهــور بــه مهــر شــرکت شــده و  پــس از الصــاق هولوگــرام بــر روی پاکــت ج  تــا پایــان وقــت اداری روزدوشــنبه  مــورخ 99/02/29 بــه 
آدرس کرج-میــدان توحیــد – بلــوار بــال دبیرخانــه شــهرداري کــرج تحویــل داده شــود. 12-پیشــنهادات رســیده در مــورخ99/02/30در کمیســیون عالــی معامــات 

شــهرداري کرج)دفتــر شــهردار( مطــرح و پــس از بررســي و کنتــرل برنــده مناقصــه اعــام خواهــد شــد   .
در ضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد

• جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026  تماس و یا به سایت  www.karaj.ir مراجعه نمائید.

 آگهی مناقصه عمومی
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اداره امور قراردادها و پیمانها -  شهرداری کرج

شرکت آب و فاضالب 
سیرجان

نوبت دوم

مبلغ اعتبار به شرح عملیاتردیف
میزان غیرنقدی رتبه مبلغ سپرده به ریالریال

تراش،قیرپاشی،حمل و پخش مکانیزه 1
رتبه پنج راه و 30/000/000/0001/500/000/000آسفالت سطح شهر 99-1

80%ترابری 

نقابهای فضای مجازی 
را جدی نگیریم

 رهبر انقالب: 

حقوق طبیعی نیروی کار 
باید رعایت شود
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دوسـتی دارم کـه همیشـه از خانـواده همسـر محتـرم به ویـژه 
مـادر همسـرش شـکایت می کنـد و ماهـی یـک بار هـم تلفنی با 
یکدیگـر صحبـت نمی کننـد، امـا همیـن فـرد روز مـادر در صفحه 
اینسـتاگرام خـود می نویسـد: »بهتریـن مادرشـوهر دنیـا روزت 

مبارک.«
در همسـایگی مـا زوج جوانـی زندگـی می کننـد کـه هـر چنـد 
وقـت یکبـار صدای مشـاجره طرفین در کل سـاختمان می پیچد، 
امـا همـان زن مـدام عکس هـای خـود و همسـر جـان را بـه 
اشـتراک می گـذارد و می نویسـد: »زندگـی بـا تو یعنـی آرامش و 

خوشـبختی مطلـق، چـه خـوب کـه دارمـت عزیزترینـم...«
از زیرآب زنـی همـکار خـود شـکایت  همـکاری دارم کـه مـدام 
می کنـد و معتقـد اسـت بـا وجود او محیـط کار مثل جهنم شـده 
اسـت، امـا در اسـتوری اینسـتاگرام خـود، عکـس همـان فـرد را 
منتشـر می کنـد و در شـرح آن، ایـن توضیـح را اضافـه می کنـد: 

»همیـن االن یهویـی بـا مهربانتریـن همـکار دنیا«
دوسـت دانشـجویم از نحوه تدریس و اخاق یکی از اسـاتید خود 
بسـیار گله منـد اسـت، تـا آنجا کـه با معاونت آموزشـی دانشـکده 
نامه نـگاری و از اسـتاد مربوطـه شـکایت کردنـد، امـا روز معلـم 
در توئیتـر، عکـس خـود را همـراه بـا همـان اسـتاد بـه اشـتراک 
گذاشـته و می نویسـد: »روزت مبارک اسـتاِد جان، به راسـتی که 
هرچـه در زندگـی آموختـم از شـما و شـخصیت واالیتـان بود...«

یکـی از آشـنایان در شـبکه های اجتماعـی مختلـف، پسـت های 
زیـادی در زمینـه حفاظـت از محیـط زیسـت، ترغیب دیگـران به 
تفکیـک زبالـه خشـک و تـر، اسـتفاده از کیسـه های پارچـه ای 
بـرای خریـد و ... منتشـر می کنـد، امـا همـان فـرد در زندگـی 
شـخصی خـود هیـچ کـدام از ایـن مسـائل را رعایـت نمی کنـد و 

حتـی بـه درسـتی ایـن کارهـا ایمان نـدارد.
مـادری می شناسـم کـه هـر روز بیشـتر از دیـروز از بچه دار شـدن 
پشـیمان می شـود و حوصلـه فرزند خـود را ندارد. اما ژسـت های 
مختلـف کـودک دلبند خـود را در صفحه شـخصی اش مدام به روز 
می کنـد و در شـرح آن چنیـن می نویسـد: »ممنـون کـه آمـدی و 
دنیای من شـدی، هر روز بیشـتر عاشـقت می شـوم تمام معنای 

زندگـی من.«
.....

هـر کـدام از شـما افـراد زیـادی بـا ایـن ویژگی ها می شناسـید و 
می توانیـد خودتـان بـه ایـن لیسـت مثال هـای بیشـتری اضافـه 
کنیـد. همان طـور کـه بازیگـران بـرای بـازی روی صحنـه تئاتـر، 
ماسـک، نقـاب یـا صورتـک بر صـورت خـود می زنند و بـه ایفای 
مجـازی  دنیـای  در  اکنـون  می پردازنـد،  مختلـف  نقش هـای 
ایـن نقاب هـا و صورتک هـا بـه وفـور دیـده می شـود و بـه لطـف 
شـبکه های اجتماعـی به ویـژه اینسـتاگرام، اکثریـت مـا بازیگران 
خوبـی شـده ایم و نقشـی را بـازی می کنیـم کـه در درون خـود به 

آن هیـچ اعتقـادی نداریم.
کارل گوسـتاو یونـگ، روانـکاو و روان پزشـک مشـهور سوئیسـی 
)۱۸۷۵-۱۹۶۱م( و خالـق نظریـه کهن الگوهـا بـر ایـن بـاور بود که 
بخشـی از شـخصیت مـا پشـت پرسـونا )persona( یـا نقـاب 
پنهـان می شـود. از دیـد یونـگ، نقـاب صورتکی اسـت که انسـان 
بـر چهـره اش می زنـد و خـود را آن گونـه کـه نیسـت، بـه دیگـران 
بـرای  انسـان ها  اکثریـت  واقعـی  فضـای  در  می دهـد.  نشـان 
این کـه بـا چهرهـای موجـه در جامعـه ظاهر شـوند، ایـن نقاب ها 
را بـر صـورت دارنـد و خـود واقعی شـان را پشـت حجاب هـا و 
نقاب هـا پنهـان می کننـد و دقیقـًا همانـی را که هسـتند، نمایش 

نمی دهنـد.
نقش بازی کردن آسـیبی اسـت که فضای مجازی بیشـتر به آن 
دامن زده اسـت و افراد برای بیشـتر دیده شـدن، گرفتن فالوور و 
الیـک بیشـتر، بـر صورت خـود نقـاب زده و به ایفـای نقش هایی 
می پردازنـد کـه آنهـا را از خود واقعی شـان فرسـنگ ها دورتر کرده 
اسـت. یونگ معتقد بود فردی که به دنبال سـامت روان اسـت، 
بایـد تهی از نقاب هایی باشـد که با شـخصیت واقعـی او در تضاد 
اسـت. درواقع نقاب آن چیزی اسـت که آن شـخص نیسـت، اما 

جامعه و سـایر افـراد فکر می کنند که هسـت.
ایـن روزهـا بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا و بیشـتر در خانـه 
مانـدن افـراد و بالتبع داشـتن وقت بیشـتر، شـاهد حجم زیادی 
هسـتیم.  مجـازی  فضـای  در  صورتک هـا  و  نقاب هـا  ایـن  از 
نقاب هایـی از جنـس دروغ، ریـا، تجمل، القای حس خوشـحالی 
و خوشـبختی. پندارهـا و خیاالتی توخالی کـه دو خطر را به دنبال 
دارد: »از سـویی سـامت فکر و روان آن فرد را در معرض آسـیب 
و گزنـد قـرار می دهـد و مانـع از رشـد شـخصیت فـرد می شـود و 
از سـوی دیگـر مخاطبانـی کـه این نقاب هـا را واقعـی می پندارند، 
دچـار حـس ناامیـدی از زندگـی و داشـته های خـود می شـوند.« 
پـس حداقـل بـرای آسـودگی روان خودمان هم که شـده اسـت، 
بیائیـم نقـاب و ماسـک افراد را باور نکنیم و حسـرت داشـته های 

پـوچ و نمایشـی دیگـران را نخوریم.

انس طا         ۱.۷03.2۱0

مثقال طا     2۸.۱00.2۵0

گرم طای ۱۸  ۶.۴۸۷.۱۹2

گرم طای 2۴   ۸.۶۵0.200

بهار آزادی      ۶۴.۵00.000

امامی          ۶۶.0۴0.000

نیم       33.300.000

ربع         ۱۸.۹00.000

گرمی       ۹.۸00.000

دالر             ۱۵۵.3۹0

یورو         ۱۶۹.200

درهم          ۴2.3۵۹

لیر ترکیه           2۵.۴23

دالر استرالیا      ۱02.۸۴۸

کشِف سنگ نوشته تاریخی 
در تاق بستان

مدیر پایگاه میراث فرهنگی تاق بستان : با اطالعِ یکی از 
اهالی روستای تاق بستان، سنگ نوشته ای تاریخی  به این 

پایگاه تاریخی تحویل داده شد.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
۱۶ تا  27دنبال کنید

بورس فعال صعودی 
با توجه به هجوم نقدینگی و دو متغیر تاثیرگذار صندوق های ETF و آزادسازی 

سهام عدالت رشد بازار کماکان ادامه خواهد داشت.

ادغـام  اینکـه  بیـان  ضمـن  آبخیـزداری  انجمـن  رییـس 

بـه  آبخیـزداری می توانـد  و  پژوهشـکده حفاظـت خـاک 

توانمندی هـای پژوهشـکده در جهـت انجـام وظایـف خـود 

آسـیب بزنـد، گفت: اگـر هدف از چنیـن اقدامی فقط حذف 

چندیـن پسـت اجرایی و مدیریتی باشـد، بایـد گفت هزینه 

تمـام این هـا در قبـال چندصـد تـن خاکـی کـه سـاالنه در 

کشـور مـا از دسـت مـی رود بسـیار ناچیـز اسـت.
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پرواز مهاجران 
بر فراز تنها تاالب 

طبیعی قزوین
تاالب هللا آباد آبیک به عنوان تنها 

آبگیر طبیعی استان قزوین برای 
دومین سال پیاپی پس از احیا و 

سرزندگی دامن خویش را برای پرواز 
۱۳۰ نوع پرنده مهاجر پهن کرده است.

اتمام نقشه برداری 
دیوار تاریخی گرگان 

تا شهریور
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی گلستان از مطالعه و 

نقشه برداری دیوار تاریخی گرگان در 
راستای ثبت جهانی این اثر با اعتبار 

۳ میلیارد تومان خبرداد و گفت: 
طبق برنامه ریزی انجام شده این کار تا 
شهریور امسال به اتمام خواهد رسید

ما 
م 

پیا
س: 

عک

رنا
 ای

س:
عک

یادداشت  مهمان
سعیده رضوانی

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1724

پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

رییس انجمن آبخیزداری: 
اگر هدف از چنین ادغامی 
فقط حذف چندین پست 
اجرایی و مدیریتی باشد، باید 
گفت هزینه تمام این ها در 
قبال چندصد تن خاکی که 
ساالنه در کشور ما از دست 
می رود بسیار ناچیز است

حذف تنها  پژوهشکده 

آبخیزداری کشور چه 

تبعاتی دارد؟
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021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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سال شانزدهم | شماره پیاپی 1724 |پنجشنبه 18 اردیبهشت  1399

 پیام
سیاست

سینا کمالخانی، نماینده تفرش از راهیابی به مجلس یازدهم باز ماند
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت: سینا کمالخانی منتخب تفرش در انتخابات مجلس یازدهم، از راهیابی به 
مجلس بازماند.

رنا
 ای

س:
عک

اعالم جزییات تورم ۳۴.۸ درصدی سال ۹۸
در سال گذشته بیشترین نرخ تورم خانوارهای کشور مربوط به استان ایالم با ۴2 درصد و 

کمترین نرخ تورم مربوط به استان فارس با ۳۰.7 درصد بود.

مرکــز آمــار کشــور اعــام کــرد: نــرخ تــورم 
کل کشــور در ســال گذشــته ٣٤.٨ درصد، 
ــق  ــق شــهری ٣٤.٤ درصــد و مناط مناط
روســتایی ٣٧.٣ درصــد بــوده اســت.

براســاس گــزارش مرکــز آمــار، شــاخص 
مبنــای۱3۹۵(  مصــرف کننده)بــر  کل 
ــور ۱۸۵.۱،  ــرای کل کش ــال ١٣٩٨ ب در س
مناطــق شــهری ۱۸۴ و مناطــق روســتایی 

ــد. ــان می ده ــد را نش ١٩١.٤ واح
نــرخ تــورم کل نســبت بــه ســال گذشــته 
و  بــرای کل کشــور، مناطــق شــهری 
مناطــق روســتایی بــه ترتیــب  ٧.٩، 

٧.٨ و ٩.٢ واحــد درصــد افزایــش یافتــه 
ــت. اس

ــا،  ــده »خوراکی ه ــروه عم ــورم گ ــرخ ت  ن
ســال  در  دخانیــات«  و  آشــامیدنی ها 
ــد،  ــور ۴2.۶ درص ــرای کل کش ــته ب گذش
ــق  ــق شــهری ٤٢.٧ درصــد و مناط مناط

ــت. ــوده اس ــد ب ــتایی ٤٢.٢ درص روس
ــورم »خوراکــی هــا و آشــامیدنی  ــرخ ت ن

هــا و دخانیــات« در ســال ۹۸ نســبت بــه 
ســال قبــل از آن بــرای کل کشــور، مناطق 
شــهری و مناطــق روســتایی بــه ترتیــب 
ــش  ــد افزای ــد درص ٤.٤، ٤.٣ و ٤.٩ واح

یافتــه اســت.
نــرخ تــورم گــروه عمــده »کاالهــای غیــر 
خوراکــی و خدمــات« در ســال ١٣٩٨ 
ــق  ــد، مناط ــور 3۱.۴ درص ــرای کل کش ب
شــهری ٣١.١ درصــد و  مناطــق روســتایی 

ــوده اســت. ٣٣.٥ درصــد ب
ــی و  ــر خوراک ــای غی ــورم »کااله ــرخ ت ن
خدمــات« در ســال ۹۸ نســبت بــه ســال 
قبــل از آن بــرای کل کشــور، مناطــق 
شــهری و مناطــق روســتایی بــه ترتیــب 
۹، ٨.٦ و ١١.٧ واحــد درصــد افزایــش 

ــه اســت. یافت
در ماه هــای اردیبهشــت، خــرداد، مــرداد، 
شــهریور، مهــر و دی ســال گذشــته نــرخ 
تــورم ماهانــه خانوارهــای کشــور در گــروه 
و  آشــامیدنی ها  خوراکی هــا،  عمــده 
دخانیــات منفــی بــود و بیشــترین میزان 

آن مربــوط بــه مــاه شــهریور بــود.
متوســط نــرخ تــورم ماهانــه در این ســال 
بــرای شــاخص کل ۱.۷ درصــد، گــروه 
و  آشــامیدنی ها  »خوراکی هــا،  عمــده 
دخانیــات« ۱.2 درصــد و »کاالهــای غیــر 

ــود. ــات« ۱.۹ درصــد ب ــی و خدم خوراک
براســاس  کشــور  کل  تــورم  نــرخ 

هزینــه ای دهک هــای 
ــورم کل کشــور در ســال گذشــته  ــرخ ت ن
ــای  ــه در دهک ه ــت ک ــد اس 3۴.۸ درص
مختلــف هزینــه ای در بــازه 33.۹ درصــد 
بــرای دهــک اول تــا 3۶.۶ درصــد بــرای 

دهــک دهــم نوســان دارد.
ماهــه   ۱2 تــورم  تغییــرات  محــدوده 
»خوراکی هــا،  عمــده  گــروه  در 
ــن 3۹.۸  ــات« بی ــامیدنی ها و دخانی آش
درصــد بــرای دهــک اول تــا ۴۴.۵ درصــد 

بــرای دهــک دهــم بــود.
همچنیــن در گــروه عمــده »کاالهــای 
ــن 2۸.۶  ــات« بی ــی و خدم ــر خوراک غی
درصــد بــرای دهــک اول تــا 3۴.۶ درصــد 

ــود. ــرای دهــک دهــم ب ب
ــورم در  ــه ت ــوط ب ــداد مرب ــاس اع براس
ــه ای،  ــف هزین ــای مختل ــان دهک ه می
ســال  در  دهک هــا  تورمــی  فاصلــه 
ــه  ــه 2.۷ درصــد رســید ک ــه ب گذشــته ب
نســبت بــه ســال قبــل )ســه درصــد( 0.3 
ــد. واحــد درصــد کاهــش نشــان می ده

در ســال ۱3۹۸ رونــد تــورم در میــان 
ــابه  ــه ای مش ــف هزین ــای مختل دهک ه

ــود. ــال ۱3۹۷ ب ــی س ــد تورم رون

نرخ تورم به تفکیک استان
ــرخ تــورم  در ســال گذشــته بیشــترین ن
ــتان  ــه اس ــوط ب ــور مرب ــای کش خانواره
ــرخ  ــن ن ــد و کمتری ــا ۴2 درص ــام ب ای
تــورم مربــوط بــه اســتان فــارس بــا 
30.۷ درصــد بود.شــکاف نــرخ تــورم بین 
ــته  ــال گذش ــف در س ــتان های مختل اس

ــود. ــد ب ۱۱.3 درص

تغییرات قیمت در سال گذشته
بیشــترین افزایــش متوســط قیمــت  در 
ســال ۹۸ نســبت بــه ســال قبــل از آن در 
اقــام خوراکــی مربــوط بــه »چــای، قهــوه 
و انــواع نوشــیدنی ها )انــواع چــای(، 
گــروه »ســبزیجات« )ســیب زمینــی، 
پیــاز( و گــروه »قنــد، شــکر و شــیرینی« 

ــود. ــد( ب )شــکر و قن
بیشــترین  خوراکــی  غیــر  اقــام  در 
ــه گــروه  ــوط ب افزایــش قیمــت نیــز مرب
»مبلمــان و لــوازم خانگــی« )ظــروف 
گــروه  شــوینده(،  انــواع  آشــپزخانه، 
و  خــودرو  )انــواع  نقــل«  و  »حمــل 
قطعــات یدکــی( و گــروه »تفریــح و 
فرهنــگ« )تجهیــزات رایانــه و لــوازم 

اســت. تحریــر( 

بـا توجـه بـه ورود گسـترده نقدینگـی بـه بـازار سـرمایه کاما 
مشـخص اسـت کـه حداقـل تا سـه مـاه آینده شـاهد رشـد 
شـاخص بـورس خواهیـم بـود، امـا گاهـی ممکـن اسـت در 
میـان ایـن روزهای افزایشـی، شـاهد برخی از افـت و خیزها 

باشیم.
»محمـد علیـزاده آرانی« کارشـناس حـوزه بـورس در گفت و 
گـو بـا خبرنـگار ایرنـا بـه رونـد معامـات بـورس در دو روز 
اخیـر اشـاره کـرد و گفـت: تـا چند وقت گذشـته اصـاح بازار 
حـدود یـک هفتـه تـا ده روز ادامـه داشـت تـا از ایـن طریق 

نفـس تـازه ای را بـه خـود بگیـرد و دوباره به مسـیر صعودی 
خـود بازگـردد امـا اکنـون بـا توجه به هجـوم نقدینگـی و دو 
 ETF متغیـر تاثیرگذار بر رشـد شـاخص مانند صنـدوق های
و آزادسـازی سـهام عدالـت کـه امـکان معاملـه در بـورس را 
فراهـم کرده اسـت رشـد بـازار کماکان ادامـه دار خواهـد بود.
علیـزاده آرانی به رشـد سـهام شـرکت هـای بزرگ اشـاره کرد 
و گفت: در طی یک سـال گذشـته شـاهد رشـد شـرکت های 
کوچکـی بودیـم کـه بـا سـرمایه هـای کـم از قابلیت نوسـان 
پذیـری باالیـی برخـوردار بودنـد و بـه صـورت مـداوم در حال 

رشـد بودند،  اکنون وجود صف خرید در شـرکت های بزرگی 
کـه از بنیـاد خوبـی برخوردارنـد زمینه رشـد بیشـتر شـاخص 
بـورس را فراهم کرده اسـت و همچنان این شـرکت ها دارای 

شایسـتگی رشـد در بازار هستند.
ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه افـزود: تـا چنـد وقت گذشـته 
رشـد هشـت هزار واحدی شـاخص بـورس در طـول یک روز 
نوعـی رکوردشـکنی در معامـات روزانه بورس محسـوب می 
شـد امـا اخیرا شـاهد هسـتیم شـاخص بـورس در یـک روز 

بیـش از 3۵ هـزار واحـد رشـد را تجربـه مـی کند.
وی بـا بیـان اینکـه ذات شـاخص بـورس اصـاح و نوسـان 
پذیـری اسـت، ادامـه داد: ایـن موضوع نشـان دهنـده تاثیر 
قابـل توجـه شـرکت هـای بـزرگ بر شـاخص اسـت که می 
توانـد زمینـه شـتاب و ادامـه رشـد شـاخص بـورس را فراهم 
کنـد. علیـزاده آرانـی بـا اشـاره به اقدامـات دولت در راسـتای 
آزادسـازی سـهام عدالـت و عرضـه برخـی از سـهام دولتـی 

در قالـب صنـدوق هـای ETF بـه بـورس اشـاره کـرد و گفت: 
ایـن دو عامـل نقـش بـه سـزایی را در رشـد بـازار بازار سـهام 
دارنـد و باعـث افزایـش تعـداد سـهامداران در بـازار سـرمایه 
خواهـد شـد.این کارشـناس بـازار سـرمایه خاطرنشـان کـرد: 
رشـد و سـودآوری ایـن شـرکت ها زمینـه افزایـش جذابیت 
بـرای سـرمایه گـذاری  بـورس را فراهـم خواهـد کـرد و افراد 
را عاقمنـد مـی کنـد تـا سـرمایه خـود را از سـمت بازارهـای 

مـوازی حرکـت و بـه سـمت بـازار سـرمایه هدایـت کنند.
وی افـزود: در چنـد وقـت اخیـر تـب و تـاب رشـد قیمـت 
و معامـات در بازارهـای مـوازی کاهـش پیـدا کـرده و رونـد 
صعـودی آنهـا متوقـف شـده اسـت، در کنـار ایـن موضـوع 
اقدامـات و حمایـت دولـت باعث می شـود تـا روند صعودی 
بـورس ادامـه دار باشـد و شـاخص بـورس بـه سـمت رشـد 

هدایـت شـود.

بورس فعال صعودی 
با توجه به هجوم نقدینگی و دو متغیر تاثیرگذار صندوق های ETF و 

آزادسازی سهام عدالت رشد بازار کماکان ادامه خواهد داشت.

حقوق طبیعی نیروی کار باید 
رعایت شود

ــت  ــد رعای ــروی کار بای ــی نی ــوق طبیع ــد: حق ــاب اســامی فرمودن ــر انق رهب
ــات  ــر، ثب ــدون تأخی ــم و ب ــت منظ ــه، پرداخ ــتمزد عادالن ــی دس ــود. یعن ش

ــم اســت. ــیار مه ــائل بس ــغلی از مس ــت ش ــی امنی ــتغال یعن اش
 حضــرت آیــت هللا خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب اســامی صبــح روز 
)چهارشــنبه( بــه مناســبت هفتــه کار و کارگــر، در ارتبــاط تصویــری مســتقیم 
و 3 ســاعته بــا هفــت مجموعــه تولیــدی ضمــن تأکیــد بــر نقــش و اهمیــت 
جایــگاه کارگــر و وظایــف متقابــل کارگــر و کارفرمــا در افزایــش کّمــی و کیفــی 
تولیــد و ایجــاد ثــروت در یــک اقتصــاد ســالم، بــه بیــان نکاتــی در خصــوص 
علــت نامگــذاری امســال بــه عنــوان ســال جهــش تولیــد و الزامــات تحقــق 
ایــن شــعار و بخش هایــی کــه بایــد بــر آنهــا تمرکــز ویــژه شــود، پرداختنــد و 

وظایــف مســئوالن در ایــن عرصــه را بیــان کردنــد.
ــران و  ــه کارگ ــه هم ــر ب ــه کارگ ــک هفت ــا تبری ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی حض
زحمتکشــان، شــنیدن گزارش هــای امیدبخــش از تولیــد را شــیرین و جــذاب 
خواندنــد و بــا تأکیــد بــر انتشــار عمومــی ایــن گزارشــها گفتنــد: رفــع مشــکات 
جامعــه کارگــری یکــی از مســائل مهــم اســت کــه بایــد نســبت بــه آن اهتمــام 

شــود.

گزارش
خبرنگار / پیام ما

مجلسجامعه

لزوم شناسایی دهک های پایین فاقد سهام عدالتکنترل کرونا با وجود تحریم های ظالمانه
دارو  توزیــع  امــور  مســئول 
دارو  و  غــذا  ســازمان  در 
گفــت: بــه جــرات می تــوان 
ــزو  ــران ج ــرد ای ــت؛ عملک گف
رفرنس هــای درمــان در دنیــا قــرار گرفتــه اســت و 
ــرداری  ــا کپی ب ــه از م ــن زمین ــورها در ای ــی از کش خیل
می کنند.»علــی رزازان« مســئول امــور توزیــع دارو در 
ــا  ــا  ب ــگار ایلن ــا خبرن ســازمان غــذا و دارو در گفت وگــو ب
تاکیــد بــر اینکــه ایــران توانســته اقدامــات خوبــی بــرای 
ــد ۱۹ انجــام دهــد، گفــت:  درمــان و پیشــگیری از کووی
ــورهای  ــزو کش ــا ج ــی در دنی ــای درمان ــران در کاره ای
پیشــرو بــوده اســت. مــا روش هــای مختلفــی را تســت 

ــی  و تجهیزاتــی  کردیــم و همــه ایــن روش هــای درمان
کــه در ایــران اســتفاده شــد، توانســت تــا حــد زیــادی 
مقابــل انتشــار هرچــه بیشــتر ویــروس و مــرگ و میــر 
ناشــی از آن بایســتد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران بــا 
ــرل  ــا را کنت ــی توانســت کرون ــه خوب وجــود تحریم هــا ب
کنــد، گفــت: مــا هیــچ ادعایــی نداریــم کــه کامــا جلــوی 
ــا را گرفته ایــم، ولــی ایــران  مــرگ و میــر ناشــی از کرون
توانســت آن را کنتــرل کنــد. خیلــی از کشــورها در حالــی 
کــه ماننــد مــا مشــکات ارزی نداشــتند و تحریــم 
نبودنــد، نتوانســتند بیمــاری را کنتــرل کننــد، امــا بــا همه 
ــن  ــت ای ــی توانس ــه خوب ــت ب ــکات، وزارت بهداش مش

ــد. ــرل کن ــاله را کنت مس

نایـــب رییـــس اول مجلـــس 
اســـامی گفـــت:  شـــورای 
وزارت کار بـــرای افـــرادی از 
ــه  ــای پاییـــن جامعـ دهک هـ
ــد،  ــت کننـ ــت دریافـ ــهام عدالـ ــته اند سـ ــه نتوانسـ کـ
ــایی  ــا را شناسـ ــرده، آنهـ ــاز کـ ــه ای بـ ــل جداگانـ فایـ
ــراد  ــن افـ ــه ایـ ــی بـ ــه طریقـ ــا بـ ــد تـ ــاش کنـ و تـ
کمـــک کنـــد. مســـعود پزشـــکیان روز چهارشـــنبه بـــا 
اشـــاره بـــه اینکـــه برخـــی از دهک هـــای پاییـــن 
ـــد،  ـــت کنن ـــت دریاف ـــهام عدال ـــته اند س ـــه نتوانس جامع
اظهارداشـــت: وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی 
بایـــد بـــرای افـــرادی از دهک هـــای پاییـــن جامعـــه 

ــد،  ــت کننـ ــت دریافـ ــهام عدالـ ــته اند سـ ــه نتوانسـ کـ
ـــایی  ـــا را شناس ـــرده آنه ـــاز ک ـــه ای ب ـــل جداگان ـــک فای ی
ـــک  ـــراد کم ـــن اف ـــه ای ـــی ب ـــه طریق ـــا ب ـــد ت ـــاش کن و ت

کنـــد.
اول مجلـــس شـــورای اســـامی  نایـــب رییـــس 
ــث  ــت در بحـ ــه دولـ ــدی کـ ــه رونـ ــد براینکـ ــا تاکیـ بـ
ـــی  ـــل قدرادان ـــرده قاب ـــاز ک ـــت آغ آزادســـازی ســـهام عدال
ـــودهایی را در  ـــن س ـــش از ای ـــت پی ـــزود: دول اســـت، اف
ـــم  ـــون ه ـــرد و اکن ـــت می ک ـــت پرداخ ـــهام عدال ازای س
ـــردم  ـــه م ـــت آن را ب ـــهام، مدیری ـــن س ـــازی ای ـــا آزادس ب
واگـــذار می کنـــد کـــه بســـیار اقـــدام خوبـــی اســـت.

اقتصاددولت

پروژه های مسکن وارد بورس شدفروش سهام عدالت به صورت وکالتی قانونی نیست
ــا اشــاره بــه تــاش  معــاون اول رییــس جمهــور ب
بــرای تصاحــب  برخــی ســودجویان و دالل هــا 
ســهام عدالــت مــردم، گفــت: فــروش ســهام 
عدالــت بــه صــورت وکالتــی قانونــی نیســت و 
نبایــد اجــازه دهیــم کــه عــده ای دالل و ســودجو از ســهام عدالــت مــردم 
ســوء اســتفاده کننــد و مــردم نیــز جــز از مســیر و روش هایــی کــه دولــت 
ــدام  ــود اق ــت خ ــهام عدال ــروش س ــازی و ف ــرای آزادس ــد ب ــام می کن اع

ــد. نکنن
اســحاق جهانگیــری عصــر روز ســه شــنبه در دیــدار بــا معاونیــن و مدیــران 
ــزار  ــه برگ ــن وزارتخان ــه در ای ــاه اجتماعــی ک ــاون، کار و رف ارشــد وزارت تع
ــا تأکیــد بــر اهمیــت ایــن دســتگاه اجرایــی، اظهــار داشــت: وزارت  شــد ب
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی یــک دســتگاه اجرایــی بــزرگ اســت کــه در 
ــه در ســالیان گذشــته را  ــف ســه وزارتخان ــا و وظای ــت مســئولیت ه حقیق

بــر عهــده دارد کــه امــروز در ایــن وزارتخانــه ادغــام شــده انــد.
ــات  ــا و اقدام ــت ه ــه گســتردگی فعالی ــا اشــاره ب ــن ب ــری همچنی جهانگی

وزارت تعــاون، کار ورفــاه اجتماعــی تصریــح کــرد: بودجــه ســاالنه ســازمان 
ــه وزارت  ــای زیرمجموع ــی از ســازمان ه ــوان یک ــه عن ــی ب ــن اجتماع تأمی
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت و ای ــان اس ــارد توم ــزار میلی ــاون، ۱۷2 ه تع
ــه  ــان اســت ک ــارد توم ــزار میلی ــت حــدود ۵00 ه ــی دول کل بودجــه عموم
مقایســه ایــن ارقــام نشــان دهنــده وســعت فعالیــت هــا و اهمیــت برنامــه 

ــاون اســت. هــای وزارت تع
معــاون اول رییــس جمهــور همچنیــن بــا اشــاره بــه روز کارگــر و اهمیــت 
نقــش کارگــران در مســایل اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی کشــور 
خاطرنشــان کــرد: کارگــران همــواره پشــتوانه بزرگــی بــرای کشــور بــوده انــد 
و بــه خصــوص در دوره شــیوع کرونــا کــه بخــش اعظــم جامعــه ملــزم بــه 
در خانــه مانــدن و رعایــت فاصلــه اجتماعــی شــدند، ایــن کارگــران بودنــد 
کــه چــرخ تولیــد کشــور و تأمیــن نیازهــای جامعــه را بــر عهــده داشــتند.
ــاش و  ــن قشــر پرت ــه ای ــر ب ــک مجــدد روز کارگ ــن تبری ــری ضم جهانگی
ــا و  ــاش ه ــدردان ت ــد ق ــت بتوان ــرد:  دول ــدواری ک ــار امی زحمتکــش، اظه

ــز کشــور باشــد. ــران عزی ــات کارگ زحم

ــکن و  ــای مس ــروژه ه ــی پ ــن مال ــرح تامی ط
ــازار ســرمایه وارد فــاز  حمــل و نقــل از طریــق ب

ــد. ــی ش اجرای
 از حــدود ۱0 مــاه قبــل موضــوع امــکان تامیــن 
مالــی پــروژه هــای حمــل و نقــل و مســکن بــا 
اســتفاده از ظرفیــت بــازار ســرمایه یــا بــه عبارتــی مردمــی کــردن پــروژه 
ــا  ــت ب ــه در نهای هــای ســودآور وزارت راه و شهرســازی مطــرح شــد ک
ــه اجــرا  ــه مرحل ــورس و وزارت راه و شهرســازی ب همــکاری ســازمان ب
ــازی،  ــئول در وزارت راه و شهرس ــام مس ــک مق ــه ی ــق گفت ــید. طب رس
ــازی  ــر راه و شهرس ــور و وزی ــس جمه ــدات رئی ــوع از تاکی ــن موض ای
ــت  ــزی و مدیری ــاون برنامــه ری ــاری، مع ــوده اســت.امیر محمــود غف ب
ــه اســت:  ــر گفت ــن خب ــام ای ــن اع ــع وزارت راه و شهرســازی ضم مناب
روز گذشــته در جلســه ای کــه  بــا حضــور برخــی از معاونــان و مدیــران 
وزیــر راه و شهرســازی بــا رئیــس، معاونــان و مدیــران ســازمان بــورس 
برگــزار شــد، ســاز و کار اجرایــی در فرآینــد تامیــن ســرمایه مــورد نیــاز 

ــازی  ــوزه راه و شهرس ــاختی دو ح ــای زیرس ــروژه ه ــداث پ ــرای اح ب
از طریــق ســرمایه گذاری متقاضیــان در بــورس مــورد تفاهــم قــرار 

گرفــت.
ــر اســاس اعــام وی، در فــاز نخســت تولیــد و عرضــه بیــش از ۱000  ب
واحــد مســکونی از طریــق بــورس کاال صــورت گرفتــه کــه بــه زودی وارد 

ــرا می شــود. ــه اج مرحل
ــه تامیــن  ــون در زمین ــه اینکــه هــم اکن ــا اشــاره ب ــن ب ــاری همچنی غف
ــروژه ســاخت واحدهــای مســکونی  ــرای اجــرای حداقــل ۱2 پ ــی ب مال
بــه ارزش بیــش از ۱200 میلیــارد تومــان آمــاده شــده اســت، تصریــح 
ــا همــکاری  ــن و ســاختمان ب ــق ایجــاد صندوق هــای زمی ــرد: از طری ک
بــورس، فرآینــد اجرایــی ایــن طــرح هــا آغــاز و زمــان انتشــار و ارزش 
ــید.  ــد رس ــوم خواه ــاع عم ــه اط ــذاری ب ــرمایه گ ــای س اوراق واحده
ــکن  ــوه مس ــه انب ــد عرض ــرح جدی ــازی، ط ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
ــه دار شــدن همــه اقشــار جامعــه دانســته و گفتــه  ــرای خان را راهــی ب
ــر آن شــده تــا بــه صــورت مصداقــی، شــرکت مــادر  اســت: تصمیــم ب
تخصصــی عمــران شــهرهای جدیــد و ســازمان ملــی زمیــن و مســکن 
در ایــن خصــوص اقدامــات الزم را بــرای راه انــدازی صندوق هــای 
ــده در  ــد ش ــکونی تولی ــای مس ــه واحده ــاختمان و عرض ــن و س زمی

ــد. ــام دهن ــورس کاال انج ــن و مســکن در ب ــوی زمی تابل

ــایی ۱۶۸0  ــا شناس ــت: ب ــت گف ــخنگوی وزارت بهداش س
مــورد جدیــد کوویــد ۱۹ در کشــور طــی 2۴ ســاعت 
گذشــته، آمــار مــوارد ابتــا بــه ایــن بیمــاری در کشــور از 

ــت. ــن گذش ــزار ت ــرز ۱00ه م
ــا روز  ۱۷ اردیبهشــت  ــور گفــت: ت ــوش جهانپ ــر کیان  دکت
ــر اســاس معیارهــای قطعــی تشــخیصی ۱۶۸0  ۱3۹۹ و ب
ــایی  ــور شناس ــد۱۹ در کش ــه کووی ــا ب ــد مبت ــار جدی بیم
شــد. وی گفــت: بــه ایــن ترتیــب مجمــوع بیمــاران 

ــید. ــر رس ــه ۱0۱۶۵0 نف ــور ب ــد۱۹ در کش کووی
بــه گفتــه جهانپــور، متاســفانه در طــول 2۴ ســاعت 
ــت  ــود را از دس ــان خ ــد۱۹ ج ــار کووی ــته، ۷۸ بیم گذش

ــد. دادن
جــان  مجمــوع  افــزود:  بهداشــت  وزارت  ســخنگوی 

نفــر رســید. بــه ۶۴۱۸  بیمــاری  ایــن  باختــگان 

سـخنگوی وزارت کشـور از حمایـت ویـژه دولـت از سـرمایه 
از  بـرداری  بهـره  و  ایجـاد  در  غیردولتـی  بخـش  گـذاران 
تأسیسـات تبدیـل پسـماندهای عـادی بـه انـرژی بـا اباغ 

قانـون جدیـد خبـر داد.
سـید سـلمان سـامانی سـخنگوی وزارت کشـور با قدردانی 
از تـاش و حمایـت مجلـس در بـه تصویب رسـاندن الیحه 
وزارت کشـور و دولت در کمک به سـاماندهی پسـماندهای 
عـادی با مشـارکت بخـش غیردولتی اظهار کـرد: این الیحه 
پس از سـیر مراحل قانونی روز دوشـنبه ۱۵ اردیبهشـت ماه 
توسـط ریاسـت محتـرم جمهـور بـه وزارتخانه هـای کشـور و 
نیـرو، سـازمان برنامـه و بودجـه و حفاظـت محیط زیسـت 
در ۶ مـاده ابـاغ شـد کـه می توانـد کمک بزرگـی در کاهش 
مخاطرات طبیعی ناشـی از تولید پسـماند در کشـور داشـته 

باشد.

ابتال به کرونا در ایران از 
مرز ۱۰۰ هزار تن گذشت

حمایت دولت از تبدیل 
پسماند به انرژی
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جنگلپسماند

پتانسیل باالی آتش سوزی در جنگل های کشور10 ماه حبس در انتظار پسماندسوزان بهارستان

ـــت  ـــط زیس ـــت محی ـــت اداره حفاظ سرپرس
شهرســـتان بهارســـتان از صـــدور حکـــم 
ــش  ــان آتـ ــرای عامـ ــس بـ ــاه حبـ ۱0 مـ
زدن پنـــج تـــن کابـــل روکشـــدار در حـــوزه 
ـــر  ـــن خب ـــریح ای ـــی در تش ـــا فاضل ـــر داد.علیرض ـــتان خب ـــتحفاظی بهارس اس
ـــا  ـــف شهرســـتان ب ـــق مختل ـــبانه در مناط ـــش ش ـــی گشـــت و پای ـــت: در پ گف
ـــط زیســـتی حـــوزه اســـتحفاظی،  ـــت محی ـــرل وضعی ـــارت و کنت ـــت نظ محوری
ـــتان  ـــت شهرس ـــط زیس ـــت محی ـــی اداره حفاظ ـــوران اجرای ـــان و مام کارشناس
ـــن  ـــوزی در زمی ـــات س ـــی از ضایع ـــظ ناش ـــاهده دود غلی ـــا مش ـــتان ب بهارس
ـــا حجـــم  ـــد و ب ـــه در محـــل حضـــور یافتن ـــه، بافاصل ـــر روســـتای ری ـــای بای ه
ـــن  ـــان ای ـــه عام ـــان اینک ـــا بی ـــدند.وی ب ـــه ش ـــش مواج ـــترده ای از آت گس
ـــه  ـــد، بافاصل ـــل بودن ـــن کاب ـــج ت ـــوزاندن پن ـــال س ـــه در ح ـــوزی ک ـــش س آت
دســـتگیر شـــدند، اظهارکـــرد: پـــس از مهـــار آتـــش بـــا همـــکاری آتـــش نشـــانی 
ـــم صورتجلســـه در  ـــا تنظی ـــان ب ـــی، متخلف ـــروی انتظام ـــوران نی و حضـــور مام
ـــل داده  ـــه تحوی ـــری مربوط ـــه کانت ـــی ب ـــل قانون ـــیر مراح ـــت س ـــل، جه مح

ـــی  ـــه مراجـــع قضای ـــان ب ـــده متخلف ـــه ارجـــاع پرون ـــا اشـــاره ب شـــدند.فاضلی ب
شهرســـتان، گفـــت بخـــش حقوقـــی ایـــن اداره بـــا همـــکاری مراجـــع قضایـــی، 
ـــد و در  ـــری کردن ـــوب ، پیگی ـــه مطل ـــه نتیج ـــیدن ب ـــا رس ـــده را ت ـــن پرون ای
نهایـــت نتیجـــه حکـــم ۱0 مـــاه حبـــس بـــرای عامـــان ســـیم ســـوزی از 
ـــت  ـــی حفاظ ـــط عموم ـــزارش رواب ـــد.به گ ـــادر ش ـــده ص ـــی پرون ـــوی قاض س
ـــط زیســـت  ـــت محی ـــران، سرپرســـت اداره حفاظ ـــتان ته ـــط زیســـت اس محی
ـــدی  ـــان اینکـــه ضایعـــات ســـوزی تهدی ـــا بی ـــان ب شهرســـتان بهارســـتان در پای
علیـــه بهداشـــت عمومـــی و عامـــل آلودگـــی هـــوا و خـــاک اســـت، اظهـــار 
ـــه خوشـــبختانه  ـــم معضـــات شهرســـتان اســـت ک ـــرد: پسماندســـوزی از اه ک
ـــش  ـــر کاه ـــای اخی ـــال ه ـــن اداره در س ـــبانه روزی ای ـــای ش ـــاش ه ـــا ت ب
محسوســـی یافتـــه و  بـــه طـــور قطـــع همـــکاری تمامـــی ســـازمان هـــای 
ذیربـــط، رعایـــت اصـــول مدیریـــت پســـماند، افزایـــش آگاهـــی عمومـــی، 
ـــه موقـــع و متناســـب  ارتقـــای فرهنـــگ زیســـت محیطـــی همچنیـــن صـــدور ب
ـــتی  ـــط زیس ـــاخت های محی ـــای زیرس ـــود و ارتق ـــرای بهب ـــی ب ـــکام قضای اح

ـــت. ـــر اس ـــاب ناپذی ـــری اجتن ام

ســـازمان  حفاظـــت  یـــگان  فرمانـــده 
ــا، مراتـــع و آبخیـــزداری کشـــور  جنگل هـ
ــل  ــه دلیـ ــه بـ ــه اینکـ ــاره بـ ــن اشـ ضمـ
بارش هـــای خـــوب پوشـــش جنگلـــی و 
ـــوزی  ـــیل آتش س ـــوع پتانس ـــن موض ـــت و ای ـــوه اس ـــور انب ـــی در کش مرتع
ـــر  ـــتفاده از تصاوی ـــا اس ـــر ب ـــال حاض ـــت: در ح ـــت، گف ـــش داده اس را افزای

ــده اند. ــن شـ ــش تعییـ ــوع آتـ ــی وقـ ــاط بحرانـ ــواره نقـ ماهـ
ســـرهنگ علـــی عباس نـــژاد در گفـــت و گـــو بـــا ایســـنا بـــا اشـــاره بـــه 
ـــفر،  ـــرای س ـــا ب ـــع محدودیت ه ـــوا و رف ـــدن ه ـــرم ش ـــا گ ـــان ب ـــه همزم اینک
حضـــور افـــراد در عرصه هـــای منابـــع طبیعـــی افزایـــش پیـــدا می کنـــد، 
ـــگیری  ـــرل و پیش ـــرای کنت ـــا ب ـــازمان جنگل ه ـــاله س ـــر س ـــرد: ه ـــار ک اظه
از وقـــوع حریـــق در فصـــل بهـــار و تابســـتان برنامه ریزی هایـــی را انجـــام 
ــاغ و  ــتان ها ابـ ــه اسـ ــی بـ ــدات حفاظتـ ــز تمهیـ ــال نیـ ــد. امسـ می دهـ
تاکیـــد شـــده اســـت کـــه بـــرای جلوگیـــری از آتش ســـوزی و کنتـــرل آن 
ــت  ــز مدیریـ ــتانداری ها و مراکـ ــه اسـ ــط از جملـ ــتگاه های ذی ربـ ــا دسـ بـ

بحـــران هماهنگی هـــای الزم صـــورت گیـــرد.
ـــی  ـــع محل ـــا جوام ـــور ب ـــف کش ـــتان های مختل ـــه در اس ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــک  ـــا کم ـــه م ـــق ب ـــای حری ـــز در اطف ـــن نی ـــش از ای ـــه پی ـــی ک و معتمدین
کردنـــد هماهنگی هـــای الزم صـــورت گرفتـــه اســـت بنابرایـــن عـــاوه 
ــی  ــع محلـ ــف جوامـ ــای مختلـ ــت، گروه هـ ــگان حفاظـ ــای یـ ــر نیروهـ بـ
آماده بـــاش هســـتند، تصریـــح کـــرد: در حـــال حاضـــر بـــر اســـاس 
ـــوع  ـــر وق ـــی از نظ ـــاط بحران ـــین، نق ـــای پیش ـــواره ای و تجربه ه ـــر ماه تصاوی
ـــار ادارات کل  ـــا در اختی ـــات آن ه ـــده اند و جزیی ـــخص ش ـــوزی مش آتش س
ـــت  ـــگان حفاظ ـــده ی ـــت. فرمان ـــه اس ـــرار گرفت ـــتان ها ق ـــی اس ـــع طبیع مناب
ـــه  ـــه اینک ـــاره ب ـــن اش ـــور ضم ـــزداری کش ـــع و آبخی ـــا، مرات ـــازمان جنگل ه س
ـــوه  ـــی در کشـــور انب ـــی و مرتع ـــای خـــوب پوشـــش جنگل ـــل بارش ه ـــه دلی ب
اســـت و ایـــن موضـــوع پتانســـیل آتش ســـوزی را افزایـــش داده اســـت، 
ـــی  ـــاط بحران ـــواره نق ـــر ماه ـــتفاده از تصاوی ـــا اس ـــر ب ـــال حاض ـــت: در ح گف

وقـــوع آتـــش تعییـــن شـــده اند.

 پیام
 زیست

خوزستان غرق خاک شد
طبق اعام اداره کل محیط زیست خوزستان بیشترین میزان گردوغبار از آبادان و با دو هزار و 3۱3 میکروگرم بر مترمکعب ثبت 

شده است.

رنا
 ای

س:
عک

شـورای  زیسـت  محیـط  و  اجتماعـی  رییـس کمیسـیون 
اسـامی شـهر اصفهـان: نظـر مدیریـت شـهری ایـن اسـت 
کـه بـاغ وحـش صفـه بایـد تعطیـل شـود و بـه دنبـال ایـن 
هسـتیم کـه ایـن حیوانات یک تکلیف مشـخص پیـدا کنند 
و ایـن نقطـه اول اسـت.کوروش محمدی رییس کمیسـیون 
محیـط زیسـت و اجتماعـی شـورای اسـامی شـهر اصفهان 
عصـر دیـروز - سـه شـنبه - در برنامـه زنـده رادیویی صدای 
شـهراظهار کـرد: شـورای اسـامی پنجـم بـا نـگاه ویـژه ای 
بـه بحـث محیـط زیسـت وارد شـد و کمیسـیون محیـط 
زیسـت را جـدا کـرد تـا در کنـار حـوزه اجتماعـی قـرار گیرد. 
ایـن کمیسـیون بـا سـازمان محیـط زیسـت هماهنـگ شـد 
و در خصـوص مسـائل زیسـت محیطـی شـهری بر اسـاس 
پروتکلهـا پیـش رفتـه اسـت.  در خصـوص ۹ موضـوع میان 
محیـط زیسـت و شـهرداری هماهنگـی ایجاد شـد و تاکنون 
در ۱00 مدرسـه کاس درس محیط زیسـت برگزار شده است.
وی افـزود: شـورای محیـط زیسـت در شـهرداری اصفهـان 
تشـکیل شـد و آنچـه روی مـی دهـد و مصـوب مـی شـود 
شـبیه قانـون اسـت و بـر اجـرای آن اهتمـام ویـژه داریـم. 
شـورای  زیسـت  محیـط  و  اجتماعـی  رییـس کمیسـیون 
اسـامی شـهر اصفهـان ادامـه داد: در منطقـه شـرق اصفهان 
شـیرابه هـای سـگزی در حـال جمـع آوری اسـت، مناطـق 
میان باغ رضوان و پسـماند در حال پاکسـازی اسـت. محیط 
زیسـت یکی از کمیسـیون هـای فعال ایـن دوره از مدیریت 
شـهری بوده اسـت.محمدی تصریح کـرد: در خصوص پارک 
وحـش صفـه نـگاه ما همـان نـگاه فعالین زیسـت محیطی 
اسـت و کسـی دیگـر در دنیـا از بـاغ وحـش حمایـت نمـی 
کنـد و بـه عنـوان یـک حرکـت غیـر انسـانی و تضییـع حـق 
حیوانـات مـی دانـم. رییـس کمیسـیون اجتماعـی و محیط 
زیسـت شـورای شـهر اصفهان تصریح کـرد: در این خصوص 
در حـال تدبیـر هسـتیم تا چگونـه این باغ وحـش را تعطیل 
کنیـم و ایـن حیوانـات بـه طبیعـت بازگردنـد، بـا ژئـو پـارک 
قزویـن وارد مذاکـره شـده ایـم و بخشـی از ایـن حیوانات را 

قـرار شـد بپذیرند .

سوژه باغ وحش 
صفه باید 

تعطیل شود 

حذف تنها پژوهشکده آبخیزداری کشور چه تبعاتی دارد؟

قرار است پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع ادغام شوند

رییــس انجمــن آبخیــزداری ضمــن 
پژوهشــکده  ادغــام  اینکــه  بیــان 
آبخیــزداری  و  خــاک  حفاظــت 
توانمندی هــای  بــه  می توانــد 
ــف  ــام وظای ــت انج پژوهشــکده در جه
خــود آســیب بزنــد، گفــت: اگــر هــدف 
از چنیــن اقدامــی فقــط حــذف چندیــن 
پســت اجرایــی و مدیریتــی باشــد، 
ــا در  ــام این ه ــه تم ــت هزین ــد گف بای
قبــال چندصــد تــن خاکــی کــه ســاالنه 
در کشــور مــا از دســت مــی رود بســیار 

ناچیــز اســت.

ســیدحمیدرضا صادقــی در گفــت و گــو 
ــه ایــن پرســش  ــا ایســنا در پاســخ ب ب
حفاظــت  پژوهشــکده  ادغــام  کــه 
موسســه  بــا  آبخیــزداری  و  خــاک 
چــه  مراتــع  و  جنگل هــا  تحقیقــات 
فعالیــت  ادامــه  بــرای  تبعاتــی 
خواهــد  آبخیــزداری  پژوهشــکده 
داشــت، اظهــار کــرد: در کشــورهای 
در حــال توســعه ســاختار فیزیکــی 
در  نقشــی کلیــدی  یــک مجموعــه، 
ایــن  دارد.  آن  رســالت های  انجــام 
موضــوع ســبب می شــود کــه اگــر ایــن 
پژوهشــکده بــه عنــوان بخشــی از یــک 
ــر شــناخته شــود ســهم  ــه دیگ مجموع
ــه  ــد و ب ــدا کن ــش پی ــی آن کاه خواه

پژوهشــکده  توانمندی هــای  آن  تبــع 
ــت  ــزداری تح ــاک و آبخی ــت خ حفاظ

ــرد. ــرار گی ــر ق تاثی
وی ادامــه داد: گاهــی اوقــات اگــر 
ــار  ــکده در کن ــا پژوهش ــه ی دو موسس
ــه  ــه مجموع ــد و ب ــرار گیرن ــر ق یکدیگ
تبدیــل  بزرگتــری مثــل پژوهشــگاه 
در  آن  مختلــف  بخش هــای  شــوند، 
امــا  کنــار یکدیگــر رشــد می کننــد؛ 
ادغــام پژوهشــکده حفاظــت خــاک 
ســابقه  دارای  کــه   - آبخیــزداری  و 
ــا  طوالنــی و عملکــرد خــوب اســت - ب
موسســه تحقیقــات جنگل هــا نــه تنهــا 
کمکــی بــه رشــد و تکامــل ایــن دو 
ــن  ــر م ــه از نظ ــد بلک ــه نمی کن مجموع

می توانــد بــه هــر دو آســیب وارد کنــد. 
ــه  ــزداری در ادام ــن آبخی ــس انجم ریی
در پاســخ بــه ایــن پرســش ایســنا 
ــزداری  ــکده آبخی ــرد پژوهش ــه عملک ک
ــور  ــه ط ــر چ ــال اخی ــن س ــی چندی ط
ــر  ــح داد: اگ ــود، توضی ــی می ش ارزیاب
بخواهیــم کارکــرد یــک مجموعــه را 
ــه چــه  ــم ک ــد ببینی ــم بای قضــاوت کنی
قــدر از آن مجموعــه از نظــر اقتصــادی، 
ــی و ... حمایــت شــده اســت و در  مال
ــت  ــه دس ــی ب ــه چیزهای ــل آن چ مقاب
ــکده ها  ــه از پژوهش ــم؟ زمانی ک آورده ای
ــا  ــه ب ــف در مقایس ــات مختل و موسس
برخــی دیگــر از پیکره هــای دولتــی 
بــه صــورت محــدود حمایــت می شــود 
چــه طــور می توانیــم انتظــار داشــته 
ــاده ای  ــات خارق الع ــه اقدام ــیم ک باش

ــد؟ ــام دهن انج
ایــن اســتاد مهندســی حفاظــت خــاک 
دانشــکده  آبخیــزداری  گــروه  آب  و 
تربیــت  دانشــگاه  طبیعــی  منابــع 
ــال  ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدرس ب م
معظــم  مقــام  دســتور  بــا  گذشــته 
ــورو  ــون ی ــش از ۱۵0 میلی ــری، بی رهب
توســعه  ملــی  توســعه  صنــدوق  از 
و  آبخیــزداری  عملیــات  اجــرای  بــه 
آبخــوان داری اختصــاص یافــت، گفــت: 
پرســش اصلــی اینجــا اســت کــه چــه 
ــا  ــه پژوهش ه ــغ ب ــن مبل ــزان از ای می
ــه  ــط اختصــاص یافت ــات مرتب و مطالع
اســت؟ امــا بــا وجــود ایــن مــوارد 
عملکــرد پژوهشــکده حفاظــت خــاک و 
ــوده اســت. بــرای  آبخیــزداری خــوب ب
ــس  ــن »اطل ــه تدوی ــوان ب ــال می ت مث
اطلــس حوزه هــای  و  ملــی ســیل« 

مناطــق  تعییــن  و  کشــور  آبخیــز 
پژوهشــکده  ایــن  توســط  بحرانــی 

ــرد. ــاره ک اش
ــال  ــه درح ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب صادق
پژوهشــکده ها،  حضــور  حاضــر 
کــه  مجموعه هایــی  و  دانشــگاه ها 
در  پژوهــش  و  آمــوزش  متولــی 
ــری  ــز دیگ ــر چی ــتند از ه ــور هس کش
ارزشــمندتر اســت، مدعــی شــد: حــدود 
یــک مــاه اســت کــه بخــش عمــده ای 
از پیکــره تخصصــی پژوهشــی و حتــی 
آموزشــی و اجرایــی آبخیــزداری کشــور 
ــام  ــا ادغ ــط ب ــات مرتب ــر موضوع درگی
مختلــف  پویش هــای  و  مکاتبــات  و 
اســت. مــا بــه جــای آنکــه انــرژی 
ــرداری  ــی بهره ب ــرف چگونگ ــود را ص خ
برخــی  بــا  منابــع کنیــم،  از  بهینــه 

ــه اتــاف وقــت  تصمیمــات نادرســت ب
می شــویم. دچــار 

رییــس انجمــن آبخیــزداری بــا تاکیــد 
بــر اینکــه بایــد روشــن شــود کــه هــدف 
مــا از ایــن ادغــام چیســت و در آینــده 
ــزداری و  ــرای آبخی ــه ب ــت ک ــرار اس ق
حفاظــت خــاک چــه اقداماتــی صــورت 
و  هــدف  اگــر  کــرد:  اظهــار  گیــرد، 
سیاســت مــا فقــط حــذف چندیــن 
پســت اجرایــی و مدیریتــی باشــد کــه 
ــد ســاله  ــای چن ــه ه ــت هزین ــد گف بای
ــارد  ــد میلی ــال چن ــا در قب ــام این ه تم
ــا  ــه ســاالنه در کشــور م ــی ک ــن خاک ت
از دســت مــی رود بســیار ناچیــز اســت. 
از ایــن رو مــا بایــد در طــرز تفکــر و 
خــود  انســانی  نیروهــای  مدیریــت 

ــم. ــر کنی تجدیدنظ

معاونیــن  شــورای  جلســه  اولیــن 
محیط زیســت  حفاظــت  کل  اداره 
بــا   ۹۹ در ســال  آذربایجــان شــرقی  
آتش ســوزی  از  پیشــگیری  موضــوع 
بــا محوریــت جنگل هــای ارســباران و 
ــرای  ــر الزم ب ــات و تدابی ــریح اقدام تش
پیشــگیری از ایــن قبیــل حــوادث در 
ســال جــاری برگــزار شــد.حمید قاســمی 
زیســت  محیــط   حفاظــت  مدیــرکل 
شــورای  جلســه  اولیــن  در  اســتان 
محیــط  حفاظــت  کل  اداره  معاونیــن 
 زیســت ایــن اســتان بــا اشــاره بــه 

ــزی  ــزوم برنامه ری ــا و ل ــل گرم ــاز فص آغ
آمادگی هــای الزمــه  و  تدابیــر  اخــذ  و 
در  آتش ســوزی  بــروز  راســتای  در 
ــزود: اداره  ــا، اف ــع و جنگل ه ــطح مرات س
کل محیــط  زیســت اســتان  همــواره 
بــا برگــزاری جلســات ، پیگیری هــا ، 
ــگ  ــکاری تنگاتن ــدد و هم ــات متع مکاتب
ــعی  ــر س ــی  ام ــای متول ــا مجموعه ه ب
ــانی  ــارکت و کمک رس ــری در مش حداکث
در راســتای اطفــای حریــق در ســطح 
ــا ســایر دســتگاه ها  ــع ب ــا و مرات جنگل ه
داشــته اســت. وی میدانــی محیــط بانــان 

و نیروهــای ایــن اداره کل در صحنه هــای 
مختلــف هیچ گونــه اعتبــاری در ســال 
جدیــد از ســوی ســازمان برنامــه و بودجــه 
ــق در جنگل هــا  ــاء حری در خصــوص اطف
بــه ایــن اداره کل اختصــاص نداده اســت. 

زیســت  محیــط   حفاظــت  مدیــرکل 
اســتان آذربایجــان شــرقی افــزود: ایجــاد 
ســریع  واکنــش  نیروهــای  تجهیــز  و 
یــگان حفاظــت محیــط  زیســت ازجملــه 

ــت. ــات اس ــن اقدام ای

آمادگی برای مقابله با 
آتش سوزی در ارسباران

پرواز مهاجران بر فراز تنها تاالب 
طبیعی قزوین

ــرای  ــن ب ــی اســتان قزوی ــر طبیع ــا آبگی ــوان تنه ــه عن ــک ب ــاد آبی ــاالب هللا آب ت
دومیــن ســال پیاپــی پــس از احیــا و ســرزندگی دامــن خویــش را بــرای پــرواز 

ــده مهاجــر پهــن کــرده اســت. ــوع پرن ۱30 ن
ــه وســعت ۶0  ــی ب در پنــج کیلومتــری جنــوب شهرســتان آبیــک، دشــتی بیابان
هــزار هکتــار تحــت عنــوان هللا آبــاد وجــود دارد کــه در ایــن ۱۶ ســال گذشــته بــه 
علــت خشکســالی بــه کانــون اصلــی ریزگــرد بــرای اســتان های قزویــن، البــرز، 
قــم و تهــران تبدیــل شــده بود.بــا بارندگی هایــی کــه در ایــن 2 ســال اتفــاق افتــاد، 
تــاالب واقــع در ایــن دشــت بــه وســعت 2 هــزار و ۸00 هکتــار مجــددا احیــا شــد 
و زندگــی را بــه ایــن منطقــه خشــک و بــی آب و علــف هدیــه داد.اگرچــه قزویــن 
ــوان  ــه عن ــاد آبیــک ب ــاالب هللا آب ــا ت ــک اســت، ام دارای 2 دریاچــه اوان و دریاب
تنهــا تاالبــی طبیعــی و فصلــی اســتان، هرســاله بــه مــدت ســه تــا چهــار مــاه 
)فروردیــن تــا تیرمــا( بــر اثــر بارندگــی و جریــان رودخانه هــا ، فضایــی دل انگیــز 
ایجــاد کــرده و پرنــدگان مهاجــر بســیاری را بــه ســمت خــود جلــب می کنــد. امــا 
آنچــه امــروز اتفــاق می افتــد، خــروج بیــن 20 تــا 2۵ میلیــون متــر مکعــب آب 
ــه واســطه ایــن زهکــش  شــیرین حاصــل از بارندگــی و رودخانه هــای اســتان ب

اســت کــه هماننــد دردی مزمــن دســت از ســر تــاالب برنمــی دارد.

ته
نک

بـر اسـاس مصوبـه شـورای عالـی اداری قـرار شـده اسـت 
کـه بـه پیشـنهاد وزارت جهـاد کشـاورزی و سـازمان اداری 
و  خـاک  حفاظـت  پژوهشـکده  کشـور،  اسـتخدامیذ  و 
آبخیـزداری با موسسـه تحقیقـات جنگل ها و مراتع کشـور 
ادغـام شـود و پژوهشـکده ای به نام »موسسـه تحقیقات 
جنـگل، مراتـع و آبخیـزداری «شـکل گیـرد. ایـن موضوع 
اعتـراض تعـداد زیادی از اسـتادان این حـوزه رو به دنبال 
داشـته اسـت. بیـش از ۸۰ تـن از فعاالن و اسـتادان حوزه 
حفاظـت خـاک و آبخیـزداری در نامه ای به حسـن روحانی 
- رییـس جمهـوری - مخالفـت خـود را نسـبت بـه ایـن 
اقـدام اعـالم کرده انـد. همچنیـن سـید آهنگ کوثـر - پدر 
آبخـوان داری کشـور - در نامه ای به کاظم خـاوازی - وزیر 
جهـاد کشـاورزی-  ضمـن اعـالم مخالفـت خود بـا حذف 
تنها پژوهشـکده آبخیزداری کشـور نوشـته اسـت که »بهتر 
اسـت تصمیم هـا بـه بهتـر شـدن دسـتاوردها بینجامـد نه 

کمتـر شـدن ارزش ها. 

حیات تاالب
وحش

ساماندهی استاندارد سگ های ولگرد بدون کشتارآبگیری ۲۲ درصد پهنه گاوخونی

پایـش  و  نظـارت  معـاون 
حفاظت محیط زیسـت اسـتان 
اصفهـان بـا اشـاره بـه آبگیـری 
حـدود 22 درصـد سـطح تاالب 
گاوخونـی، گفـت: حدود یکصـد قطعه فامینگـو در اوایل 
سـال ۱3۹۹ وارد گاوخونـی شـده اسـت که البتـه با توجه 
بـه وسـعت تـاالب احتمـاال تعـداد فامینگوهـای مهاجـر 

حـدود ۱30 قطعـه اسـت.
حسـین اکبـری بـا اعـام آخریـن وضعیـت تـاالب بیـن 
المللـی گاوخونـی اظهـار کـرد: بـا توجـه به تحویـل نوبت 
تامیـن حقابـه  دوم حقابـه کشـاورزان شـرق اصفهـان، 
هـای زیسـت محیطـی زاینـده رود بـزرگ و تـاالب بیـن 

المللـی گاوخونـی بـه عنوان یکـی از مهمتریـن محورهای 
کاری اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان اصفهـان 
همـواره و بـه طـور جـدی در سـطوح مختلـف اسـتانی و 
ملـی پیگیـری شـده، همچنین تامیـن این حقابـه ها از 
مطالبـات جـدی سـازمان های مـردم نهاد و عمـوم مردم 

است.
وی افـزود: پـس از سـالیان طوالنی خشـکی کامل تاالب 
و در بسـیاری از مواقـع رودخانـه زاینده رود، سـرانجام در 
اواسـط مهر ماه ۱3۹۸ آب از سـد رودشـتین واقع در ۸۵ 
کیلومتـری تـاالب به سـمت ورزنه و ایسـتگاه شـاخ کنار 
طـی چهـار نوبـت بـه صـورت چنـد روزه و موقـت آب بـه 

سـمت تاالب گاوخونی رهاسـازی شـد.

از  زیسـت  محیـط  فعـال  یـک 
کنتـرل  دسـتورالعمل  اجـرای 
جمیعت سـگ هـای ولگرد خبر 
داد و گفـت: بـرای نخسـتین بار 
ایـن دسـتورالعمل، بنـد بـه بنـد و بـدون کشـتار سـگ هـای 

می شـود. اجرایـی  ولگـرد 
محمـد داسـمه فعـال محیـط زیسـت و وکیـل فعـال در 
پرونده هـای تخلفـات محیـط زیسـتی در گفـت وگـو بـا مهر 
بـا بیـان اینکـه با کمـک شـهرداری در شهرسـتان بهبهـان در 
اسـتان خوزسـتان توانسـته ایم، معضـل سـگ های ولگـرد را 
در ایـن شـهر جنوبـی حل کنند، اظهار داشـت: بـا وجود اینکه 
دسـتورالعمل کنتـرل جمیعـت سـگ های ولگـرد در سـال 

۸۷ از سـوی معاونـت سـازمان شـهرداری های و دهیاری هـا 
تهیـه شـده امـا هیچ وقت سـازوکار حقوقـی برای برخـورد با 
آن تعریـف نشـده بـود و همچنـان در همـه شـهرهای ایـران 
معضلـی بـه نـام غذادهـی سـازماندهی شـده به سـگ های 
ولگـرد وجـود دارد در حالی که کارشناسـان مختلفی معتقدند 
کـه ایـن نـوع غذادهـی تهدیـد علیـه بهداشـت عمومـی و 
افزایـش جمعیـت سـگ ها می شـود.وی بـا اشـاره بـه اینکه 
دادسـتان با اسـتعام از شـبکه دامپزشـکی و دانشکده علوم 
پزشـکی و اداره حفاظـت محیـط زیسـت شهرسـتان بـرای 
بررسـی این درخواسـت اسـتعام گرفته اسـت، ابراز داشـت: 
بـا رایزنـی ایـن مراجـع نظارتی را قانـع کردیم که این مسـاله 

چالش زا اسـت.
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استفاده از بیمه درمان بازنشستگی در مشاغل آزاد و اختیاری
مشاور سازمان تامین اجتماعی گفت: افرادی که قراردادی بوده و در زمان اشتغال بیمه درمان را انتخاب نکرده اند پس از 
بازنشستگی میتوانند از درمان سازمان تامین اجتماعی برخوردار شوند.

سنا
 ای

س:
عک

چرا ایران در بحران کرونا دچار کمبود تخت بیمارستانی نشد؟

ــزی  ــی و برنامه ری ــابق فن ــاون س مع
بهداشــت،  وزارت  درمــان  معاونــت 
افزایــش تخــت هــای بیمارســتانی و 
بویــژه تخــت هــای ICU را از بــرکات 
و  خوانــد  ســامت  تحــول  طــرح 
گفــت: اگــر ایــن توســعه و افزایــش 
بیمــاران  درصــد   ۵0 شــاید  نبــود، 

کرونــا را از دســت داده بودیــم.
ــس  ــاور ریی ــر- مش ــی ماه ــر عل دکت
شــهید  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
بهشــتی-  در گفت وگــو بــا ایســنا، 

همزمــان بــا شــش ســاله شــدن 
اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت 
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  در کشــور،  
طــرح تحــول ســامت را یــک تحــول 
کــه  آن چیــزی  گفــت:  نمی دانــم، 
بــه عنــوان طــرح تحــول ســامت 
ــت  ــع برگش ــده، در واق ــذاری ش نامگ
حاکمیــت بــه وظایــف اصلــی خــود در 

ــت. ــی اس ــون اساس قان
بــه گفتــه وی، در واقــع نظــام ســامت 
ــاب،  ــد از انق ــال بع ــور در ۴0 س کش
ــف محــول شــده  ــج از وظای ــه تدری ب
در قانــون اساســی دور شــده بــود 
و طــرح تحــول در اصــل  برگشــت 

واقعــی نظــام ســامت بــه حقــوق 
مــردم و ســایر وظایــف محــول شــده 
در قانــون در حــوزه بهداشــت و درمــان 
بــود. ایــن عضــو هیــات علمــی گــروه 
مدیریــت سیاســتگذاری و اقتصــاد 
ســامت دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــاره  ــا اش ــه ب ــهید بهشــتی، در ادام ش
ــر  ــر طــرح تحــول ســامت ب ــه تاثی ب
مدیریــت بیمــاری کوویــد ۱۹ در ابعــاد 
مختلــف، عنــوان کــرد: بــا وجــود 
انتقــادات وارد شــده بــر طــرح تحــول 
ــامت  ــام س ــت، نظ ــش بهداش در بخ
توانســت بــا ایجــاد تعــداد بســیار 
ــا  ــامت و خصوص ــگاه س ــادی پای زی

ــام  ــه ن ــد ب ایجــاد یــک ســطح جدی
ــاط  ــامت« در نق ــع س ــز جام »مراک
ــق  ــهرها و مناط ــین ش ــیه نش حاش
ــتی  ــطح بهداش ــوردار؛ س ــر برخ کمت
بــا حضــور پزشــکان،  را  جدیــدی 
کارشناســان و  مراقبــان ســامت 

ــد. ــاد کن ایج
نظــارت  و  برنامه ریــزی  معــاون 
ــا  ــا کرون ــه ب ســتاد فرماندهــی مقابل
ــن ســطوح بهداشــتی  ــران،  ای در ته
ایجــاد شــده بــه دنبــال طــرح تحــول 
فعال تریــن  از  یکــی  را  ســامت 
کرونــا  بحــران  در  بخش هــا 
ــه  ــخگویی ب ــزود: پاس ــت و اف دانس
کوویــد  مراجعــان  عظیــم  ســیل 
کــردن  پیــدا  و  غربالگــری   ،۱۹
مــوارد جدیــد بیمــاری، ردیابــی و 
ــی  ــاران برخ ــت بیم ــری وضعی پیگی
ــامت  ــع س ــز جام ــات مراک از اقدام
کروناســت.  بحــران  جریــان  در 

از طــرح  مراکــزی کــه تــا پیــش 
ســامت کشــور  نظــام  در  تحــول 
وجــود نداشــت و در بحــران کرونــا 
از آنهــا بــه عنــوان مراکــز ۱۶ و 2۴ 
ــش  ــود.وی افزای ــاد می ش ــاعته ی س
ــای  ــل ماحظــه و توســعه تخت ه قاب
ــاد  ــوالت ایج ــر تح ــتری را از دیگ بس
ســامت  تحــول  طــرح  در  شــده 
عنــوان کــرد و گفــت:  در طــرح تحــول 
ــش  ــال اول بی ــی ۴ س ــامت و ط س
از 2۴ هــزار تخــت بــه تخت هــای 
ــه  ــه شــد. ب بیمارســتانی کشــور اضاف
بــه  گونــه ای کــه شــاخص تخــت 
ــه  ــت ب ــر از ۱.۵ تخ ــت از کمت جمعی
ــه نزدیــک  ازای هــزار نفــر جمعیــت ب

2 افزایــش پیــدا کــرد.
وی بــا اشــاره بــه کمــک و  تاثیــر 

در  تخــت  هــزار   2۴ ایــن  بــاالی 
بیمــاران  بــه  درمانــی  پاســخگویی 
اگرچــه  کــرد:  اظهــار  کرونایــی، 
دارای  اســتان های  در  همچنــان 
ــان،  ــد گی ــاری مانن ــاالی بیم ــک ب پی
حــدی  تــا  و  اصفهــان  گلســتان، 
ــه تخت هــای  ــاز ب ــان نی ــران همچن ته
محســوس  صحرایــی  و  اضطــراری 
ــور  ــا کش ــال عمدت ــن ح ــا ای ــود، ب ب
بســتری  تخــت  زمینــه کمبــود  در 
دچــار مشــکل جــدی نشــد کــه ایــن 
مســاله نتیجــه توســعه تخت هــای 
و  تحــول  طــرح  در  بیمارســتانی 
ــم  ــی رغ ــرای آن عل ــزی ب ــه ری برنام
ســامت  نظــام  مشــکات  همــه 
اســت. ماهــر، افزایــش ۵0 درصــدی 
ظرفیــت تخت هــای ICU  و ویــژه 
ــوان عامــل  ــه عن در طــرح تحــول را ب

ــران  ــرل بح ــدی در کنت ــذار بع تاثیرگ
زمانیکــه  و گفــت:  دانســت  کرونــا 
ویــژه  تخت هــای  می شــود  گفتــه 
بیمــاران کرونایــی  از  بیمارســتان ها 
اشــباع شــده، بــا احتســاب افزایــش 
طــرح  در  تخت هــا  برابــری   ۱.۵
تحــول ســامت اســت، بنابرایــن اگــر 
ایــن توســعه و افزایــش نبــود، شــاید 
از  را  بیمــاران کرونایــی  درصــد   ۵0

دســت داده بودیــم.
ویــژه  تخت هــای  افزایــش  وی 
تحــول  اصلــی طــرح  بــرکات  از  را 
ایــن  گفــت:  و  دانســت  ســامت 
مســاله در کنتــرل آمــار مــرگ و میــر 
ــت؛  ــر اس ــیار موث ــا بس ــی کرون اپیدم
چراکــه همچنــان حداکثــر ظرفیــت 
ــژه بیمارســتانی درگیــر  تخت هــای وی

بیمــاران کوویــد ۱۹ اســت.

سرپرســت پــروژه پاســما درمانــی 
ــدی  ــت: جمــع بن ــران گف ــا در ای کرون
پاســما  تحقیقاتــی  طــرح  نتایــج 
درمانــی در کشــور نشــان می دهــد 
کــه ایــن روش درمانــی می توانــد 
در بهبــودی بیمــاران بدحــال کرونــا 

ــد. ــر باش موث
بیــش از ٢٠٠ واحــد پاســما از بهبــود 
ــه  ــا دریافــت شــده و ب یافتــگان کرون
ــب  ــا در قال ــار کرون ــش از١٨٠ بیم بی

یــک طــرح تحقیقاتــی تزریــق شــده 
کــه نتایــج آن نشــان مــی دهــد، 
حــال  در  ایرانــی  محققــان  تــاش 
ــرای یافتــن یــک  ــه ثمــر رســیدن ب ب

روش درمانــی اســت.
دکتــر حســن ابوالقاســمی متخصــص 
ــوژی روز چهارشــنبه در  خــون و آنکول
ــگار دانشــگاه و  ــا خبرن ــو ب ــت و گ گف
ــع  ــار داشــت: جم ــا اظه ــوزش ایرن آم
بنــدی اطاعــات در ٥٠ مــورد بیمــاران 

ــد  ــی ده ــان م ــال نش ــی بدح کرونای
کــه ٧٠ درصــد ایــن بیمــاران کــه 
ــر  ــان کمت ــما آن ــق پاس ــن تزری اولی
از یــک هفتــه بســتری آنهــا آغــاز 
شــد، مــداوا شــدند. وی بــا یــادآوری 
هرچــه  پاســما  تزریــق  ایــن کــه 
ــیار  ــر بس ــود، تاثی ــام ش ــر انج زودت
بیمــاران  در  افــزود:  دارد،  بهتــری 
بدحالــی کــه کمتــر از یــک هفتــه 
تزریــق  آنهــا،  شــدن  بســتری   از 
شــروع شــد نتیجــه خــوب بــود، امــا 
ــه  ــک هفت ــد از ی ــه بع ــی ک در بیماران
از مــدت بســتری، ایــن کار شــروع 
شــده درصــد مــداوا چنــدان مناســب 

ــت. نیس

تاثیر پالسما درمانی در بهبودی 
بیماران بدحال کرونا

سامانه ثبت نام افراد اوتیسم 
راه اندازی شد

مدیــر عامــل انجمــن اوتیســم ایــران از راه انــدازی ســامانه ثبــت نــام 
 /http://www.irautism.ir ــه نشــانی ــراد دارای اوتیســم ب )رجیســتری( اف
خبــر داد و گفــت: ایــن ســامانه دارای امتیــازات زیــادی از جملــه تســهیل در 
معافیــت از نظــام وظیفــه، یافتــن کــودکان گــم شــده دارای اوتیســم و ارائــه 
بیمــه ســامت و تکمیلــی و دیگــر خدمــات آموزشــی بــا تاییــد ایــن انجمــن 

اســت.
ســعیده صالــح غفــاری روز چهارشــنبه در گفــت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: 
نبــود آمــار درســت از بســیاری از بیمــاری هــا و اختــاالت بــه ویــژه اختــال 
طیــف اوتیســم یکــی از معضاتــی اســت کــه در جامعــه اوتیســم ایــران بــه 

وضــوح بــه چشــم مــی خــورد.
ــدازی ســامانه هــای  ــر راه ان ــه پیگی ــد ســالی اســت ک ــادآور شــد: چن وی ی
ــا  ــن امــر ب ــا رجیســتری اوتیســم در کل کشــور هســتیم و ای ــت نامــی ی ثب
ــتاندارد در  ــای اس ــرم ه ــد. ف ــق ش ــارگاد محق ــی پاس ــه مال ــک مجموع کم
ــاره ســامانه  ــات وســیع درب ــق مطالع ســامانه رجیســتری اوتیســم را از طری
رجیســتری اوتیســم کشــورهای متعــدد، آمــاده کردیــم و پلتفــرم یــا ســامانه 

ــم. ــدازی کردی ــی ســازی شــده را راه ان بوم

ته
نک

معـاون فنـی و برنامه ریـزی طـرح تحـول معاونـت درمـان 
وزارت بهداشـت بـا اشـاره بـه ایجـاد بیـش از 2۵۰  کلینیـک  
ویـژه بـه خصـوص در مناطـق محـروم و کمتـر برخـوردار بـه 
عنـوان دسـتاورد بعدی طرح تحـول سـالمت،   تصریح کرد: 
از آنجاکـه مدیریـت بحران کرونا توسـط بخش دولتی اسـت، 
اپیدمـی  ایـن کلینیک هـای ویـژه در کنتـرل  لـذا فعالیـت 

کمـک ویـژه ای بـرای بخـش دولتی محسـوب می شـوند.
ماهـر بـا بیـان اینکـه کلینیک های ویـژه ظرفیت پاسـخ  دهی 
بـه بخـش سـرپایی تخصصـی درمـان را بیـش از ۵۰ درصـد 
افزایـش داده اسـت، اظهـار کـرد:  بـه عبـارت دیگـر تـا پیش 
از اجـرای طـرح تحـول حـدود ۱۸ درصـد بیمـاران سـرپایی 
در بخـش دولتـی مدیریـت می شـدند، در حالیکـه بـه دنبال 
ایجـاد کلینیـک هـای ویـژه ایـن رقم بـه بیـش از ۳۰ درصد 
افزایـش یافتـه اسـت. بـه گفتـه وی، در مدیریـت اپیدمـی 
کرونـا از ایـن 2۵۰ کلینیک ویژه به شـکل بسـیار قابل قبولی 
در زمینـه ویزیـت بیمـاران، تریـاژ و پیـدا کـردن کیس هـا و 

مـوارد جدید اسـتفاده شـد.

خبر

مدرسهسالمت

بهره برداری از 1۴ هزار کالس درسهشدار نسبت به درمان های سنتی کرونا
ــت  ــی بهداشـ ــازمان جهانـ سـ
بـــه  نســـبت   )WHO(
ــنتِی  ــای سـ ــرد روش هـ کاربـ
تاییـــد نشـــده بـــرای درمـــان 

داد. هشـــدار  کوویـــد-۱۹ 
ــای  ــرد: گونه هـ ــازمان جهانـــی بهداشـــت اعـــام کـ سـ
گیاهـــی دارویـــی از قبیـــل »درمنـــه ســـانتونیکا« کـــه 
ـــد-۱۹  ـــاری کووی ـــان بیم ـــرای درم ـــی ب ـــوان روش ـــه عن ب
ـــرد و  ـــرار گی ـــورد بررســـی ق ـــدا م ـــد ابت معرفـــی شـــده بای

ـــود. ـــخص ش ـــی آن مش ـــی احتمال ـــوارض جانب ع
ایـــن ســـازمان اعـــام کـــرد: از داروهـــای ســـنتی کـــه 
ـــت  ـــه حمای ـــرار گرفت ـــد ق ـــورد تایی ـــی م ـــه روش علم ب

ــن و  ــای جایگزیـ ــت داروهـ ــن اسـ ــود و ممکـ می شـ
مکمـــل بـــا فوائـــد بســـیاری همـــراه باشـــند.

تاش هـــا بـــرای یافتـــن روش درمانـــی بیمـــاری 
ـــی  ـــان داروی ـــد گیاه ـــا فوائ ـــده ت ـــب ش ـــد-۱۹ موج کووی
از قبیـــل »درمنـــه ســـانتونیکا« مـــورد بحـــث قـــرار گیـــرد.
ــد  ــر اســـاس فوائـ ــکار بـ رئیـــس جمهـــوری ماداگاسـ
ایـــن گونـــه گیاهـــی از آن بـــه عنـــوان روش درمانـــی 
ـــه  ـــی ک ـــت. در حال ـــرده اس ـــام ب ـــد-۱۹ ن ـــاری کووی بیم
ایـــن ترکیـــب گیاهـــی هنـــوز بـــه روش علمـــی مـــورد 
ــور  ــن کشـ ــای چندیـ ــه، روسـ ــرار نگرفتـ ــش قـ آزمایـ
آفریقایـــی بـــه ســـفارش ایـــن داروی گیاهـــی اقـــدام 

کرده انـــد.  

ــازی  ــازمان نوسـ ــس سـ رئیـ
ــا  مـــدارس کشـــور گفـــت: تـ
هـــزار   ۱۴ امســـال  پایـــان 
و  تکمیـــل  درس  کاس 
ـــزار کاس  ـــر 2۶ ه ـــال حاض ـــود و در ح ـــی ش ـــل م تحوی
ــای  ــرح هـ ــارکتی طـ ــزار کاس مشـ ــی و ۱۴ هـ دولتـ
ملـــی فعـــال هستند.مهراله رخشـــانی مهـــر گفـــت: ۶3 
هـــزار بخـــاری گازی اســـتاندارد در مـــدارس اســـتفاده 
ــا بـــه علـــت ممنـــوع شـــدن اســـتفاده  می شـــود، امـ
از ســـامانه گرمایشـــی دارای شـــعله مســـتقیم در 
کاس، ایـــن مـــوارد نیـــز جمـــع آوری می شـــود.رئیس 
ســـازمان نوســـازی مـــدارس کشـــور بابیـــان اینکـــه در 

ـــی در  ـــاری نفت ـــور بخ ـــای کش ـــچ ج ـــر در هی ـــال حاض ح
ـــت  ـــیده اس ـــه رس ـــه مدرس ـــک گاز ب ـــه علم ـــی ک مناطق
ـــوب  ـــال ۹۹ مص ـــه س ـــون بودج ـــزود: در قان ـــم، اف نداری
ـــزار کاس  ـــی ۱00 ه ـــامانه گرمایش ـــت، س ـــد وزارت نف ش
درس را بـــرای آموزش وپـــرورش در کشـــور اســـتاندارد 
ــا  ــزی بـ ــاس برنامه ریـ ــر اسـ ــه داد: بـ ــد. وی ادامـ کنـ
هـــدف »تجهیـــز و استانداردســـازی سیســـتم های 
ـــال  ـــارد ری ـــدارس« 3۷ میلی ـــی م ـــی و سرمایش گرمایش
ـــرای ســـال  ـــال ب ـــارد ری ـــرای ســـال ۹۶، حـــدود ۴0 میلی ب
ـــه  ـــال ۹۸ ب ـــال در س ـــارد ری ـــه ۱۴0 میلی ـــک ب ۹۷ و نزدی
اســـتان ســـمنان اختصـــاص یافـــت کـــه نســـبت بـــه 

ســـال قبـــل از آن 2۶۸ درصـــد افزایـــش داشـــت.

هر
 م

س:
عک

افزایش ۱.۵ برای تخت های بستری و کمک به درمان بیماران کرونایی

سـامانه ملـی فرزندخواندگـی سـازمان بهزیسـتی از سـوی 
اسـحاق جهانگیـری معـاون اول رییس جمهـوری رونمایی 
شـد.به گزارش سه شـنبه شـب  سـازمان بهزیسـتی کشـور، 
 http://adoption.behzisti.net ایـن سـامانه بـه آدرس
عصـر امروز توسـط معـاون اول رییس جمهـوری و باحضور 
محمـد شـریعتمداری وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
و وحیـد قبـادی دانـا رییـس سـازمان بهزیسـتی کشـور 
رونمایی شـد. شـفافیت مراحـل درخواسـت فرزندخواندگی 
از ثبـت تـا دریافـت نتیجـه، تشـکیل پروفایل فـردی برای 
هـر متقاضـی بـرای اطـاع از آخریـن وضعیـت پرونـده از 

جملـه مزایـای ایـن سـامانه به شـمار مـی رود.

سـازمان پزشـکی قانونی کشـور از افزایش 2۱ درصدی آمار 
جانباختـگان سـوءمصرف موادمخـدر در سـال گذشـته خبر 

داد.
سـازمان پزشـکی قانونـی اعام کرد:   در سـال گذشـته چهار 
هـزار و ۴۷2 نفـر بـر اثر سـوءمصرف مـواد مخـدر، محرک، 
داروهـای مخـدر و مصـرف چندگانـه در کشـور جـان خود را 
از دسـت دادند. این رقم در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 
قبـل که آمار تلفات سـه هـزار و ۶۷2 مورد بـود، 2۱.۸ درصد 

افزایش یافته اسـت.
همچنیـن از کل تلفـات سـوء مصـرف مـواد ذکـر شـده در 
کشـور طی سـال ۱3۹۸؛ سـه هـزار و ۸3۴ نفر مـرد و ۶3۸ 
نفـر زن بودنـد.در ایـن مـدت اسـتان هـای تهران بـا یکهزار 
و ۱۴۴، فـارس بـا ۴0۱ و خراسـان رضـوی بـا 323 فوتـی 
بیشـترین و اسـتان های سـمنان و ایـام هـر کـدام بـا 2۶، 
هرمـزگان و آذربایجـان غربـی بـا 2۷ و قـم بـا 30 فوتـی 
کمتریـن آمـار تلفات اعتیاد را داشـتند همچنین بیشـترین 
آمـار تلفـات اعتیـاد با ۴0۷ نفر در تیرماه ثبت شـده اسـت.

مدیـر عامـل سـازمان بوسـتان ها و فضـای سـبز شـهر تهران 
گفـت: تمامـی 2 هـزار و 2۶۸ بوسـتان شـهر تهـران بـه جـز 
بوسـتان های جنگلـی چیتگر، سـرخه حصار، لویـزان و یاس 
ایـن هفتـه پذیـرای شـهروندان هسـتند. از آخـر  فاطمـی 
علـی محمـد مختـاری، مدیـر عامـل سـازمان بوسـتان ها و 
فضـای سـبز شـهر تهـران دربـاره کاهـش میزان چمـن کاری 
و جایگزینـی بـا گیاهـان مقـاوم گفـت: در راسـتای حفاظـت 
از محیـط زیسـت و کاهـش مصـرف آب آبیـاری، سـازمان 
بوسـتان ها و فضـای سـبز شـهر تهـران از سـه سـال گذشـته 
اقـدام به کاهش سـطوح چمـن کاری با جایگزینـی گیاهانی 
کرد که با شـرایط اقلیمی شـهر تهران تناسـب داشـته و نیاز 
آبـی کمتـری داشـته باشـند؛ بـر ایـن اسـاس طـرح کاشـت 
درختـان و درختچه هـای مقـاوم به شـرایط آب و هوای شـهر 
تهـران و نیـاز کـم آبـی به جـای چمـن در حال انجام اسـت.

راه اندازی سامانه ملی 
فرزندخواندگی

افزایش جانباختگان 
سوءمصرف موادمخدر

بازگشایی رسمی 
بوستان های تهران

آموزشسالمت

1۵ رشته جدید هنرستانی در راه استافزایش ۲0 درصدی ویزیت پزشکان عمومی
ــاره  ــن اش ــامت ضم ــه س ــازمان بیم ــل س مدیرعام
بــه جزییــات رشــد تعرفــه هــای تشــخیصی درمانــی 
در ســال جــاری، دربــاره چگونگــی پوشــش هزینــه 
هــای درمــان توســط ایــن ســازمان بیمــه گــر 
ــه  ــر مصوب ــت: براب ــنا، گف ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــر موهبت ــح داد.طاه توضی
دولــت محتــرم و بــر اســاس مصوبــه شــوای عالــی بیمــه، میانگیــن تعرفــه 
ــه ۱۵  ــی و خیری ــی، خصوص ــر دولت ــی، غی ــش دولت ــامت در بخ ــای س ه
درصــد افزایــش یافتــه اســت. ایــن میــزان افزایــش در بخــش ویزیــت در 
ــی و متخصــص 20 درصــد اســت  ــکان عموم ــرای پزش بخــش خصوصــی ب
ــا  ــوزه ویزیت ه ــش در ح ــد افزای ــاهد ۱۷ درص ــز ش ــی نی ــش دولت و در بخ
ــک  ــم نزدی ــه داری ــن مصوب ــه در ای ــی ک ــاق خوب ــزود: اتف ــتیم. وی اف هس
ــت.  ــی اس ــی و دولت ــش خصوص ــای بخ ــه ای در تعرفه ه ــزء حرف ــدن ج ش
ــه  ــن نکت ــر ای ــدی ب ــد تاکی ــاغ ش ــه اب ــامت ک ــی س ــت های کل در سیاس
ــه  ــد ب ــی بای ــی و خصوص ــش دولت ــر دو بخ ــه ای در ه ــزء حرف ــه ج ــود ک ب
ــا  ــی ب ــن جــزء در بخــش دولت ــه ای ــک باشــند، امســال تعرف ــر نزدی یکدیگ

ــرو  ــش روب ــد افزای ــا ۵ درص ــی ب ــش خصوص ــش و در بخ ــد افزای ۱۷ درص
بــوده اســت. ایــن اولیــن بــاری اســت کــه ضریــب ریالــی جــزء حرفــه ای در 
بخــش خیریــه بــا خصوصــی یکســان شــده اســت.وی در خصــوص افزایــش 
ــارات ایــن  ــار کــرد: ســال گذشــته اعتب ــادان نیــز اظه تعرفه هــای درمــان معت
ــود، امســال خوشــبختانه ایــن  ــرای بیمــه ســامت دیــده نشــده ب موضــوع ب
اعتبــار بــرای بیمــه ســامت در نظــر گرفتــه شــده و مــا بــا نزدیــک بــه ۶00 مرکز 
طــرف قــرارداد هســتیم و خوشــبختانه تعرفــه ایــن بخــش نیــز بــا افزایــش 
ــوده اســت. بــرای گروه هــای کمتــر برخــوردار و کــودکان  ــرو ب ۱۵ درصــدی روب
معتــاد نیــز فرانشــیز از 30 درصــد بــه ۱0 درصــد کاهــش یافتــه اســت. موهبتــی 
ادامــه داد: ســرانه بیمــه درمانــی مــا ۵۵ هــزار و ۷00 تومــان در مــاه اســت کــه 
ایــن رقــم در یــک ســال معــادل ۶۶۸ هــزار و ۴00 تومــان خواهــد بــود. از مــردم 
می خواهــم حتمــا بــرای بیمــه شــدن اقــدام کننــد، از زمانــی کــه دیگــر بــر روی 
تخــت بیمارســتان کســی را بیمــه نمی کنیــم مــوارد متعــددی داریــم کــه شــاید 
تــا 30 میلیــون تومــان هزینــه آنهــا شــده اســت؛ در حالیکــه اگــر شــخص بیمه 

ــود. ــل انجــام ب ــر قاب ــه بســیار پایین ت ــود ایــن هزین ب

حرفــه ای  و  فنــی  آموزش هــای  دفتــر  مدیــرکل 
ورود  از  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  کاردانــش  و 
ــر  ــده خب ــد هنرســتانی از ســال آین رشــته های جدی
داد و گفــت: ۱۵ رشــته جدیــد بــه تصویــب رســیده و 

ــد. ــد ش ــه خواه ــده ارائ ــی آین ــال تحصیل از س
ــر،  ــن خب ــام ای ــن اع ــنا، ضم ــا ایس ــو ب ــش در گفت وگ ــیدمصطفی آذرکی س
برخــی عناویــن رشــته های جدیــد را اعــام و اظهــار کــرد: خدمــات گلخانــه ای، 
ــا،  ــور هواپیم ــر موت ــا، تعمی ــداری هواپیم ــین های اداری، مهمان ــر ماش تعمی
فــرآوری گیاهــان دارویــی، طراحــی صفحــات وب و تولیــد محتــوای انیمیشــن 
ــات و  ــه صنعــت، کشــاورزی، خدم ــار زمین ــد در چه ــه رشــته های جدی از جمل
هنــر هســتند کــه متناســب بــا نیــاز بــازار کار طراحــی شــده و تدریــس خواهنــد 
شــد.وی افــزود: حضــور بخــش خصوصــی و بنگاه هــای اقتصــادی بــه منظــور 
ایجــاد تناســب میــان مهــارت هنرجویــان و نیــاز بــازار کار، یــک امــر اجتنــاب 
ناپذیــر اســت و الزم اســت نهادهــای تصمیــم گیــر و دســتگاه هــای ذیربــط بــا 
در نظــر گرفتــن مشــوق های قانونــی، انگیزه هــای الزم را در بخــش خصوصــی 

ــازار کار  ــوزش و ب ــش آم ــان بخ ــل می ــاط و تعام ــن ارتب ــا ای ــد ت ــاد کنن ایج
افزایــش یابد.مدیــرکل دفتــر آموزش هــای فنــی و حرفــه ای و کاردانــش وزارت 
ــر  ــص، ماه ــانی متخص ــروی انس ــوزش نی ــت و آم ــرورش تربی ــوزش و پ آم
ــتان ها  ــداف هنرس ــه اه ــازار کار را از جمل ــای ب ــا نیازه ــب ب ــد متناس و کارآم
ــز در  ــی نی ــد و کارآفرین ــگ تولی ــت فرهن ــج و تقوی ــت: تروی ــت و گف دانس

ــود. ــال می ش ــه ای دنب ــی و حرف ــای فن آموزش ه
آذرکیــش ادامــه داد: کارآفرینــی مؤلفــه مهمــی در توســعه اجتماعــی، اقتصادی 
ــن  ــون ســندتحول بنیادی ــناد باالدســتی چ ــی کشــور اســت و در اس و فرهنگ
ــف ســندتحول از ســال  ــق تکالی ــرای تحق ــد شــده اســت. ب ــر آن تاکی ــز ب نی
ــد کار  ۱3۹0  درس کارآفرینــی وارد برنامــه درســی ملــی شــد و دروســی مانن
و فنــاوری در پایــه ششــم، هفتــم، هشــتم و نهــم گنجانــده شــد و کارآفرینــی 
در دوره متوســطه دوم نیــز بــه عنــوان دروس اصلــی آمــوزش داده مــی شــود. 
توســعه آموزش هــای مهارتــی در دســتورکار آمــوزش و پــرورش قــرار دارد و بــه 
منظــور افزایــش ســهم ســرمایه انســانی، از طریــق آمــوزش مهــارت، خاقیــت 

ــم. ــاش می کنی ــی ت و کارآفرین
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میراث 

10 مرکز آموزش، اشتغال و تولید صنایع دستی به ظرفیت هرمزگان افزوده می شود
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان گفت: »در سال جاری ۱0 مرکز آموزش، اشتغال و تولید صنایع دستی 

به ظرفیت استان افزوده می شود.«

میراثمیراث

تخریب خانه اقبال متوقف شدمجموعه طاق بستان پس از دو ماه تعطیلی باز شد
ـــراث   ـــی اداره کل می ـــراث  فرهنگ ـــاون می مع
فرهنگـــی، صنایـــع  دســـتی و گردشـــگری 
اســـتان کرمانشـــاه اعـــام کـــرد کـــه 
مجموعـــه تاریخـــی طاق بســـتان پـــس از 
بیـــش از دو مـــاه بـــه منظـــور بازدیـــد عمـــوم بازگشـــایی شـــده اســـت.
ـــراث  ـــی اداره کل می ـــط عموم ـــل از رواب ـــه نق ـــا و ب ـــراث آری ـــزارش می ـــه گ ب
ــا  ــاه علیرضـ ــتان کرمانشـ ــتی اسـ ــع دسـ ــگری و صنایـ ــی، گردشـ فرهنگـ
ــر  ــن خبـ ــام ایـ ــا اعـ ــت ٩٩ بـ ــنبه ۱۶ اردیبهشـ ــه شـ ــاهی روز سـ برشـ
اظهارداشـــت: »پـــس از شـــیوع ویـــروس کرونـــا در اســـفندماه ســـال ۹۸ 
مجموعـــه تاریخـــی طاقبســـتان بـــه همـــراه دیگـــر مراکـــز گردشـــگری 

کرمانشـــاه بـــه روی گردشـــگران بســـته شـــد. «
او افـــزود: »مجموعـــه هـــای تاریخـــی بیســـتون و معبـــد آناهیتـــا نیـــز 

پیـــش از ایـــن بـــرای بازدیـــد عمـــوم بازگشـــایی شـــده بـــود.«
ـــن ســـه مـــکان  ـــا مجـــوز بازگشـــایی ای ـــون تنه برشـــاهی توضیـــح داد: »تاکن
ـــای  ـــکان ه ـــر م ـــت و دیگ ـــده اس ـــادر ش ـــاه ص ـــتان کرمانش ـــی در اس تاریخ

ـــاز نیســـتند. « ـــر روی گردشـــگران ب ـــتان ب گردشـــگری اس
معـــاون اداره کل میـــراث فرهنگـــی کرمانشـــاه یـــادآور شـــد: »بـــا توجـــه 
ـــه  ـــت فاصل ـــکان رعای ـــی و ام ـــه تاریخ ـــه مجموع ـــن س ـــاز ای ـــای ب ـــه فض ب
ـــا و  ـــد آناهیت ـــتان، معب ـــرای طاقبس ـــایی ب ـــوز بازگش ـــی مج ـــذاری اجتماع گ

ـــت.« ـــده اس ـــادر ش ـــتون ص بیس
ایـــن مجموعـــه در قـــرن ســـوم میـــادی ســـاخته شـــده  اســـت و ارزش 
هنـــری و تاریخـــی زیـــادی دارد. چنـــد صحنـــه تاریخـــی از جملـــه 
ــذاری  ــاج گـ ــیر دوم، تـ ــذاری اردشـ ــز، تاج گـ ــرو پرویـ ــذاری خسـ تاج گـ
ــه(  ــته )کتیبـ ــنگ نوشـ ــد سـ ــن چنـ ــوم و هم چنیـ ــاهپور دوم و سـ شـ
ـــوارکاران و  ـــط س ـــراز توس ـــکار گ ـــم ش ـــه ای و مراس ـــوی کتیب ـــط پهل ـــه خ ب
ـــوار  ـــاق و ج ـــگ در داخـــل دو ط ـــا آالت موســـیقی چن ـــن موســـیقی ب نواخت

آن دیـــده مـــی شـــود.
ـــل  ـــا تبدی ـــه گردشـــگاهی زیب ـــکان، آن را ب ـــن م ـــوه و چشـــمه در ای وجـــود ک
ـــوده  اســـت. ـــه ب ـــورد توج ـــروز م ـــه ام ـــا ب ـــن ت ـــای دیری ـــه از زمان ه ـــرده ک ک

معـــاون میـــراث فرهنگـــی گیـــان از 
توقـــف تخریـــب خانـــه تاریخـــی اقبـــال 
خبـــر داد و گفـــت: شـــماره ثبـــت بنـــای 
واجـــد شـــرایط ثبـــت گرفتیـــم و کار 

تخریـــب را متوقـــف کردیـــم.
ـــت  ـــی و ثب ـــظ میراث فرهنگ ـــگان از حف ـــه هم ـــود آنک ـــا وج ـــا ب ـــن روزه  ای
ــتان ها  ــهرها و اسـ ــا در برخـــی از شـ ــد امـ ــدگان دم می زننـ ــرای آینـ آن بـ
مســـئوالن بـــه گونـــه ای دیگـــر عمـــل می کننـــد و بـــه نوعـــی می تـــوان 
ـــه ریشـــه میـــراث زده و درصـــدد تخریـــب  گفـــت مســـئوالن شـــهری تیشـــه ب
ـــی  ـــی یک ـــهر انزل ـــی ش ـــت تاریخ ـــال در باف ـــی اقب ـــه تاریخ آن برمی آیند.خان
ـــتعام های الزم  ـــه اس ـــدون آنک ـــی ب ـــهرداری انزل ـــت. ش ـــوارد اس ـــن م از ای
ـــوز  ـــدور مج ـــدد ص ـــرد درص ـــی بگی ـــا را از میراث فرهنگ ـــن بن ـــوص ای درخص
ـــی  ـــت مل ـــه مراحـــل ثب ـــی اســـت ک ـــن درحال ـــده اســـت. ای ـــب آن برآم تخری

ـــت. ـــدن اس ـــی ش ـــال ط ـــی درح ـــد ارزش تاریخ ـــای واج ـــن بن ای
ــی  ــراث فرهنگـ ــی اداره کل میـ ــراث فرهنگـ ــاون میـ ــی )معـ ــی جهانـ ولـ

وصنایـــع دســـتی وگردشـــگری اســـتان گیـــان( در ایـــن خصـــوص بـــه 
ـــت  ـــرای ثب ـــال ب ـــه تاریخـــی اقب ـــده خان ـــوروز ۹۹ پرون ـــل از ن ـــت: قب ـــا گف ایلن
ـــک و هـــم شـــهردار  ـــان هـــم مال ـــران ارســـال شـــد. در آن زم ـــه ته ـــاده و ب آم
ـــای  ـــد و نامه ه ـــی بودن ـــای تاریخ ـــن بن ـــده ای ـــد پرون ـــان رون ـــی در جری انزل
ـــود.  ـــده ب ـــال ش ـــا ارس ـــرای آنه ـــت ب ـــورای ثب ـــه ش ـــاغ و صورتجلس الزم اب
ـــد  ـــک جدی ـــده اســـت و مال ـــک برآم ـــروش مل ـــک در صـــدد ف ـــا مال ـــا گوی ام
نیـــز در جریـــان امـــور نبـــود در عیـــن حـــال شـــهردار انزلـــی نیـــز تغییـــر 
ـــادر  ـــب ص ـــه تخری ـــن رو پروان ـــود از ای ـــور نب ـــان ام ـــز در جری ـــرد و او نی ک
ـــته  ـــا برداش ـــقف بن ـــی از س ـــر بخش ـــال حاض ـــه داد: در ح ـــود. او ادام می ش
ـــراث و گردشـــگری گیـــان ورود، کار را متوقـــف و  شـــده اســـت و اداره کل می
ـــه را باطـــل کـــرد. فعـــا کار متوقـــف اســـت. ضمـــن آنکـــه شـــماره ثبـــت  پروان
ـــال  ـــی اقب ـــه تاریخ ـــرای خان ـــز ب ـــت نی ـــرایط ثب ـــد ش ـــای واج ـــوان بن ـــه عن ب
ـــم.  ـــاغ کردی ـــداری، دادگســـتری و... اب ـــه شـــهرداری، فرمان ـــم و آن را ب گرفتی
ـــن  ـــازی ای ـــاون شهرس ـــت و مع ـــان نیس ـــت در جری ـــهردار می گف ـــه ش البت

ـــت.     ـــام داده اس کار را انج

مدیـرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
بنـای  قزویـن گفـت: »آغـاز پـروژه سـامان دهی و مرمـت 
مؤثـر  و  قابل توجـه  اقدامـات  ازجملـه  تاریخـی گراندهتـل 

مرمتـی اسـتان در سـال ۹۸ بـه شـمار مـی رود.«

بـه گـزارش میـراث آریـا بـه نقـل از روابـط عمومـی میـراث 
علیرضـا  قزویـن  صنایع دسـتی  و  گردشـگری  فرهنگـی، 
خزائلـی ضمـن اعـام ایـن خبـر بـا ارائـه گزارشـی از عملکرد 
حـوزه معاونـت میـراث فرهنگـی ایـن اداره کل در سـال ٩٨ 
گفـت: »در سـال گذشـته تعـداد ١٠٦هـزار و ٥٥١ گردشـگر 
داخلـی و خارجـی از موزه هـای تحت پوشـش ایـن اداره کل 
شـامل کاخ موزه چهلسـتون )موزه خوشنویسـی(، موزه شـهر 
و مـوزه سـنگ نگاره های دولت خانـه صفـوی بازدیـد کرده انـد 
کـه ایـن میـزان نسـبت بـه سـال ٩٧ از رشـد ٥١ درصـدی 
برخـوردار اسـت.«او بـا اشـاره بـه رونـد سـاماندهی و مرمت 
آثـار تاریخـی توسـط ایـن اداره کل در سـال ۹۸ اظهـار کـرد: 
»در سـال ٩٨ تعـداد ٢٠ پـروژه سـامان دهی و مرمـت آثـار 
تاریخـی بااعتبـاری بالغ بر 30 میلیارد ریـال از محل اعتبارات 
اسـتانی و ملـی تحـت نظـارت کارشناسـان مرمت ایـن اداره 
کل اجراشـده کـه مرمت بخش هایی از مسـجد جامع عتیق، 
محوطه سـازی دولت خانـه صفـوی، مرمـت گرمابه شـریفیه، 
اجـرای فـاز چهار پـروژه سـاماندهی و مرمت مسجدمدرسـه 
حیدریـه، مرمت امامزاده حسـین )ع(، اجـرای فاز دو مرمت 
تیمچه سـرباز، مرمت مدرسـه سـردار، مرمت امامزاده هفت 
صنـدوق تاکسـتان و... ازجملـه ایـن آثار به شـمار می روند.« 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
از اجـرای مرمـت و سـامان دهی چهـار  قزویـن همچنیـن 
بنـای تاریخـی در قالـب پـروژه مشـارکتی خبـر داد و گفـت: 
»همچنیـن مرمـت مسـجد پنجه علـی و امامـزاده اسـماعیل 
بـا مشـارکت هیئت امنـای این آثار در سـال ۹۸ انجام شـده و 
پـروژه سـامان دهی خانـه تاریخـی حکیم افضل با مشـارکت 
بخـش خصوصـی در سـال گذشـته آغـاز و در حـال انجـام 

است.«

سوژه آغاز پروژه 
سامان دهی 

مرمت گراندهتل قزوین

فقط 1 درصد بازار تبریز نیازمند مرمت اضطراری است

 همواره 7۰ تا ۸۰ درصد آتش سوزی هایی که در بازارهای تاریخی اتفاق می افتد به دلیل مشکالت سیم های برق و اتصال آنهاست

مدیـر پایـگاه میـراث جهانـی بـازار تبریز با 
اشـاره بـه مرمـت بخشـی از بازار که سـال 
گذشـته دچـار حریـق شـده بـود، گفـت: 
اکنـون حـدود ۷0 تـا ۸0 درصـد بـازار تبریز 
دارای فاضـاب شـهری اسـت. ۸0 درصـد 
تـا ۶0  تبریـز سـنگفرش شـده. ۵0  بـازار 
نیـز  پشـت بام ها  سبک سـازی  درصـد 
انجـام شـد فـاز 2 پـروژه مجموعه حسـن 
پادشـاه بـازار تبریـز و چهار منار تبریـز را از 
سـال گذشـته آغـاز کرده ایـم و تاکنـون ۸0 

درصـد ایـن پروژه هـا انجـام شـده.
بـه گـزارش خبرنـگار ایلنـا، ایـن روزهـا در 

آسـتانه سـالروز آتش سـوزی بـازار تبریـز 
 ۱۸ کـه  آتش سـوزی  گرفته ایـم.  قـرار 
اردیبهشـت ۹۸ در سـرای دو دری )ایکـی 
قاپیلی/قاپیـار( رخ داد و طبـق گـزارش 
آن  اثـر  بـر  تبریـز،  سـازمان آتش نشـانی 
آتش سـوزی از بیـن ۱2۵ بـاب مغـازه کـه 
در سـرای دو دری بـازار تبریـز قرار داشـت، 
۱۱0 بـاب مغـازه ۵0 الـی ۱00 درصـد آسـیب 
دیدنـد. فرمانداری تبریز تعـداد مغازه های 
خسـارت دیـده را ۱20 و میـراث فرهنگـی 
۱۱3 بـاب عنـوان کـرد، امـا درنهایـت ۱3 یا 
۱۵ بـاب مغـازه در داالن وسـط ایـن سـرا 

ماندند. سـالم 
هرچنـد ایـن آتـش پـس از پنـج سـاعت 
به طـور  آتش نشـانان،  بی وقفـه  تـاش 

کامـل مهار شـد اما حـدود 2۹ نفر مصدوم 
شـدند و بخـش زیـادی از سـرای دو دری 
آتش سـوزی،  شـد.  تخریـب  تبریـز  بـازار 
خسـارت ۵ میلیـارد ریالـی نیـز بـه شـبکه 
ایـن  البتـه  وارد کـرد.  تبریـز  بـازار  بـرق 
نخسـتین بـار نبـود کـه بـازار تبریـز ایـن 
بزرگتریـن بازار مسـقف جهـان دچار حریق 
می شـد؛ چنانکـه در تاریـخ ۱3 آبان ۱3۸۸ 
نیـز آتش سـوزی در ایـن بـازار و از قضـا 
در همـان راسـتٔه تاریخـی ایکـی قاپیار به 
وقـوع پیوسـت. در جریان ایـن حادثه نیز 
بخش هایی از این سـرا در آتش سـوخت. 
درواقـع می تـوان گفـت یـک دهـه بعـد از 
آتش سـوزی، شـاهد تکـرار همـان حادثـه 
در بـازار تبریـز کـه ازجملـه میـراث جهانـی 

ایـران اسـت، بودیم.
بعـد از آتش سـوزی سـال ۹۸ در راسـتٔه 
تاریخـی ایکـی قاپیـار بـازار تبریـز قـرار 
اتمـام عملیـات  از  تـا پـس  آن شـد  بـر 
آواربرداری توسـط شـهرداری تبریز، مرمت 
این سـرا با مشـارکت کسـبه از آغـاز و طی 
اقداماتـی نظیـر سبک سـازی سـقف،  آن 
قسـمت های  بازسـازی  پایه هـا،  تقویـت 
تخریب شـده اعم از طـاق و گنبد و تعمیر، 
مرمـت و اجـرای درب، پنجـره و … انجـام 
شـود. حسـین اسـمعیلی سـنگری )مدیر 
پایـگاه میـراث جهانی بازار تبریز( با اشـاره 
به آنکه مرمت قسـمت های سـوخته شـده 
راسـتٔه تاریخی ایکی قاپیـار انجام و تمام 
فعالیت هـا در ایـن بخـش از بـازار از سـر 
گرفتـه شـده، بـه ایلنـا گفـت: ایـن مرمت 
در نـوع خـود کار خاصـی بـود و در حـدود 
۸ مـاه توانسـتیم ایـن کار را انجـام دهیم. 
در حـال حاضـر نیز مرمت و بازسـازی این 
بخـش به طـور کامـل انجـام شـده اسـت.
او درخصـوص اقدامـات مرمتـی کـه طـی 
چنـد سـال اخیـر در بازار تبریز انجام شـده 
اسـت، گفـت: بـرای تحقـق شـعار تبریـز 
20۱۸ از سـال 20۱۶ کار را آغاز کردیم چراکه 
بـرای  زیـادی  بودیـم گردشـگران  معتقـد 
دیـدن بـازار تبریـز خواهنـد آمـد. مرمت و 
سـاماندهی قسـمت های متعـددی از بازار 
را در برنامـه قـرار دادیـم و اکنـون حـدود 
۷0 تـا ۸0 درصـد بازار تبریـز دارای فاضاب 
شـهری اسـت. کف سـازی های بـازار تبریز 
کـرده  تغییـر  سـنگفرش  بـه  آسـفالت  از 
تبریـز  بـازار  و می تـوان گفـت ۸0 درصـد 
سـنگفرش شـده اسـت. ۵0 تـا ۶0 درصـد 
سبک سـازی پشـت بام ها نیـز انجـام شـد 
کـه بسـیار هزینه بـر اسـت. فـاز 2 پـروژه 

و  تبریـز  بـازار  پادشـاه  حسـن  مجموعـه 
چهـار منـار تبریـز را از سـال گذشـته آغـاز 
کرده ایـم و تاکنـون ۸0 درصـد این پروژه ها 
انجام شـده و امیدواریم تا پایان سـال ۹۹ 
ایـن پروژه هـا بـه اتمـام برسـد. در صـورت 
تامین اعتبار مرمت سـایر راسـته های بازار 

را انجـام خواهیـم داد.
هرچنـد اسـمعیلی سـنگری از سـاماندهی 
بـازار تبریـز خبـر می دهـد اما آتش سـوزی 
از  یکـی  کـه  تبریـز  بـازار  سـال گذشـته 
بـود  بـرق  سـیم های  اتصـال  آن  دالیـل 
یکـی از نمودهـای بـارز عـدم سـاماندهی 
بـازار تبریـز بخصـوص در حـوزه سـیم های 
بـرق اسـت. او در ایـن خصـوص گفـت: 
منظـور مـا از سـاماندهی کارهـای معماری 
و مرمتـی اسـت و برخـی کارهـا نیـز میان 
ارگانـی یـا مختص به ارگان دیگری اسـت. 

سـاماندهی سـیم های بـرق نیـز مختـص 
رایزنی هـای  اسـت.  تبریـز  بـرق  اداره  بـه 
آن  اداره کل  و  بـرق  شـرکت  بـا  زیـادی 
جهـت  الزم  اقدامـات  تـا  دادیـم  انجـام 
سـاماندهی سـیم های برق را انجـام دهند 
چراکـه بیشـتر آتش سـوزی ها در بازارهای 
تاریخـی بـه دلیـل نابسـامانی سـیم های 
 ۵0 حـدود  تاکنـون  هرچنـد  اسـت.  بـرق 
درصد سـیم های برق سـاماندهی شـده اند 
امـا همچنـان سـاماندهی سـیم های بـرق 
دارد.  و کار  اسـت  بیشـتر  توجـه  نیازمنـد 
گفتـه  بـه   بـرق  سـیم های  سـاماندهی 
کارشناسـان اداره بـرق کار دشـواری اسـت 
ضمـن آنکـه سیم کشـی داخـل مغازه هـا 
نیـز بـا مشـکل روبه روسـت که رفـع آن به 

صاحـب مغـازه مربـوط اسـت.

رئیـس اداره میراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایع دسـتی شهرسـتان خمین گفت: 
در مرداد ماه امسـال جشـنواره ملی عسل 
در شهرسـتان خمیـن برگـزار مـی شـود.
بـر اسـاس اعـام روابـط عمومـی میراث 
فرهنگـی اسـتان مرکـزی، علی مشـهدی 
در تکمیـل ایـن خبـر گفت: در این راسـتا 
جلسـه ای روز  گذشـته بـرای هماهنگـی 
جشـنواره در سـالن جلسـات شـهرداری 
خمیـن برگـزار شـد.وی افـزود: در ایـن 
نشسـت با حضور رئیس شـورای اسامی 
شـهر، رئیـس صنعـت و معـدن، معـاون 

فرماندهـی  جانشـین  جهادکشـاورزی، 
انتظامـی، مدیرعامـل اتحادیه زنبـورداران، 
رئیـس ارگ تاریخـی میشـیجان و چنـد 
نفـر از اعضـای گـروه هـای مـردم نهـاد 

شـد. برگزار 
علـی مشـهدی اظهـار کـرد: امیدواریـم تا 
زمـان برگـزاری ایـن جشـنواره، بیمـاری 
شـده  ریشـه کـن  کشـور  در   ۱۹ کوویـد 
باشـد.وی گفـت: بزودی جشـنواره عسـل 
خمیـن در سـطح ملی برگزار خواهد شـد 
تـا عسـل خمیـن بـه عنـوان یـک برنـد 
منحصـر بـه فـرد بـه تمـام نقاط کشـور و 

منطقـه  کشـورهای  بازارهـای  همچنیـن 
معرفـی شـود. امید اسـت این جشـنواره 
باعـث رونـق تولیـد عسـل و ایجاد شـغل 
در سـطح وسـیع در شهرسـتان خمیـن 
شـود.رئیس میـراث فرهنگی شهرسـتان 

خمیـن در ادامـه افـزود: در ایـن راسـتا 
هزینـه  از  بخشـی  خمیـن  شـهرداری 
برگـزاری جشـنواره عسـل، مـکان و غرفه 
و همچنیـن نیـروی انسـانی را نیز متقبل 

شـود. می 

جشنواره ملی عسل 
در خمین برگزار می شود

اتمام نقشه برداری دیوار تاریخی 
گرگان تا شهریور

از  گلســتان  صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
ثبــت  راســتای  در  تاریخــی گــرگان  دیــوار  نقشــه برداری  و  مطالعــه 
ــق  ــت: طب ــرداد و گف ــان خب ــارد توم ــار 3 میلی ــا اعتب ــر ب ــن اث ــی ای جهان
برنامه ریــزی انجام شــده ایــن کار تــا شــهریور امســال بــه اتمــام خواهــد 
رســید. احمــد تجــری اظهــار کــرد: تأمیــن اعتبــار مطالعــه و نقشــه برداری 
ــه  ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــفر دول ــات س ــی از مصوب ــی یک ــر تاریخ ــن اث ای
ــه تمــام طــول 200 کیلومتــری  گلســتان اســت.وی افــزود: در ایــن مرحل
ــات  ــس از آن الزام ــود و پ ــه برداری می ش ــرگان نقش ــی گ ــوار تاریخ دی
موردنیــاز مراحــل ثبــت جهانــی ایــن اثــر مهیــا خواهــد شــد.مدیرکل میراث 
فرهنگــی بــا اشــاره بــه نقــش نهادهــای غیردولتــی در ثبــت جهانــی دیــوار 
بــزرگ گــرگان، تصریــح کــرد: تشــکل مــردم نهــادی بــا تمرکــز بــر هــدف 
ثبــت جهانــی دیــوار بــزرگ گــرگان و بــا مشــارکت اهالــی فــن، معتمدیــن 
محلــی و آگاهــان بــه مســائل دیــوار تاریخــی در حــال شــکل گیری اســت 
تــا پیوســت های اجتماعــی و فرهنگــی موردنیــاز در مســیر ثبــت جهانــی 
ایــن اثــر را بــا همــکاری اداره کل میراث فرهنگــی اســتان گــردآوری کنــد.

ته
نک

او درخصـوص میـزان خطرسـاز بـودن آشـفتگی سـیم های 
بـرق و بـروز اتصـال در آنهـا در وقـوع آتش سـوزی و تخریـب 
میـراث جهانـی گفت: قطعا خطرسـاز خواهـد بود. همـواره 7۰ 
تـا ۸۰ درصد آتش سـوزی هایی کـه در بازارهـای تاریخی اتفاق 
می افتد به دلیل مشـکالت سـیم های برق و اتصال آنهاسـت. 
ایـن مهـم نه تنهـا در بازار تبریز بلکـه در سـایر بازارهای تاریخی 
صـدق می کنـد. ضمـن آنکـه بایـد پژوهش هایـی درخصوص 
سیسـتم اعـالن حریق انجام شـود.مدیر پایگاه میـراث جهانی 
بـازار تبریز همچنیـن از طراحی فـاز 2 تجهیـزات زیربنایی خبر 
داد و گفـت: یکـی از ایـن طرح هـا راه اندازی سیسسـتم اطفاء 
حریـق اسـت. اکنـون بیـش از ۸۰ درصد بـازار تبریـز مجهز به 
سیسـتم اطفـاء حریـق اسـت و ۳۰ نقطـه از بـازار به شـیرهای 
هیدرانـت مجهـز شـده اند. کپسـول های آتش نشـانی نیـز در 
فواصـل ۵۰ تـا ۱۰۰ متـر نصـب شـده اند. اسـمعیلی سـنگری 
گفت: وقتی هشـدارها داده می شـود و کسـی گوش نمی دهد 

ایـن اتفاقات رخ مـی دهد.

میراثگردشگری

کشِف سنگ نوشته تاریخی در تاق بستانشناسایی روستاهای هدف گردشگری کرمانشاه
میراث فرهنگـی،  اداره  رئیـس 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
از  کرمانشـاه  شهرسـتان 
هـدف  روسـتاهای  شناسـایی 
گردشـگری رویـداد بین المللـی »کرمانشـاه ٢٠٢٠ « خبـر 
داد.به گـزارش میراث آریـا به نقـل از روابط عمومـی اداره کل 
اسـتان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
کرمانشـاه فهیمـه روشـن روز چهارشـنبه ۱۷ اردیبهشـت 
مـاه ۹۹ اظهـار داشـت: »در ادامـه بررسـی و شناسـایی 
روسـتاهای هدف گردشـگری رویداد »کرمانشاه 2020« که 
این اسـتان میزبان کشـورهای جهان در حوزه گردشـگری 
روسـتایی خواهـد بـود، با حضـور علیرضا برشـاهی معاون 

میراث فرهنگـی اسـتان و کارشناسـان بخشـداری مرکزی 
بازدیـد  از روسـتای قلعـه گبـری  شهرسـتان کرمانشـاه، 
شـد.«او با اشـاره به اینکه این منطقه بکر و دسـت نخورده 
مانـده و بـه طـور قطـع مـورد توجـه جـدی گردشـگران و 
بازدیدکننـدگان قـرار خواهـد گرفـت، اظهـار داشـت: »ثبت 
قلعـه  و  روسـتا  زیرسـاخت های  از  مطالعـات  و  تصویـر 
تاریخی در روسـتای قلعه گبری انجام شـد.« رئیس اداره 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی شهرسـتان 
کرمانشـاه همچنیـن بـا بیـان اینکـه طـی این بررسـی از 
محور گردشـگری و کلیسـای تاریخی روسـتای اسـتدآباد 
نیز بازدید شـد، اظهار کرد: »مسـتندات الزم برای پیگیری 

و مرمـت ایـن کلیسـای تاریخـی نیـز جمـع آوری شـد.

مدیــر پایــگاه میــراث فرهنگــی 
داد:  خبــر  بســتان  تــاق 
اهالــی  از  یکــی  اطــاعِ  بــا 
بســتان،  تــاق  روســتای 
ــرن  ــه ق ــق ب ــاال متعل ــی احتم ــته ای تاریخ ــنگ نوش س
ــل داده  ــگاه تاریخــی تحوی ــن پای ــه ای ششــم هجــری ب
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  مهدی آبــادی  شــد.ملیحه 
بســتاِن  تــاق  اهالــی  از  یکــی  داد:  توضیــح  ایســنا 
کرمانشــاه بــا خریــد خانــه ای جدیــد بــا ســنگ نوشــته ای 
در طبقــه پاییــن خانــه مواجــه می شــود کــه بــا گــزارِش 
ــراث  ــگاه می ــن پای ــه ای ــتان ب ــاق بس ــردم ت ــی از م یک
فرهنگــی، هم اکنــون بــه ایــن پایــگاه انتقــال داده شــده 

اســت.او بــا بیــان این کــه، ایــن ســنگ نوشــته تزئینــی 
ــرن ششــم  ــه ق ــق ب ــاال متعل ــی و احتم ــط کوف ــه خ و ب
هجــری اســت، ادامــه داد: هــر چنــد ایــن ســنگ نوشــته 
ــا در  ــان دچــار فرســایش شــده اســت، ام ــرور زم ــه م ب
اختیــار کارشناســان قــرار می گیــرد تــا بررســی و خوانــده 
و در نهایــت متــن آن ارائــه شــود.وی هچنیــن بــا اشــاره 
ــاری  ــاِن حف ــاری از دوره ی ساســانی در زم ــه کشــِف آث ب
بــرای لوله کشــی گاز در چنــد ســال گذشــته، تاکیــد 
ــتای  ــه روس ــت ک ــانگر آن اس ــواهد  نش ــن ش ــرد: ای ک
تــاق بســتان روی عرصــه ی تاریخــی از دوره ساســانی تــا 
دوران اســامی قرار دارد و گســترش و ســاخت و ســاز در 

ــود. ــوع ش ــد ممن ــه بای ــن منطق ای

رنا
 ای

س:
عک
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رییـس سـازمان جهـاد کشـارزی هرمـزگان اظهـار 
داشـت: در حـال حاضـر 20 واحـد انبار و سـردخانه 
در مجمـوع بـا ظرفیـت نگهـداری 3۶هزارتـن انواع 
محصوالت کشـاورزی  بـا مالکیت بخش خصوصی 
درایـن اسـتان فعالیـت دارند.علی باقـرزاده همایی  
بـا اشـاره بـه نامگـذاری امسـال بـه عنـوان جهش 
تولیـد  پیـش بینی کرد ایـن ظرفیت )انبـارداری و 
سـردخانه ( تـا پایان امسـال با  30درصـد افزایش  
بـه ۴۶هزارتـن برسـد.وی افـزود: در بخـش بسـته 
بنـدی و فـرآوری محصـوالت کشـاورزی نیـز ۱۴0 
واحـد بـه ظرفیت سـاالنه ۸00هزارتن وجـود دارد که 
تـا پایـان سـال جاری حـدود ۱3درصد بـه  ظرفیت 

آنها افزوده می شود .
هرمـزگان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رییـس 
خاطرنشـان شـد:  همـه ایـن برنامه ها در راسـتای 

عملیاتـی شـدن تقویـم کاری جهـش تولیـد تایید 
شـده از سـوی وزارت جهـاد کشـاورزی بـا حمایـت 
هـای تسـهیاتی  از بخش خصوصـی انجام خواهد 
۱۴0واحـد  حاضـر  حـال  در  وی،  بـه گفتـه  شـد. 
فـرآوری و بسـته بنـدی محصـوالت کشـاورزی بـه 
ارزش سـه هـزار و 2۸0میلیـارد ریـال بـا مالکیـت  
بخـش خصوصـی در ایـن اسـتان فعالیـت دارنـد. 
باقـرزاده در ادامـه بـا اشـاره بـه  برنامـه هـای ایـن 
سـازمان در زمینـه افزایـش تولیـد 2۵ واحـد نیمـه 
فعـال در بخـش صنایـع تبدیلی کشـاورزی )کمتر 
داشـت:  ابـراز  هرمـزگان   ) اسـمی  ازظرفیـت 
درراسـتای تقویم کاری سـال جهـش تولید، برنامه 
ریـزی شـده تـا ظرفیـت ۷۵هزارتنـی فعلـی ایـن 
واحدهـا  تـا اسـفند مـاه سـال جـاری بـا ۸0درصد 

افزایش به ۱۴0هزارتن برسد.

ظرفیت صنایع تبدیلی هرمزگان 
افزایش می یابد

سودوکو شماره ۱72۴

پاسخ سودوکو شماره ۱72۳

افقی
 ۱ - زیبایــی - خیزابه - یكتا

2 - خورشــید عالمتــاب - نهر، جویبار 

- سزای عمل

3 - طلیعه اعداد، عدد نخســتین، 

عدد پیشــتاز - پوشش، پرده - نام 

دیگر قورباغه، جانور دو زیســت - 

شــهر توت، جشــنواره معتبر سينمائي، 

درشت بخیه 

۴ - خنثــی - نوعی لباس مردانه 

بلنــد - درخت كاج

۵ - ســفیدی آخر شب، در ایران 

دهه ی آن معروف اســت - موج 

كوچــك روی آب، چروك صورت در 

اثــر كهولــت، اخم - تحمل، پیچ و 

توان شكن، 

۶ - چانــه، زنخــدان - مكر و حیله، 

زیركــی، حیله - لباس

۷ - حــرص و طمع، زیاده خواهی، 

از حروف اضافــه - قهار نیمه کاره 

- خرس فلكی، خرس آســمان۸ - 

وســط، میان - صد و یازده - سگ 

انگلیســی۹ - وام - بیم دادن - 

نــرم۱0 - جن زده - تازه آذری - هر 

چیز بد و زشت

۱۱ - پژمردگــی - برای پای لنگ، 

وقار - پوســت، چابك - کمربند 

طبی، شــکم بنــد طبی۱2 - قبیله 

عرب جاهلیــت، طایفه انصار، گرگ، 

عطیــه و بخشــش - به طور ناگهانی، 

بــه یكباره - غذای گیاه۱3 - 

پروتئیــن پنیر - گرو گذاشــتن - امر 

نمردن به 

عمودی 
۱ - نانی كه از جو تهیه می شــود، 

نان جو - گذشــته موضوع2 - 

اســتخوانی در بدن - کمتر، سیم 

ســاز - بت و صنم3 - سودای ناله، 

نفس بلند، از دل پر ســوز بر آید - 

نام بحری در شــعر - پخته شدن 

چیــزی - نت آخر، عدد ماه، عدد 

کارمنــدی، تاییــد ایتالیایی۴ - ننر، به 

بچــه ننر گویند - اثری از شــاتو بریان 

- گرداگرد لب و دهان۵ - بســتن 

- ســید شــهید اهل قلم، روایت فتح 

از آثار این شــهید بزرگوار است۶ - 

بهره وام، پول نامشــروع - هامون 

- دریاچه لرســتان۷ - پر گویی، 

زدنــي پرچانه ها، طرف - اژدها 

صفت - كلمه شــگفتی۸ - چوب 

روی گــردن گاو - نهان نا تمام، 

نهــان نا تمام، نهان نا تمام - گوشــه 

خلوت۹ - کاپیتان نامدار و اســبق 

تیــم ملی برزیــل - نیم تنه زنانه۱0 

- مرتجع الســتیکی، از مرتجعین 

- حرف یازدهم از الفبای فارســی، 

یک حرف و ســه حرف - بعد اول۱۱ 

- از عبادات، ســفر به خانه خدا - 

خوردنــی دردناک - گیاه - نفس، 

خون، نفــس غنیمتی۱2 - پیش 

قراول - شــیر بیشــه، صورت پنجم از 

صــور فلکــی - عیب و عار، آبرو۱3 - 

از اپراهای اشــتراوس - سزباز تکاور

جدول شماره ۱72۴

اصفهان 

بازسازی شبکه های برق در 
محله  ارزنان با اعتباری بالغ 

بر ۸۰۰ میلیون تومان
بازســازی شــبکه هــای بــرق در محلــه ی  ارزنــان از 
مناطــق محــروم اصفهــان بــا اســتفاده از ۶ کیلومتــر ســیم 
آلومینیومــی و کابــل خــود نگهــدار فشــار ضعیــف  انجــام 
ــره  ــی)ع( به ــن مجتب ــام حس ــاد ام ــا می ــان ب و همزم

برداری از آن آغاز خواهد شــد. 
از  تومــان  میلیــون   ۸00 پــروژه  ایــن  اجــرای  بــرای 
ــده  ــه ش ــان هزین ــرق اصفه ــع ب ــرکت توزی ــارات ش اعتب

است .
مهنــدس محســن معتمــدی فــرد مدیــر بــرق منطقــه ۷ 
شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان بــا اعــام ایــن خبــر گفــت 
: بــا اجــرای ایــن پــروژه کــه در کوتاهتریــن زمــان ممکــن 
انجــام شــده اســت  ضعــف بــرق ایــن منطقــه بــه 
پایــداری اســتاندارد رســیده و ایمنــی محیطــی و مردمــی 
تامیــن خواهــد شــد و  همچنیــن ضعــف بــرق وخاموشــی 
ــد  ــش خواه ــادی کاه ــد زی ــا ح ــته ت ــال گذش ــای س ه

یافت .
وی بــه دیگــر اهــداف اجرایــی ایــن پــروژه اشــاره کــرد و 
گفــت :زیبایــی مبلمــان شــهری ،افزایــش ضریــب ایمنــی 

محیطی از دیگر اهداف این پروژه بوده اســت 
مدیــر امــور بــرق منطقــه ۷ شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان  
بــه دیگــر شــاخص هــای ایــن پــروژه اشــاره کــرد و گفــت 
:در فــاز اول ایــن پــروژه یــک دســتگاه ترانســفورماتور بــه 
ظرفیــت 2۵0 کیلوولــت آمپــر جابجــا ونصــب شــده اســت 
ــان از  ــه ارزن ــاکن در محل ــترک س ــدود ۱۱00 مش و در ح

مزایای این پروژه اســتفاده می نمایند  
وی شــرایط  فــاز دوم ایــن پــروژه را مطــرح نمــود و 
ــن  ــرایط ایم ــاد ش ــور ایج ــه منظ ــرد  :ب ــان ک ــر نش خاط
بــرای دانــش آمــوزان مدرســه طالــب زاده واقــع در ایــن 
ــر از  ــی دیگ ــفورماتور هوای ــتگاه ترانس ــک دس ــان ی خیاب
ــف  ــار ضعی ــای فش ــبکه ه ــا و ش ــه جابج ــل مدرس مقاب

پســت مذکور بهینه سازی خواهد شد .
گفتنــی اســت :در طــول اجــرای ایــن پــروژه بــه منظــور 
جلوگیــری از خاموشــی مشــترکین از دو دســتگاه دیــزل 

ژنراتور سیار استفاده شد

 پیام
 ایران

۸ واحد صنعتی راکد در چهارمحال و بختیاری به چرخه تولید بازمی گردد
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: از مجموع واحدهای صنعتی راکد با قابلیت راه اندازی دوباره 
در استان ۸ واحد باقی مانده است که با توجه به هدفگذاری این سازمان، این واحدها در سالجاری به چرخه تولید بازمی گردد.
سجاد رستمی افزود: 2۷ واحد صنعتی راکد با سرمایه گذاری ۶۵۸ میلیارد ریال با قابلیت راه اندازی دوباره در این استان 
شناسایی شده است که از این تعداد تاکنون ۱۹ واحد طی سال های گذشته به چرخه تولید بازگشته است.

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:۱۳۹۸۰۴۰۱۹۰۶۳۰۰۰۸۸۶.۱ 
شـماره  محمـد  پـدر  نـام  ابـادی   حسـن  علیرضـا کریمـی  بـه  بدینوسـیله 
کاسـه  پرونـده  بدهـکار    ۴3۸ شناسـنامه  شـماره    30۵۱3۵33۶۱ ملـی 
۱3۹۸0۴0۱۹0۶3000۸۸۶.۱ کـه برابـر گـزارش مامور اباغ در متن سـند شـناخته نگردیـده اید اباغ 
مـی گـردد کـه برابـر چک صادره شـماره 30۸02۱  عهده بانک ملی   مبلـغ ۵۵.000.000 ریال بدهکار 
و صندوق تعاون روسـتایی ایرانیان شـعبه آیت ا... صدر رفسـنجان بسـتانکار پرونده درخواسـت 
صـدور اجراییـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرایـی صـادر  و بـه کاسـه ۹۸00۹۱۹  در این 
اجـرا مطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده ۱۸ آیین نامـه نامه اجرایی مفاد اسـناد رسـمی به شـما 
ابـاغ مـی گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهی کـه تاریخ ابـاغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یک 
نوبـت در روزنامـه چـاپ و منتشـر میگـردد ظـرف مـدت ده  روز نسـبت بـه پرداخـت بدهی خود 
اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار آگهـی دیگری عملیـات اجرایـی طبق مقـررات علیه 

شـما تعقیـب خواهد شـد.
 رئیس واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان_ علی خسرو انجم

اداره کل راه و شهرسازی استان یزد
آگهي اعالم نظر کميسيون تشخيص ماده 12 قانون زمين شهري 

کميســيون تشــخيص مــاده 12 اســتان یــزد بــا توجــه بــه نظریــه شــماره 26 مــورخ 98/11/30  پــاکات 2 فرعــی از 1535 و 1551 و 1552بخــش 20 یــزد را 
طبــق کروکــي ذیــل ایــن آگهــي، بــه مســاحت 9900 متــر مربــع بصــورت زميــن مــوات اعــام نمــوده لــذا بــا توجــه بــه عــدم دسترســي بــه مالــك یــا مالكيــن 
پــاك فــوق و بــا اســتناد بــه مصوبــه مــورخ 71/11/03 مجمــع تشــخيص مصلحــت نظــام مراتــب را در دو نوبــت بــه فاصلــه 10 روز بــه اطــاع مالــك یــا مالكين 
و صاحبــان ســایر حقــوق قانونــي پــاك فــوق ميرســاند در صــورت اعتــراض احتمالــي بــه نظریــه صــادره مراتــب اعتــراض خــود را حداکثــر ظــرف مهلــت ســه 

مــاه از انتشــار آخریــن آگهــي بــه مراجــع صالحــه قضایــي تقدیــم دارنــد در صــورت عــدم اعتــراض در فرجــه زمانــي یــاد شــده نظریــه صــادره قطعــي اســت .

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد
2723

نوبت اول آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی
 به شماره آگهی 1-99 ) نوبت دوم ( 

2705

ــام در نظــر دارد  ــدارس اســتان ای ــز م اداره کل نوســازی ، توســعه و تجهی
اجــرای پــروژه هــای عمرانــی ، انجــام عایــق کاری رطوبتی پیــش ســاخته ) ایزوبــام ( ، تعمیرات 
اساســی مــدارس و مقــاوم ســازی را مطابــق جــدول زمــان بنــدی شــماره 1 از طریــق درگاه 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( واگــذار نمایــد .کلیــه اطاعــات مــورد نیــاز و 
ــران و  ــه پیشــنهاد مناقصــه گ ــا ارائ ــت اســناد مناقصــه ت ــزاری مناقصــه از دریاف مراحــل برگ
بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( بــه آدرس 
ــدم  ــورت ع ــران در ص ــه گ ــت مناقص ــد . و الزم اس ــد ش ــام خواه www.setadiran.ir انج
عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــاء الکترونیکــی 
را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند . اطاعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت 
ــه  دریافــت اطاعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائ
پاکــت الــف ) تضمیــن شــرکت در مناقصــه ( از طریــق آدرس ایــام – بلــوار شــهید بهشــتی 
روبــروی انبــار غلــه اداره کل نوســازی مــدارس اســتان ایــام شــماره تمــاس 08432223222 
انجــام مــی پذیــرد . پیمانــکاران محتــرم مــی بایســت تنهــا پاکــت ضمانــت نامــه را بــه صــورت 

فیزیکــی ارائــه دهنــد . هزینــه آگهــی روزنامــه بــه عهــده برنــده مناقصــه مــی باشــد . 
جدول شماره 1 زمان بندی مناقصه 

اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان ایالمشناسه اگهی : 834899

عودت اسناد در دریافت اسناد
صورت انصراف

تسلیم پیشنهاد تا 
آخر وقت اداری

کمیسیون 
مناقصه تا تاریخاز تاریخ

چهارشنبه 17 
اردیبهشت 99

شنبه 20 
اردیبهشت 99

سه شنبه 30 
اردیبهشت 99

سه شنبه 30 
اردیبهشت 99

چهار شنبه 31 
اردیبهشت 99

اداره کل نوسازی ، توسعه و 
تجهیز مدارس استان ایالم

بحران کم آبی را جدی بگیریم
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 پیام
ایران

 استاندار خراسان رضوی:

شرکت پدیده امروز به هیچ جا بدهکار نیست

  استاندار خراسان رضوی: پدیده چشم انداز روشنی خواهد داشت

بــا  رضــوی  خراســان  اســتاندار 
تاکیــد بــر اینکــه مجموعــه گــروه 
می توانــد  پدیــده  شــرکت های 
شــرق  در  توســعه  محــور  بــه 
گفــت:  شــود،  تبدیــل  کشــور 
چشــم انداز  پدیــده  شــرکت 
ســهمی  بایــد  و  داشــته  روشــنی 
 در اشــتغالزایی اســتان ایفــا کنــد.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی 
رضــوی،  خراســان  اســتانداری 
حاشــیه  در  رزم حســینی  علیرضــا 
شــرکت های  گــروه  از  بازدیــد 
از  کــرد:  اظهــار  شــاندیز  پدیــده 
ماموریــت  ابتدایــی  روزهــای 
پرونــده  اولیــن  اســتان،  در  بنــده 

اســتانداری  میــز  روی  کاری 
بــود. پدیــده  شــرکت   مســئله 
ســتاد  نشســت  در  افــزود:  وی 
ــال ۹۷  ــاه س ــه از دی م ــری ک تدبی
برگــزار شــد راهبــردی مبتنــی بــر 
ــرای  نظــرات کارشناســی اقتصــادی ب
مــورد  شــرکت  ایــن  ســاماندهی 
توجــه اعضــا بــود و همــه مصمــم 
نــه  پدیــده  شــرکت  کــه  بودنــد 
ــاد  ــتغال ایج ــا و اش ــد احی ــا بای تنه
توســعه  محــور  بــه  بلکــه  شــود، 
شــود. تبدیــل  کشــور  شــرق   در 
ادامــه  اســتاندار خراســان رضــوی 
در  خوبــی  بســیار  اقدامــات  داد: 
ــر  ــه و اگ ــورت گرفت ــتا ص ــن راس ای
داشــته  پیشــرفت  االن  تــا  پــروژه 
ــیری  ــاب مس ــل انتخ ــه دلی ــت ب اس
شــد. دنبــال  کــه  بــود   قانونــی 

کــرد:  خاطرنشــان  رزم حســینی 
در اولیــن نشســتی کــه بــا وزیــر 
تشــکیل  اســتانداری  در  اقتصــاد 
دادیــم مصــوب شــد در قــدم اول 
دســتگاه قضــا نســبت بــه تعییــن 
شــرکت  قضایــی  پرونــده  تکلیــف 
دســتگاه  و  کنــد  اقــدام  پدیــده 
ــی مراحــل  ــد از مدت ــم بع ــی ه قضای
ــروع و  ــزاری دادگاه را ش ــی برگ قانون
اقــدام بــه صــدور رای نمودنــد کــه بــر 
اســاس رای دادگاه مقــرر شــد کــه 
ــا و  ــه بانک ه ــکاران از جمل ــه طلب هم
موسســاتی کــه تســهیات بــه شــرکت 
ــوان  ــه عن ــد ب ــت کردن ــده پرداخ پدی
ــس از  ــه پ ــوند ک ــی ش ــهامدار تلق س
بعــدی  مراحــل  دادگاه  رای  اعــام 
 اجــرا و ســایر مــوارد آغــاز شــود.
جلســه   ۴0 بــه  اشــاره  بــا  وی 

ــده در  ــا موضــوع پدی ــزار شــده ب برگ
دوران ماموریــت خــود در خراســان 
ــن  ــکیل ای ــرد: تش ــد ک ــوی تاکی رض
ــت  ــل اهمی ــه دلی ــدد ب جلســات متع
شــرکت  ایــن  ســهامدار  هــزار   ۱20
ــه  ــه نتیج ــم ک ــرانجام دیدی ــود. س ب
کــه  رســید  اینجــا  بــه  تاش هــا 
 شــرکت قــرار اســت وارد بورس شــود.
اســتاندار خراســان رضــوی در ادامــه 
از بدهــی نداشــتن شــرکت در شــرایط 
ارزشــمند  هــای  دارایــی   فعلــی، 
شــرکت و اخــذ مصوبــات ســران قــوا 
بــرای حــل مشــکل ایــن شــرکت 
برجســته  امتیــاز   3 عنــوان  بــه 
ــاندیز  ــده ش ــرکت های پدی ــروه ش گ
ــاکی  ــر ش ــزود: اگ ــرد و اف ــاره ک اش
ــن شــرکت در سراســر  ــه ای نســبت ب
در  باشــد  داشــته  وجــود  ایــران 
دادگســتری شــهر مشــهد بــه صــورت 
ــود. ــیدگی می ش ــه آن رس ــز ب  متمرک
رزم حســینی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
بــورس  طایــی  دوران  در  کشــور 
اســتان  امــروز  دارد، گفــت:  قــرار 
کنــد  اعــام  کــه  اســت  مفتخــر 

ــداز  ــم ان ــک چش ــده ی ــرکت پدی ش
ــنبه  ــت و از ش ــد داش ــنی خواه روش
ــد  ــورس عرضــه خواه ــهام آن در ب س
شــد. ایــن امانتــی بــوده کــه بــه 
اســت. شــده  ســپرده   مجمــع 
یکســال  در  خاطرنشــان کــرد:  وی 
نظیــری  کــم  اقدامــات  گذشــته 
بــرای  و کشــور  اســتان  ســطح  در 
پدیــده  مجموعــه  ســاماندهی 
هــدف  کــه  چــرا  گرفــت  صــورت 
شــرکت های  مجموعــه  بــود  ایــن 
رونــق  دوران  بــه  مجــددا  پدیــده 
در  ســهمی  و  برگشــته  خــود 
باشــد. داشــته  اســتان   اشــتغال 
ــا  ــوی در انته ــان رض ــتاندار خراس اس
ــران  ــرم و س ــور محت ــس جمه از رئی
قــوا، وزیــر کشــور، وزیــر اقتصــاد 
و امــور دارایــی، معــاون اقتصــادی 
وقــت  اســتاندار  کشــور،  وزیــر 
وی  معاونیــن  و  رضــوی  خراســان 
و دبیرخانــه شــورای عالــی امنیــت 
ــده  ــرای پیشــبرد مســئله پدی ــی ب مل

تشــکر و قدردانــی کــرد.

ته
نک

رزم حسـینی خاطرنشـان کـرد: در اولیـن نشسـتی که بـا وزیر 
اقتصـاد در اسـتانداری تشـکیل دادیـم مصـوب شـد در قدم 
اول دسـتگاه قضـا نسـبت بـه تعیین تکلیـف پرونـده قضایی 
شـرکت پدیـده اقدام کند و دسـتگاه قضایی هم بعـد از مدتی 
مراحـل قانونـی برگزاری دادگاه را شـروع و اقدام به صدور رای 
نمودنـد که بر اسـاس رای دادگاه مقرر شـد که همـه طلبکاران 
از جملـه بانک هـا و موسسـاتی که تسـهیالت به شـرکت پدیده 
پرداخـت کردنـد بـه عنـوان سـهامدار تلقی شـوند کـه پس از 
 اعـالم رای دادگاه مراحـل بعدی اجرا و سـایر موارد آغاز شـود.
وی بـا اشـاره بـه 40 جلسـه برگزار شـده بـا موضـوع پدیده در 
دوران ماموریـت خود در خراسـان رضوی تاکید کرد: تشـکیل 
این جلسـات متعـدد به دلیـل اهمیت 120 هزار سـهامدار این 
شـرکت بـود. سـرانجام دیدیـم کـه نتیجـه تالش ها بـه اینجا 

رسـید که شـرکت قرار اسـت وارد بورس شـود.

معــاون سیاســی اجتماعــی اســتاندار خوزســتان در دیــدار 
ــا مدیــر کل تأمیــن اجتماعــی اســتان از حمایــت هــای  ب
ســازمان تأمیــن اجتماعــی در قبــال کارگــران و بیمــه 

ــرد ــر ک ــا تقدی ــده از کرون شــدگان آســیب دی
دکتــر علــی حســین حســین زاده معــاون سیاســی 
اجتماعــی اســتاندار خوزســتان در حاشــیه مراســم اهــدای 
ــی اســتان  ــه مل ــه کارگــر و واحــد نمون تندیــس افتخــار ب
ــن  ــر کل تأمی ــی مدی ــد مرعش ــید محم ــا س ــدار ب در دی
ــت هــای  ــداوم حمای ــر ضــرورت ت ــد ب ــا تأکی اجتماعــی ب
همــه جانبــه از تولیــد و اشــتغال از ســوی تمامــی مراجــع 
اجرایــی ، تصمیــم گیــر و تصمیــم ســاز گفــت : بــی تردیــد 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی پــا بــه پــای تمامــی مــردم و 
ــای  ــت ه ــدر حمای ــران گرانق ــدگان و کارگ ــه ش ــژه بیم بوی
ــای  ــل آســیب ه ــه شــدگان در مقاب ــی از بیم بســیار خوب
ــا  ــی ب ــن همراه ــل آورده اســت و ای ــا بعم ناشــی از کرون
ــین زاده  ــت. دکترحس ــر اس ــل تقدی ــری قاب ــه کارگ جامع
ــت  ــوده اس ــت نم ــی ثاب ــن اجتماع ــرد : تامی ــح ک تصری
کــه همــواره در کنــار کارگــران و کارفرمایــان بــوده اســت و 
ایــن همراهــی را نیــز در بحــران ســیل خوزســتان در ســال 

ــم. ــاهد بودی گذشــته ش
همچنیــن ســید محمــد مرعشــی مدیــر کل تأمیــن 
ــه اینکــه از آغــاز شــیوع  ــا اشــاره ب اجتماعــی خوزســتان ب
بیمــاری کرونــا مجموعــه مدیــران و کارکنــان ســازمان 
ــدات الزم و  ــر و تمهی ــاذ تدابی ــا اتخ ــی ب ــن اجتماع تأمی
انجــام اقدامــات و فعالیــت هــای اثرگــذار توانســته انــد در 
خدمــت بــه جامعــه هــدف گام بردارنــد افــزود : ســازمان 
ــه کارگیــری تمــام ظرفیــت هــای  ــا ب تأمیــن اجتماعــی ب
موجــود ســعی نمــوده تــا بــه امــر تولیــد و اشــتغال پایــدار 
ــم  ــران در راســتای ه ــوق کارگ ــظ حق ــد و حف ــک نمای کم
افزایــی در جهــش تولیــد از اهــداف متعالــی ایــن ســازمان 

اســت .

اظهارداشــت:  زاده  اکبــری  جــواد 
دوم  مرحلــه  آغــاز  از  پــس 
غربالگــری ویــروس کرونــا افــراد 
بــاردار،  زنــان  ســال،   ۱۵ بــاالی 
بیمــاران دیابتــی، فشــار خــون و 
زمینــه ای  بیمــاری  کــه  افــرادی 
دارنــد در حــال پایــش هســتند.

وی بیــان کــرد: در ســامانه ســامت 
بخشــی بــرای اصنــاف کــم خطــر در 
ــا ورود و  ــه ب ــده ک ــه ش ــر گرفت نظ
می تواننــد  ســایت  در  نام نویســی 

ــد. ــذ کنن ــت اخ ــوز فعالی مج
ــوم  ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع
ــون ۸0  ــزود: تاکن ــل اف ــکی زاب پزش

درصــد از اصنــاف شــهرهای شــمالی 
ایــن  در  وبلوچســتان  سیســتان 

نام نویســیکرده اند. ســایت 
همــکاران  کــرد:  تصریــح  وی 
ــوم پزشــکی  بهداشــتی دانشــگاه عل
زابــل بــه صــورت مــداوم از اصنــاف 
کــه  اصنافــی  و  بازدیــد  منطقــه 
ــته  ــامت را نداش ــامانه س ــد س بارک
آنهــا  بــه  باشــند مجــوز فعالیــت 
داده نمی شــود و مغــازه آنهــا بــر 
ــود. ــب می ش ــن پلم ــاس قوانی اس

۹۵ درصد جمعیت منطقه سیستان 
غربالگری کرونا شدند

رهاسازی ۳۰ میلیون قطعه
 بچه ماهی سفید در دریای خزر

سـید پرویـز محبـی نوذر در حاشـیه معارفه مدیرکل جدید شـیات مازنـدران در جمع 
خبرنگاران گفت:  متاسـفانه در سـال های اخیر  صید غیرمجاز در اسـتان های شـمالی 

و دریـای خزر افزایش یافته اسـت.
وی ادامـه داد: در ایـن راسـتا سـازمان شـیات برنامـه هایـی را برای احیـا و افزایش 
ماهیـان اسـتخوانی در دسـتور کار خـود قـرار داده تـا بتوانـد ذخیره های دریـا را بهبود 

دهـد و اقتصـاد ایـن بخش را حیات بخشـد. 
معـاون صیـد و بنـادر ماهیگیـری کشـور بیشـترین کاهـش را مربوط به ماهی سـفید 
عنـوان کـرد و گفـت: ایـن گونـه ماهـی نـه تنها بیشـترین میـزان صید را تشـکیل می 

دهـد بلکـه بیشـترین میـزان مصرف را نیز شـامل می شـود. 
محبـی بـا اشـاره بـه اینکه سـال گذشـته بیـش از 20 میلیـون قطعه ماهی سـفید که 
بـه صـورت طبیعـی تکثیر شـده بودند در رودخانه های اسـتانهای شـمالی رها سـازی 
شـدند ، افـزود: بـرای امسـال ایـن میزان بـه بیـش از 30 میلیون قطعـه افزایش می 

یابـد. کاهـش صیـد ماهی هـای اسـتخوانی در دریای خـزر نگران کننده اسـت
 معـاون صیـد و بنـادر ماهیگیری سـازمان شـیات  با بیان اینکـه کاهش صید ماهی 
در  دریـای خـزر بـرای ایـن زیسـتگاه و اقتصـاد مـردم شـمال بسـیار نگـران کننـده 
اسـت گفـت: اسـتان مازنـدران در صیـد ماهـی هـای اسـتخوانی باکاهش حـدود ۵0 
درصـدی صیـد مواجه بوده اسـت و در  سـال گذشـته  فقط سـه هـزار و ۶00 تن ماهی  

اسـتخوانی در این اسـتان صید شـد.

کرمان

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان:

۵۴1۴  دانش آموز کرمانی به اردوی راهیان نور اعزار شدند
مدیــر کل آمــوزش 
اســتان  پــرورش  و 
 ۵ گفــت:  کرمــان 
هــزار  ۴۱۴ دانــش 
آمــوز  دختــر و پســر کرمانــی در ســال ۹۸ بــه 

اعــزام شــدند. نــور جنــوب  راهیــان  اردوی 
جانشــین  دیــدار  در  نســب  اســکندری  احمــد 
ــه  ــا وی ب ــان ب ــارهللا اســتان کرم ــده ســپاه ث فرمان
ــم ضمــن  ــام معل ــه گرامیداشــت مق مناســبت هفت
ــارک  ــاه مب ــادات در م ــات و عب ــی طاع آرزوی قبول
ــپاه  ــر بخــش س ــکاری اث ــل و هم رمضــان از تعام
ــرورش در  ــوزش و پ ــا آم ــان ب ــارهللا اســتان کرم ث

ــوزی و  ــش آم ــیج دان ــف بس ــای مختل ــش ه بخ
ــرد. ــکر ک ــر و تش ــان تقدی ــیج فرهنگی بس

وی بــا اشــاره بــه اعــزام ۵ هــزار و ۴۱۴ از دانــش 
آمــوزان کرمانــی بــه اردو هــای راهیــان نــور در 
ــذاری   ــر گ ــه اث ــا توجــه ب ــرد: ب ــد ک ســال ۹۹ تاکی
ــج  ــا در تروی ــش آنه ــور و نق ــان ن ــای راهی اردو ه
فرهنــگ ایثــار شــهادت بایــد بســتر اعــزام تمامــی 
ــور  در  ــان ن ــای راهی ــه اردو ه ــوزان ب ــش آم دان

ــود. ــم ش ــی فراه دوران تحصیل
ــر  ــاد و خاط ــت ی ــا گرامیداش ــب ب ــکندری نس اس
ــی  ــت: آمادگ ــلیمانی گف ــم س ــپهبد قاس ــهید س ش
ــلیمانی را در  ــهید س ــر ش ــر مطه ــرش زوار قب پذی

کرمــان بعــد از شــیوع بیمــاری کرونــا بــا همــکاری 
ــم. ــارهللا داری ســپاه ث

ــان از  ــتان کرم ــرورش اس ــوزش و پ ــر کل آم مدی
راه انــدازی کارگاه هــای تولیــدی ماســک و لبــاس 
ــای  ــتان ه ــکی در  هنرس ــرف پزش ــار مص ــک ب ی
فنــی و حرفــه ای و کار دانــش تمامــی شهرســتان 
بســیج  همــکاری  بــا  اســتان  مناطــق  و  هــا 
ــر داد و  ــوزی خب ــش آم ــیج دان ــان و بس فرهنگی
افــزود: روزانــه ۱۷ هــزار ماســک در هنرســتان 
اســتان  دانــش  هــای فنــی و حرفــه ای و کار 

ــود. ــی ش ــد م تولی
احمــد اســکندری نســب گفــت: طــرح کمــک هــای 

ــه  ــی ب ــه دانــش آمــوزان و فرهنگیــان کرمان مومنان
دانــش آمــوزان  بــی بضاعــت از پانزدهــم رمضــان  
ــت  ــل بی ــم اه ــت کری ــالروز والی ــا س ــان ب همزم
ــا همــکاری بســیج فرهنگیــان  امــام حســن )ع( ب
ــی  ــاز م ــدارس اســتان آغ ــوزان  در م ــش آم و دان

شــود.
وی از اجــرای طــرح مهــارت آمــوزی بــه هنرجویــان 
ــش  ــه ای و کار دان ــی و حرف ــای فن ــتان ه هنرس
اســتان بــا همــکاری ســپاه ثــارهللا در راســتای 
ایجــاد اشــتغال و کار آفرینــی و تحقــق شــعار 

ــر داد. ــز خب ــد نی ــش تولی ــال ۹۹ جه س
ــق  ــوزان مناط ــش آم ــت: دان ــب گف ــکندری نس اس
محــروم اســتان در دوره متوســطه تحــت پوشــش 
ــرار  ــدگان ق ــی رزمن ــه علم ــای موسس ــوزش ه آم
ــپاه  ــه س ــادی گون ــت جه ــن حرک ــد و ای ــی گیرن م

ــر اســت. ــل تقدی ــز قاب نی

۱۱میلیارد دالر صادرات 
غیرنفتی خوزستان در 

سال ۹۸
کارگـروه  در  ناصریـان  عبدالرحمـان 
در  خوزسـتان  نفتـی  غیـر  صـادرات 
سرسرای شـهید رجایی استانداری در 
اهـواز بیان کـرد: از این میزان صادرات 
۹ میلیـارد دالر مربوط بـه صادرات کاال 

از خوزستان به کشور عراق بود.
وی بـا اشـاره به اینکه رتبه خوزسـتان 
در بخـش صـادرات در کشـور سـوم 
هدفگـذاری  میـزان  افـزود:  اسـت 
بـرای  پارسـال  غیرنفتـی  صـادرات 
خوزسـتان ۹.3 میلیـارد دالر بـود کـه 
میـزان  از  بیـش  دالر  میلیـارد   ۱.۷
اسـت. شـده  محقـق  هدفگـذاری 
کاهـش مبـادالت تجـاری از مرزهای 
ریشـه یابی  عـراق  بـا  خوزسـتان 
شودرییس سـازمان صنعت، معدن و 
تجـارت خوزسـتان نیز با اشـاره به باز 
بـودن برخی از مرزهای کشـور با عراق 
و انجـام مبادالت تجـاری گفت: دلیل 
کاهش صادرات از مرزهای خوزسـتان 
بـه کشـور عـراق باید بررسـی شـود تا 
مشـخص شـود که آیـا تنهـا ویروس 
کرونـا عامل بسـته بـودن مرزهـا و در 
نهایـت کاهـش مبادالت تجـاری بوده 

یا دلیل دیگری دارد.
امیـر حسـین نظـری افـزود: پیش از 
ایـن بیشـتر کاالهای مـورد نیـاز عراق 
بـه ویـژه در بخـش مـواد غذایـی از 
خوزسـتان تامیـن می شـد امـا اکنون 
بـه  خوزسـتان  مرزهـای  از  صـادرات 

عراق بسیار کاهش یافته است.
وی افـزود: تمـام کشـورهای منطقـه 
هـم دچـار ویـروس کرونـا هسـتند و 
بایـد مشـخص شـود که عامـل اصلی 
جلوگیـری از صادرات به این کشـور از 

سوی مسووالن عراقی چیست.

معاون سیاسی اجتماعی خوزستان
استاندار خوزستان عنوان کرد : 

حمایت های تأمین 
اجتماعی از کارگران در 

مقابل آسیب ناشی از کرونا 
قابل تقدیر است

گزارش

مالکیت پسمانِد روی زنجان با رای دادگاه به دولت رسید
پس از سال ها کشمکش و جدال دولت و بخش خصوصی بر سر مالکیت پسماند روی انبار شده در شهرک صنعتی تخصصی 

روی زنجان، باالخره با رای دستگاه قضا مالکیت آن به دولت واگذار شد تا مردم استان زنجان از عواید آن بهره مند شوند.

شماره:  139960326001000049         تاریخ : 1399/01/30                   م الف : 76- 99/01/30

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان – ناحیه یک 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره139960326001000029 مــورخ 1399/01/27 هیــات اول/ دوم  موضوع  
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک همــدان – ناحیــه یــک تصرفــات مالکانــه 
ــد علیمــراد بشــماره شناســنامه   بالمعــارض متقاضــی آقــای ســلطانمراد الفتــی فرزن
290 صــادره از گیالنغــرب در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 94/85 
مترمربــع قســمتی از پــالک باقیمانــده 13 اصلــی واقــع در حومــه بخــش ســه همــدان  
بــه نشــانی، دیــزج ، ایســتگاه چهــارم ، کوچــه ســجادیان خریــداری از مالــک رســمی 
ــوم  ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــده اســت .ل ــرز گردی ــر قاســمی مح ــی اصغ ــای عل آق
ــی کــه اشــخاص  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورت ــه فاصل ــت ب مراتــب در دو نوب
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتارض دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 

مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/02/03تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/18
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تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود فنــاوران تجــارت هگمتــان درتاریــخ 1399،02،02 بــه شــماره 
ثبــت 270 بــه شناســه ملــی 14009090630 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه 
شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت : فعالیــت بــازار یابــی غیــر هرمــی 
ــادرات و  ــی ص ــارت اموربازرگان ــک امرتج ــارت الکترونی ــه تج ــوط ب ــات مرب ــبکه ای موضوع ــر ش و غی
واردات خریدوفــروش درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت 
ــن ، بخــش  ــی : اســتان همــدان ، شهرســتان فامنی ــز اصل ــه مــدت نامحــدود مرک ــت ب ــخ ثب : از تاری
مرکــزی ، شــهر فامنیــن، محلــه خیابــان شــهرداری ، خیابــان شــهرداری ، کوچــه شــهرداری 2]شــهید 
ــی  ــخصیت حقوق ــرمایه ش ــتی 6561917719 س ــف کدپس ــه همک ــالک 0 ، طبق ــدی[ ، پ ــرت محم نص
ــالد  ــای می ــک از شــرکا آق ــر ی ــزان ســهم الشــرکه ه ــدی می ــال نق ــغ 2000000 ری ــارت اســت از مبل عب
محمــدی بــه شــماره ملــی 5020012386 دارنــده 1900000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای مســعود محمــدی 
بــه شــماره ملــی 5029842071 دارنــده 100000 ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای میــالد 
محمــدی بــه شــماره ملــی 5020012386 و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه 
ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای 
مســعود محمــدی بــه شــماره ملــی 5029842071 و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود 
دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک، ســفته، بــروات، 
قراردادهــا، عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء میــالد محمــدی همــراه 
بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار 
پیــام مــا جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه 

اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
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آگهی ابالغ  وقت دادرسی و دادخواست 
وضمائم آن

کالسه پرونده 15/99م1وقت رسیدگی 
99/3/21ساعت 15/30ظهر

ــا آدرس :اســتان  ــادر ب ــد ن ــری فرزن خواهــان :محمــد می
ــالم-  شهرســتان ملکشــاهی خ ســعدی ای

ــا  ــد خواجــه گالب ب ــی فرزن ــوچ ک دزفول خوانده:احمــد ک
ــکان ــول الم آدرس مجه

موضــوع :الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی و انتقــال ســند 
ــه شــماره انتظامــی  ــد ب یکدســتگاه خــودرو ســواری پرای

ــران98-551ص14 ای
طرفیــت  بــه  دادخواســتی  میــری  محمــد  خواهــان 
خوانــده تســلیم کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه اول 
ــاهی  ــتان ملکش ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ــی ش حکم
ــر  ارجــاع و وقــت رســیدگی 99/3/21 ســاعت 15/30 ظه
تعییــن و بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و بــه 
ــاده  ــه تجویزم ــورا و ب ــتور ش ــان و دس ــت خواه درخواس
ــت  ــک نوب ــب ی ــی مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آیی 73قان
جهــت اطــالع و شــرکت در جلســه دادرســی در یکــی 
ــود و  ــی ش ــی م ــده آگه ــه خوان ــار ب ــد کثیراالنتش از جرای
نامبــرده مــی توانیــد از تاریــخ نشــر آخریــن آگهــی ظــرف 
مــدت یــک مــاه بــه دفتــر مراجعــه و ضمــن اعــالم 
نشــانی کامــل خــود نســخه کامــل دادخواســت و ضمائــم 
ــرر باالجهــت رســیدگی  ــد و در وقــت مق را دریافــت نمایی

ــانیم. ــم رس ــور به حض
شعبه اول حکمی شورای حل اختالف شهرستان ملکشاهی

2718 علی پاشا صیادی  



پیام ما سال گذشته در چنین 
روزی به بیمه شدن بناهای تاریخی 

پرداخته است 

»من کیست؟ تو چه 
می خواهی؟« 

)روان پریشی از منظر ژاک لکان( با ترجمه
 وحید نصرت نژاد منتشر شد.

همکاری »تام کروز« با ناسا برای 

ساخت فیلم در فضا، 
»جیم برایدنستاین« رئیس ناسا از 
مذاکره با »تام کروز« برای ساخت اولین فیلم تاریخ سینما در 

ایستگاه فضایی خبر داد.

فیلمکتابسال گشت

سومین جشنواره عکس تلفن همراه 

»هشت« در روزهای پر از اضطراب 
کرونایی با موضوع شادی در حال 

برگزاری است.

با ایده پردازی و مدیریت تولید

»رضا موسوی« آلبوم »ماکرو« 
با موضوع کرونا و حضور آهنگسازان مطرح 

منتشر می شود

نمایشگاهی از آثار سوخته نگاری امین 

سلطانخواه با عنوان »دل و آتش« 

در نگارخانه مجازی آفتاب برپاست.

الیسئو:»شما خدمت می کنید، اما خدمتکار 
نیستید. خدمت کردن بزرگ ترین هنره. 

خداوند اولین خدمتکار بود. خداوند به بشر 
خدمت کرد، اما او خدمتکارِ بشر نیست.« 

فیلم زندگی زیبا است 

موسیقیجشنواره نمایشگاه دیالوگ

مگذر ای یار و درین واقعه مگذار مرا
چون شدم صید تو بر گیر و نگهدار مرا

اگرم زار کشی می کش و بیزار مشو
زاریم بین و ازین بیش میازار مرا

چون در افتاده ام از پای و ندارم سر خویش
دست من گیر و دل خسته بدست آر مرا

بی گل روی تو بس خار که در پای منست
کیست کز پای برون آورد این خار مرا
برو ای بلبل شوریده که بی گلروئی

نکشد گوشٔه خاطر سوی گلزار مرا
هر که خواهد که بیک جرعه مرا دریابد

گو طلب کن بدر خانٔه خمار مرا
تا شوم فاش بدیوانگی و سرمستی

مست وآشفته برآرید ببازار مرا
چند پندم دهی ای زاهد و وعظم گوئی

دلق و تسبیح ترا خرقه و زنار مرا
ز استانم ز چه بیرون فکنی چون خواجو

خاک را هم ز سرم بگذر و بگذار مرا

خواجوی کرمانی 

 قهوت را بخور 
آرام گوش كن 

شاید با هم دوباره قهوه ای 
نخوریم

و فرصت دیگری نباشد
برای حرف ردن

نزار قبانی

عکس نوشت

عکس: 
امينيان عادله 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

علی امینی، اصالحات
 و انحالل مجلس

در ایـن روز در سـال ۱3۴0 شـاه بـه درخواسـت 
دكتـر علـی امینی نخسـت وزیر وقت كه تـازه این 
سـمت را به دسـت آورده بود دوره وقت مجلس را 
منحـل كرد. دكتر امینی در سـخنرانی هایش گفته 
بـود كـه آن دوره مجلس را بـه دالیلی قبول ندارد و 
وعـده انتخابـات آزاد را داده بـود. وی در همین روز 
تشـكیل اجتماعـات در میدان جالیه )پـارك الله 

امـروز( را آزاد اعام داشـت.
     گفتـه شـده اسـت كـه دكتـر امینـی از سـوی 
حزب دمكرات آمریكا كه از سـی ام دی ماه سـال 
پیـش )20 ژانویـه ۱۹۶۱( قـدرت را در ایـن كشـور 
بـه دسـت گرفته بود بـرای انجام برخـی اصاحات 
پشتیبانی می شـد. جان اف كندی رئیس جمهور 
وقـت آمریـكا گفته بود كه پیشـرفت دمكراسـی و 
انجـام اصاحـات پروگرسـیو در كشـورهای متحد 
آمریـكا، منطـق ایـن دوسـتی را توجیـه مـی كند. 
بـه عاوه، اصاحـات اجتماعی باعث می شـود كه 

تبلیغـات كمونیسـتها در این ممالك خنثی شـود.
     برخـی ادعـا كـرده انـد كـه به ابتـكار آمریكایی 
هـا )ازجملـه راه انـدازی تظاهـرات معلمـان شـهر 
تهـران(، زمینه بـرای روی كار آمدن دكتر امینی در 
ایـران فراهـم آمـده بـود. دكتر امینی سـالها پیش 
از آن، در طـول اقامـت خود در واشـنگتن به عنوان 
سـفیر ایـران بـا رجـال آمریكایـی دوسـتی برقـرار 
كـرده بـود. اصاحـات دكتـر امینـی بعـدا انقـاب 
سـفید نام گرفت و پس از كنار رفتن او از نخسـت 
وزیـری، شـاه ایـن اصاحـات را بـه حسـاب خود 
گـذارد و »انقـاب شـاه و ملـت« عنـوان داد. علی 
امینـی كـه درجریـان انقـاب سـال ۱3۵۷ دوبـاره 

فعـال شـده بـود اخیـرا در پاریس درگذشـت.

كشف بیماری پاركینسونز
 Dr. James اسـم  بـه  پاركینسـونز  بیمـاری 
Parkinson دكتـر جیمـز پاركینسـون )متولـد ۱۱ 
اپریل۱۷۵۵ـ  متوفی در 2۱ دسـامبر ۱۸2۴( اسـت 
كـه هشـتم مـاه مـی سـال ۱۸۱۷ از آن نـام ُبـرد و 
گفـت كـه یـك بیمـاری مزمـن مربوط به سلسـله 
اعصـاب اسـت. عائـم اولیـه آن به گونه ای اسـت 

كه ممكن اسـت دكتر تشـخیص بیمـاری دیگری 
را بدهـد و ایـن عائـم كـه بـا بیمـاری هـای دیگر 

مشـابه اسـت از ایـن قرارند:
     خیرگـی در نـگاه كـردن یعنـی كمتر از گذشـته 
پلكهـا را بـه هـم زدن، حركـت یـك دسـت بیـش 
از دسـت دیگـر، هنـگام ایسـتادن كمـی خمیـده 
بـه نظـر آمـدن، هنـگام راه رفتـن اندكـی كشـیده 
شـدن یـك پا بـه زمیـن، احسـاس منجمدشـدن 
یك شـانه )حركت آن سـخت و دردآور می شـود(، 
نـرم شـدن تكلـم )از دسـت دادن زمختـی صوتی 
همیشـگی(، گهـگاه حركـت غیـرارادی بعضـی از 

اندامهـا و ....
هنـوز  پارکینسـون  دکتـر  حیـات  دوران  در       
گرفتـن عکـس بـا دوربیـن متداول نشـده بـود و 
عکـس و تصویـری از او در دسـت نیسـت. اخیـرا 
در انگلسـتان، تصویـری بـه نام جیمز پارکینسـون 
بـه دسـت آمـده کـه تاریـخ ۱۸3۹ را دارد یعنی ۱۵ 
سـال پس از مرگ دکتر پارکینسـون و بنابراین در 
درسـتی آن تردید اسـت. با وجود این، ما آن را در 

اینجـا درج مـی کنیـم با ذکـر عبـارت تردید.

اجرای آناین سامان احتشامی 

در تاالر وحدت
 این کنسرت جمعه ۱۹ اردیبهشت از 
ساعت 2۱ برگزار می شود و عاقه مندان می توانند این اجرای 

زنده را از تلویزیون تعاملی و اپلیکیشن تیوا تماشا کنند.

موسیقی
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کتاب 

جماتی از کتاب اعتقاد بدون تعصب
نمی تـوان بـه شـکل موجهـی گفـت کـه مدرنیتـه الزامـًا منجـر به 
زوال دیـن می شـود. برخـی از اخـاف متاخر روشـنگرِی رادیکال 
شـاید حـس کننـد کـه بایـد چنیـن باشـد. امـا افسـوس کـه 
چنیـن نیسـت. پـس اگـر مدرنیتـه لزوما منجـر به سکوالریسـم 
نمی شـود در حـوزه اعتقـادات و ارزش هـا مدرنیتـه بـه چه چیزی 
می انجامـد؟ پاسـخ بـه ایـن سـوال بـه نظـر ما روشـن اسـت: به 
تکثـر. منظـور مـا از »تکثر«، موقعیتی اسـت کـه در آن گروه های 
متنوع انسـانی در شـرایط صلح مدنی و تعامل اجتماعی کنار هم 

زندگـی می کننـد. )کتـاب اعتقـاد بـدون تعصب – صفحـه 2۴(
ژان پـل سـارتر می گفـت، »انسـان محکـوم بـه آزادی اسـت.« 
ایـن جملـه در مقـام یـک دیـدگاه کلـی انسان شـناختی، شـاید 
تـا حـدودی قابـل تردیـد به نظر برسـد، امـا در مقـام توصیفی از 
انسـان مـدرن، تا حد چشـمگیری درسـت اسـت. )کتـاب اعتقاد 

بـدون تعصـب – صفحـه 3۸(
فلسـفه نویـن غـرب بـا رنـه دکارت آغـاز شـد کـه در قـرن هفدهم 
تردیـد را بـه یـک اصـل بنیادی روش شـناختی ارتقـا داد. او گفت 
بـا توجـه بـه ایـن واقعیـت کـه دربـاره هر چیـزی می توان شـک 
کـرد، پـس به چه چیـزی می توان یقیـن داشـت؟ دکارت به این 
سـوال چنیـن پاسـخ داد کـه تنهـا چیزی کـه نمی توان دربـاره آن 
شـک کـرد خـوِد کسـی اسـت کـه گرفتـار تردیـد شـده اسـت. به 
عبـارت دیگـر، جسـتجوی یقین بـه واقعیـت ظاهـرًا تردیدناپذیر 
خـوِد شـخص تقلیـل می یـاد: می اندیشـم پـس هسـتم. ایـن 
فراینـد، »چرخـش بـزرگ بـه سـوی ذهنیـت« نامیـده شـده کـه 
چندیـن قـرن بر فلسـفه غـرب غالب بـود. )کتـاب اعتقـاد بدون 

تعصـب – صفحـه ۸۴(
تاریـخ متعاقـب مارکسیسـم بیانگـر تاش هـای مختلـف بـرای 
کنـار آمـدن بـا یـک واقعیـت بسـیار دردسرسـاز اسـت: پرولتاریا 
نتوانسـت آن آگاهـی را کـه نظریـه مارکسیسـتی بـه آن نسـبت 
مـی داد، ایجـاد کنـد. طبقـه کارگـر در کشـورهای سـرمایه داری 
توسـعه یافته به جای اینکه به حامل انقاب تبدیل شـود، پشـت 
سـر احـزاب سوسـیال – دموکـرات یـا اتحادیه های کارگـری و یا 
هـر دو قـرار گرفت کـه در پی اصـاح نظام سـرمایه داری بودند نه 
بسـیج عمومـی برای سـرنگونی آن. )کتاب اعتقـاد بدون تعصب 

– صفحـه ۹0(
همان طـور کـه قبـا گفتیـم، فراینـد مـدرن تکثرزایـی، نیرویـی 
ضدنهادینه سـازی و اساسـًا برهم زننـده ثبـات موجود بوده اسـت. 
ایـن فراینـد دایـره آزادی انتخـاب مـا را گسـترش داده و بـه تبع 
آن تـا حـدی حـس اسـتقال و اتکا بـه نفس مـا را افزایش داده 

اسـت. )کتـاب اعتقـاد بـدون تعصب – صفحـه ۱3۴(
سـورن کیر گگـور در رسـاله ناتمامـش دربـاره ایـن شـعار معروف 
دکارت کـه »دربـاره همـه چیـز باید شـک کـرد«، می گویـد تردید، 
منفـی اسـت چـون همیشـه بـا نگاهـی انتقـادی بـه نظریه هـا و 
یعنـی  »تردیـد  می گویـد:  او  می پـردازد.  موجـود  اندیشـه های 
خـودداری از تاییـد. نکتـه جالـب ایـن اسـت کـه مـن هر بـار که 
اتفاقـی می افتـد، از تایید آن خودداری می کنـم.« بنابراین تردید، 
فی نفسـه یـک واکنـش اسـت و بالطبـع بـرای شـروع فلسـفه، 
آنطـور کـه دکارت و دیگـران از مـا می خواسـتند بپذیریـم، نقطـه 
مناسـبی نیسـت. در عوض، رویکـرد حیرت به جهـان اطراف باید 
منشـاء تفکـر فلسـفی صحیح تلقـی شـود. کیرگگور ایـن حیرت 
را برخـاف تردیـد، رویکـردی مثبـت می دانسـت کـه نه واکنشـی 
بلکـه کنشـی اسـت. )کتـاب اعتقـاد بدون تعصـب – صفحـه ۱۵۶(

اعتقاد بدون تعصب
 نویسنده: پیتر برگر و آنتون زایدرولد

 ترجمه: محمود حبیبی
انتشارات: گمان

 پنجشــنبه ۱۸ اردیبهشــت ۱3۹۹     ســال شــانزدهم      شــماره پیاپــی ۱۷2۴

روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی 

گرافیک: ندا صفاریان

محیط زیست: نیما افشار

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

اداری : راضیه زنگی آبادی، 
محمدرضا وزیری نسب 

 جدول: شیوا کرمی
فناوری: رضا بهرام نژاد

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

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

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

@payamema
@payamema www.payamema.ir
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