
حوادث اجتماعی و ضرورت 
ساماندهی کمک ها

سخنگوی قوه قضاییه:

در امر مبارزه با قاچاق 
کاال موفق نبودیم
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گوهـری  چـون  کـه  عزیزمـان  مـردم  دینـی  و  فرهنگ ملـی 
درخشـان برتـارک نـام مقدس ایران می درخشـد با دسـتگیری 
و همیـاری هموطنـان وحتـی گاه غیـر هموطنـان در مواقـع نیـاز 
و ضـروری گـره خـورده اسـت.مردمی کـه گاه در عین نیـاز خود، 
همـه یـا بخشـی از دارایـی را بـه نیازمندتـر از خـود داده انـد، 
تبلـور ایـن ایثـار مقـدس را دنیـای مدعـی امـروز از ایـن مـردم 
بـی ادعـا، در دوران جنـگ تحمیلـی و اکنـون در دوران هجمه از 
سـوی یـک بیمـاری فراگیـر دیـده و می بینـد.از خاطرمـان نمی 
رود کـه در دوران دفـاع مقـدس، نامـه ای همـراه بـا کمپوتـی، 
و  پـا شکسـته  و  دسـت  ادبیاتـی  بـا  ای،  خوراکـی  کنسـروی، 
خطـی کـج و معـوج در جبهـه بـه دسـتمان مـی رسـید بـا ایـن 
مضمـون که"بـرادر رزمنـده، تـو بـرای نامـوس، مملکـت و دیـن 
مـن مـی جنگـی و از جانـت مـی گـذری، مـن هـم همینقـدر 
توانسـتم تقدیـم کنـم تـا تـو را یـاری کـرده باشـم و بدانـی کـه 

تنهـا نیسـتی".
برخـی  شـنیدی  مـی   ، آمـدی  مـی  جبهـه  پشـت  بـه  وقتـی 
هموطنانـت تمـام سـرمایه اشـان را پشـتیبان مدافعانشـان کرده 
انـد، و یـا هرگز فرامـوش نمی کنیـم وقتی به رزمنـده مجروحی 
آب مـی رسـاندی، بـا سـر و دسـت بـه مجـروح دیگـری اشـاره 
مـی کـرد، کـه او ازمـن بـه آب واجـب تـر اسـت، آنـگاه بـود کـه 
بـا کوهـی از احسـاس پشـت گرمـی و امیـد بـه ادامـه تکلیـف 

رسـیدی..  می 

انس طال         1.741.210

مثقال طال     31.270.250

گرم طالی 1۸  7.406.192

گرم طالی 24   9.۸75.200

بهار آزادی      73.000.000

امامی          73.760.000

نیم       3۸.۸00.000

ربع         21.300.000

گرمی       10.040.000

دالر             171.390

یورو         1۸6.200

درهم          42.359

لیر ترکیه           25.423

دالر استرالیا      102.۸4۸

بازگشایی مراکز تفریحی روباز و 
طبیعت گردی

همزمان با فرارسیدن تعطیالت عید فطروزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی از بازگشایی مراکز تفریحی روباز و 

طبیعت گردی با رعایت پروتکل های بهداشتی خبر داد.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
16   تا  29دنبال کنید

تورم جوانی؛ فرصت طالیی
تحوالت ساختار سنی و افزایش جمعیت در سن کار )بین 1۵ تا 6۴ سال(،

 منجر به فرصت طالیی پنجره  جمعیتی در ایران شده است

طـی روزهـای اخیـر وقـوع گـرد و خـاک در برخـی 
اسـتان های مـرزی کشـور مشـکالتی را بـرای مـردم 
اسـت.  ایجـاد کـرده  سـخت کرونایـی  روزهـای  در 
طوفان هـای گـرد و خـاک در ایـن اسـتان ها که گاهی 
منشـا داخلـی دارنـد و گاهـی از سـایر کشـورها بـه 
سـمت ایـران حرکـت می کننـد، هـر کـدام بـه سـهم 
نفـس  و  می دهنـد  را کاهـش  هـوا  خـود کیفیـت 

را دشـوار می کننـد. کشـیدن 
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برخورد با تورهای 
غیرمجاز در 

تعطیالت فطر
معاون گردشگری گفت: با 

تورهای بدون مجوز در تعطیالت 
عید فطر برخورد می شود

کشف پرندگان 
وحشی در تهران
بر اساس اعالم اداره کل 

تهران  استان  محیط زیست 
تعدادی پرنده وحشی در گشت 
و پایــش ماموران یگان حفاظت 
تهران کشــف شد همچنین حکم 

محکومیت قطعی برای واحد 
آالینــده تولید صنایع غذایی در 
بهارستان صادر شد. شهرستان 

رنا
 ای

س:
عک

قنا
شف

س:
عک

یادداشت  مهمان
محمدجعفر جوادی

تهران
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 رییس مرکز ملی گرد و خاک 
سازمان هواشناسی:در حال 
حاضر باتوجه به بارش ها در 
کشور تاالب هایی که منشا گرد 
و خاک دارند تا حدود مناسبی 
آبگیری شده اند و یا خاک 
آن ها مرطوب شده  است

کاهش فعالیت 
کانون های داخلی 
گرد و خاک در کشور

2

3

اطالعیه شماره 5 مناقصه عمومي                              
شماره 98/74/ع )تمديد مهلت تحويل پاکات(

بدیـن وسـیله بـه اطالع كلیـه شـركت كنندگان در مناقصه با موضـوع: " ارائـه خدمات مهندسـی، تأمین 
کاال و تجهیـزات سـاختمان و نصـب بصـورت تـوأم )EPC( برای پروژه پیـش فرآوری خـوراک ورودی به 
خـط چهارم کنسـانتره آهن شـركت معدنـی و صنعتی گل گهر" می رسـاند، مهلت تحویل پـاكات مناقصه 
بدلیـل ایجـاد اصالحیه در اسـناد مناقصه در خصوص تعدیـل و جداول آنالیز بهاء، از روز چهارشـنبه مورخ 
99/02/31 بـه روز چهارشـنبه مـورخ 99/03/07 موكول گردید. الزم به ذكر اسـت اسـناد تكمیلی از سـایت 
شـركت گل گهر به نشـانی www.geg.ir بخش تأمین كنندگان و مشـتریان- مناقصه ها )آگهی مناقصه 

مدیریت قراردادها و معامالت شـماره 98/7۴/ع( قابل دریافت می باشـد.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان

وم
ت د

نوب

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان
آگهی مزايده امالک مازاد

اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب کرمـان در نظـر دارد ازامـالک مـازاد خـود واقع در شهرسـتان 
جیرفـت گدارمغـک بامشـخصات مندرج در جـدول ذیل از طریق مزایده بفروش برسـاند داوطلبین شـرکت در مزایده می 
تواننـد از تاریـخ نشـر آگهـی به مـدت 10 روز ضمن مراجعه بـه سـامانه تـدارکات اداره کل و بازدید از ملک جهـت اخذ فرم 
شـرکت در مزایـده بـه واحد حقوقـی اداره کل راهداری و حمل و نقل جـاده ای جنوب کرمان بـه آدرس : کیلومتر ۵ جاده 

ای کرمـان جنـب پایانـه بـار اداره کل راهـداری و حمل و نقل جـاده ای جنوب کرمـان مراجعه نمایند.

شناسه اگهی 8۵1۵28

شرایط قیمتمتراژکاربرینوع ملکآدرس ملکردیف
پرداخت

تلفن و آدرس هماهنگی جهت 
بازدید و اخذ فرم شرکت در مزایده

1

شهرستان 
جیرفت بخش 
جبالبارز شمالی 

گدار مغک

ملکی پالک 
ثبت714

اداری
1500

مترمربع
80

نقدی-متر مربع

ادره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای جنوب کرمان ،واحدحقوقی

034 -43352169

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان

تجديد آگهی مناقصه عمومی
)يک مرحله ای(

ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان در نظــر دارد نســبت بــه احیــا و مرمــت ۵ رشــته قنــات در شهرســتان قلعه گنــج 
از محــل اعتبــارات جبــران خســارت ســیل ســال 98 مــاده 10 قانــون بخشــی از مقــررات مالــی دولــت ســال 98 بــه صــورت 
نقــدی مــی باشــد را بــه شــرکتهای دارای صالحیــت واگــذار، متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد بــه ســامانه ســتاد 

مراجعــه نماینــد. ضمنــا قیمــت پیشــنهادی بــر اســاس فهرســت بهــا عنــوان ســال 99مــی باشــد.

دریافت اسناد
سامانه ستادمحل
از تاریخ 1399/2/30 تا تاریخ 1399/03/06زمان

تحویل )ضمانت نامه(
جیرفت – خیابان آزادی سازمان جهادکشاورزی – امور پیمانها و قراردادهامکان
تا پایان وقت اداری تاریخ 1399/03/17زمان

گشایش پیشنهادها
جیرفت – خیابان آزادی سازمان جهادکشاورزی – امور پیمانها و قراردادهامکان
ساعت 11 روز 1399/03/18زمان

توضيحات :
جهت شرکت در مناقصه فوق شرکت کنندگان بایستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس )www.setadiran.ir( شماره تماس 

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-273۴193۴ اقدام نمایند.

نوبت دوم

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان

تجديد آگهی مناقصه عمومی
)يک مرحله ای(

ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان در نظــر دارد نســبت بــه احیــا و مرمــت 6 رشــته قنــات در شهرســتان رودبــار از 
محــل اعتبــارات جبــران خســارت ســیل ســال 98 مــاده 10 قانــون بخشــی از مقــررات مالــی دولــت ســال 98 بــه صــورت نقدی 
مــی باشــد را بــه شــرکتهای دارای صالحیــت واگــذار، متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد بــه ســامانه ســتاد مراجعــه 

نماینــد. ضمنــا قیمــت پیشــنهادی بــر اســاس فهرســت بهــا عنــوان ســال 99می باشــد.

دریافت اسناد
سامانه ستادمحل
از تاریخ 1399/2/30 تا تاریخ 1399/03/06زمان

تحویل )ضمانت نامه(
جیرفت – خیابان آزادی سازمان جهادکشاورزی – امور پیمانها و قراردادهامکان
تا پایان وقت اداری تاریخ 1399/03/17زمان

گشایش پیشنهادها
جیرفت – خیابان آزادی سازمان جهادکشاورزی – امور پیمانها و قراردادهامکان
ساعت 13 روز 1399/03/18زمان

توضيحات :
جهت شرکت در مناقصه فوق شرکت کنندگان بایستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس )www.setadiran.ir( شماره تماس 

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-273۴193۴ اقدام نمایند.

نوبت دوم
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این صفحه می خوانیم
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 پیام
سیاست

بازنگری جدی در برنامه های اجرایی سال های آینده
 وزیر علوم گفت: حتما برنامه های اجرایی سال های آینده و پیش رو بازنگری جدی می شود.

لنا
 ای

س:
عک

تورم جوانی؛ فرصت طاليی
تحوالت ساختار سنی و افزایش جمعیت در سن کار )بین 1۵ تا 6۴ سال(، منجر به فرصت طالیی پنجره  جمعیتی در ایران شده است

گرفتـه  قـرار  شـرایطی  در  ایـران  اقتصـاد 
کـه بـرای رشـد بیشـتر، بایـد از سـوخت 
رونـد  اسـتفاده کنـد، چـرا کـه  بهـره وری، 
رفتـن  تحلیـل  حـال  در  سـرمایه گذاری 
اسـت. اتفاقا بـرای بهره وری نیـروی کار، با 
یـک فرصـت بکـر روبـه رو اسـت. تحوالت 
در  جمعیـت  افزایـش  و  سـنی  سـاختار 
سـن کار )بیـن 15 تـا 64 سـال(، منجر به 
فرصـت طالیـی پنجـره  جمعیتـی در ایران 
شـده اسـت. در ایـن پنجـره ، تـورم جوانی 
جمعیـت وجـود دارد کـه پتانسـیلی بـرای 
بـه حسـاب  انسـانی  رشـد شـاخص های 
می آید. البته نیروی کار بیشـتر، سـالم تر و 
بـا تحصیـالت بهتر تنهـا در حالتی می تواند 
اقتصـاد تمـام شـود کـه حتـی  نفـع  بـه 

کارگـران مـازاد نیـز بـه کار گرفتـه شـوند.
مرکـز  رئیـس  حسـین زاده«  »جـواد 
آمـار ایـران، در گفت وگویـی بـه واکاوی 
اقتصـاد  بـرای  طالیـی  فرصـت  ایـن 
ایـران بـه مناسـبت روز ملـی جمعیـت 
اسـت.  پرداختـه  اردیبهشـت(   30(
نیـروی کار  بـاز،  اقتصـاد  حسـین زاده، 
انعطاف پذیـر و دسترسـی بـه بازارهـای 
جهانی را از جمله راهکارهای اسـتفاده از 
ایـن فرصـت بیان کـرد. به گفتـه رئیس 
جمعیـت  طالیـی  دوران  آمـار،  مرکـز 
ایـران تـا سـال 1430 طـول می کشـد و 
در ایـن دوران نسـبت جمعیـت در سـن 
کار بـه حداکثـر خـود یعنـی بـاالی 70 
ایـن  شـکوفایی  امـا  می رسـد.  درصـد 
نمی دهـد  رخ  به خـودی  خـود  فرصـت 
و صرفـا فرصـت بالقـوه ای اسـت کـه بـا 
سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی بـه فعل 

درمی آیـد.

توجه به سیاست گذاری های 
جمعیتی برای کشورها تا چه حد 
مهم و در ترسیم و تعیین آینده 

آنها تاثیرگذار است؟
جمعیـت و ابعـاد آن نقطـه مرکـزى هـر 
می شـود.  محسـوب  اجتماعـى  نظـام 
تحـوالت جمعیتـى تقریبا تمـام جنبه هاى 
را  وى  پیرامـون  جهـان  و  انسـان  زندگـى 
تحت تاثیـر قـرار می دهد و اثـرات متعددی 
بـر خرده نظام هـاى اجتماعـى، اقتصـادى، 
سیاسـى و محیطـى وارد مى کنـد و منشـأ 
حوزه هـا  ایـن  در  چشـمگیری  تحـوالت 

مى شـود. 

ساختار جمعیتی حال حاضر ایران 
در چه وضعیتی قرار دارد؟

طبـق نظریه هـای مطـرح گـذار جمعیتـی 
کـه تحـوالت حجم، رشـد و سـاختار سـنی 

جمعیـت جوامـع را تبییـن می کنـد، در 
ایـران سـهم جمعیت مولد یـا بالقوه فعال 
از نظـر اقتصـادی )افـراد 15 تا 64 سـاله( 
طبـق سرشـماری 1395 مرکـز آمـار ایران، 
بـه حداکثـر خـود در سـال های اخیـر )9/ 
69 درصـد کل جمعیـت کشـور(، رسـیده 
اسـت و باعـث به وجـود آمـدن پدیـده ای 
شـده که آن را »پنجـره فرصت جمعیتی« 
نامیده انـد؛ پدیـده ای کـه حـدودا از سـال 
13۸0 آغـاز شـده و تـا حـدود سـال 1430 
ادامـه خواهـد یافت.بـه فعلیـت درآمـدن 

ایـن فرصت، مسـتلزم توجه ویـژه به نقش 
تغییـرات سـاختار سـنی در »چرخـه عمـر 
اقتصادی« و سیاسـت گذاری و برنامه ریزی 
شایسـته بـرای بهره گیری هر چه بیشـتر از 
آن اسـت؛ چراکـه در حـال حاضـر جمعیت 
ایـران جمعیـت جوانـی اسـت که بیـش از 
دو سـوم آن در سـن فعالیـت و کار بـه سـر 

می برنـد.

پیش بینی های انجام شده 
درخصوص ساختار جمعیتی ایران 

در آینده، چگونه است؟
روند تغییرات هرم سنی و جنسی جمعیت 
ایران براسـاس گزارش »چشـم انداز جهان« 
)سـازمان ملـل( نیـز نشـان می دهـد ایـن 
سـاختار در مقاطع مختلف گذشـته، حال و 
آینـده به گونـه ای تغییـر کرده که از سـاختار 
کامـال جـوان قبلـی، در حال حاضـر به یک 
سـاختار میانسـال رسـیده و از این  پس به 
سـمت سـاختار سـالخورده تغییـر خواهـد 
کـرد. نتایـج سرشـماری عمومـی نفوس و 
مسـکن 1395 مرکـز آمـار ایـران هـم ایـن 
مسـاله را تاییـد می کنـد کـه میانـه سـنی 
جمعیـت بـه 30 سـال، سـهم افـراد کمتـر 
افـراد  سـهم  درصـد،  بـه 24  سـال  از 15 

بـاالی 65 سـال بـه 1/ 6 درصـد و نسـبت 
افـراد بـاالی 65 سـال بـه افـراد کمتـر از 15 
سـال بـه رقـم 4/ 25 رسـیده و در مجموع، 
تقسـیم بندی مذکـور نشـان دهنده  مرحلـه 
میانسـالی تغییـرات سـاختار سـنی اسـت 
که این سـاختار در آینده به سـمت ساختار 

سـالخورده تغییـر خواهـد کرد.

مراحل انتقال جمعیتی چگونه بر 
رشد اقتصادی اثر می گذارد؟

دو  طریـق  از  جمعیتـی  انتقـال  مراحـل 
تاثیـر  کار  نیـروی  عرضـه  بـر  سـازوکار 
می گـذارد؛ سـازوکار اول، یـک اثـر اساسـا 
مکانیکـی اسـت کـه از سـالخوردگی منظـم 
و گریزناپذیـر نسـل انفجـار موالیـد نشـأت 
بـه  جمعیـت  ایـن  زمانـی کـه  می گیـرد. 
سـنین بین 15 تا 64 سـالگی )گروه سـنی 
بـه کار  میـل  می رسـند،  فعـال(  جمعیـت 
کـردن دارنـد )عرضـه نیـروی کار( و منطـق 
حکـم می کنـد کـه از وضعیـت وابسـته بـه 
وضعیت مسـتقل روی بیاورند که براسـاس 
طـرح آمارگیـری نیروی کار مرکز آمـار ایران، 
افزایـش نـرخ مشـارکت اقتصـادی در ایـن 
سـنین )ماننـد سـایر کشـورها( بـرای ایران 
نیـز مشـهود اسـت. بـا ورود مـوج فرزنـدان 
بـه  بـاال  بـارورِی  متولدشـده در سـال های 

زندگـی بزرگسـالی، بـازار کار بـا جذب حجم 
بزرگتـری از نیـروی کار روبـه رو خواهـد بـود 
و سـرانه تولیـد ناخالـص داخلـی افزایـش 
خواهد یافت. سـازوکار دوم، تاثیر شـرایطی 
اسـت کـه در آن، ُبعد خانـوار به دلیل کاهش 
بـاروری کوچک تـر شـده، بنابراین زنـان نیز 
تمایـل بیشـتری بـرای ورود بـه بـازار کار 
می یابنـد. تاثیر این شـرایط بـا این واقعیت 
نیز تقویت می شـود که دختران بزرگسال در 
خانواده هـای کوچک تـر، به میزان بیشـتری 
به سـمت تحصیل سـوق پیدا می کنند. این 
سـازوکار منجـر بـه افزایـش بهـره وری آنان 
در بـازار کار می شـود، به گونـه ای کـه نیـروی 
کارِ قوی تـر در خانواده هـای کوچک تـر پدیـد 
می آید. انتقال این سـاختار سـنی جمعیت، 
طریـق  از  را  پس اندازهـا  افزایـش  زمینـه 
بهبـود قابلیـت کشـور بـرای سـرمایه گذاری 
و رشـد فراهـم می کنـد. در اینجـا، بـاز هـم 
اثـر حسـابداری مربـوط بـه  انـدازه جمعیت 
به خوبـی اثـر رفتـار در کار تاثیرگـذار اسـت. 
جوان ترهـا و سـالخورده ترها بیشـتر از اینکه 
تولیـد کننـد، مصـرف می کننـد؛ درحالی کـه 
از  باالتـری  جمعیـت در سـن کار، سـطح 
دسـتاوردهای اقتصادی و نیز سطح باالتری 
از پس انـداز را بـه خود اختصـاص می دهند.

ســخنگوی قــوه قضائیــه  در پاســخ 
ــتگاه   ــرد دس ــاره عملک ــوالی درب ــه س ب
قضایــی در امــر مبــارزه بــا قاچــاق 
ــاق در  ــای قاچ ــود کااله ــت: وج کاال گف
ســطح گســترده در یــک بــرآورد جمعــی 
حکایــت از آن دارد کــه در امــر مبــارزه بــا 
قاچــاق کاال موفــق نبودیــم؛ البتــه متولی 
ــاق  ــگیری از قاچ ــه و پیش ــی مقابل اصل
کاال، بخشــی هایی ماننــد گمــرکات و 
ــی  ــتگاه قضائ ــن دس ــا و ضابطی بانک ه

و ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاالســت. مــا 
ــی تشــکیل شــده  در پرونده هــای قضائ
معتقدیــم خــوب عمــل کردیــم و نمــی 
توانیــم بگوییــم پرونــده ای تشــکیل 
ــکام  ــا اح ــم ی ــیدگی نکردی ــد و رس ش
بازدارنــده نبــوده اســت. معتقدیــم بایــد 
در ایــن حــوزه بــا اتخــاذ تدابیــر مناســب 
و  فســادزا  گلوگاه هــای  شناســایی  و 
ــم، بازنگــری در  ــررات مبه قوانیــن و مق
ــا قاچــاق کاال را  انجــام  ــارزه ب شــیوه مب

دهیــم.وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی 
ــل  ــه دلی ــراد ب ــیاری از اف ــه بس براین ک
کرونــا بیــکار شــدند و دولــت هنــوز  
ــرده اســت،  ــا را پرداخــت نک ــه آن ه بیم
آیــا بــا توجــه بــه زمانبــر بــودن رســیدگی 
ــوه  ــت اداری، ق ــوان عدال شــکایت در دی
قضائیــه تمهیداتــی در ایــن رابطــه دارد؟ 
ــن  ــه وزارت کار ای ــا ب ــه م ــت: توصی گف
اســت قبــل از مطالبــه افــرادی کــه بیــکار 
ــان  ــی خودش ــه قانون ــه وظیف ــدند ب ش
ــی  ــت قانون ــه پرداخ ــبت ب ــل و نس عم
ایــن افــراد اقــدام کننــد. مــا هــم بــا این 
ــع  ــه موق ــه ب ــم ک ــه می کنی قشــر مطالب
ــکار  ــون بی ــق قان ــه طب ــه کســانی ک بیم

ــود.   ــت ش ــدند پرداخ ش

در امر مبارزه با قاچاق کاال 
موفق نبوديم

برای خدمت به مردم راست و 
چپی بودن مهم نیست

وزیــر امــور خارجــه بــا بیــان اینکــه اینکــه همــه بداننــد بــرای خدمــت بــه ایــن 
مــردم و کشــور راســت و چــپ بــودن مهــم نیســت، تاکیــد کــرد: قــرار نیســت برای 
خدمــت بــه مــردم ایــن ســو و آن ســو باشــیم بلکــه دل در گــرو مــردم داشــتن 
ــف«  ــواد ظری ــم اســت. »محمدج ــودن مه ــن خــاک و ســرزمین ب و عاشــق ای
ــت: از  ــی گف ــور اردبیل ــین کاظم پ ــوم حس ــاد مرح ــت زنده ی ــم نکوداش در مراس
ابتــدای ورودم بــه دســتگاه دیپلماســی در نیویــورک کــه دانشــجوی دکتــری بودم، 
ــوان  ــه عن ــی کــه ایشــان ب ــه محضــر حســین کاظم پــور اردبیلــی رســیدم. زمان ب
ــود. ــه نیویــورک آمــده ب معــاون وزیــر امــور خارجــه بــه همــراه آقــای والیتــی ب
وی حســین کاظم پــور اردبیلــی را نمونــه بــارز مردانگــی و سختکوشــی برشــمرد 
و اظهــار داشــت: او معــاون وزیــر امــور خارجــه بــود تــا نیمــه شــب می نشســت 
و متــن ســخنرانی وزیــر را می نوشــت. او بــا آن کــه معــاون وزیــر بــود بــا مــن در 
ســطح خــود رفتــار می کــرد. کاظــم پــور مــردی، شــجاع، بی تکلــف و بــا معنویــت 
بــود. ایــن دیپلمــات عالی رتبــه بــا بیــان خاطراتــی از خــود و حســین کاظم پــور 
اردبیلــی تصریــح کــرد: بعــد از آن ســعادت ویــژه ای بــرای مــن فراهــم شــد کــه 
بعــد از ســال 67، وقتــی تحصیالتــم بــه اتمــام رســید و بــه کشــور بازگشــتم، در 

وزارت امــور خارجــه در اتــاق قــرار گرفتیــم.   

ته
نک

داده هـای اداری هر سـازمان دارایی و سـرمایه ملی هسـتند 
و هزینـه زیـادی از محـل بودجـه عمومی کشـور بـرای ایجاد 
آنها صرف شـده اسـت باید از ایـن دارایی ها بهترین اسـتفاده 
را در ابعـاد کمـی و کیفـی و ایجـاد سـازوکار مناسـب بـرای 
تدویـن شـاخص های جمعیتـی و توسـعه انسـانی کـرد. از 
مهم تریـن اقداماتـی کـه اخیرا صـورت گرفت و نقش بسـیار 
بنیـادی در ایجـاد و توسـعه آمارهـای بـه روز و به هنـگام در 
حـوزه جمعیـت و ویژگی هـای آن دارد، تصویـب طرح اجرای 
اولیـن سرشـماری نفوس و مسـکن به شـیوه ثبتـی مبنا در 
کشـور بـرای سـال 1۴0۵ در دولـت اسـت کـه امیـد اسـت با 
همراهـی دسـتگاه های اجرایـی و تمام ارکان نظـام، این گام 

توسـعه ای و بنیادی در کشـور برداشـته شـود.

گزارش
خبرنگار / پیام ما

دولتدولت

نیازمند قانون مادر برای آموزش و پرورش هستیم کاالهای اساسی اولويت اختصاص ارز 
ـــد  ـــا تاکی ـــوری ب ـــس جمه ریی
بـــر ضـــرورت کنتـــرل قیمـــت 
ارز و جلوگیـــری از افزایـــش 
ـــت: در اختصـــاص  ـــرخ آن گف ن
ـــی،  ـــای اساس ـــه کااله ـــای الزم از جمل ـــد اولویت ه ارز بای
ــاز بخـــش  ــورد نیـ ــه مـ ــواد اولیـ ــزات و مـ  دارو،  تجهیـ

ـــرد. ـــرار گی ـــر ق ـــد نظ ـــد م ـــد بای تولی
ـــوری،  ـــگاه اطـــالع رســـانی ریاســـت جمه ـــه گـــزارش پای ب
در یکصـــد و ســـی و هفتمیـــن جلســـه ســـتاد هماهنگـــی 
اقتصـــادی دولـــت کـــه روز ســـه شـــنبه بـــه ریاســـت 
حجـــت االســـالم والمســـلمین حســـن روحانـــی 
تشـــکیل شـــد، چنـــد موضـــوع مهـــم و تاثیرگـــذار در 

ـــش  ـــادرات و افزای ـــق ص ـــد و رون ـــش تولی ـــش جه بخ
درآمدهـــای ارزی بررســـی و دربـــاره آن تصمیم گیـــری 

ـــد. ش
رییـــس جمهـــوری بـــا تاکیـــد بـــر ضـــرورت کنتـــرل 
قیمـــت ارز و جلوگیـــری از افزایـــش نـــرخ آن، دقـــت 
عمـــل و هماهنگـــی دســـتگاه های اقتصـــادی و نظـــام 
بانکـــی در ایـــن زمینـــه را ضـــروری دانســـت. در ایـــن 
جلســـه همچنیـــن وزارتخانه هـــای نیـــرو، ارتباطـــات و 
ـــک مرکـــزی موظـــف  ـــن بان ـــات و همچنی ـــاوری اطالع فن
شـــدند موضـــوع اســـتخراج ارز دیجیتـــال را پیگیـــری 
ــام  ــه انجـ ــن زمینـ ــای الزم را در ایـ ــه ریزی هـ و برنامـ

ـــد. دهن

ــا  ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم وزی
بیــان اینکــه هــدف مــا اعتــالی 
جایــگاه آمــوزش و پــرورش 
اســت، گفــت: مــا از نماینــدگان 
مجلــس توقــع ارائــه یــک قانــون مــادر بــرای آمــوزش و 
پــرورش داریــم، قوانیــن زیــادی بــرای آمــوزش و پرورش 
در مجلــس مصــوب شــد امــا این قوانیــن در ادوار گذشــته 
ــد  ــی بای ــذا قانون ــت ل ــوده اس ــکالت نب ــخگوی مش پاس
تدویــن شــود کــه بــه اعتــالی جایــگاه معلمــان بینجامــد.
ــه گــزارش ایســنا، محســن حاجــی میرزایــی در دیــدار  ب
ــورای  ــس ش ــم مجل ــب دوره یازده ــان منتخ ــا فرهنگی ب
اســالمی کــه در باشــگاه فرهنگیــان برگــزار شــد، بــا 

ــس  ــدوارم مجل ــرد: امی ــار ک ــن اظه ــه منتخبی ــک ب تبری
ــق  شــورای اســالمی در راســتای پیشــرفت کشــور و تحق
ــری گام   ــای رهب ــالب اســالمی و رهنموده ــای انق آرمان ه
ــداری  ــچ تحــول پای ــد هی ــدون تردی ــزود: ب ــردارد.وی اف ب
ــیر  ــه از مس ــر اینک ــاد مگ ــد افت ــاق نخواه ــور اتف در کش
آمــوزش و پــرورش بگــذرد بنابــر ایــن  آنچــه آینــده کشــور 
ــرورش اســت.وزیر  ــوزش و پ ــای آم ــازد برنامه ه را می س
ــن فرصــت  ــه مهمتری ــان اینک ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ آم
یادگیــری جامعــه در اختیــار آمــوزش و پــرورش  اســت، 
ــم و  ــام تعلی ــت نظ ــن موضــوع نشــان از اهمی ــت: ای گف
تربیــت دارد پــس بایــد دیــد کــه در عمــل جایــگاه نظــام 

ــم و تربیــت کجــا اســت. تعلی

هر
 م

س:
عک

سالمتدولت

 سناريوی کرونای خوزستان در هر شهری قابل تکرار استدرباره پروازهای چین هیچ چیزی را از مردم پنهان نمی کنیم
وزیــر راه و شهرســازی اظهــار داشــت: در مــورد انجام 
ــران  ــردم ای ــزی را از م ــچ چی ــن هی ــای چی پروازه
پنهــان نمی کنیــم و نکرده ایــم و اساســًا دولــت 
ــذارد. ــان می گ ــردم درمی ــا م ــائل را ب ــگ مس بالدرن
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایلنــا، محمــد اســالمی در جمــع خبرنــگاران 
ــذاری  ــت فاصله گ ــدم رعای ــر ع ــی ب ــا مبن ــگار ایلن ــه ســوال خبرن در پاســخ ب
ــت  ــوص رعای ــت: در خص ــار داش ــی اظه ــل عموم ــل و نق ــی در حم اجتماع
ــده  ــد ش ــای تایی ــا و پروتکل ه ــناد، ابالغیه ه ــی، اس ــذاری اجتماع فاصله گ
ــم و  ــه کرده ای ــی ارائ ــاده ای و هوای ــی ج ــل ریل ــل و نق ــش حم ــه بخ را ب
تمــام شــقوق حمــل و نقــل عمومــی ملــزم هســتند کــه ایــن پروتکل هــای 

ــد. ــت کنن بهداشــتی را رعای
ــا بیــان اینکــه اســتفاده از ماســک در حمــل و نقــل عمومــی اجبــاری  وی ب
اســت، گفــت: تمــام ایــن اصــول بهداشــتی نوشــته و بــه شــرکت های حمــل 
و نقلــی ابــالغ شــده اســت و هــر شــرکتی کــه از اجــرای ایــن پروتکل هــا ســر 

بــاز زنــد متخلــف محســوب می شــود و مجــازات خواهــد شــد.

ــن  ــه ای ــی ک ــل و نقل ــرکت های حم ــا ش ــورد ب ــوه برخ ــاره نح ــالمی درب اس
پروتکل هــا را رعایــت نکننــد، گفــت: تمــام عملکــرد شــرکت ها رصــد می شــود 
و بــا هــر شــرکت متخلــف بنــا بــه تخلــف انجــام شــده برخــورد خواهیــم کــرد. 
وزیــر راه و شهرســازی در پاســخ بــه ســوال ایلنــا مبنــی بــر اینکــه در شــرایطی 
ــت و  ــا موافق ــن ب ــای چی ــرده پروازه ــالم ک ــازی اع ــه وزارت راه و شهرس ک
تاییــد وزارت بهداشــت برقــرار شــده امــا وزیــر بهداشــت همــواره مدعــی بــوده 
مخالــف برقــراری پروازهــای چیــن اســت، گفــت: در مــورد انجــام پروازهــای 
چیــن هیــچ چیــزی را از مــردم ایــران پنهــان نمی کنیــم و نکرده ایــم و 

ــا مــردم درمیــان می گــذارد. اساســًا دولــت بالدرنــگ مســائل را ب
ــا جلســه ای  ــروس کرون ــدای بحــث شــیوع وی ــان ابت ــزود: از هم اســالمی اف
ــی  ــه تصمیم ــد و در آن جلس ــزار ش ــور برگ ــس جمه ــاون رئی ــور مع ــا حض ب
بــرای توقــف پروازهــای چیــن گرفتــه شــد کــه ایــن ابالغیــه دو بنــد داشــت 
ــن  ــود و همچنی ــن ب ــان ســاکن چی ــدن ایرانی ــورد بازگردان ــد آن در م ــک بن ی
دانشــجویان ســاکن ووهــان بــا یــک پــرواز تحــت پروتکل هــای بهداشــتی بــه 

ــد. کشــور بازگردن

ــا در کالن  فرمانــده عملیــات مدیریــت بیمــاری کرون
شــهر تهــران بــا هشــدار نســبت بــه تکــرار ســناریوی 
کرونــا در خوزســتان در ســایر شــهرها، گفــت: در تهران 
هنــوز بــه افــول نســبی پایــدار نرســیده ایم و بخــش 
ــوز  ــه نظــر می رســد کــه هن عمــده ای از ابتالهــای جدیــد را داریــم بنابرایــن ب
کانون هــای آلودگــی در تهــران وجــود دارد و کســانی در معــرض ابتــال هســتند.
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر علیرضــا زالــی روز ســه شــنبه، 30 اردیبهشــت مــاه در 
برنامــه زنــده تلویزیونــی انتهــای الونــد دربــاره وضعیــت کرونــا درتهــران اظهــار 
کــرد: در تهــران هنــوز بــه افــول نســبی پایــدار نرســیده ایم و بخــش عمــده ای 

از ابتالهــای جدیــد را داریــم.
ــوز کانون هــای آلودگــی در  ــه نظــر می رســد کــه هن وی ادامــه داد: بنابرایــن ب

تهــران وجــود دارد و هنــوز کســانی در معــرض ابتــال هســتند.
ــتری  ــات و بس ــت مراجع ــا اف ــر ب ــه در 10 روز اخی ــرد: اگرچ ــد ک ــی تاکی زال
روبــه رو بــوده ایــم و تعــداد بیمــاران بــا شــیب مالیــم رو بــه تقلیــل و کاهــش 
ــا ایــن حــال نبایــد فریــب بخوریــم و احســاس کنیــم کــه بیمــاری  اســت، ب

در شــهر تهــران بــه پایــان رســیده اســت، چــرا کــه از اســفندماه تــا بــه امــروز 
ــم.  ــه رو بودی ــران روب ــادی در شــهر ته ــانات زی ــا و نوس ــراز و فروده شــاهد ف
وی افــزود: اگرچــه بــردار عمومــی بیمــاری رو بــه کاهــش اســت امــا شــرایط 
ــم در  ــر کنی ــه فک ــن شــود ک ــه ای ــد منجــر ب ــی می شــود و نبای شــکننده تلق
ــان پابرجاســت و  ــا همچن ــه پایــان رســیده اســت، بلکــه کرون ــا ب تهــران کرون
ایــن رفتــار و رعایــت نــکات بهداشــتی از ســوی ماســت کــه منجــر می شــود 

بــر ایــن ویــروس مقابلــه کنیــم.
فرمانــده عملیــات مدیریــت بیمــاری کرونــا در کالن شــهر تهــران دربــاره اینکــه 
دلیــل افــت بیمــاری در تهــران ضعیــف شــدن ویــروس اســت یــا کاهــش ابتال 
گفــت: در تهــران مــی تــوان دربــاره علــت افــت بیمــاری بــه  دانــش شــهروندان 

تهرانــی  و تغییــر رفتــار بهداشــتی مــردم اشــاره کــرد.
وی ادامــه داد: از هفتــه ســوم اســفندماه در تهــران متوجــه شــدیم کــه افــراد 
پرخطــر کمتــر در معــرض ایــن ویــروس قــرار می گیرنــد بدیــن معنــی کــه اگــر 
ــه را  ــا کســی کــه شــرایط بیماری هــای زمین ــرد کهنســال دارد ی ــواده ای ف خان

دارد کمتــر در ســطح شــهر تــردد کــرده و در منــزل مانــده اســت.

رئیس مرکز آمار ایران:طبق سرشماری 139۵ مرکز آمار ایران، جمعیت به حداکثر خود در سال های اخیر رسیده و باعث 
به وجود آمدن»پنجره فرصت جمعیتی«شده است

بانـک مرکـزی در بخشـنامه ای شـرایط سـقف مجـاز 
انتقـال وجـه کارت بـه کارت، تمدیـد کارت هـای بانکـی 
و سـقف برداشـت نقـدی از خودپردازهـا از اول خـرداد 
مـاه سـال جـاری را بـه شـبکه بانکـی ابـالغ کرد.اعـالم 
کـرد: بـا توجـه بـه عبـور کشـور از دوران اوج بیمـاری 
کرونـا و رعایـت نـکات بهداشـتی الزم توسـط شـعب 
بانک هـا، مـوارد ذیـل بایسـتی از ابتـدای خـرداد 1399 
بـر اسـاس بخشـنامه های شـرایط عـادی اجـرا شـود 
سـقف مجـاز انتقـال وجـه کارت بـه کارت )شـتابی و 
درون بانکـی( از طریـق درگاه هـای اینترنتـی، کیوسـک 
و خودپردازهـا حداکثـر بـه مبلـغ 30 میلیـون ریـال در 

شـبانه روز مـی شـود.

رئیـس پلیـس راهـور نیـروی انتظامـی با توجه بـه نزدیک 
شـدن تعطیـالت عیـد فطـر بـه مـردم توصیـه کرد به سـفر 
نرونـد چـرا کـه زنجیره بیمـاری کرونـا پایان نیافته اسـت.
سـردار سـیدکمال هادیانفـر افـزود:  همـه دسـتگاه هـا بـه 
ویـژه وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی تاکیـد 
دارنـد کـه اکنـون وقـت سـفر نیسـت و همچنـان زنجیـره 
اماکـن  داد:  ادامـه  دارد.وی  پیوسـتگی  ویـروس کرونـا 
زیارتـی هنـوز بسـته اسـت و شـهرهای مازنـدران و گیـالن 
شـود  ملتهـب  اسـت  ممکـن  سـفرها  بـا  بـود  قرمـز  کـه 
امـا پلیـس آمادگـی دارد براسـاس تمهیـدات ابالغـی بـار 

سـفرها را مدیریـت کنـد.
هادیانفـر گفـت: در تعطیـالت عیـد فطـر در سـال 96 سـه 
درصـد، سـال 97، 36 درصـد تصادفـات افزایـش داشـته 
اسـت. 63 درصـد مـردم در نـوروز از رفتـن به سـفر امتناع 

کـرده و توصیـه هـا را رعایـت کردنـد و بـه سـفر نرفتنـد.

وزیـر نفـت گفـت: همـه بداننـد شـرایط عـادی نیسـت، 
تحریم هـا  بـه  هـم  کرونـا  اسـت.  سـخت  فو ق العـاده 
اسـت  داده  را کاهـش  مـا  درآمدهـای  و  شـده  اضافـه 
هـر قـدر هـم صـادرات کنیـم قیمت هـا بـه کمتـر از یـک 
مراسـم  حاشـیه  در  زنگنـه  نامـدار  رسـیدبیژن  سـوم 
جمـع  در  اردبیلـی  کاظم پـور  حسـین  گرامیداشـت 
خبرنـگاران اظهـار داشـت: آقـای کاظم پـور انسـان نیـک، 
رشـید،  فرزنـد  ایـران  ملـت  بـود.  و خدمتگـذاری  خیـر 
خانـواده ایشـان پـدر مهربان، من دوسـت و یـار و برادر، 
صنعـت نفـت دیپلمـات بـا ارزش و جمهـوری اسـالمی 
یـک خدمتگـذار صدیـق، بی ادعـا و وفـادار را از دسـت 
داد، ایشـان شـخصیتی برجسـته  و انسـای خودساخته و 
شـریف بودنـد، برغم همـه نامالیمات همچنـان بی ادعا و 
خالصانـه بـه جمهـوری اسـالمی خدمـت می کـرد و آنچه 
بـرای او مهـم بـود اعتـال و سـربلندی ایـران و ملت بود و 

بـه ایـن دلیـل آدم صریـح و شـجاعی بـود.

بازگشت سقف تراکنش های 
بانکی به حالت عادی

مردم سفر نروند

شرایط عادی نیست، 
فو ق العاده سخت است
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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هوامحیط زیست

افزايش نسبی دما در بیشتر مناطق کشور از پنج شنبهکشف پرندگان وحشی در تهران

بـــر اســـاس اعـــالم اداره کل محیـــط 
ـــده  ـــدادی پرن ـــران تع ـــتان ته ـــت اس زیس
ــوران  ــت و پایـــش مامـ ــی در گشـ وحشـ
ــد  ــف شـ ــران کشـ ــت تهـ ــگان حفاظـ یـ
ــد  ــده تولیـ ــد آالینـ ــرای واحـ ــی بـ ــت قطعـ ــم محکومیـ ــن حکـ همچنیـ

ــد. ــادر شـ ــتان صـ ــتان بهارسـ ــی در شهرسـ ــع غذایـ صنایـ
ـــران  ـــهر ته ـــت ش ـــط زیس ـــت محی ـــس اداره حفاظ ـــاون اداره کل و ریی مع
ـــش  ـــت و پای ـــی در گش ـــده وحش ـــدادی پرن ـــف تع ـــه کش ـــاره ب ـــا اش - ب
مامـــوران یـــگان حفاظـــت تهـــران گفـــت: بـــر اســـاس گـــزارش هـــای 
ـــان محیـــط زیســـت و ســـامانه 1540 طـــی دو روز گذشـــته،  ـــه از حامی واصل
ـــد  ـــدد جغ ـــک ع ـــه کشـــف ی ـــق ب ـــن اداره موف ـــت ای ـــگان حفاظ ـــوران ی مام
انبـــاری، یـــک بهلـــه دلیجـــه، چهـــار عـــدد جوجـــه مینـــا و یـــک بهلـــه 

ـــدند. ـــاب ش ـــه عق جوج
ـــی  ـــده فروش ـــک پرن ـــا در ی ـــه میناه ـــه جوج ـــان اینک ـــا بی ـــه ب وی در ادام
ـــدند  ـــی ش ـــروش م ـــد و ف ـــداری و خری ـــاز نگه ـــر مج ـــورت غی ـــه ص ـــه ب ک

ـــس از  ـــف پ ـــن متخل ـــرد: ای ـــار ک ـــدند، اظه ـــط ش ـــف و ضب ـــف کش از متخل
ـــود. ـــی ش ـــی م ـــی معرف ـــع قضای ـــه مراج ـــده ب ـــکیل پرون تش

ـــز توســـط شـــهروند دوســـتدار  ـــاری نی ـــد انب ـــه جغ ـــه اینک ـــا اشـــاره ب ـــا ب برن
حیـــات وحـــش، زنـــده گیـــری و بـــه مامـــوران تحویـــل داده شـــد، در 
ـــر  ـــی ب ـــهروندی مبن ـــاس ش ـــا تم ـــت: ب ـــده گف ـــف ش ـــه کش ـــورد دلیج م
ـــه  ـــوران ب ـــده، مام ـــیب دی ـــرگردان و آس ـــی س ـــده وحش ـــک پرن ـــود ی وج
محـــل مراجعـــه کردنـــد و پـــس از بررســـی معلـــوم شـــد بـــال پرنـــده 
ـــوده  ـــرواز نب ـــه پ ـــادر ب ـــی شـــده و ق ـــداری م ـــده شـــده و در قفـــس نگه چی

ـــت. اس
ـــان  ـــا بی ـــه ب ـــران در ادام ـــهر ته ـــت ش ـــط زیس ـــت محی ـــس اداره حفاظ ریی
ـــاس  ـــا تم ـــوده ب ـــرواز نب ـــه پ ـــادر ب ـــه ق ـــم ک ـــاب ه ـــه عق ـــک جوج ـــه ی اینک
ـــاغ  ـــه ب ـــری و ب ـــده گی ـــوران زن ـــط مام ـــران توس ـــرق ته ـــهروندی در ش ش
ـــه حلقـــه مـــار افعـــی  ـــل داده شـــد، تصریـــح کـــرد: ی ـــران تحوی ـــدگان ته پرن
ـــارج  ـــزل خ ـــک من ـــه از ی ـــران ک ـــانی ته ـــش نش ـــوران آت ـــط مام ـــم توس ه

ـــد. ـــل داده ش ـــن اداره تحوی ـــه ای ـــود ب ـــده ب ش

مدیــرکل پیش بینــی و هشــدار ســریع 
ســازمان هواشناســی بــه پیــش بینــی 
وضعیــت آب و هوایی کشــور طــی چند روز 
آتــی پرداخــت و گفــت: از پنــج شــنبه، اول 
خــرداد شــاهد رونــد افزایــش نســبی دمــا در بیشــتر مناطــق کشــور خواهیــم 
بود.صــادق ضیائیــان در گفت وگــو بــا ایســنا،  در ایــن بــاره اظهــار کــرد: بــر 
اســاس تحلیــل آخریــن نقشــه های پیش یابــی هواشناســی، روزهــای ســه 
شــنبه، 30 اردیبهشــت و چهارشــنبه، 31 اردیبهشــت بــرای اســتان های واقــع 
در شــمال غــرب، ســواحل دریــای خــزر،  دامنه هــای جنوبــی البــرز مرکــزی، 
ــی از  ــرق و بخش های ــز، ش ــی، مرک ــزی و جنوب ــرس مرک ــای زاگ دامنه ه
ــاد  ــرق، وزش ب ــاران، گاهــی رعــد و ب ــار ب ــوب شــرق کشــور رگب غــرب و جن
شــدید موقــت و در نقــاط مســتعد بــارش تگــرگ پیش بینــی می شــود.وی 
افــزود: شــدت بــارش از بعدازظهــر روز، ســه شــنبه تــا بعدازظهــر چهارشــنبه 
در ارتفاعــات البــرز مرکــزی و دامنه هــای البــرز مرکــزی در اســتان های 
قزویــن، البــرز، تهــران، شــمال غــرب ســمنان و شــمال مرکــزی خواهــد بــود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه پنجشــنبه، اول خــرداد در برخــی نقــاط شــمال غرب، 
ــی  و  ــزی و جنوب ــرس مرک ــای زاگ ــزر،  دامنه ه ــای خ ــی دری ــواحل غرب س
ــا رعدوبــرق و وزش  بخش هایــی از کرمــان بــارش پراکنــده گاهــی همــراه ب
ــات  ــنبه در ارتفاع ــه و ش ــای جمع ــت: روزه ــی می شــود گف ــش بین ــاد پی ب
زاگــرس مرکــزی و ســواحل مرکــزی دریــای خــزر بــارش پراکنــده رخ خواهد 
داد.بــه گفتــه وی طــی دو روز آینــده در مناطقــی از شــرق و جنــوب شــرق 
ــی می شــود.  ــاد شــدید پیــش بین ــل، وزش ب ــه زاب ــژه منطق ــه وی کشــور، ب
از پنــج شــنبه شــاهد رونــد افزایــش نســبی دمــا در بیشــتر مناطــق کشــور 
خواهیــم بــود.وی وضعیــت جــوی پایتخــت را نیــز پیــش بینــی کــرد و گفت: 
روز ســه شــنبه آســمان تهــران قســمتی ابــری بــه تدریــج افزایــش ابــر در 
بعضــی ســاعات رگبــار و رعدوبــرق و گاهــی وزش بــاد شــدید و دمــای هــوا 
بیــن 29 تــا 19 درجــه ســانتیگراد متغیــر بــود. امــروز، چهارشــنبه نیــز هــوای 
ــاران و  ــار ب ــر گاهــی رگب تهــران نیمــه ابــری در بعضــی ســاعات افزایــش اب
وزش بــاد و احتمــال رعــد و بــرق پیــش بینــی می شــود و دمــا بیــن 18 تــا 

27 درجــه ســانتیگراد اســت.

 پیام
 زیست

تخلیه ساکنان مناطق مرزی هند - بنگالدش به دلیل طوفان
بیش از یک میلیون نفر از ساکنان مناطق مرزی هند - بنگالدش به دلیل نزدیک شدن طوفان »آمفان« 

در حال تخلیه خانه های خود هستند.
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--

- 
س:

عک

سـازمان  زیسـتی  تنـوع  و  طبیعـی  محیط زیسـت  معـاون 
مهمـان  ناگهانـی  ظهـور  بـا  محیط زیسـت گفـت:  حفاظـت 
ناخوانـده کوویـد 19 و متعاقـب آن تعطیلی هـای پـی در پـی 
در سراسـر جهـان، کیفیـت هـوا تا حد زیـادی بهبـود یافته و 
شـاخص های کلیـدی زیسـت محیطی کـه بیـش از نیم قرن 
بـه طـور مـداوم شـرایط رو بـه وخامـت را نشـان می دادنـد، 

متوقـف مانده انـد.
بـه گـزارش روز سـه شـنبه پایـگاه اطـالع سـازمان حفاظـت 
محیـط زیسـت، کیومـرث کالنتـری در پیامـی بـه مناسـبت 
روز جهانـی تنـوع زیسـتی بـا بیـان اینکه شـعار امسـال روز 
جهانـی تنـوع زیسـتی »راه حـل ها در طبیعت نهفته اسـت« 
نامگذاری شـده، افزود: پاسـداری و حراسـت از تنوع زیستی 
جـز بـا حضور و همراهـی فعال تمامی اقشـار جامعه میسـر 

. نیست
وی ادامـه داد: ظهـور ناگهانـی مهمـان ناخوانـده کوویـد 19 و 
متعاقـب آن تعطیلـی هـای پـی در پـی در سراسـر جهـان، 
کاهـش فعالیـت هـای انسـانی، خالـی شـدن بزرگـراه هـا، 
کاهـش رفـت و آمدهـا و حمـل و نقل های زمینـی و هوایی 
، انتشـار گازهـای گلخانـه ای را تـا حـد قابـل مالحظـه ای 
کاهـش داده و اوضـاع و احـوال طبیعـت را بسـیار بهتـر از 

پیش کـرده اسـت. 
کالنتـری افـزود: کیفیـت هـوا تـا حـد زیـادی بهبـود یافته و 
خطـرات بیمـاری هـای ریـوی، قلبـی و عروقـی بـه مراتـب 
کمتر شـده اسـت، شـاخص هـای کلیـدی زیسـت محیطی 
کـه بیـش از نیـم قرن بـه طور مداوم شـرایط رو بـه وخامت 
را نشـان مـی دادنـد، متوقـف مانـده و  یـا در جهـت عکـس 
نمـودار حرکت کرده نشـانگر بهبود شـرایط اسـت. وی افزود: 
تصمیـم بـا ماسـت که پـس از ایـن، ایـن روند فـرح بخش 
رو بـه کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـه ای و رونـد افزایشـی 
آرامـش طبیعـت را حفـظ کنیـم و یا منحنی انتشـار و همین 
طور تخریب و فرسـایش محیط زیسـت را در کمترین زمان 

به اوج برسـانیم.

سوژه توقف 
شاخص های 

زیست محیطی

کاهش فعالیت کانون های داخلی گرد و خاک در کشور

طی دو سال اخیر با بارش های خوب در کشور کانون های داخلی گرد و خاک تا حدودی کنترل شده اند

طــی روزهــای اخیــر وقــوع گــرد و خــاک 
مــرزی کشــور  اســتان های  برخــی  در 
مشــکالتی را بــرای مــردم در روزهــای 
ســخت کرونایــی ایجــاد کــرده اســت. 
ایــن  در  خــاک  و  گــرد  طوفان هــای 
اســتان ها کــه گاهــی منشــا داخلــی دارنــد 
و گاهــی از ســایر کشــورها بــه ســمت ایران 
ــهم  ــه س ــدام ب ــر ک ــد، ه ــت می کنن حرک
خــود کیفیــت هــوا را کاهــش می دهنــد و 

نفــس کشــیدن را دشــوار می کننــد.
ــی  ــز مل ــس مرک ــبزه زاری ریی ــد س محم
گــرد و خــاک ســازمان هواشناســی در 

ــا  ــاره ب ــن ب ــنا در ای ــا ایس ــو ب ــت و گ گف
اشــاره بــه اینکــه در اســتان های مختلــف 
کشــور منشــاهای داخلــی و خارجــی گرد و 
خــاک بــه نســبت های مختلفــی فعالیــت 
می کننــد، اظهــار کــرد: در اســتان هایی 
غربــی کشــور ماننــد کردســتان و کرمانشــاه 
منابــع داخلــی گــرد و خــاک زیــادی 
ــرد  ــای گ ــدارد و بیشــتر طوفان ه ــود ن وج
و خــاک از کشــور عــراق بــه ایــن مناطــق 
وارد می شــوند.وی ادامــه داد: در ســایر 
اســتان ها از جملــه ایــالم و خوزســتان 
منشــا گــرد و خــاک بــه تفکیــک شــهرها 
متفــاوت اســت. بــرای مثــال در شــهر 
ــاک  ــرد و خ ــا گ ــد منش ــادان 90 درص آب
ــا آن  ــد منش ــواز 60 درص ــی و در اه خارج

ــهری  ــر ش ــن در ه ــت بنابرای ــی اس داخل
و  داخلــی  کانون هــای  تاثیــر  میــزان 
خارجــی در تشــکیل طوفان هــای گــرد 
ــب،  ــاد غال ــت ب ــه جه ــه ب و خــاک باتوج
ــون   ــه کان ــی و دوری ب شــدت آن و نزدیک
ــن  ــا ای ــت. ب ــاوت اس ــاک متف ــرد و خ گ
وجــود می تــوان گفــت کــه در مناطــق 
اســتان های  جملــه  از  ایــران  مرکــزی 
اصفهــان و یــزد منشــا گــرد و خــاک 

ــت. ــی اس ــتر داخل بیش
رییــس مرکــز ملــی گــرد و خــاک بــا بیــان 
اینکــه در اســتان گلســتان با منابــع داخلی 
ــار  ــاک در کن ــرد و خ ــاد گ ــی ایج و خارج
ــح کــرد:  یکدیگــر مواجــه هســتیم، تصری
عــالوه بــر وجــود کانون هــای داخلــی 

ــه  ــتان از جمل ــن اس ــاک در ای ــرد و خ گ
ــاک  ــرد و خ ــی از گ ــرون«، بخش »اینچه ب
در گلســتان از کشــور ترکمنســتان وارد 

می شــود.
ســبزه زاری با اشــاره بــه اینکه خوشــبختانه 
بارش هــای  بــا  اخیــر  دو ســال  طــی 
خــوب در کشــور کانون هــای داخلــی گــرد 
ــده اند،  ــرل ش ــدودی کنت ــا ح ــاک ت و خ
ــت  ــف فعالی ــت: در اســتان های مختل گف
ــه  ــته ب ــاک بس ــرد و خ ــی گ ــع داخل مناب
دوره خشکســالی  در  اســت کــه  ایــن 
ــال حاضــر در  ــالی. در ح ــا ترس ــیم ی باش
اســتان خوزســتان وســعت منابــع داخلــی 
ــزار  ــدود 130 ه ــاک ح ــرد و خ ــاد گ ایج
ــوع بافــت و شــرایط اقلیمــی در  اســت. ن
ایــن اســتان به گونه ایســت کــه حتــی 
ــی در آن رخ دهــد  اگــر بارندگی هــای خوب
ــد روز  ــاب طــی چن ــش مســتقیم آفت تاب
می توانــد مجــدد کانون هــای داخلــی گــرد 
و غبــار را فعــال کنــد.وی در ادامــه تصریــح 
ــه  ــل ب ــه تبدی ــرای آنک ــا ب ــرد: تاالب ه ک
ــدت  ــد م ــرد و خــاک شــوند بای منشــا گ
زمــان طوالنــی خشــک شــده باشــند. 
در حــال حاضــر باتوجــه بــه بارش هــا 
در کشــور تاالب هایــی کــه منشــا گــرد 
مناســبی  تــا حــدود  دارنــد  و خــاک 
آبگیــری شــده اند و یــا خــاک آن هــا 
مرطــوب شــده  اســت.رییس مرکــز ملــی 
ــای  ــه کانون ه ــاره ب ــا اش ــاک ب ــرد و خ گ
ــال  ــت: در ح ــاک گف ــرد و خ ــی گ خارج
حاضــر بیشــتر اوقــات گــرد و خاک هــای 
ــوریه،  ــتان و س ــراق، عربس ــورهای ع کش
ــد و  ــرار می دهن ــر ق ــت تاثی ــران را تح ای
در شــهرهای مــرزی ســبب افــت کیفیــت 
هــوا و کاهــش دیــد افقــی می شــوند. 

متاســفانه در برخــی از کشــورهای هــم 
مــرز بــا ایــران بــه دعلــت مشــکالت 
ــوا  ــت ه ــت کیفی ــا وضعی ــی ، بعض داخل
جــزو اولویت هــای آخرشــان محســوب 
مــی شــود. بــه همیــن دلیــل کنتــرل ایــن 
منابــع گــرد و خــاک ســخت تر شــده 
است.ســبزه زاری بــا تاکیــد بــر اینکــه یکی 
ــرد  ــای گ ــدن کانون ه ــال ش ــل فع از عوام
ــران  ــایه ای ــورهای همس ــاک در کش و خ
اســت،  ترکیــه  سدســازی های کشــور 
اظهــار کــرد: ایــن سدســازی ها مانــع 
وقــوع ســیالب های طبیعــی می شــود  
بنابرایــن محیــط زیســت منطقــه حق ابــه 
خــود را دریافــت نمی کنــد البتــه ایــن 
سدســازی ها نــه تنهــا کشــور ایــران، عــراق، 
ســوریه و ... را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد 
بلکــه می توانــد باتوجــه بــه جهــت بــاد در 

ــرد و  ــزش گ ــز خی ــه نی خــود کشــور ترکی
ــد. ــته باش ــال داش ــه دنب ــاک را ب خ

رییــس مرکــز ملــی گــرد و خــاک در پایان 
ــا روش هــای مختلفــی  ــان اینکــه ب ــا بی ب
می تــوان کانون هــای داخلــی گــرد و خــاک 
را کنتــرل کــرد، گفــت: بهتریــن حالــت این 
ــی از  ــی و دقیق ــه علم ــه مطالع ــت ک اس
کانون هــای گــرد و خــاک داشــته باشــیم 
تــا بتوانیــم بــا درنظــر گرفتــن ویژگی هــای 
ــه اقتصــادی آن را  ــه صرف ــف و البت مختل
کنتــرل کنیــم. در حــال حاضــر در کشــور 
ــرد و  ــی گ ــای داخل ــت کانون ه ــا فعالی م
ــه  ــه از جمل ــت ک ــده اس ــر ش ــاک کمت خ
ــوان  ــت می ت ــش فعالی ــن کاه ــل ای عوام
ــدن  ــرآب ش ــوب، پ ــای خ ــه بارندگی ه ب
ــرای تثبیــت  تاالب هــا و کاشــت درخــت ب

خــاک اشــاره کــرد.

زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره  رئیـس 
هویـزه از تولـد یک قالده شـیر سـفید در 
باغ وحـش ایـن شهرسـتان و جـدا کـردن 
آن از مـادر خبـر داد.محمـد صاکـی گفت: 
تقریبـًا 10 روزی از تولـد تولـه یـک شـیر 
می گـذرد.  هویـزه  باغ وحـش  در  سـفید 
سـال گذشـته نیـز دو قـالده شـیر سـفید 
متولـد شـده بـود کـه چـون رنـگ آنهـا با 
بقیـه متفـاوت بود شـیر مادر سـمت این 
توله هـا نرفتـه و آنهـا را بـه قتـل رسـاند.

شـیر  تولـه  تولـد  محـض  بـه  بـار  ایـن 
سـفید، آن را از مـادر جـدا کردیـم و بـا 

راهنمایـی دامپزشـکی در حـال نگهـداری 
از آن هسـتیم. بـه خاطـر جهـش ژنتیکی 
شـاهد تغییـر رنگ ایـن توله هـای متولد 
شـده هسـتیم که نسـبت به بقیـه توله ها 

شـده اند. متفـاوت 
صاکـی گفـت: باغ وحـش هویـزه اوایـل 
کار خـود یعنـی پنـج سـال قبـل مجـوز 
نداشـت و حتـی در جلسـات مختلـف بـا 
دادسـتانی پیگیـر پلمب نیز شـده بودیم. 
بعـد از آن محیـط زیسـت شهرسـتان بـه 
صـورت جـدی پیگیـر اخـذ مجوز شـد که 
بـا تعامـل شـهرداری و توجـه ویـژه ای که 

بـه ایـن باغ وحش داشـتند، مجـوز صادر 
شـد.رئیس اداره حفاظت محیط زیسـت 
هویـزه گفت: مسـئوالن باغ وحـش نیز در 
حـد تـوان خواسـته های محیـط زیسـت 
شـرایط  تـا  قطعـًا  و  بـرآورده کردنـد  را 

عالـی نباشـد هیـچ تولیدمثلـی صـورت 
نمی گیـرد. رسـیدگی در ایـن باغ وحـش 
هشـت هکتـاری آنقـدر خـوب اسـت کـه 
شـیر،  جملـه  از  آن  گونه هـای  بیشـتر 
خـرس و کلـه ُبـز تولیـد مثـل داشـته اند.

شیر سفید در هويزه 
به دنیا آمد

تامین نیاز آبی تاالب گمیشان 
در اولویت باشد

معــاون دریایــی و تاالب هــا ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت بــا 
ــاالب  ــی ت ــود و آت ــای موج ــی و چالش ه ــت اکولوژیک ــه وضعی ــاره ب اش
گمیشــان گفــت: تامیــن نیــاز آبــی تــاالب بین المللــی گمیشــان در 

اولویــت برنامه هــای ملــی و اســتانی باشــد.
ــت  ــازمان حفاظ ــانی س ــالع رس ــگاه اط ــبنه پای ــه ش ــزارش روز س ــه گ ب
ــل  ــان زاده در نشســت مشــورتی ح ــد رضــا الهیج ــط زیســت، احم محی
ــته  ــروری وابس ــعه آبزی پ ــای توس ــان و طرح ه ــاالب گمیش ــکالت ت مش
بــه آن، بــا تاکیــد بــر اینکــه حفاظــت از تــاالب بیــن المللــی گمیشــان و 
تامیــن نیــاز آبــی تــاالب در اولویــت برنامه هــای ملــی و اســتانی باشــد، 
ــه کمکــی، مضایقــه و  ــاالب از هیــچ گون ــرای حفاظــت از ایــن ت افــزود: ب

کوتاهــی نشــود.
وی ادامــه داد: بــه دلیــل اهمیــت اجــرای پــروژه هــای شــیالتی در بهبــود 
وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی منطقــه و مطابقــت ماهیــت ایــن پــروژه 
ــاظ  ــن لح ــف ضم ــتگاه های مختل ــه، دس ــی منطق ــری اراض ــا کارب ــا ب ه
مالحظــات قانونــی در بهــره بــرداری پایــدار از طــرح هــای توســعه، 

ــد. ــکاری کنن ــارکت و هم مش

ته
نک

وی ادامـه داد: در سـایر اسـتان ها از جمله ایالم و خوزسـتان 
منشـا گـرد و خـاک به تفکیک شـهرها متفـاوت اسـت. برای 
مثـال در شـهر آبـادان 90 درصـد منشـا گرد و خـاک خارجی 
و در اهـواز 60 درصـد منشـا آن داخلی اسـت بنابراین در هر 
شـهری میزان تاثیـر کانون های داخلی و خارجی در تشـکیل 
طوفان هـای گـرد و خاک باتوجـه به جهت باد غالب، شـدت 
آن و نزدیکـی و دوری بـه کانـون  گرد و خاک متفاوت اسـت. 
بـا این وجـود می توان گفـت کـه در مناطق مرکزی ایـران از 
جملـه اسـتان های اصفهـان و یزد منشـا گرد و خاک بیشـتر 

داخلی اسـت.
رییـس مرکـز ملـی گـرد و خـاک بـا بیـان اینکـه در اسـتان 
گلسـتان بـا منابـع داخلـی و خارجی ایجـاد گرد و خـاک در 
کنـار یکدیگـر مواجـه هسـتیم، تصریح کـرد: عالوه بـر وجود 
کانون هـای داخلـی گـرد و خـاک در ایـن اسـتان از جملـه 
»اینچه بـرون«، بخشـی از گـرد و خاک در گلسـتان از کشـور 

ترکمنسـتان وارد می شـود.     

حیات 
وحش

محیط 
زیست

تکمیل ايستگاه تحقیقاتی فضای سبز تهرانکشته شدن خرس در گیالن صحت ندارد
مدیـر روابـط عمومـی اداره کل 
حفاظـت محیط زیسـت گیالن 
اعـالم کـرد: خبـر کشـته شـدن 
خرس توسـط دامـداران محلی 
در گیـالن صحـت نـدارد و آنچـه پـس از بررسـی هـای 
انجـام شـده مشـخص شـد آنکـه خرسـی در ارتفاعـات 
جنگلـی فومـن گاوی را دریـده امـا مشـکلی بـرای ایـن 

حیـوان ایجاد نشـده اسـت.
محمـد علـی صدیـق عربانـی افـزود: دریافـت گـزارش 
مردمـی مبنـی بـر کشـته شـدن یـک راس گاو توسـط 
خـرس در ارتفاعات جنگلی السـبره میشـگه آلیان فومن 
و اخبـار ضـد و نقیـض مبنـی بـر کشـته شـدن خـرس 

محمدرضـا  تـا  شـد  موجـب  منطقـه  دامـداران  توسـط 
روشـنی رئیـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت فومـن به 
همـراه نیروهـای یـگان حفاظـت شهرسـتان بـه منظـور 
بررسـی صحـت و سـقم موضـوع عـازم منطقه مـورد نظر 
شـود که متاسـفانه پس از بررسـی و جویا شـدن صحت 
و سـقم ماجرا خود وی در مسـیر بازگشـت دچار سـانحه 
شـد.وی اظهار داشـت: روشـنی بدلیل صعب العبور بودن 
منطقـه و عـدم امـکان عبور خودرو برای رسـیدن به محل 
مـورد نظـر بـا اسـتفاده از موتورسـیکلت یکـی از اهالی به 
منطقـه مـورد نظـر رفت که متاسـفانه در مسـیر برگشـت 
دچـار سـانحه شـد و بـه دلیـل سـقوط از ارتفـاع از ناحیه 

پـا و کمـر آسـیب دید.

محیـــط  کمیتـــه  رئیـــس 
ـــران  ـــهر ته ـــورای ش ـــت ش زیس
از تکمیـــل ایســـتگاه تحقیقاتـــی 
ــران  ــهر تهـ ــبز شـ ــای سـ فضـ
خبـــر داد و گفـــت: فراخـــوان اولویت هـــای پذیرشـــی از 
ســـوی ســـازمان بوســـتان ها منتشـــر شـــده تـــا از ایـــن 
ـــورد  ـــران م ـــت در ته ـــل کش ـــی و قاب ـــای بوم ـــق گونه ه طری
آزمایـــش قـــرار گیـــرد. آرش حســـینی میالنـــی در دویســـت 
و پانزدهمیـــن جلســـه علنـــی شـــورای اســـالمی شـــهر 
ـــای  ـــی فض ـــتگاه تحقیقات ـــت: ایس ـــری گف ـــران در تذک ته
ــوان  ــت و فراخـ ــرداری اسـ ــاده بهره بـ ــران آمـ ــبز تهـ سـ
ــتان ها  ــازمان بوسـ ــوی سـ ــی از سـ ــای پذیرشـ اولویت هـ

ــای  ــق گونه هـ ــن طریـ ــا از ایـ ــت تـ ــده اسـ ــر شـ منتشـ
ـــرار  ـــش ق ـــورد آزمای ـــران را م ـــت در ته ـــل کش ـــی و قاب بوم
دهیـــم.وی افـــزود: از تمامـــی متخصصـــان، پژوهشـــگران و 
دانشـــگاهیان درخواســـت می کنـــم در فراخـــوان منتشـــر 
ــرای  ــتان ها بـ ــازمان بوسـ ــرده و از سـ ــرکت کـ ــده شـ شـ
ـــه  ـــم.وی در ادام ـــی می کن ـــش قدردان ـــن بخ ـــری ای پیگی
ـــف ریشـــه کنی  ـــاره توق ـــران درب ـــه شـــهرداری ته ـــر ب در تذک
و حـــذف گیاهـــان بومـــی تهـــران گفـــت: اردیبهشـــت ماه 
ســـال گذشـــته بـــه پیشـــنهاد کمیتـــه محیـــط زیســـت 
شـــورا، ســـازمان بوســـتان ها بخشـــنامه ای را مبنـــی بـــر 
ممنوعیـــت ریشـــه کنی و حـــذف گیاهـــان بومـــی شـــهر 

تهـــران در فضـــای ســـبز ابـــالغ کـــرد.

رنا
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س:
عک
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پیام
جامعه 

قوسیان مقدم، دبیرکل جمعیت هالل احمر شد
با حکم کریم همتی، رئیس جمعیت هالل احمر محمدحسن قوسیان مقدم برای دومین بار به عنوان دبیرکل جمعیت هالل 
احمر منصوب شد.

لنا
 ای

س:
عک

پرداخت مستمری و تسهیالت به خانواده های دارای ۳ فرزند و بیشتر

رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور 
ــد  ــزان موالی ــه می ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
 170  ،97 بــه  نســبت   9۸ ســال 
اســت،  یافتــه  کاهــش  نفــر  هــزار 
اســت  ایــن  مــا  تقاضــای  گفــت: 
ــرایطی  ــور ش ــتگذاران کش ــه سیاس ک
ــتی  ــازمان بهزیس ــا س ــد ت ــاد کنن ایج
بــرای  را  بیشــتری  مبالــغ  بتوانــد 
خانواده هــای دارای چنــد فرزنــد در 

نظــر بگیــرد.
بــه گــزارش ایســنا، وحیــد قبــادی 
دانــا در جمــع خبرنــگاران همزمــان 

در  جمعیــت، گفــت:  ملــی  روز  بــا 
شــرایطی بــه ســر می بریــم کــه طبــق 
ــرخ  ــار اعــالم شــده در ســال 9۸ ن آم
ــک درصــد  ــر ی ــه زی ــت ب رشــد جمعی
همانطــور  اســت.  یافتــه  کاهــش 
ــروزی  ــع ام ــد در جوام ــی دانی ــه م ک
هــر  جمعیــت  و  انســانی  نیــروی 
کشــور یکــی از مولفه هــای قــدرت آن 
ــیلی  ــد پتانس ــت و می توان ــور اس کش
و  اقتصــادی  قــدرت  ایجــاد  بــرای 
ــه ای  ــر جامع ــطح ه ــی در س اجتماع

ــد. باش
نزیــک  آینــده  اگــر در  افــزود:  وی 
میــزان جمعیــت کشــور مــا بــه آن 
ــن  ــد نرســد و همچنی ــه بای ــی ک میزان
میانگیــن ســنی جمعیــت بــر اثــر 

کاهــش فرزنــدآوری کاهــش پیــدا 
در  کــه  می شــود  باعــث  کنــد، 
پیرتریــن  از  یکــی  نزدیــک  آینــده 
ایــن  و  باشــیم  جهــان  کشــورهای 
موضــوع مشــکالتی را ایجــاد خواهــد 
کــرد. در حــال حاضــر در بســیاری از 
ــپانیا،  ــل اس ــرفته مث ــورهای پیش کش
از  بســیاری  و  انگلیــس  آلمــان، 
مشــوق های  اروپایــی  کشــورهای 
مناســبی را بــرای خانواده هــا بــرای 
ــرای  ــد، ب ــاد می کنن ــدآوری ایج فرزن
اگــر  کشــورها  از  برخــی  در  مثــال 
ــش  ــواده بی ــدان در خان ــداد فرزن تع
از 3 فرزنــد باشــد ماهانــه مبالغــی 
را بــه عنــوان کمــک هزینــه معیشــتی 

می گیــرد. نظــر  در  دولــت 

ــور  ــتی کش ــازمان بهزیس ــس س رئی
ــال 9۸  ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــور 170  ــده در کش ــد زن ــداد موالی تع
بــه ســال 97  نفــر نســبت  هــزار 
ــرد:  ــار ک ــه اســت، اظه کاهــش یافت
موضــوع کرونــا  در  کــه  همانطــور 
ــزار  ــدود 7 ه ــه ح ــدیم ک ــران ش نگ
ــدند،  ــوت ش ــان ف ــر از هموطنانم نف
ــن  ــر ای ــدود 25 براب ــزان ح ــن می ای
ــه  ــوال دارد ک ــای س ــت. ج ــم اس رق
آیــا همانقــدر کــه مــا بابــت ازدســت 
دادن 7 هــزار نفــر از هموطنــان در 
اثــر ابتــال بــه کرونــا نگــران و ناراحــت 
شــدیم آیــا از کاهــش موالیــد زنــده 
در ســال 9۸ بــه تعــداد 170 هــزار نفر 
ــا  ــم در م ــته ه ــال گذش ــر از س کمت

ــر؟. ــا خی ــرد ی ــاد ک ــی ایج نگران
علــت  بیشــترین  دانــا  قبــادی 
را  کشــور  در  فرزنــدآوری  کاهــش 

تغییــر نــگاه نســل جــوان بــه زندگــی 
دانســت و گفــت: البتــه تغییــر شــرایط 
هــای  مشــوق  ایجــاد  و  اجتماعــی 
اقتصــادی و تســهیل شــرایط زندگــی 
و  ازدواج  تســهیل  جوانــان،  بــرای 
تشــکیل زندگــی و افزایــش تعــداد 
ــا  ــد. ب ــر باش ــد موث ــدان می توان فرزن
ــا  ــتی ب ــازمان بهزیس ــود س ــن وج ای
هــدف ایجــاد شــرایط بهتــر بــرای 
ایــران  بــرای مــردم  بهتــر  زندگــی 
در تــالش اســت تــا در حوزه هــای 
ــر بخشــی داشــته باشــد. ــف اث مختل
از  زمینــه  ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 
ــرای خانوارهایــی کــه  ســال گذشــته ب
ــد  ــتر دارن ــا بیش ــو ی ــه قل ــد س فرزن
کــه فرزندشــان تــا 6 ســال ســن 
ــان  ــغ 400 هــزار توم ــه مبل دارد، ماهان

از محــل اعتبــارات بهزیســتی در نظــر 
ــای  ــرای خانواره ــن ب ــت. همچنی گرف
ــد  ــو دارن ــد دو قل ــه فرزن ــدی ک نیازمن
و دهــک درآمــدی آنهــا یــک، دو و 
ــه ای را  ــک هزین ــم کم ــت ه ــه اس س
در نظــر گرفتــه اســت. البتــه ایــن 
ــه  ــور ک ــت و همانط ــز اس ــغ ناچی مبل
منزلــه  بــه  می توانــد  شــد  گفتــه 
یــک شــروع باشــد. تقاضــای مــا 
سیاســتگذاران  کــه  اســت  ایــن 
تــا  ایجــاد کننــد  کشــور شــرایطی 
مبالــغ  بتوانــد  بهزیســتی  ســازمان 
در  خانواده هــا  بــرای  را  بیشــتری 
پیشــنهاد  همچنیــن  بگیــرد.  نظــر 
می دهیــم کــه بــرای خانواده هایــی 
کــه دارای 3 فرزنــد و بیشــتر هســتند 
هــم مشــوق هایی ماننــد برخــی از 
کشــورهای پیشــرفته اجــرا شــود.

رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور بــا 
بیــان اینکــه مــا در بهزیســتی تــالش 
ــاس  ــهیالتمان را براس ــا تس ــم ت کردی
بعــد خانــوار در نظــر بگیریــم، توضیــح 
داد: بــرای مثــال مبلــغ مســتمری 
فــرد  دارای  خانوارهــای  بــرای  کــه 
براســاس  دارای معلولیــت هســتند 
بعــد خانــوار در ســال 9۸ در نظــر 
خانــوار  هــزار   17۸ شــد.  گرفتــه 
ــتند،  ــول داش ــوار معل ــت خان سرپرس
ــد  ــاس بع ــا براس ــتمری آنه ــا مس ام
نفــر  یــک  فقــط  و  نبــود  خانــوار 
مســتمری دریافــت مــی کــرد کــه 
بــا  اقــدام  ایــن  ســال گذشــته  از 
ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــت س حمای
شــکل گرفــت و بیــش از 600 میلیــارد 
ــت.  ــال داش ــی در س ــار مال ــان ب توم

ــهرت و  ــات ش ــک پژوهشــگر مطالع ی
ــان اینکــه داشــتن  ــا بی ســلبریتی ها ب
موبایــل و خــط اینترنــت مســتقل 
بــرای افــراد زیــر 1۸ ســال بســیار 
زیان بــار اســت، گفــت: بخــش زیــادی 
از فرهنــگ را کــودکان پیــش می برنــد 
بــرای  را  خــود  والدیــن  و کــودکان 
ــد.  ــک می کنن ــردن، تحری ــی ک همراه
امــروز کســانی کنش گــر اجتماعــی 
رشــد  هنــوز  مغزشــان  شــدند کــه 

نکــرده و صاحــب تفکــر و اندیشــه 
نیست.احســان شــاه قاســمی ضمــن 
مفهــوم  دربــاره  توضیحاتــی  ارائــه 
ســلبریتی گفــت: ســلبریتی ریشــه 
ــن واژه از  ــن دارد و اســتفاده از ای التی
ــروز  ــد و ام ــاوز نمی کن ــال تج 300 س
را ســلبریتی می دانیــم کــه  کســی 
اهمیــت زندگــی شــخصی اش بیشــتر 
از دســتاوردهای او باشــد. اگــر کســی 
قهرمــان ورزشــی یــا هنــری باشــد 

و مقامــی بــه دســت آورده باشــد، 
بــرای مــا مهــم اســت، امــا اگــر 
میــزان عکس هــای خانوادگــی او از 
ــه او  دســتاوردهایش بیشــتر باشــد، ب

می گوئیــم. ســلبریتی 
علمــی گــروه  هیــأت  عضــو  ایــن 
ارتباطــات دانشــگاه تهــران در خصوص 
و  مجــازی کجــا  شــاخ های  اینکــه 
تولیــد می شــوند، توضیــح  چگونــه 
ــور  ــه چط ــال، اینک ــوان مث ــه عن داد: ب
ــک  ــگ بیولوژی ــا جن ــده، آی ــا آم کرون
اســت یــا از خفــاش و میمــون، مهــم 
نیســت، بلکــه بســتر بــدن مــا اهمیــت 
دارد کــه بــرای ایــن بیمــاری مناســب 

ــت. اس

کودکان زير ۱8 سال بايد 
موبايل داشته باشند؟

ارائه 2 خدمت جدید به 
بازنشستگان

ــت  ــه دو خدم ــی و ارائ ــوری از طراح ــتگی کش ــدوق بازنشس ــل صن مدیرعام
جدیــد بــه بازنشســتگان خبــر داد و گفــت: مرکــز پاســخگویی SRM )مرکــز 
ــی دو  ــوزه اجتماع ــی در ح ــتارت آپ ــات اس ــان( و خدم ــا ذی نفع ــاط ب ارتب
خدمــت جدیــد صنــدوق اســت کــه در آینــده نزدیــک بــه بهــره بــرداری مــی 
ــا مدیــران اســتانی صنــدوق  رســد. دکتــر اکبــر افتخــاری در برنامــه وبینــار ب
بازنشســتگی کشــوری برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه ایجــاد مرکــز SRM )مرکــز 
ارتبــاط بــا ذی نفعــان( بــرای پاســخ گویــی آســان، ســریع و قابــل پیگیــری 
بــه بازنشســتگان افــزود: ایــن مرکــز کــه بــر پایــه فنــاوری اطالعــات اســت، به 
زودی تجهیــز و راه انــدازی مــی شــود تــا ســطح خدمــات غیرحضــوری را بــه 

منظــور بهبــود خدمــات رســانی و تعامــل بــا ذی نفعــان ارتقــا دهــد.
او افــزود: بــا هــدف بهبــود کیفیــت زندگــی بازنشســتگان بــه عنــوان ذینفعــان 
اصلــی صنــدوق برنامــه ریــزی شــده اســت تــا بــا راه انــدازی ایــن مرکــز کــه 
24 ســاعته و هــر 7 روز هفتــه فعــال خواهــد بــود، پرســش هــا و درخواســت 
هــای بازنشســتگان ســریع پاســخ داده شــود و در صــورت نیــاز بــه بررســی، 
بــا اســتفاده از یــک کــد پیگیــری بــه بخــش مربوطــه ارجــاع و پاســخ الزم 

بــه متقاضــی ارائــه شــود.

ته
نک

قبــادی دانــا بیشــترین علــت کاهش فرزنــدآوری در کشــور را 
تغییــر نــگاه نســل جــوان بــه زندگــی دانســت و گفــت: البتــه 
تغییــر شــرایط اجتماعــی و ایجــاد مشــوق هــای اقتصــادی 
ــان، تســهیل ازدواج و  ــرای جوان و تســهیل شــرایط زندگــی ب
تشــکیل زندگــی و افزایــش تعــداد فرزنــدان می توانــد موثــر 
باشــد. بــا ایــن وجــود ســازمان بهزیســتی بــا هــدف ایجــاد 
شــرایط بهتــر بــرای زندگــی بهتــر بــرای مــردم ایــران در تــالش 
اســت تــا در حوزه هــای مختلــف اثــر بخشــی داشــته باشــد.
وی ادامــه داد: در ایــن زمینــه از ســال گذشــته بــرای 
ــه  ــد ک ــتر دارن ــا بیش ــو ی ــه قل ــد س ــه فرزن ــی ک خانوارهای
فرزندشــان تــا 6 ســال ســن دارد، ماهانــه مبلــغ ۴00 
ــارات بهزیســتی در نظــر گرفــت.  هــزار تومــان از محــل اعتب
ــو  ــد دو قل ــه فرزن ــدی ک ــرای خانوارهــای نیازمن ــن ب همچنی
ــم  ــت ه ــه اس ــک، دو و س ــا ی ــدی آنه ــک درآم ــد و ده دارن
کمــک هزینــه ای را در نظــر گرفتــه اســت. البتــه ایــن مبلــغ 
ناچیــز اســت و همانطــور کــه گفتــه شــد می توانــد بــه منزلــه 

ــد. ــروع باش ــک ش ی

خبر

جامعهجامعه

جايگزينی »حمايت اجتماعی«ايران در آستانه سالمندی زودرس
اســتاد  یــک  گفتــه  بــه 
رشــد  کاهــش  دانشــگاه، 
ــه  ــال 139۸ ب ــت در س جمعی
و  رســید  درصــد  یــک  زیــر 
کاهــش نــرخ بــاروری کل نیــز بــه 1,۸4 فرزنــد رســیده 
ــرار داده  ــالمندی زودرس ق ــتانه س ــران را در آس ــه ای ک
ــی جمعیــت،  ــی محمــدزاده در روز مل اســت. خلیــل عل
ــت دو  ــار جمعی ــواده و مه ــم خان ــه تنظی ــان اینک ــا بی ب
مقولــه متفــاوت هســتند، گفــت: تنظیــم خانــواده یعنــی 
فاصله گــذاری بیــن موالیــد، کــه در گذشــته گفتــه 
ــا  ــه باشــد، ام ــدان ســه ســال فاصل ــن فرزن می شــد بی
ــردن  ــا اســتفاده ک ــه ابزاره ــی از هم ــت یعن ــار جمعی مه

ــک  ــط ی ــه فق ــن ک ــت رفت ــه ســمت کاهــش جمعی و ب
ــی،  ــه ای فرهنگ ــه برنام ــت بلک ــتی نیس ــه بهداش برنام
سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی نیــز هســت.این اســتاد 
دانشــگاه در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه تــا ســال 1375 
تنظیــم خانــواده در کشــور دنبــال می شــد امــا بعــد از آن 
پــا در مســیر اهــداف مهــار جمعیــت گذاشــتیم، افــزود: 
ــود  ــواده ب ــم خان ــرای تنظی ــس ب ــوز مجل ــان مج آن زم
ــی  ــی می شــد یعن ــادل جمعیت ــه تع ــد منجــر ب ــه بای ک
ــد  ــود بای ــد ب ــه ســال 1365، 6.7 فرزن ــاروری ک ــرخ ب ن
ــزان رشــد  ــار می رســید و متوقــف می شــد و می ــه چه ب
جمعیت مــان کــه 3.9 درصــد بــود بایــد بــه 2.3 درصــد 

می شــد. متوقــف  و  می رســید 

مدیــرکل بهزیســتی شــهر تهران 
از آغــاز طــرح »حمایت هــای 
و  کار  کــودکان  اجتماعــی 
خــرداد  اواســط  از  خیابــان« 
مــاه خبــر داد.ســعید آرام در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان 
اینکــه عنــوان کاری کــه امســال بهزیســتی قصــد دارد در 
ــودکان کار و  ــع آوری ک ــد »جم ــام ده ــودکان انج ــوزه ک ح
خیابــان« نیســت، بلکــه »حمایت هــای اجتماعــی کــودکان 
کار و خیابانــی« اســت، گفــت: طــرح امســال اصــال ضربتی 
نیســت و قصــد داریــم آن را در طــول ســال انجــام دهیــم.
ــژه  ــد رویکــرد وی ــا چن ــدام ب ــن اق ــان اینکــه ای ــا بی وی ب
ــت امســال براســاس  ــزود: اوال فعالی انجــام می شــود، اف

فعالیت هــای دوســت دار کــودک اســت و بــرای مــا خیلــی 
مهــم اســت کــه شــأن و منزلــت کــودک حفــظ شــود. ایــن 
ــه نیازهــا و ویژگی هــای دوران کودکــی  ــا توجــه ب طــرح ب
انجــام می شــود و مبتنــی بــر توانمنــدی خانــواده و خانوده 
محــور اســت. بــه ایــن ترتیــب قــرار اســت حتمــا خانــواده 
کــودکان خیابانــی را وارد چرخــه فعالیت هــا کنیم.مدیــرکل 
بهزیســتی شــهر تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه می خواهیــم 
شــرایطی را ایجــاد کنیــم کــه کــودک بیــن 15 تــا 1۸ ســال 
را توانمنــد کنیــم، تصریــح کــرد: بــرای کــودکان زیــر ایــن 
ســن یکــی از اعضــای خانــواده اش را بایــد توانمنــد کنیــم 
تــا دیگــر کودکــی در خیابانــی بــه عنــوان کــودک کار حضور 

نداشــته باشــد.
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امسال مشاوره ژنتیک برای خانواده هایی که دارای دو معلول و بیشتردارند، انجام می شود.

مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی بــا صــدور دســتور 
اداری جدیــدی، نحــوه ارائــه تعهــدات و خدمــات بیمــه ای 

ایــن ســازمان از اول خــرداد را اعــالم کــرد.
بــه گــزارش ایســنا، در ایــن دســتور اداری ضمــن اشــاره 
بــه رســیدگی بــه موقــع بــه درخواســتهای بیمــه شــدگان، 
ــام کاری،  ــری از ازدح ــن و جلوگی ــدی مخاطبی رضایتمن
ــه  ــی مقابل ــت دســتورالعملهای بهداشــتی ســتاد مل رعای
بــا بیمــاری کرونــا در خصــوص فاصله گــذاری اجتماعــی 
و پیشــگیری از تجمــع مراجعیــن و ایجــاد شــرایط 
ــرار  ــد ق ــورد تاکی ــات م ــزاری جلس ــت برگ ــب جه مناس

ــه اســت. گرفت

معـاون آمـوزش متوسـطه وزارت آمـوزش و پـرورش با بیان 
اینکـه حـدود 15 تـا 20 جلسـه نیـاز اسـت تـا دو پودمـان 
ارائـه  مهارتـی هنرسـتانی ها  پودمـان  پنـج  از  مانـده  باقـی 
فنـی،  شایسـتگی های  آمـوزش   ارائـه  بـرای  شـود، گفـت: 
دانـش آمـوزان پایه دوازدهـم اولویـت دارند.علیرضا کمره ای 
در گفت وگـو بـا ایسـنا، دربـاره برگـزاری دروس و کارگاه های 
عملـی هنرسـتانی ها اظهـار کـرد: ارزشـیابی دروس نظـری، 
سـایر  مشـابه  غیرفنـی  شایسـتگی های  و  پایـه  دروس 
دروس  ارزشـیابی  افـزود:  می شـود.وی  انجـام  پایه هـا 
تئوریـک بـرای همـه دانش آمـوزان هنرسـتانی به علـت آنکه 
امتحـان نهایـی ندارنـد، مشـابه سـایر پایه هـا اسـت. معاون 
آمـوزش متوسـطه وزارت آمـوزش و پـرورش دربـاره دروس 
شایسـتگی های فنـی شـامل اسـتاندارد مهـارت در کاردانش 
و شایسـتگی های فنی در رشـته های شـاخه فنی و حرفه ای 
نیـز گفـت: چـون ایـن شایسـتگی های فنـی بایـد بـه روش 
ارائـه شـوند هـم آمـوزش بـه صـورت حضـوری  کارگاهـی 

بود.    خواهـد 

رئیـس اداره اکـرام و محسـنین کمیته امداد اسـتان تهران 
از اعـالم آمادگـی 2431 خیـر برای حمایـت از کودکان یتیم 
و محسـنین در اسـتان تهـران خبـر داد.بـه گـزارش ایسـنا، 
محمـد دهرویـه با بیان اینکـه از ابتدای مـاه مبارک رمضان 
از کـودکان یتیـم و  بـرای حمایـت  ایـن خیـران  تاکنـون 
محسـنین اعـالم آمادگـی کـرده انـد، گفـت: از ابتـدای مـاه 
مبـارک رمضـان تـا پیـش از شـب هـای قـدر 1663 خیر از 
طریـق دفاتـر کمیتـه امـداد، پیـام کوتـاه و تبلیـغ از طریـق 
صـدا و سـیما بـرای حمایـت از کـودکان ثبـت نـام کردنـد. 
وی ادامـه داد: همزمـان بـا شـب هـای قـدر و بـا اسـتقرار 
6۸ پایـگاه در مسـاجد، حسـینیه ها و محل هـای برگزاری 
مراسـم شـب هـای قـدر 76۸ نفر از خیـران با ثبـت نام در 
ایـن پایـگاه ها بـرای حمایـت از کودکان یتیم و محسـنین 

کمیتـه امـداد اسـتان تهـران اعـالم آمادگـی کردند.

نحوه ارائه خدمات 
بیمه ای تامین اجتماعی

نحوه  ارزشیابی دروس 
عملی هنرستانی ها

اعالم آمادگی  خیران برای 
حمایت از کودکان یتیم

دانشگاهجامعه

تصمیم گیری درباره نحوه برگزاری امتحانات به دانشگاه ها واگذار شدافزايش ۱5 درصدی مستمری مددجويان کمیته امداد
رییــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی گفــت: در مــاه 
ــه  ــدان ارائ ــه نیازمن ــرم ب ــذای گ ــزار غ ــان 5 ه رمض
ــزار  ــش 6 ه ــه بی ــب ب ــان دیش ــا پای ــه ت ــم ک دهی
وعــده غــذای گــرم رســید و تــا پایــان مــاه مبــارک 
بــه بیــش از 7 هــزار وعــده غذایــی خواهــد رســید.
ســید مرتضــی بختیــاری، رییــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی بــا اشــاره بــه 
ــا  ــه ت ــت: جشــن رمضــان ک ــاه رمضــان گف ــداد در م ــه ام ــای کمیت برنامه ه
پایــان مــاه رمضــان و عیــد فطــر ادامــه دارد از برنامــه هــای کمیتــه امــداد 
در مــاه رمضــان اســت. مــردم کمکهــای بســیاری داشــتند و زبــان مــا قاصــر 
اســت و اذعــان مــی کنــم کــه هــم کمکهــای مردمــی برکــت دارد و هــم یــک 
نعمــت فــوری اســت کــه نمــی توانیــم اعــداد آن را بیــان کنیــم.وی ادامــه داد: 
در ســنوات گذشــته بــه مناســبت مــاه رمضــان در همــه مســاجد در سراســر 
ــن مــی شــد در  ــام په ــا کمــک نیکــوکاران یــک ســفره ســاده اطع کشــور ب
برخــی از مســاجد نیــز وعــده ســحری بــه نیازمنــدان داده مــی شــود امســال 
بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا محدودیت هایــی بــرای مــا ایجــاد شــد و تصمیــم 
ــوان  ــا عن ــه ای ب ــارک رمضــان کمیت ــاه مب ــام در م ــم درخصــوص اطع گرفتی

اطعــام مهــدوی ایجــاد و براســاس پروتــکل هــای بهداشــتی آشــپزخانه راه 
ــدوی رســیده  ــام مه ــز اطع ــه 1700 مرک ــه در حــال حاضــر ب ــدازی شــود ک ان
اســت. پیــش بینــی مــا ایــن بــود کــه در مــاه رمضــان 5 هــزار غــذای گــرم 
بــه نیازمنــدان ارائــه دهیــم کــه تــا پایــان دیشــب بــه بیــش 6 هــزار وعــده 
ــده  ــزار وع ــش از 7 ه ــه بی ــارک ب ــاه مب ــان م ــا پای ــید و ت ــرم رس ــذای گ غ
ــش از  ــران در بی ــر از جهادگ ــزار نف ــن 75 ه ــد رســید. همچنی ــی خواه غذای
ــا و پاســگاه های  ــه ه ــالش هســتند. خیری ــدوی در حــال ت ــگاه مه 1700 پای
ــه  ــی ک ــتند در مناطق ــا گذاش ــار م ــود را در اختی ــای خ ــپزخانه ه ــیج آش بس
امــکان توزیــع غــذای گــرم نبــود بالــغ بــر یــک میلیــون 390 هــزار بــه ارزش 
ریالــی 200 هزارتومــان تهیــه و در اختیــار نیازمنــدان قــرار گرفتــه اســت. وی 
دربــاره بحــث اکــرام ایتــام گفــت: در ســال 9۸ حــدود 710 هــزار حامــی فعــال 
در کشــور داشــتیم کــه بیــش از 294 هــزار یتیــم طــرح اکــرام و محســنین 
ــام و  ــرام ایت ــرح اک ــم در ط ــر یتی ــزار نف ــش از 31۸ ه ــی کردند.بی را اداره م
ــت  ــدون سرپرس ــام ب ــن ایت ــر از ای ــزار و400 نف ــم و 24 ه ــنین داری محس
هســتند. 911 میلیــارد تومــان از طریــق ایــن 710 حامــی بــه حســاب ایتــام 

تحــت پوشــش پرداخــت شــده اســت.

معــاون وزیــر علــوم از واگــذاری تصمیم گیــری 
ــه دانشــگاه ها  ــات ب ــاره نحــوه برگــزاری امتحان درب

ــر داد. خب
خاکــی  »علــی  ایلنــا،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
صدیــق« معــاون آموزشــی وزارت علــوم، تحقیقــات 
ــزار  ــوم برگ ــروز در وزارت عل ــح ام ــه صب ــو کنفرانســی ک ــاوری در ویدئ و فن
ــد آن را  ــه بای ــی داشــتیم ک ــن مــدت چالش های ــا طــی ای ــت: م شــد، گف
ــوزش  ــرای آم ــنامه ای ب ــا بخش ــد از آن م ــتیم و بع ــر می گذاش ــت س پش
ــرای ســتاد  ــا 2۸ اســفند ب الکترونیکــی در 24 اســفند تدویــن کردیــم و ت

ــتادیم. ــا فرس ــا کرون ــه ب ــی مقابل مل
ــد تــالش کــرد کــه  ــوم در روزهــای عی ــان کــرد: وزارت عل وی در ادامــه بی
هیــچ جلســه ای را تعطیــل نکنــد و پیگیــر بحــث آمــوزش مجــازی باشــد 
ــه کــرد. طبــق  ــود کــه آمــوزش عالــی تجرب و ایــن شــلوغ تریــن عیــدی ب
بررســی ها نمی توانســتیم تــرم را حــذف کنیــم، زیــرا دانشــجویان متضــرر 

می شــدند.
معــاون آموزشــی وزارت علــوم گفــت: در 17 فرودیــن یــک مصوبــه ای 

ــرای دانشــجویان  ــا ب ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــق آن ســتاد مل ــه طب داشــتیم ک
دکتــری یــک بازنگــری در برخــی از مقــررات آموزشــی ایجــاد کنــد. بــرای 
ــرای  ــگاه ها ب ــه دانش ــه ب ــد ک ــه ش ــدی تهی ــند 20 بن ــک س ــدف ی ــن ه ای
مواجهــه بــا ایــن مشــکل کمــک کــرد. خاکــی صدیــق در ادامــه بیــان کــرد: 
ــم،  ــگاه ها نبودی ــه دانش ــرای هم ــی ب ــال راه حل ــی دنب ــچ مقطع ــا در هی م
ــن  ــه دانشــگاه ها ای ــی نیســت از ایــن رو می بایســت ب ــرا چنیــن راه حل زی
ــد از  ــم بگیرن ــود تصمی ــرایط خ ــا ش ــب ب ــه متناس ــد ک ــازه داده می ش اج

ــه الزامــی. ــود ن ــاری ب ــم اختی ــه کردی ایــن رو ســندی کــه ارائ
ــات  ــرای برگــزاری امتحان ــات گفــت: ب ــاره  نحــوه برگــزاری امتحان وی درب
یــک بخشــنامه بــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا ارســال شــد، مبنــی بــر 
ــای  ــام پروتکل ه ــت تم ــا رعای ــجویان ب ــور دانش ــکان حض ــر ام ــه اگ اینک
ــا  ــود، آزمون ه ــا فراهــم ب ــا کرون ــه ب ــی مقابل بهداشــتی و مجــوز ســتاد مل
حضــوری برگــزار شــود امــا اولویــت اول مــا ســالمتی دانشــجویان، 
کارشناســان و اســاتید اســت. البتــه اگــر بــه هــر دلیلــی دانشــگاه 
نتوانســت آزمــون حضــوری برگــزار کنــد؛ خــودش بنــا بــه شــرایط تصمیــم 

ــرد. بگی
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پیام
میراث 

امضای تفاهم نامه چهارجانبه همکاری مشترک در زمینه احیای بناهای تاریخی روستایی
تفاهم نامه چهارجانبه همکاری مشترک در زمینٔه حمایت از طرح مرمت، احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی واقع در مناطق 

روستایی و تغییر کاربری بناهای تاریخی روستایی در راستای سیاست های توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی به منظور 
بهره برداری بهینه از ظرفیت های محلی، ایجاد هم افزایی و تعامل بین دستگاه های مربوطه و تعریف کاربری جدید برای بناهای 

تاریخی امضا شد.

میراثسمن

ساختمان قديم »اداره بندر و کشتیرانی خرمشهر« ملی شداختصاص سمن سرا به تشکل های مردم نهاد در استان ها
و  ســـرمایه گذاری  معـــاون  نشســـت 
ــورای  ــان شـ ــا منتخبـ ــس بـ ــور مجلـ امـ
هماهنگـــی تشـــکل های مـــردم نهـــاد بـــا 
ــور  ــرمایه گذاری و امـ ــاون سـ ــور معـ حضـ
مجلـــس، مدیـــرکل دفتـــر امـــور مجامـــع و تشـــکل های مردم نهـــاد در 
ــالن اجتماعـــات معاونـــت ســـرمایه گذاری و امـــور مجلـــس  محـــل سـ

برگـــزار شـــد.
ــانی وزارت  ــط و اطالع رسـ ــز روابـ ــل از مرکـ ــا به نقـ ــزارش میراث آریـ به گـ
ــه  ــت کـ ــن نشسـ ــتی، در ایـ ــگری و صنایع دسـ ــی، گردشـ میراث فرهنگـ
ــکل های  ــان تشـ ــد، منتخبـ ــزار شـ ــت 99 برگـ ــنبه 29 اردیبهشـ روز دوشـ
ـــع و  ـــی از موان ـــه برخ ـــود ب ـــت خ ـــوزه فعالی ـــی ح ـــن معرف ـــاد ضم مردم نه

ـــد. ـــاره کردن ـــز اش ـــوزه نی ـــن ح ـــر راه ای ـــر س ـــه ب ـــکالتی ک مش
ساســـان تاجگـــردون معـــاون ســـرمایه گذاری و امـــور مجلـــس در 
ــال در  ــکل های فعـ ــای تشـ ــک دغدغه هـ ــدون شـ ــت: »بـ ــخنانی گفـ سـ
ـــع  ـــرای رف ـــت ب ـــه دول ـــک ب ـــان کم ـــت و هدفش ـــی اس ـــا یک ـــه عرصه ه هم

ـــیار  ـــه بس ـــت ک ـــه اس ـــی وزارتخان ـــای تخصص ـــرفت حوزه ه ـــع و پیش موان
ــد اقدامـــی  ــر بخواهـ ــه اگـ ــد کـ ــواره می دانـ ستودنی ســـت. دولـــت همـ
خـــوب و مؤثـــر انجـــام دهـــد بایـــد از ســـمن ها و تـــوان آن هـــا بهـــره 
بگیـــرد بنابرایـــن هم افزایـــی بـــا تشـــکل ها از اولویت هـــای حـــوزه 

اســـت کـــه بایـــد مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد.«
ــری  ــکل ها و مطالبه گـ ــه  تشـ ــه دغدغـ ــم کـ ــا می دانیـ ــه داد: »مـ او ادامـ
آن هـــا از نـــوع فیزیکـــی و مـــادی نیســـت و ایده هایـــی ســـازنده 
ـــرده  ـــت ک ـــوزه حمای ـــن ح ـــه از ای ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــه دول ـــد. وظیف دارن
ــاالن  ــن فعـ ــی های ایـ ــت ها و هم اندیشـ ــا، نشسـ ــرای گردهمایی هـ و بـ
فضـــا و شـــرایط مناســـبی فراهـــم آورد.« تاجگـــردون در ادامـــه بـــرای 
انجـــام همکاری هـــای بیشـــتر و مســـتمر بـــا ســـمن های فعـــال 
میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی در اســـتان ها تأکیـــد 
ـــه  ـــی وزارتخان ـــای تخصص ـــا معاونت ه ـــه ب ـــی و مکاتب ـــا هماهنگ ـــرد: »ب ک
ــاد  ــکل های مردم نهـ ــوان و تخصـــص تشـ ــتان ها از تـ ــران کل اسـ و مدیـ
در فعالیت هـــای برون ســـازمانی و فرهنگ ســـازی اســـتفاده شـــود.«

ــاختمان  ــی »س ــده ی ثبت ــده پرون ــه کنن تهی
قدیــم اداره بنــدر و کشــتیرانی« خرمشــهر از 
ــان  ــی همزم ــای تاریخ ــن بن ــی ای ــت مل ثب
ــرداد و روز  ــوم خ ــه س ــدن ب ــک ش ــا نزدی ب
ــر داد.نجــال درخشــانی - کارشناســی ارشــد مرمــت و  آزادســازی خرمشــهر خب
ــا بیــان این کــه  ــا ایســنا، ب ــا بناهــا و بافت هــای تاریخــی - در گفت وگــو ب احی
ســاختمان قدیــم اداره بندر و کشــتیرانی خرمشــهر یکــی از این بناهای ارزشــمند، 
هویــت ســاز و بســیار موثــر در مســایل اســتراتژیک خرمشــهر و همچنیــن دوران 
دفــاع مقــدس بــوده اســت، می گویــد:  ایــن اثــر تاریخــی بــا هــدف تــاب آورِی 
بیشــتر و بــه مناســبت ســوم خــرداد در لیســت آثــار ملــی دفــاع مقــدس ایــن 
شهرســتان بــه ثبــت رســید.وی بــا بیــان این کــه ایــن ســاختمان در ســال 1334 
شمســی بــا الهــام از ســبک معمــاری شــیکاگو، در مجــاورت اســکله های موجــود 
در ارونــدرود احــداث شــده، ادامــه می دهــد:  ایــن بنــا در ســال 1340 شمســی 
ــوان یــک ســاختمان کامــال مــدرِن اداری تجهیــز شــده و مــورد اســتفاده  به عن
قــرار گرفتــه اســت.او بــا اشــاره بــه این کــه آغــاز مدرنیســم را می تــوان از مکتــب 

ــد: مکتــب شــیکاگو منشــور اولیــه ی  ــا رئالیســم دانســت، می افزای شــیکاگو ی
معمــاری مــدرن اســت کــه در ایــن دوره بــرای اولیــن بــار ســاختمان های بلنــد 
بــا اســکلت فلــزی و پنجره هــای عریــض طولــی احــداث شــدند. در ایــن ســبک 
ــی  ــود و فرم های ــته دوری ش ــده ی دوران گذش ــای پیچی ــده از فرم ه ــعی ش س
خالــص طراحــی و اجــرا شــوند کــه وحــدت میــان ســازه )اســتراکچر( و فــرم را 
نمایــان ســازند. مهمتریــن ویژگــی ایــن ســبک وحــدت بیــن فــن و معمــاری 
اســت. درخشــانی نوشــته های حــک شــده روی دیوارهــای ایــن بنــای 64 ســاله 
را گویــای ایــن می دانــد کــه نیروهــای خــودی و دشــمن هــر دو در بــازه ای زمانــی 
ــد و ادامــه می دهــد: ایــن ســاختمان در  از آن به عنــوان ســنگر اســتفاده کرده ان
ــوده و در دوران مقاومــت 45  زمــان اشــغال خرمشــهر مقــر نیروهــای بعثــی ب
روزه، پــس از آزادســازی خرمشــهر و در طــول دوران جنــگ تحمیلــی به عنــوان 
ســنگر رزمنــدگان اســالم اســتفاده شــده اســت. ایــن بنــا به دلیل قــرار گیــری در 
کنــار ارونــدرود )مــرز آبــی بــا کشــور عــراق( به عنــوان یکــی از مکان هــای مهــم 
اســتقرار نیروهــای مدافــع شــهر در مقابــل حمــالت دشــمن بــوده و در دفــاع از 

شــهر، نقــش مهمــی داشــته اســت.

سنا
 ای

س:
عک

موزه هـا  بین المللـی  شـورای  و  یونسـکو  مطالعـات  نتایـج 
نشـان می دهـد 13 درصـد از موزه هـای جهـان حتـی بعـد از 
پایـان بحـران جهانـی شـیوع ویـروس کرونـا با خطـر جدی 

تعطیلـی همیشـگی مواجـه هسـتند.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از اکونومیـک تایمـز، بـر اسـاس 
و  )ایکـوم(  موزه هـا  بین المللـی  مطالعـات جدیـد شـورای 
یونسـکو کـه نتایـج آن همزمـان بـا روز جهانـی موزه هـا )1۸ 
مـی( منتشـر شـده اسـت، 90 درصـد از موزه هـای جهـان 
)۸5 هـزار مـوزه( بـه سـبب شـیوع ویـروس کرونـا در چنـد 
مـدت اخیـر درهای خود را به سـوی بازدیدکنندگان بسـته اند 
و تخمیـن زده می شـود 13 درصـد از ایـن مـوزه بـه سـبب 
زیان هـای مالـی سـنگین در خطـر تعطیلـی همیشـگی قرار 

دارند. 
ایـن دو مطالعـه بـه بررسـی تاثیـرات شـیوع ویـروس کرونا 
بـر موزه هـا در سراسـر جهـان و چگونگـی انطباق پذیـری این 
موزه هـا بـا ایـن بیمـاری همه گیر پرداخته اسـت. یونسـکو و 
شـورای بین المللـی موزه هـا )ایکـوم( اعـالم کرده انـد از ایـن 
اطالعـات بـرای یافتـن راه حل هایـی بـرای حمایـت از ایـن 
موسسـات در سـایه ویـروس کرونـا اسـتفاده خواهنـد کرد. 
همچنیـن بـر اسـاس یافته هـای ایـن مطالعـات، تنهـا پنـج 
درصـد از موزه هـا در آفریقـا و کشـورهای جزیـره ای کوچـک 
در حـال توسـعه، قـادر بـه ارائـه محتـوا و تورهـای مجـازی 
بـرای بازدیدکننـدگان خـود هسـتند. حتـی موزه هایـی کـه 
بـا کاهـش  نیـز  مجـازی هسـتند  تورهـای  قابلیـت  دارای 
چشـمگیر درآمدهـا در مقایسـه بـا بازدیـد حضـوری افـراد 
روبـه رو شـده اند. »ادره آزولـه« دبیـرکل یونسـکو در بیانیه ای 
اعـالم کـرد: »موزه هـا نقشـی اساسـی در مقاومـت جوامـع 
ایفـا می کننـد و مـا بایـد بـه آن هـا بـرای رویایـی بـا ایـن 
بحـران و حفـظ ارتبـاط بـا مخاطبان شـان کمـک کنیـم. این 
بحـران جهانـی بـه ما یـادآور شـد نیمی از جمعیـت جهان به 
فن آوری هـای دیجیتـال دسترسـی ندارند. باید بـرای ارتقای 
دسترسـی همـگان به ویـژه جوامـع آسـیب پذیر و منزوی به 

فرهنـگ کمـک کنیم«. 
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موزه های جهان 
در خطر تعطیلی همیشگی

سقف های يزد؛ هويتی از ياد رفته

یزدی ها از بارزترین مردمانی هستند که حتی در ساده ترین و محقرترین خانه های خود نیز از جلوه های 
معماری بهره مند شده اند

در حالــی ایــن روزهــا خانه هــای یــزد 
دور از معمــاری و زیبایــی اصیــل ســاخته 
می شــوند کــه تنهــا دیــدن طاق هــا و 
بــه عنــوان یکــی از  ســقف های یــزد 
بــه  معمــاری  شــاهکارهای  زیباتریــن 
جــا مانــده از گذشــتگان و جاذبه هــای 
ــرای تاســف خــوردن  ارزشــمند تاریخــی ب

ــت. ــی اس ــزد کاف ــروز ی ــال ام ــه ح ب
دوران  بــا  یــزد  ســقف های  تاریــخ 
اســت،  قدمــت  هــم  ساســانیان 
ــا  ــه تنه ــا ن ــن روزه ــه ای ــاهکارهایی ک ش
ــرده  ــره ک ــود خی ــه خ ــان را ب ــم جه چش

بلکــه معمــاران امــروز را انگشــت بــه دهان 
ــاید  ــه ش ــوری ک ــه ط ــت ب ــته اس گذاش
محــدود معمارانــی در ایــران و جهــان 
بتوانــد ایــن شــاهکارها را بــرای بــار دوبــاره 
ــه  ــدگان هدی ــخ آین ــه تاری ــد و ب ــق کن خل

ــد. بده
ــتند  ــی هس ــن مردمان ــا از بارزتری یزدی ه
ــن  ــاده ترین و محقرتری ــی در س ــه حت ک
جلوه هــای  از  نیــز  خــود  خانه هــای 
ــد شــده اند؛ ســقف هایی  ــاری بهره من معم
ثروتمنــد  و  فقیــر  خانه هــای  در  کــه 
یــزدی، خالــی از زیبایــی نیســت هرچنــد 
ــان  ــه نش ــر خان ــت ه ــزان پرداخ ــه می ک
ــوده  ــاکنان آن ب ــی س ــع مال ــده وض دهن
اســت؛ خانه هــا و ابنیــه ای کــه شــاهانه  بــا 

نقــش و نگارهــا و گــچ بری هــا و نقــوش 
خیره کننــده ســاخته شــده یــا خانه هایــی 
کــه تنهــا بــه کمــی از ایــن معماری چشــم 

ــا بســنده شــده اســت. ــواز در آنه ن
یــزد همیــن  در ســتایش ســقف های 
بــس کــه در قــاب تصویر هــر گردشــگری، 
ــاری شــگفت انگیز  ــن معم گوشــه ای از ای
ــمار  ــت ش ــورد و انگش ــم می خ ــه چش ب
ــی  ــران باق ــی ای ــزد و حت ــاتیدی در ی اس
ســاخت  بــه  مســلط  کــه  مانده انــد 

طاق هــای ایــن چنینــی هســتند.
را  خانه هایمــان  امــروزه  اگــر  شــاید 
بــا طاق هایــی صــاف و پــر از میلگــرد 
تنهــا  نــه  می ســازیم کــه  تیرآهــن  و 
مقاومتــی بــه انــدازه معمــاری گذشــته مان 

ــاس  ــی از روح و احس ــه خال ــد بلک ندارن
و هویــت نیــز هســتند، ناشــی از نبــود 
تخصــص و دورشــدن مــا از تمــدن غنی ای 
ــن  ــتگانمان در ذره ذره ای ــه گذش ــت ک اس

ــته اند. ــا گذاش ــه ج ــتی ب ــهر خش ش
ــراث  ــس می ــی« ریی ــا فالحت »محمدرض
فرهنگــی شهرســتان یــزد در گفت وگــو بــا 
ــه تاریخچــه  ــا اشــاره ب ــگار ایســنا ب خبرن
ایــران،  در  شــکل  ســقف های گنبــدی 
گنبــدی  ســقف های  می کنــد:  اظهــار 
وارد  ساســانی  دوره  اوایــل  از  شــکل 
ایــران شــده و ســاخت آن هــا تــا دوره 
اســالمی هــم ادامــه پیــدا کــرده اســت کــه 
قدیمی تریــن ایــن نــوع ســقف ها مربــوط 
ــک  ــه از تکنی ــوده ک ــاد ب ــه کاخ فیروزآب ب

ســقف های گنبــدی برخــوردار اســت.
ایــن  ویژگی هــای  بــا  رابطــه  در  وی 
گذشــته  در  می گویــد:  ســقف ها، 
ســقف های گنبــدی بــا ارتفــاع زیــادی 
ســاخته می شــدند کــه بــه مــرور در دوران 
اســالم از ارتفــاع آن هــا کاســته شــد.

ــوع  ــن ن ــوالً ای ــد: معم ــه می کن وی اضاف
بــا  مربــع  زمین هــای  روی  ســقف ها 
هــدف تبدیــل ایــن فضــا بــه فضــای 
دایــره ای، بیضــی و هشــت ضلعــی ایجــاد 
ــه زیرســقف ها را  ــوری ک ــه ط می شــدند ب
ــکال  ــن اش ــه ای ــازی ب ــواع گوشه س ــا ان ب
هندســی تبدیــل می کردنــد. فالحتــی 
ــازی  ــه در گوشه س ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ب
ــتفاده  ــچ اس ــوب و گ ــر، چ ــح آج از مصال
می شــده اســت، می گویــد: ســقف های 
صــورت  بــه  صفــوی  و  تیمــوری  دوره 
گنبــدی دوپــوش بــه خصــوص در مناطقی 
بــا بارندگــی زیــاد بــه منظــور جلوگیــری از 
ــوش  ــقف های دوپ ــه س ــت ب ــوذ رطوب نف

ســاخته می شــدند، البتــه در یــزد نیــز 
بخــش  دو  بــا  پــوش  دو  ســقف های 
ــاوت  ــورت متف ــه ص ــن ب ــن و زیری رویی

ســاخته می شــدند.
ــا  ــا بیــان ایــن کــه گوشه ســازی ها ب وی ب
رســاندن اضــالع بــه همدیگــر بــه صــورت 
چهارتایــی، هشــت تایــی، 16 تایــی و 32 
می گویــد:  می شــدند،  ســاخته  تایــی 
انواعــی از ســقف ها ماننــد ســقف های 
فیــل پــوش یــا کاله فرنگــی از نقطــه صفر 
شــروع شــده و رگه هــای خشــت یــا آجــر 
روی هــم ســوار و دوبــاره بــه نقطــه صفــر 

ــوند. ــم می ش خت
ســقف  قدیمی تریــن  مســئول  ایــن 
ــه دوازده  ــه بقع ــوط ب ــزد را مرب ــدی ی گنب
ســاخت  می گویــد:  و  می دانــد  امــام 
ســقف بقعــه دوازه امــام و زنــدان اســکندر 

از  و  شــده  شــروع  ساســانی  دوره  از 
ــدی  ــای شــاخص ســقف های گنب نمونه ه

ــت. اس
و  محقــق  معمــار،  داودی«  »بهــاره 
گفت وگــو  در  نیــز  یــزدی  پژوهشــگر 
ــاری  ــی از معم ــی هندس ــنا، فرم ــا ایس ب
آن  انــواع  مــورد  در  و  می کنــد  اعــالم 
می گویــد: طــاق، طــاق و تویــزه ماننــد 
بازارچــه صراف هــا، طــاق کلمبــو ماننــد 
ــم  ــدان خــان و طاق هــای ک ــازار می ــام ب ب
ــد اتاق هــای ســه دری خانه هــا  خیــز مانن
ــزد  ــه در ی ــه کار رفت ــواع ســقف های ب از ان
اســت امــا نوعــی دیگــر معــروف بــه طــاق 
ــه  ــزه ب ــدای توی ــورد تع ــدی از برخ کاربن
ــه  ــاق ب ــوع ط ــن ن ــه ای ــد ک ــود می آی وج
نســبت ســایر طاق هــای شــبیه خــود 

نقــش ســازه ای دارد.   

کهگیلویــه  میراث فرهنگــی  معــاون 
ســامان دهی  و  ثبــت  از  بویراحمــد  و 
2هــزار شــیء مــوزه ای اســتان در ســال 

گذشــته خبــر داد.
بــه گــزارش میراث آریــا به نقــل از روابــط 
میراث فرهنگــی،  اداره کل  عمومــی 
گردشــگری و صنایع دســتی کهگیلویــه 
ــروز  ــفیعی ام ــعود ش ــد، مس و بویراحم
یکشــنبه 2۸ اردیبهشــت مــاه 99 اظهــار 
ســال  در  ثبــت  جلســات  »در  کــرد: 
ــر  ــه اث ــوی، س ــر معن ــج اث ــته پن گذش
تاریخــی و پنــج اثــر طبیعــی کهگیلویــه و 

بویراحمــد در فهرســت آثــار ملــی کشــور 
ــت شــده اســت.« ثب

او افــزود: »در ســال 9۸ نیــز مجــوز 
در  خصوصــی  مــوزه  یــک  ایجــاد 
شــده  صــادر  گچســاران  شهرســتان 

اســت.«
و  کهگیلویــه  میراث فرهنگــی  معــاون 
بویراحمــد بــا اشــاره بــه مرمت هــای 
انجــام گرفتــه در ســال 9۸، گفــت: »104 
ــی  ــارات مل ــل اعتب ــوزه از مح ــی ء م ش

ــت.« ــده اس ــت ش مرم
ــا اشــاره بــه عملیــات نجات بخشــی  او ب

محوطه هــای تاریخــی در کهگیلویــه و 
ــات  ــان کــرد: »یــک عملی بویراحمــد، بی
دنــا  شهرســتان  در  نجات بخشــی 
محوطــه  نجات بخشــی  بــه  مربــوط 
تاریخــی در کنــار ســد خرســان ســه در 

ســال 9۸ انجام شــده اســت.« شــفیعی 
ــار تاریخــی  ــون 770 آث ــزود: »هم اکن اف
و معنــوی کهگیلویــه و بویراحمــد کــه در 

ــرار دارد.« ــی ق ــار مل ــت آث فهرس

سامان دهی 2هزار شی موزه ای 
در کهگیلويه و بويراحمد

بازگشایی مراکز تفریحی روباز و 
طبیعت گردی

همزمـان بـا فرارسـیدن تعطیـالت عیـد فطـر و پیش بینـی افزایش سـفرها، وزیر 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی از بازگشـایی مراکـز تفریحـی روبـاز و 
طبیعت گـردی بـا رعایـت پروتکل های بهداشـتی خبـر داد.به  گزارش ایسـنا به نقل 
از وزارت میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی، علی اصغـر مونسـان گفـت: 
مراکـز تفریحـی روباز، طبیعت گردی و کوهنوردی باز اسـت و هیچ گونه محدودیتی 
از نظـر ایـن وزارتخانـه برای اسـتفاده مردم بـا رعایت پروتکل های بهداشـتی وجود 
نـدارد.او افـزود: مردم می تواننـد با رعایت پروتکل های بهداشـتی از مراکز تفریحی 
روبـاز، طبیعت گـردی و کوهنـوری اسـتفاده کنند.مونسـان گفـت: برپایـی چـادر و 
کمپ هـای عمومـی به قصـد اقامـت شـبانه در بوسـتان های تفریحـی در حجم باال 
کـه موجـب تجمـع بیـش از حـد گردشـگران و مسـافران شـود، همچنـان ممنوع 
اسـت و بهتـر اسـت از مراکز اقامتی رسـمی دارای مجـوز از این وزارتخانه اسـتفاده 
شـود.وزیر میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی همچنیـن اظهـار کـرد: از 
وزارت کشـور درخواسـت کردیـم تـا مقامات اسـتانی، انتظامی و امنیتـی همکاری 
الزم را بـرای اسـتفاده مـردم از جاذبه هـای طبیعت گـردی و مراکـز تفریحـی روبـاز 
به ویـژه در شـرایط کنونـی جامعه و فشـارهای روحی که به مردم ناشـی از ویروس 

کرونا وارد شـده اسـت، داشـته باشند.

ته
نک

وی اضافـه می کند: یکـی از زیباترین انواع معمـاری طاق ها، 
»یـزدی بندی« اسـت که بـه دلیل ایـن که این طاق توسـط 
اسـتادان یـزدی ابداع شـده، یزدی بنـدی خوانده می شـود و 
ایـن نوع طـاق تکنیکی میان رسـمی بندی و مقرنس سـازی 

است.
ایـن پژوهشـگر در مـورد طاق هـای مقرنـس نیـز تصریـح 
می کنـد:  مقرنـس، طاقـی تزئینـی اسـت کـه از مصالـح 
متنوعـی همچـون گچ، کاشـی و آجر سـاخته شـده اسـت و 
شـبیه سـقف کاذب امـروزی از سـقف اصلـی آویزان شـده و 
بـه همیـن علت بـه آن چفد آویز هم گفته می شـود که  سـر 
در مسـجد جامع و سـر در مسـجد مـال اسـماعیل از این نوع 

سـقف به شـمار مـی رود.
گنبدهـا از زیباتریـن انـواع معمـاری در طاق هـا هسـتند که 
شـاید یکـی از زیباتریـن جاذبه هـای شـهر تاریخـی یـزد در 
کنـار معمـاری طاق های چشـم نـواز خانه ها و ابنیـه تاریخی 

باشند.

میراثگردشگری

مرمت 40 اثر تاريخی در استان زنجانبرخورد با تورهای غیرمجاز در تعطیالت فطر
گفـت:  گردشـگری  معـاون 
در  مجـوز  بـدون  تورهـای  بـا 
برخـورد  فطـر  عیـد  تعطیـالت 
دربـاره  تیمـوری  می شـود.ولی 
تبلیـغ سـفر در فضـای مجـازی توسـط گروه هـای بـدون 
هویـت و ثبـت نشـده و غیررسـمی، بـه انگیـزه تعطیالت 
عیـد فطـر و نحـوه نظـارت بر ایـن تورهـا که بـدون رعایت 
پروتکل هـای بهداشـتی و فاصله گـذاری اجتماعـی درحال 
اجـرا هسـتند، بـه ایسـنا گفـت: حتمـا بـا آن هـا برخـورد 
می کنیـم. مـا حتـی بـرای ارائه خدمـات از طریـق زنجیره 
مجـاز گردشـگری اینقـدر ضابطـه و پروتـکل تهیـه و ابالغ 
کرده ایـم کـه طبیعی اسـت اجازه ندهیم افـرادی غیرمجاز 

وارد این چرخه شـوند و با اعتبار صنعت گردشـگری بازی 
کننـد.وی افـزود: قطعـا مـردم و گردشـگران بایـد بـه این 
نکتـه در شـرایط کنونـی توجـه ویـژه ای داشـته باشـند و 
خدمات سـفر را از زنجیره اصلی و رسـمی تهیه و اسـتفاده 
کننـد. معـاون گردشـگری در پاسـخ بـه این که در شـرایط 
حسـاس موجـود، وزارتخانـه بـرای برخـورد بـا تورهایی که 
بـدون مجـوز، غیـر رسـمی و بـدون رعایـت پروتکل هـای 
وزارت بهداشـت برگزار می شـوند، دسـتورالعل و یا دسـتور 
خاصـی بـرای نظارت و برخورد احتمالی تهیه کرده اسـت؟ 
گفـت: همچـون گذشـته با اسـتناد به آیین نامـه نظارت بر 
تاسـیس و فعالیت دفاتر خدمات مسـافرتی و گردشگری 

بـا ایـن افـراد و گروه هـا برخـورد می شـود.

میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
گردشــگری و صنایع دســتی 
اثــر   40 مرمــت  از  زنجــان 
 1398 ســال  در  تاریخــی 
خبــر داد.امیــر ارجمنــد بابیــان ایــن خبــر گفــت: 
»40 اثــر مرمت شــده در ســال 98 شــامل مجموعــه 
جهانــی گنبــد ســلطانیه، مســجد جامــع قــروه، خانقــاه 
چلبــی اوغلــی، راســته های بــازار تاریخــی، مســجد 
ــه ســازی  ــه حکمییــان، مرمــت و بدن چهل ســتون، خان
میــدان انقــالب ضلــع جنوبــی، مرمــت و بدنــه ســازی 
ضلــع شــمال غربــی میــدان انقــالب، مرمــت و آمــاده 
ملیلــه(،  جهانــی  )شــهر  خانــه حکمییــان  ســازی 

ســاماندهی و مرمــت مــوزه رختشــویخانه، احــداث 
ــی،  ــن کاش ــأ حس ــه م ــتی مجموع ــرویس بهداش س
احــداث بازارچــه صنایع دســتی در مجموعــه چلبــی 
ســیدمحمد  پــل  اضطــراری  مرمت هــای  و  اوغلــی 
اســت.« او افــزود: »مرمت هــای اضطــراری بــرج و 
بــاروی شــهر زنجــان، مرمت هــای اضطــراری امامــزاده 
ــی  دور ســلطانیه، مرمت هــای اضطــراری بخــش الحاق
ذبیحیــان،  ســرای  مرمــت  اوغلــی،  چلبــی  بنــای 
مرمــت ســرای ناصــری )بــاغ مــوزه گیاهــان دارویــی(، 
ــه و  ــریعتی، مطالع ــه ش ــراری مدرس ــای اضط مرمت ه
تهیــه طــرح مرمــت بنــای مســجد روســتای نوکیــان از 

ــود.« ــته ب ــال گذش ــات س ــر اقدام دیگ

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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شـورای  جلسـه  در  رضـوی  خراسـان  اسـتاندار 
دربـاره وضعیـت  اسـتان  توسـعه  و  برنامه ریـزی 
عمومـی کشـور گفـت: در یکـی از سـخت تریـن 

شـرایط اقتصادی پس از جنگ هستیم.
بـه گـزارش اداره کل روابـط عمومـی اسـتانداری 
شـورای  جلسـه  دومیـن  در  رضـوی،  خراسـان 
حضـور  بـا  کـه  اسـتان  توسـعه  و  برنامه ریـزی 
فرمانـداران اسـتان و مدیران این شـورا در سـالن 
علیرضـا  شـد،   برگـزار  اسـتانداری  باهنـر  شـهید 
رزم حسـینی بـه شـرایط بـه وجود آمده در سـطح 
کشـور اشـاره کرد و بـا تاکید بر لطمـات اقتصادی 
شـیوع بیمـاری کرونا،  گفت:  متاسـفانه در یکی از 
سـخت تریـن شـرایط بعـد از جنـگ قـرار داریم، 
شـدت  بـه  نفتـی  درآمدهـای  تحریـم  اثـر  بـر 

کاهـش و هزینه هـای دولـت افزایـش پیـدا کرده 
است.

خـاص  فرآینـد  بـه  رضـوی  خراسـان  اسـتاندار 
و  اشـاره کـرد  در سـال جـاری  بودجـه  تصویـب 
گفـت: بایـد بتوانیـم از ظرفیت هـای قانونـی مثل 
واگـذاری  و  مـازاد  دارایی هـای  فـروش  تهاتـر، 
را  بهره بـرداری  حداکثـر  تمـام  نیمـه  پروژه هـای 

باشیم. داشته 
رزم حسـینی بـا اشـاره بـه برگـزاری این جلسـه و 
تقدیر از آقایان باسـتانی و قاضـی زاده نمایندگان 
شـورای  ناظـر  اعضـای  عنـوان  بـه  مجلـس کـه 
دارنـد،  حضـور  اسـتان  توسـعه  و  برنامه ریـزی 
یـادآور شـد:  در 14 ماهی که خدمـت این عزیزان 
بودیـم، همدلـی، صفـا و صمیمـت حاکـم بـود و 

تعییـن  نقـش  و  نظـرات کارشناسـی  از  همـواره 
بهـره  مختلـف  کمیسـیون های  در  آن هـا  کننـده 

بردیم.
در حاشـیه این جلسـه دبیـر شـورای برنامه ریزی 
و توسـعه اسـتان از تصویـب اعتبـارات جـاری و 
عمرانـی سـال 1399 اسـتان گفـت و بـا اشـاره به 
اعتبـارات  تومـان  میلیـارد   755 تکلیـف  تعییـن 
هزینـه ای برای 23 دسـتگاه اجرایی، خاطرنشـان 
کـرد: در ایـن جلسـه دربـاره 77 میلیـارد تومـان 
اعتبـارات 27 صـدم درصـد ارزش افـزوده مربوط 
نیـز  جوانـان  حـوزه  و  بدنـی  تربیـت  حـوزه  بـه 

تصمیم گیری شد.
میلیـارد   532 تکلیـف  تعییـن  جمشـیدی  رضـا 
تومـان اعتبـارات دو درصـد نفـت و گاز و اعتبارات 

برنامه هـا،  فصـول،  تفکیـک  بـه  اسـتانی 
دسـتگاه ها و شهرسـتان ها اشـاره کـرد و افـزود: 
زایـی  اشـتغال  و  اقتصـادی  توسـعه  برنامـه 
روسـتاهای اسـتان موضـوع دیگـر جلسـه امـروز 
مـازاد  سـاختمان های  واگـذاری  وی  بـود. 
از  دیگـر  بعضـی  بـه  اجرایـی  دسـتگاه های 
دسـتگاه ها و مصوبـات کارگـروه امـور زیربنایـی و 
در  شـده  بررسـی  مـوارد  دیگـر  از  را  شهرسـازی 
جلسـه عنـوان و یـادآور شـد:  رویـه دولـت بر این 
اسـت کـه حتـی االمـکان پروژه هـا را بـه بخـش 
غیـر دولتـی واگـذار یـا بـا آن هـا مشـارکت کند و 
در همیـن راسـتا اعتباراتـی در تبصـره 19 قانـون 

بودجه مشخص شده است.
جمشـیدی از آمادگـی دسـتگاه های اجرایی برای 
و  اختیـار  در  کـه  گفـت  پروژه هایـی  واگـذاری 
مالکیـت دولـت اسـت و تاکیـد کـرد:  65 میلیارد 
دارد کـه  قـرار  اسـتان  اختیـار  در  اعتبـار  تومـان 
اداره شـده،  اسـتفاده وجـوه  قالـب  در   می توانـد 
تسـهیالت  سـود  یارانـه  نیـز  و  بالعـوض  کمـک 
متقاضیـان از سیسـتم بانکـی در اختیـار بخـش 

غیر دولتی قرار گیر.

نیــروی  توزیــع  مدیرعامــل شــرکت 
پیــک  داد:  ادامــه  اســتان  بــرق 
مصــرف از 27 اردیبهشــت مــاه آغــاز و 
ــد  ــه خواه ــاه ادام ــهریور م ــا 14 ش ت
داشــت و در ایــن مــدت صنعــت بــرق 
زیــادی  دشــواری های  بــا  کشــور 
ــت  ــرق را درس ــر ب گ ــت و ا ــرو اس روب
ــال  ــی ها اعم ــم، خاموش ــرف نکنی مص

شد. خواهند 
ــه  ــا توج ــت: ب ــیرخانی گف ــادی ش  ه
بــه اعــالم ســازمان هواشناســی مبنــی 
روزهــای  از  هــوای گــرم  آغــاز  بــر 
ــویی  ــتان از س ــور و اس ــده در کش آین
نظــر بــه اختصــاص ســهمیه پیــک 

ــرای هــر اســتان و در اولویــت قــرار  ب
ــرای  ــرف ب ــد مص ــتان های ب دادن اس
ــرق  ــت ب ــر صنع ــار دیگ ــرق، ب ــع ب قط
همراهــی  و  یــاری  نیازمنــد  کشــور 

است. مردم 
بــا  نباشــد  بــرق  اگــر  افــزود:  وی 
مواجــه  زیــادی  بســیار  مشــکالت 
ــتغال و…  ــد، اش ــد؛ تولی ــم ش خواهی
بــا چالــش جــدی مواجــه خواهنــد 

شد.
هــر  اضافــه کــرد:  مســوول  ایــن   
اســتان  در  منطقــه  و  شهرســتان 
ــر  ــود را دارد و اگ ــاص خ ــهمیه خ س
نکننــد  رعایــت  را  مصــرف  جایــی 

خاموشــی را در آن مکان هــا اعمــال 
خواهیم کرد.

ــدور  ــا ص ــرد: ب ــح ک ــیرخانی تصری ش
تبییــن  و  مقتضــی  دســتورات 
مدیــران،  بــرای  مشــروح  وضعیــت 
همــکاران، عمــوم مــردم، اصنــاف و… 
بــرای مدیریــت مصــرف بهینــه بــرق و 
همچنیــن الــزام زیــر مجموعه هــای 
دارای  اصنــاف  و  خدماتــی  اداری، 
مولدهــای  تهیــه  بــه  اهمیــت 
اضطــراری، موجبــات خلــق همدلــی و 
راســتای  در  دیگــری  همــکاری 

خدمت به مردم فراهم شــود.

 استاندار خراسان رضوی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان:

یکی از سخت ترین شرایط اقتصادی 
 پس از جنگ را تجربه می کنیم

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم :

در صورت عدم صرفه جویی خاموشی اعمال می شود
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افقی
 1 - كمك رســانی، یاری دادن2 - 

شــهرت و اعتبار3 - نوعی پخت برنج 

- طلیعه اعداد، عدد نخســتین، عدد 

پیشــتاز - عدد کار خراب کن، عددی 

یــک رقمی، عدد خیطی4 - راو رفتن 

در تاریكی - شــهر کرمان5 - ماهی 

تــازی - خدای دراویش، خدای قلندر 

- وســیله کمک حرکتی اطفال6 - 

آشــیانه ها - آسمان - شماردن - اثر 

چربی7 - ماه ســرد، روز گذشته - 

صــدای بلند و واضح، صدای واضح 

- آرایــش - همه، آقای آلمانی، همه 

را شــامل شود۸ - ضربه سر - اثری از 

» گی دومو پاســان « - نت آخر، عدد 

ماه، عــدد کارمندی، تایید ایتالیایی9 

- مادر لر، بیماری، تصدیق روســی - 

دروغكــی، بیهوده - موت، قطع حیات، 

از بیــن رفتن زندگی - فرمان اتومبیل، 

نقش هنرپیشــه10 - ویتامین انعقاد 

خــون، ویتامین جدولی - ناپیدا، 

مفقود - دوســت و همدم، هر یک از 

بازیکنان یک تیم ورزشــی - کجرو و 

منحــرف11 - از حیوانات عظیم الجثه 

دریایی - نت ششــم موسیقی، نفی 

عــرب، درون چیزی - تیم فوتبالی در 

یونان12 - اهرم، شــهر استان بوشهر - 

اثــری از گراهام گرین13 - حرف ندا 

- ســخن بی پرده - اندیشه، همنشین 

برهمن14 - از اســتانهای ارمنستان15 

- حس شده

عمودی 
1 - همــراه ناز، اطوار، بجا آوردن2 

- جهت - ســگ انگلیسی3 - یاری 

- نشــانه جمع، بله شیرازی، بله بی 

ادب - نــام ترکی، نام آذربایجانی4 - 

قیچی پشــم زنی - نقاش اسپانیایی 

درقرن 195 - دســتور، حكم، فرمان، 

ضد نهی - خاک ســفالگری، خاک 

ســرخ، خاک عهد عتیق - گلی با 

نــام فرنگی6 - مضطرب، حیران و 

سرگشــته، آشفته - ساکن محله، 

شایســته، مقیم - مادر عرب، عزیز 

تازی - گریزحیوان، مرکز ایتالیا، شــهر 

بی دفاع، شــهر فراری7 - تكرار یك 

حــرف - قبیله عرب جاهلیت، طایفه 

انصار، گرگ، عطیه و بخشــش - 

گماشــته. نماینده - نیزه۸ - جنگ تن 

به تن - اولین امپراطوری هندوســتان 

- چانــه زن9 - قلعه حكومتی، قلعه 

كوچك - فیلســوف نوبل برده انگلیسی 

مخالــف جنگ - خط کش بیگانه - 

تکــرار یک حرف10 - زیر خاك پنهان 

كردن - ســطح، چهره، مایه پیشرفت 

بعضــی ها - مادر وطن - پیامبر 

خیاط11 - شــتاب کردن - جوی 

خــون، لوله خونی - چوبه اعدام، 

خانه تازی12 - شــهری در مغولستان 

- ماهی خاویار خزر13 - نشــانه 

مفعولی، عالمت مفعول بی واســطه 

- بانــگ نزدیک، بانگ چوپان، ضمیر 

عربی - اهلی، مطیع14 - گاز اســتخر 

- گوســفند جنگی15 - پرستار كودك
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 پیام
 ایران

6۴0 دستگاه خودرو احتکار شده در پایتخت کشف و ضبط شد
سرپرست معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: در 4۸ ساعت گذشته
 640 دستگاه خودرو صفر کیلومتر توسط ماموران بازرسی و نظارت سازمان های صمت و تعزیرات حکومتی استان در سطح 
پایتخت کشف و ضبط شد.

اداره کل زندانهای استان کرمان

نوبت دوم
آگهی تجديد مناقصه عمومی

دستگاه مناقصه گزار :
اداره کل زندانهای استان کرمان

نشانی: کرمان، بزرگراه امام خمینی )ره(، جنب اداره کل تعاون ، تعزیرات حکومتی

تجدید مناقصه خرید پنیر و ماست مصرفی اداره کل و زندانهای تابعهموضوع مناقصه

تضمین
نوع : ضمانتنامه بانکی

مبلغ : 950.000.000 ریال )نهصد و پنجاه میلیون ریال(

دریافت اسناد

محل : اداره کل زندانهای استان - اداره امور مالی و پشتیبانی

سایت :www.kermanprison.ir   اداره کل زندانهای کرمان – حضوری http//iet.mporg.ir - پایگاه ملی مناقصات و 
حضوری سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد ایران(

مهلت دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری مورخ 99/02/30

تحویل پیشنهادها:
محل : اداره کل زندانهای استان کرمان - دبيرخانه

مهلت تحویل پیشنهاد تا پایان وقت اداری مورخ 99/03/13

گشایش پیشنهادها
محل : اداره کل زندانهای استان کرمان

زمان برگزاری مناقصه ساعت 10 صبح مورخ 99/03/17 )اتاق ویدئو کنفرانس(

گواهی انحصار وراثت
 آقای حبیب هللا حبیبی پور  بشماره شناسنامه 12 باستناد شهادتنامه و گواهی فوت 
و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 24/4/99 این دادگاه نموده چنین  
است که شادروان مرحوم محسن حبیبی پور به شماره شناسنامه 33 در تاریخ 

1397/05/09در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
1.آقای حبیب هللا حبیبی پور طغرالجردی فرزند کریم بشماره شناسنامه 12 متولد 1335 محل 

صدور حوزه 2 زرند پدر متوفی
2. خانم زهرا محسن بیگی طغرالجردی فرزند قلی بشماره شناسنامه 997 متولد 1343 محل 

صدور حوزه 2 زرند مادر متوفی
3. آقای عرفان حبیبی پور  فرزند محسن بشماره شناسنامه 5350053401 متولد 13۸5 محل 

صدور حوزه زرند فرزند متوفی
مورخه   24 پرونده  بشماره  ارث  بر  مالیات  مالحظه گواهینامه  و  قانونی  تشریفات  از  پس 
1399/02/29در وقت فوق العاده شعبه 4 شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد به تصدی 
امضا کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار و باستناد ،ماده 907_ 946 و 945 قانون 
آیین دادرسی مدنی گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده 
و وارث دیگری ندارد و دارایی ان شادروان پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونیکه بر ترکه تعلق 
می گیرد. از کل ماترک از عین اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول متوفی یک ششم سهم پدر 

و یک ششم سهم مادر و بقیه آن به پسر متوفی ارث تعلق می گیرد. م الف 10
قاضی دادگاه عمومی/ شورای  حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد
محمدمهدی میرزایی عبدالیوسفی

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گلباف

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابررای شماره139۸60319062000775 -هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آفاق رشیدی فرزند مرتضی بشماره 
شناسنامه 322صادره از گلباف در ششدانگ یک درب باغ به مساحت 1065/55 مترمربع پالک 
یک فرعی از496- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 496- اصلی واقع در گلباف خیابان 
ولیعصر محله تاج اباد کوچه شهید خواجوئی خریداری از مالک رسمی اقای قاسم امیری گوکی 
و صدیقه وحیدی  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد . م الف 95
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/02/16

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/02/31
محمد مقصودی-رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک زرند
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 13996031900۸00000۸ هیات 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
شماره  به  عباس  فرزند  زرندی  رشیدی  طاهره  خانم 
شناسنامه 276 در یک باب خانه به مساحت 302/20 
مترمربع از پالک 2427 اصلی واقع در زرند خیابان زنبق 
آقای سیدمجتبی  مالک رسمی  از  کوچه 3 خریداری 
موسوی کسروی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود 
به صدور سند مالکیت  در صورتی که اشخاص نسبت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م/الف 24
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/02/17
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/31

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک زرند
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
 13996031900۸000109 شماره  رای  برابر  رسمی  سند 
هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
زرندی  ابراهیمی  مهری  خانم  متقاضی  بالمعارض 
باب  یک  در   79 شناسنامه  شماره  به  رمضان  فرزند 
خانه به مساحت 373 مترمربع از پالک 22۸۸ اصلی 
واقع در زرند خیابان شاهد کوچه ۸ خریداری از مالک 
رسمی آقای محمدعلی مرتضوی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  صدور سند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض 
اعتراض،  تاریخ تسلیم  از  رسید ظرف مدت یک ماه 
نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م/الف 23
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/2/17

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/31
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک زرند
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
 13996031900۸000202 شماره  رای  برابر  رسمی  سند 
هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علی اکبر خراسانی پورپاریزی فرزند محمد 
به شماره شناسنامه 173 در یک باب خانه به مساحت 
زرند  در  واقع  اصلی   7631 پالک  از  227/25مترمربع 
خیابان پرستار شمالی خریداری از مالک رسمی آقای 
مهدی عمرانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود 
به صدور سند مالکیت  در صورتی که اشخاص نسبت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م/الف 27
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/2/17

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/31
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم

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

ــر رای شــماره 139860301060002741 و رای اصالحــی 139960301060000316هیــات  براب
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ــه  ــات مالکان ــن تصرف ــک ورامی ــت مل ــی حــوزه ثب ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت
ــه شــماره شناســنامه 15  ــود ب ــد محم ــی فرزن ــا زمان ــم اقلیم ــارض متقاضــی خان بالمع
صــادره از گرمســاردر ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی در آن بــه مســاحت 
ــاد  ــه عمــرو اب ــع در قری ــی واق ــالک شــماره 962 فرعــی از 100 اصل ــع پ 35/45 مترمرب
ــی شــیرکوند در ازای  ــت رجــب عل ــن از مالکی ــک ورامی ــت مل ــران بخــش حــوزه ثب ته
ســهم مشــاعی مالکانــه محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور 
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 
ــع  ــه مراج ــود را ب ــراض دادخواســت خ ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ظ
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 61 / م الــف تاریــخ انتشــار 

ــت اول : 99/02/31 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : 99/03/17 نوب
3063 رئیس ثبت اسناد و امالک  - محمد رحیم پورراینی 

اخطاریه دفترخانه 
نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب : اقــای علــی جعفــری یوســفی شــغل – ادرس مجهــول 
ــکوفه  ــم ش ــی خان ــی جنابعال ــر قانون ــه اول : همس ــه مرتب ــوع : اخطاری ــکان موض الم
ــه دادنامــه طــالق از دادگاه عمومــی بخــش  ــه دفتــر فــوق و ارائ ــا مراجعــه ب یوســفی ب
ــار  ــی اخط ــه جنابعال ــیله ب ــالق را دارد بدینوس ــه ط ــرای صیغ ــای اج ــکبیجار تقاض خش
میشــود ظرفــف مــدت یــک هفتــه پــس از رویــت در ایــن دفترخانــه حضــور پیــدا کنیــد 

در غیــر اینصــورت طبــق قانــون عمــل خواهــد شــد .
3105 دفتر طالق شماره چهار خمام  
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 پیام
ایران

نگرانی های کرونايی، سنگی پیش پای 
خانواده های زندانیان شیراز

خانواده زندانیان در گیرودار مشکالت باید با معضل تازه ای به نام کرونا و نگرانی هایش مواجه شوند

بـه  پـدر  بـا  همـراه  دختـر  صبـح  روز  آن 
فروشـگاه مـی رود تـا هدیـه قبولـی اش در 
کنکـور را دریافـت کنـد، یـک لپ تـاپ کـه 
بـرای آغـاز تحصیل در دانشـگاه بـه دردش 
می خـورد و جایـزه کسـب رتبـه دلخواهش 

بود.
می کننـد،  قیمـت  و  انتخـاب  را  لپ تـاپ 
دختـر به پـدر می گوید، فکر دیگـری دارد و 
می خواهـد همـه پول را بـه انجمن حمایت 
از زندانیـان شـیراز ببخشـد، انجمنـی کـه 
شـب پیـش در فضـای مجازی با آن آشـنا 

شـده بود.
دختـرک تـا صبـح بـه ایـن اندیشـیده بود 
کـه بین آنچـه پـاداش تالش هایـش بوده 

و آنچـه قلبـش را راضی تـر می کنـد یکی را 
انتخـاب کنـد و نـدای درونـش پرقدرت تـر 
ایـن  مسـحور  کـه  پـدر  می شـود،  ظاهـر 
خواسـته دختـرش می شـود، بـا رضایـت 
از  مرکـز حمایـت  بـه  را  دختـرش  قلبـی 
زندانیـان می بـرد و تمـام پـول را تقدیـم 

می کنـد.
اسـت کـه  خاطراتـی  از  یکـی  تنهـا  ایـن 
زندانیـان  از  حمایـت  انجمـن  مدیرعامـل 
شـیراز تعریـف می کنـد و بـه هنـگام بیـان 
آن، برقـی در چشـمانش و لبخندی گوشـه 

می نشـیند. لبـش 
محمـود قربانـی می گویـد از ایـن دسـت 
در  او  ریاسـت  سـال   10 طـی  اتفاقـات 
و  اسـت  داده  رخ  بسـیار  سـازمان  ایـن 
نمونه هایـی از رسـتگاری و تغییـر مسـیر 
کـه  اسـت  دیـده  چشـم  بـه  را  زندگـی 

همگـی حاصـل تالش هـای خیرانی اسـت 
زندانیـان  مختلـف،  بزنگاه هـای  در  کـه 
نکرده انـد،  رهـا  را  خانواده هایشـان  و 
زندانیـان  یـا کارآمـوزی  تحصیـل  هزینـه 
خانواده هایشـان  بـرای  یـا  پرداخته انـد  را 
امـکان تحصیـل و رشـد و تغییـر فراهـم 
کرده انـد، کاری کرده انـد کـه دیگـر فرزنـدان 
خانـواده ای کـه پدرشـان در زنـدان اسـت، 
بـه خـالف کشـیده نشـوند و زنـان خانواده 

بتواننـد بـا آبـرو زندگـی را بگذراننـد.
نمونـه اش، مـردی اسـت کـه بـا سـه جـرم 
وارد زنـدان می شـود، بعـد از آزادی کـه بـا 
جلـب رضایـت شـاکی بـه دسـت خیـران 
صـورت  گرفته بـود، در دفتر انجمن حمایت 
می گویـد  و  می شـود  حاضـر  زندانیـان  از 
تصمیـم گرفته اسـت مسـیر زندگـی اش را 

دهد. تغییـر 

مـرد هم اکنـون در یکـی از شهرسـتان های 
شـیراز کارآفرینی اسـت که 20 نیرو برایش 
کار می کننـد، او شـکرگزار اصـالح و تربیتی 
بـود که به همت خیران و نیک اندیشـان در 

زنـدان فراگرفته بود.
بـا ایـن حـال، همیشـه داسـتان ها بـه این 
شـیرینی نیسـتند. خانواده هـای زندانیـان 
بـا فهرسـتی از مشـکالت در همـه ابعـاد 
مواجه انـد، بـا شـیوع بیمـاری کرونـا هـم 
و  شـده  افـزوده  غم هایشـان  بـه  غمـی 
چندماهی اسـت که موضوع حفظ سـالمت 
زندانیـان و حمایـت از خانواده هایشـان را 
دسـتکم در فضـای مجـازی و شـبکه های 
خیـر  بانیـان  اسـت،  کـرده  داغ  خبـری 
زندانیـان  از  حمایـت  انجمـن  در  فعـال 
از  پشـتیبانی  بـرای  را  گام هایـی  شـیراز 
خانواده هایـی کـه سرپرستشـان در زنـدان 

برداشـته اند. می برنـد  سـر  بـه 
زندانیـان  انجمـن  مدیرعامـل  گفتـه  بـه 
شـیراز در مـاه مبـارک رمضـان بـه دلیـل 
بیشـتری  توجـه  ویـروس کرونـا  شـیوع 
بـه خانواده هـای زندانیـان شـده اسـت و 
افـزون بـر کمک های نقـدی که از تهـران و 
سـازمان زندان هـا بـه جمعیت اهدا شـده، 
600هـزار  و   400  ،200 کمک هزینه هایـی 
تومانـی بـه خانـواده  افـراد دربنـد پرداخت 
بـر  افـزون  می افزایـد:  می شـود.قربانی 
این هـا بـا کمـک خیـران خـوب شـیرازی 
اقـالم  شـامل  کاالیـی  سـبد  توانسـتیم 
خوراکـی و بسـته بهداشـتی بـه خانواده هـا 
تقدیـم کنیـم؛ در ایـن میان،  حتـی خانواده 
نیـز  دارنـد  مالـی  تمکـن  زندانیانـی کـه 
ایـن دوران کـه  نماندنـد و در  از نظـر دور 
امـکان آمـوزش حضـوری بـه دلیـل کرونـا 
سـلب شـده اسـت، بـا تفاهم نامـه ای که با 
جهـاد دانشـگاهی امضـا کرده ایـم، آموزش 
اشـتغال و کارگاه هـای مهارت هـای زندگـی 
را به صـورت غیرحضـوری برگـزار می کنیـم.
مدیرعامـل جمعیـت حمایـت از زندانیـان 
شـیراز بـا اشـاره بـه اینکـه مـددکاران فعال 
بـا  مجـازی  به صـورت  مجموعـه  ایـن  در 
خانواده هـای تحـت پوشـش در ارتباط انـد، 
همـه  می کنیـم  تـالش  مـی دارد:  اظهـار 

همچنیـن  شـوند،  نیازسـنجی  خانواده هـا 
میـزان کمک هـا را نیـز افزایـش داده ایم که 
در ایـن شـرایط دشـوار خانـواده ای نگـران 
مشـکالت اقتصـادی نباشـد؛ در عیـن حال 
رصـد می کنیـم کـه سـالمت آن هـا بـر اثـر 

کرونـا بـه خطـر نیفتد.

یک مورد مشکوک به کرونا در 
میان خانواده زندانیان شیراز

او بـا بیـان اینکـه تاکنـون تنهـا یک مـورد، 
از اعضـای تحـت پوشـش ایـن جمعیـت 
مشـکوک بـه کرونا شـناخته شـده اند، ابراز 
می دارد: با شناسـایی به موقـع، این خانواده 
سـر  بـه  خانگـی  قرنطینـه  در  هم اکنـون 
می بـرد و دانشـگاه علـوم پزشـکی بـر روند 
همچنیـن  می کنـد؛  نظـارت  آنهـا  درمانـی 
به صـورت کامل توسـط مـددکاران جمعیت 
رصد می شـوند و به مسـائل و مشکالتشان 

رسـیدگی می شـود.
قربانـی بیـان مـی دارد کـه درمـان بیمـاری 
خانـواده  بـرای  هزینـه ای  هیـچ  کرونـا 
زندانیـان نـدارد و دولت تمامـی مبالغ مورد 
نیـاز را پرداخـت می کنـد و حتـی اگـر در 
ایـن میان نیاز بیشـتری بـه پرداخت مالی 

باشـد، انجمـن آن را پوشـش می دهـد.
وی ادامـه می دهـد: بـر اسـاس دسـتورات 
جدید مدیرعامـل قوه قضاییه تعداد زیادی 
از زندانیان که شـرایط خـروج از زندان را در 
قالـب مرخصـی و دیگـر انحـا دارنـد، رصـد 
در  زندانیـان  از  زیـادی  تعـداد  می شـوند. 
ایـن ایام به خانواده هایشـان پیوسـته اند و 
حتـی سـازمان زندان هـا بـرای آن هـا که بر 
اسـاس قانـون اجـازه ندارند زنـدان را ترک 
کنند، اقدامات مناسـبی صورت داده اسـت.
او در ادامـه، بـا اشـاره بـه اینکـه قدمت این 
جمعیـت به قریـب به هفت دهه می رسـد، 
عنـوان می کند: جمعیت حمایت از زندانیان 
بـا مشـارکت تعدادی از نیک اندیشـان برای 
رسـیدگی بـه امـور خانواده هـای زندانیـان 
پایه ریزی شـده اسـت؛ خانواده هایـی که با 
از دسـت دادن سرپرسـت خانـوار و به سـر 
بـردن او در زنـدان دچـار مشـکالت مادی و 

معنوی می شـوند.

مدیرعامـل شـرکت آبفا اسـتان اصفهـان با تاکید بـر مصرف بهینه 
آب گفـت: همـه سـاله در فصـل گرمـا بـا افزایش دما مصـرف آب 
شـرب حـدود 30 درصـد بیشـتر مـی شـود، ایـن در حالیسـت که 
در فروردیـن و اردیبهشـت 99 بـا شـیوع ویـروس کرونـا و رعایـت 
پروتـکل هـای بهداشـتی مصـرف آب شـرب بـه مراتب بیـش از 
گذشـته بـوده اسـت.مهندس هاشـم امینی با اشـاره بـه افزایش 
1۸ درصـدی مصـرف آب شـرب  همزمان با شـیوع ویـروس کرونا 
اعـالم کـرد: در چنـد مـاه گذشـته که مـوج شـیوع ویـروس کرونا 
رونـد صعـودی داشـت، مصـرف آب شـرب دراصفهـان نسـبت به 
مـدت مشـابه سـال قبل حـدود 1۸ درصـد افزایش یافـت. وی با 
بیـان اینکـه در نیمـه اول سـال بـا توجه بـه افزایش دمـا و وجود 
ویـروس کرونـا  چگونگی تامین آب شـرب متفاوت تر از سـالهای 
قبـل اسـت خاطـر نشـان سـاخت: آبفـا اسـتان اصفهان بـا توجه 
بـه منابـع محـدود آب ، بـرای اینکـه بتوانند آب شـرب مـردم را به 
صـورت پایـدار تامیـن کنـد، عالوه بـر راهکارهـای فرهنگـی، پروژه 
هـای فنـی را هـم در دسـتور کار قـرار داده اسـت. مدیرعامـل آبفـا 
اسـتان اصفهـان مـردم را به مصرف بهینه فراخواند و بیان داشـت: 
از مـردم مـی خواهیـم همیشـه آب را درسـت مصـرف کننـد تا از 
هـدر رفـت آب جلوگیـری شـود ایـن در حالیسـت کـه درسـالهای 
اخیـر برنامـه های متنوعـی در زمینه مصرف بهینـه آب در قالبهای 
مختلـف ارائـه گردید.درادامـه معـاون بهـره بـرداری و توسـعه آب 
شـرکت آبفا اسـتان اصفهان در خصوص سـامانه هوشـمند سازی 
شـبکه آب گفـت: هـم اکنون  بـه منظـور توزیع عادالنه آب شـرب 
در شـهرهای تحت پوشـش این سـامانه ۸۸ ایسـتگاه هوشـمند 
دراسـتان راه انـدازی شـده اسـت.ناصر اکبـری افـزود: هـم اکنون 
از طریـق اپراتـور  بـا اسـتفاده از سیسـتم تلـه متـری و تله کنترل 
مدیریـت توزیـع آب در شـهر های تحت پوشـش طرح آبرسـانی 
اصفهـان بـزرگ انجـام می شـود امـا در آینـده در فازهای توسـعه 
ای ایـن طـرح  بـه صـورت اتوماتیـک وکامـال هوشـمندانه توزیـع 
آب شـرب انجـام مـی شـود.وی با اشـاره بـه مصرف آب شـرب با 
شـیوع ویـروس کرونا گفـت: در اصفهان در اسـفند ماه مصرف آب 
حـدود 13 درصـد در فروردین ماه حدود 1۸ درصد و در اردیبهشـت 
حـدود 14 درصـد نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل افزایـش 
یافتـه اسـتکه از مـردم انتظـار می رود بـا آغاز فصـل گرما مصرف 
بهینـه آب را مـد نظر قـرار دهند.معـاون بهره برداری و توسـعه آب 
شـرکت آبفـا اسـتان اصفهـان در فصل تابسـتان که دمـای هوا به 
حـدود 37 درجـه سـانتیگراد مـی رسـد پیـک مصـرف آب تلقی 
مـی شـود این در حالیسـت که با توجـه به محدودیـت منابع آبی 
در اصفهـان کـه تنهـا دارای یـک سـامانه آبرسـانی می باشـد ما با 
کمبـود 3/5 مترمکعـب آب در ثانیه برای تامین آب شـرب پایدار 
مردم مواجه هسـتیم.اکبری از مردم خواسـت با مدیریت مصرف  
آب ،سـرانه مصـرف را کاهـش دهنـد اظهار داشـت:در حـال حاضر 
سـرانه خانگـی مصـرف آب در اصفهـان حـدود 150 لیتر در شـبانه 
روز اسـت کـه اگـر مردم 10 لیتر درشـبانه روز در مصـرف آب صرفه 
جویـی کننـد، قطعا گذر از تابسـتان با کمترین چالـش در تامین و 
توزیع آب شـرب سـپری می شـود.وی گفت:  در فصل تابسـتان 
در صورتـی کـه رودخانه زاینده رود جاری باشـد حـدود 5 درصد به 
منابـع آبـی از طریـق چاههای فلمن افزوده می شـود کـه این رقم  
بـه تنهایـی نمـی تواند پاسـخگوی نیاز آبـی ما در فصل تابسـتان 
باشـد و اصـالح رفتـار مشـترکین در شـهرها و روسـتاها به منظور 

مدیریـت مصـرف آب، مـورد تقاضای جدی اسـت. 

شناسـایی  بـه  بااشـاره  بزمانـی  عیسـی  حجت االسـالم 
محرومـان و آسـیب دیدگان از شـیوع کرونـا در ایـن منطقـه 
ایـن منطقـه بسـیار کوچـک اسـت و کار  اظهـار داشـت: 
شناسـایی محرومـان زیـاد سـخت نیسـت، زیـرا اعضـای 
سـتاد رزمایـش در محـل هـای مختلـف زندگـی و موضوع 
شناسـایی را خـود ایـن عزیـزان انجـام دادنـد، در روسـتاها 
نیـز مـردم به صـورت قومی زندگـی می کنند و شناسـایی از 
طریـق خـود اقـوام به خوبـی انجام شـده این در حالیسـت 
کـه کمیتـه امداد نیز کار شناسـایی را انجام داده و فهرسـت 

را تکمیـل کـرده اسـت.
وی از توزیـع 120 بسـته غذایـی در مرحلـه اول رزمایـش 

خبـر داد و گفـت: در مرحلـه اول 120 خانواده بی سرپرسـت 
شناسـایی کـه سـبدهای غذایـی میـان آنـان توزیـع شـد، 
دانش آمـوزان  و  بدسرپرسـت  خانـواده   70 بـه  همچنیـن 

نیازمنـد کمـک هایـی اهـدا شـده اسـت.
امـام جمعـه بزمـان از حضور گـروه های جهـادی در منطقه 
خبـر داد و افـزود: گـروه های جهادی 700 بسـته معیشـتی 
در بیـن خانواده هـا توزیـع و خادمان آسـتان امـام رضا علیه 
السـالم نیـز 150 سـبد معیشـتی بـه منطقـه آورده و توزیـع 
کردنـد، همچنیـن 70 کارت هدیـه 200 هـزار تومانـی میـان 
خانواده هـای مسـتضعفی کـه تحـت پوشـش هیـچ جـا 

نبودنـد اهدا شـد.

وی از توزیـع مـرغ زنده و آرد در بین مردم به ویژه روسـتاها 
خبـر داد و بیـان کـرد: یکـی دیگـر از کمـک هـای قـرارگاه 
رزمایـش مواسـات همدلـی و کمـک مومنانـه، توزیـع 260 
مـرغ زنـده در بیـن مـردم بـود، و همچنیـن پنـج میلیـون 

تومـان آرد تهیـه و میـان محرومـان توزیـع شـد.
حجـت االسـالم بزمانـی ادامـه داد: بـا 2 نانوایـی نیـز توافق 
شـد تـا در ایام مـاه مبارک رمضان بـه خانواده هـای نیازمند 
تحویـل شـود. وی گفـت:  رایـگان  نـان  شناسـایی شـده 
تعـدادی از خیـران اطـراف بزمان نیز پـای کار آمدند و حدود 
60 میلیـون تومـان کمـک جمـع آوری شـده، همچنیـن در 
مذاکراتـی بـا نماینـده محتـرم ولـی فقیـه در اسـتان مقـرر 
شـد تعدادی بسـته معیشـتی به این منطقه ارسـال شـود.
امـام جمعـه بزمـان افـزود: از برخـی خیرانـی کـه ارتبـاط 
داشـتیم دعـوت کردیـم پـای کار بیاینـد، تعـدادی از خیران 
را نیـز افـراد مختلـف معرفـی کردنـد و آنـان هـم بـه ایـن 

رزمایـش ملحـق شـدند.

توزيع آرد رايگان در مناطق محروم روستايی 
بزمان ايرانشهر

برداشت گل محمدی از 
گلستان های سیرجان آغاز شد

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـیرجان گفت: برداشـت گل محمدی از سـطح 
2۸0 هکتار گلسـتان های شهرسـتان سیرجان از اواســط اردیبهشـت آغاز شده و تا 
اوایـل خــرداد ادامـه دارد.اکبر محمودآبادی افزود: سـطح زیر کشـت گل محمدی 
شهرسـتان سـیرجان در حـال حاضـر 2۸0 هکتـار  اسـت کـه در سـال 9۸، شـاهد 
رشـد و توسـعه 100 درصـدی بـوده ایـم.وی تصریح کرد: میزان اشـتغالزایی کشـت 
گل محمـدی در هـر هکتـار و در طـول دوره 15 روزه حـدود 270 نفـر روز و برای کل 
سـطح شهرسـتان حـدود 70 هـزار نفر روز اسـت.مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
سـیرجان بیـان کـرد: قیمـت هـر کیلو غنچـه گل محمدی بیـن 700 تا یـک هزار و 
100 ریـال و قیمـت هـر کیلـو گل تـر بیـن 120 تـا 150 هـزار ریال اسـت کـه عملکرد 
گل تـر سـه تـن و غنچـه 9 تن در هکتار و برداشـت بیشـتر در مرحله غنچه اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ارزش افـزوده مناسـب کشـت گل محمـدی افزود: از هر سـه تن 
گل محمـدی یـک کیلـو گـرم و از هـر 900 کیلـو غنچـه حـدود 300 گرم اسـانس به 

اسـتحصال می رسد.
محمودآبـادی گفـت: ارزآوری گل محمـدی از طریـق صـادرات اسـانس و گالب و 
غنچـه خشـک و بازارهـای هـدف، کشـورهای اروپایـی و حاشـه خلیـج فـارس و 

قیمـت هـر لیتـر اسـانس بیـن 250 تـا 300 میلیـون ریـال اسـت.

خوزستانکرج 

70 درصد ماسک مصرفی چهارمحال و بختیاری در شرکت های 
دانش بنیان تولید می شود

خطر هجوم دوباره ملخ صحرايی به مزارع خوزستان وجود داردکرجی ها صاحب کیف پول خرد الکترونیکی می شوند

ــاری  ــال و بختی ــاوری چهارمح ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
ــرکت های  ــک در ش ــد ماس ــداد تولی ــه تع ــاره ب ــدون اش ب
ــی  ــک مصرف ــد ماس ــت: 70 درص ــتان گف ــان اس دانش بنی
ایــن اســتان در شــرکت های دانش بنیــان تولیــد می شــود.
ــور  ــاماندهی ام ــتاد س ــی در نخســتین س اســماعیل پیرعل
جوانــان چهارمحــال و بختیــاری در ســال جاری تاکیــد کــرد: 
ایــن میــزان تولیــد در زمــان شــیوع ویــروس کرونــا از ســوی 

ــود. ــام می ش ــتان انج ــان اس ــرکت های دانش بنی ش
وی افــزود: ســال 1397 در چهارمحــال و بختیــاری 100 
ــد و  ــت ش ــان ثب ــرکت های دانش بنی ــوی ش ــراع از س اخت
گــردش مالــی ایــن شــرکت ها یک هــزار و 100 میلیــارد 

ــت. ــوده اس ــر ب ــرای 631 نف ــتغال زایی ب ــا اش ــال ب ری
پیرعلــی تصریــح کــرد: هم اینــک 10 شــرکت فنــاور در حــوزه 
تولیــد دســتکش، ماســک و مــواد ضدعفونــی در اســتان بــر 

پایــه الــکل فعالیــت می کننــد.
ــان  ــن راســتا شــرکت های دانش بنی ــادآور شــد: در ای وی ی
چهارمحــال و بختیــاری رتبــه پنــج کشــوری را کســب 

کرده انــد.
ــز گفــت:  ــاری نی سرپرســت بهزیســتی چهارمحــال و بختی
ــوی  ــغلی از س ــت ش ــزار و 450 فرص ــته یک ه ــال گذش س
ایــن ســازمان در اســتان ایجــاد شــده کــه از ایــن تعــداد ۸70 

فرصــت بــرای جوانــان بــوده اســت.

معصومــه محمــدی تاکیــد کــرد: در ســال گذشــته تــالش 
ــهری و 232  ــکن ش ــد مس ــهمیه 90 واح ــت س ــد اولوی ش

ــود. ــان داده ش ــه جوان ــتایی ب مســکن روس
بــه گــزارش ایرنــا، ویــروس کرونــا یــا کوویــد 19 بــه بیشــتر 
کشــورهای جهــان ســرایت کــرده اســت و ســازمان بهداشــت 
ــاده  ــت فوق الع ــا وضعی ــت ت ــته اس ــرآن داش ــی را ب جهان

اعــالم کنــد.
شست وشــوی دســت ها بــا آب و صابــون، رعایــت بهداشــت 
فــردی، خــودداری از دســت دادن هــای مکــرر و منــع ســفر و 
اجتماعــات از جملــه نکاتــی اســت کــه پزشــکان متخصــص 
بــرای پیشــگیری از شــیوع ایــن ویــروس توصیــه می کننــد. 

دبیر اول و رئیس کمیسـیون عمران و ترافیک 
شـهری شورای اسالمی شـهر کرج از راه اندازی 
زیـر سـاخت کیـف پـول خـرد الکترونیکـی و 
پرداخـت الکترونیـک خودروهـای عمومـی و 
سـایر سـرویس های پرداخـت خرد خبـر داد.
مهدی حاجی قاسـمی با اشـاره به تصویب و موافقت الیحه راه اندازی زیر سـاخت 
کیـف پـول خـرد الکترونیکـی توسـط اکثریـت اعضـا شـورای شـهر اظهارداشـت: 
شـهرداری کـرج در نظـر دارد نسـبت بـه راه انـدازی زیـر سـاخت کیـف پـول خـرد 
الکترونیکـی و پرداخـت الکترونیـک خودروهـای عمومی و سـایر سـرویس های 
پرداخـت خـرد شـهری بـا اسـتفاده از امکانات و خدمـات موجود از طریق شـرکت 
هـای ارائـه دهنـده خدمـات پرداخـت بانکـی کشـور اقـدام کند.این مسـئول بیان 
کـرد: تجربـه راه انـدازی کیف پـول خرد در شـهرداری های مختلف بـه ویژه تهران 
و مشـهد در سـنوات گذشـته با در نظرگرفتن سـناریوهای مختلف اجرا شـده و به 
زودی ایـن طـرح در کالنشـهر کـرج نیز ایجاد می شـود.دبیر اول شـورای اسـالمی 

شـهر کـرج بـا اشـاره بـه ایجـاد کیـف پـول اختصاصـی شـهرداری افـزود: در این 
روش شـهرداری کیـف پـول مختـص خـود را ایجاد کـرده و شـهروندان جهت بهره 
بـرداری از خدمـات مربـوط بـه آن ملزم بـه نصب نرم افـزار مذکور بـوده لیکن این 
روش عـالوه بـر الـزام شـهروندان به نصب نرم افـزار موبایلی جدیـد، نیازمند ایجاد 
سـاز و کار مناسـب مالـی، نـرم افزاری، سـخت افزاری و تخصیص نیروی انسـانی 
زیـاد مـی باشـد .حاجی قاسـمی با بيـان اينكه الكترونيكـی كردن پرداخـت كرايه 
تاكسـی نيازمند توسـعه زيرسـاختی اسـت تصریح کرد: در همین راستا شهرداری 
کـرج در نظـر دارد از ایجـاد محدودیـت بـرای شـهروندان جلوگیـری نمـوده و نـرم 
افـزار کیـف پـول مد نظر توسـط شـهروند انتخاب شـود.رئیس کمیسـیون عمران 
و ترافیـک شـهری شـورای اسـالمی شـهر کـرج یـادآور شـد: بـرای ایـن منظـور با 
اسـتفاده از خریـد خدمـات ایجاد زیر سـاخت کیـف پول با قابلیت هـای مغایرت 
 QRگیـری و ارتبـاط بـا سـایر کیف پـول های مطرح کشـور و نیـز ایجاد سـاختار
Code یکپارچـه در نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی نسـبت بـه راه انـدازی پرداخت 

الکترونیـک خـرد شـهری در دسـتور کار قرار گرفته اسـت .

ــه ورود  ــاره ب ــا  اش ــی ب کیخســرو چنگلوای
ــورهای  ــه کش ــی ب ــخ صحرای ــای مل گله ه
بیــان  ســعودی  عربســتان  و  عــراق 
ــی در خوزســتان  ــخ صحرای ــده مل کرد:پرون
بســته نشــده و احتمــال ورود ایــن آفــت از ایــن کشــورها بــه اســتان وجــود 

دارد.
ــل  ــد حداق ــخ بای ــت مل ــرل آف ــد و کنت ــی، رص ــای پایش ــت: اقدام ه وی گف
ــاورزان و  ــال کش ــا خی ــد ت ــته باش ــه داش ــال ادام ــرداد امس ــان خ ــا پای ت

بهره بــرداران بخــش کشــاورزی راحــت باشــد.
ــا 2 دســته 200  ــی ب ــخ صحرای ــای مل ــی نخســتین گله ه ــه چنگلوای ــه گفت ب
میلیونــی اســفند ســال 139۸ از آبــادان و اروندکنــار گــزارش شــد کــه بخشــی 
از آن بــه ســمت عــراق رفــت و دســته دیگــر در بخــش هایــی از خوزســتان 

پراکنــده شــد.
رییــس ســازمان جهادکشــاورزی خوزســتان بــا اشــاره بــه مشــاهده و ریــزش 

گله هایــی از ملــخ صحرایــی در هندیجــان، بهبهــان، اهــواز و خرمشــهر 
اگــر عملیــات هوشــمندانه کشــاورزان و  افــزود:  امســال  در فروردیــن 
ــود خســارات بســیار  ــت نب ــن آف ــا ای ــارزه ب ــرای مب ــی ب دســتگاه های اجرای
ــن  ــی ای ــی وارد می شــد ول ــع طبیع ــه بخــش کشــاورزی و مناب ســنگینی ب

ــید. ــر رس ــه صف ــارات ها ب خس
وی گفــت: بــا خریــد و تهیــه انــواع ســموم، آماده ســازی تجهیــزات سمپاشــی 
و باندهــای فــرودگاه و همــکاری فرمانــداران ، شــاهد مبــارزه قاطــع، ضربتی ، 
ســریع و هوشــمند بــا ملــخ صحرایــی در اســفند گذشــته و فروردیــن امســال 

بودیم.
چنگلوایــی بــا بیــان اینکــه ضــرر و زیــان آفــت ملخ صحرایــی برای کشــاورزی 
خوزســتان در ردیــف کرونــا و ســیل اســت از کشــاورزان ، دســتگاه های 
ــت ،  ــن آف ــی ای ــوم احتمال ــورت هج ــت در ص ــداران خواس ــی و فرمان اجرای

ــا آن را داشــته باشــند.   ــه ب ــرای مقابل آمادگــی الزم ب

برداشت محصول 
کلزا در بهاباد آغاز شد

افـزود:  زاده  عبدالحسـین  مهـدی 
هفتـه  اواخـر  از  محصـول  برداشـت 
گذشـته آغاز شـد و تا اواخر خردادماه 

آینده ادامه دارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه بهابـاد به علت 
داشـتن خـاک حاصلخیـز از مناطـق 
بـرای کشـت  یـزد  اسـتان  مسـتعد 
از جملـه سـویا و  روغنـی  دانه هـای 
کلزاسـت، گفـت: کاشـت ایـن گیاه به 
دلیـل سـودآوری محصول آن نسـبت 
بـه سـایر محصـوالت  در سـال هـای 
اخیـر موجـب رغبـت کشـاورزان بـه 

کشت آن شده است.
مدیـر جهـاد کشـاورزی بهاباد یـادآور 
بحـث  در  روغنـی  دانه هـای  شـد: 
تامیـن روغـن خوراکی، کنجالـه دام و 
طیـور و پایـداری تولیـد غالت بسـیار 
مفید اسـت و کلـزا در تنـاوب با گندم 
و جـو کشـت شـده و سـبب پایداری 

کشت این محصوالت می شود.
وی تصریـح کـرد: کشـت کلـزا باعـث 
افزایـش تولیـد، حفـظ منابـع آب و 
خـاک و افزایـش بهره وری می شـود 
و در مقایسـه با کشـت گندم، نیاز آبی 
کلـزا کمتـر اسـت کـه ایـن امـر باعث 
شـد در منطقه کشـت این گیـاه  را به 
عنـوان بهتریـن کشـت در تنـاوب بـا 

گندم انجام دهند.
عبدالحسـین زاده خاطرنشـان کـرد : 
روغـن کلـزا از جملـه بهتریـن روغـن 
هـای خوراکی اسـت و گنجاله آن نیز 

برای تغذیه دام مصرف می شود.
تاکنـون در بهابـاد کارگاه روغن کشـی 
کلـزا ایجاده نشـده اسـت، کشـاورزان 
محصـول خـود را بـرای فـراوری بـه 
شـهرهای مجـاور اسـتان هـای یزد و 

کرمان ارسال می کنند. 

یزد
با شروع فصل گرما و راه اندازی 

کولرهای آبی صورت می گیرد:
افزایش بیش از 30 

درصد مصرف آب شرب 
و بهداشت  در اصفهان گزارش

3.8 میلیون تن جو امسال در سطح کشور تولید می شود
مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: امسال با توجه به شرایط مساعد اقلیمی، پیش بینی 

می شود که بیش از سه میلیون و ۸00 هزار تن محصول جو از مزارع دیم و آبی کشور استحصال شود.



این صخره زیبا بر اثر طوفانهای 
شنی در الجزایر منطقه صحرا به این 

شکل درآمده...

همیشه طبیعت قدرت خود را به رخ میکشد.

instagram

استقبال از ایده  هایی همچون 

»سینماماشین«  و برگزاری کنسرت هایی 
با حضور تماشاگرانی که در خودورهای شخصی 

شان حضور دارند سبب شده تا بازدید از 
نمایشگاه »ون گوگ« از داخل خودرو در »تورنتو« امکان پذیر شود.

کیهان کلهر ـ نوازنده کمانچه و آهنگساز 
ـ قرار است یکم خرداد به صورت آنالین به 

اجرای موسیقی و سه تارنوازی بپردازد.

فیلم »کشتارگاه« از هفتم خردادماه به 
صورت آنالین اکران می شود.

تنها به دنیا میای ، تنها میمیری، بقیه 
چیزها همش توهمه

هنر بدست آوردن

موسیقینمایشگاه فیلم  دیالوگ

پرواز کن ای مرغ و بگلزار فرود آی
ور اهل دلی بر در دلدار فرود آی

ور می طلبی خون دل خستٔه فرهاد
چون کبک هوا گیر و بکهسار فرود آی

ای باد صبا بهر دل خستٔه یاران
یاری کن و در بندگی یار فرود آی

در سایٔه ایوانش اگر راه نیابی
خورشید صفت بر در و دیوار فرود آی

ور پرتو خورشید رخش تاب نیاری
در سایٔه آن زلف سیه کار فرود آی
چون بر سر آبست ترا منزل مالوف

بر چشمٔه چشم من خونخوار فرود آی
از کفر سر زلف بتان گر خبرت هست
مؤمنشو و در حلقٔه کفار فرود آی

از صومعه بیرون شو و از زوایه بگذر
وانگاه بیا بر در خمار فرود آی

خواهی که رسانی بفلک رایت منصور
با سر انا الحق بسر دار فرود آی

ای آنکه طبیب دل پر حسرت مائی
از بهر خدا بر سر بیمار فرود آی

خواجو اگر از بهر دوای دل مجروح
دارو طلبی بر در عطار فرود آی

خواجوی کرمانی 

 اینجا هنوز هم حرف هایی بین 

 من و دنیا هست

 که بیِن من و دنیا می ماند 

یدهللا  رویایی

عکس نوشت

عکس: 
پگاه قدیری

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

سالروز شاه شدن »پوراندخت«، 
به روایت رویدادنگاران کلیسای 

قسطنطنیه
رویدادنگاران كلیسـایی قسـطنطنیه 21 ماه می سـال 
630 میـالدی را روزی نوشـته انـد کـه درجریان زوال 
حكومـت ساسـانیان، پوراندخت دختر خسـروپرویز، 
شـاه ایران شـد. حال آنکه سـایر مورخان نوشـته اند 
که پوراندخت در سـال 630 و چند هفته پس از قتل 
سـپهبد شـهربراز بر تخت شـاهی ایران تکیه زده بود. 
شـهربراز نهـم ژوئـن سـال 630 میالدی در تیسـفون 
بـه قتل رسـیده بود. دوران سـلطنت پوراندخت بیش 
از 16 ماه طول نكشـید. پس از بركناری خسـروپرویز 
و سـپس قتـل او، ظـرف چنـد سـال ده پادشـاه بـر 
سـوم  یزدگـرد  قتـل  بـا  كردنـد.  حكومـت  ایـران 
دهمیـن شـاه ایـن دوران بحرانـی، حكومـت دودمان 
ساسـانی و همچنیـن عمـر امپراتـوری ایران باسـتان 
کـه در معـرض حمالت نظامـی اعراب مسـلمان قرار 

گرفتـه بـود بـه پایـان رسـید. بحرانـی كـه بـه پایـان 
امپراتـوری ایـران در سـده هفتـم میـالدی انجامیـد، 
نتیجـه نابخـردی هـای خسـروپرویز بـود كـه ژنرالها، 
سیاسـتمداران و مـردان فكـر ایـران را كشـت، فراری 
داد و یـا رنجانیـد و خانه نشـین سـاخت و دسـت به 
یـك رشـته جنگها و كشورگشـایی های غیـر ضروری 
و بـی حاصـل زد، و بـا ایـن كار ارتـش را فرسـوده 
و خزانـه را تهـی كـرد و بـا اشـتباهات داخلـی باعـث 
زورگویـی هرچـه بیشـتر اربـاب بـه كشـاورز شـد و 
فاصلـه طبقاتـی افزایـش یافـت و بـر نارضایـی های 
مـردم افزود.پوراندخـت كـه بانویـی الیـق و بـا تدبیر 
بـود، بـا اینكـه دیگـر خیلـی دیر شـده بود سیاسـت 
خارجـی و داخلـی تـازه ای در پیـش گرفتـه بـود تـا 
امپراتـوری ایران را نجات دهد. وی در دسـامبر سـال 
631 میـالدی بـا دولـت روم شـرقی قـرارداد صلـح 
امضـاء كـرد تـا فرصـت یابـد دسـت بـه اصالحـات 
داخلـی بزنـد. پوراندخـت مـی دانسـت كـه ایرانیـان 
از جامعـه طبقاتـی كـه بـه آنـان تحمیـل شـده بـود 
شـدیدا ناراضـی هسـتند، قضـات از عدالـت و انصاف 

دور شـده انـد و سـران ایـاالت بـرای خـود اختیارات 
تـازه ای خلـق كـرده و حتـی سـكه ضـرب كـرده اند. 
بـرای حـل ایـن مسـائل بـود كـه پوراندخـت بـا روم 
)بیزانـس( قـرارداد صلح امضاء كرد و دسـتور رعایت 
عدالـت، بخشـودن مالیات عقـب افتاده، لغـو برتری 
هـای طبقاتـی و اختیـارات اضافی فرمانـداران را داده 
و سـكه ملـی واحـد ضـرب كـرده بـود. پوراندخـت 
از عربسـتان را بـه قلمـرو  حملـه اعـراب مسـلمان 
ایـران پیـش بینـی كـرده و بـه فرماندهـان ارتـش 
انـدرز داده بـود كـه اختالفـات خود و جنـگ قدرت را 
كنـار بگذارند و آماده مقابله باشـند. مسـلمانان تا آن 
زمـان بـر سراسـر جزیـرة العرب مسـلط شـده بودند. 
حكومـت  متعـدد،  اصالحـی  تصمیمـات  وجـود  بـا 
پوراندخت هم، مانند سـایر جانشـینان خسـرو پرویز 
دولتـی مسـتعجل بـود و اختالفـات داخلـی و نـزاع 
بـر سـر قـدرت در تیسـفون ادامـه یافـت و .... پـس 
از پوراندخـت، خواهـر آذرمیدخـت )آزرمـی دخـت ـ 
آزرمیـن دخـت( دختر دیگر خسـروپرویز شـاه شـده 

بـود کـه عمـر پادشـاهی او نیـز کوتـاه بود.

پیام ما سال گذشته از کشف 
بقایای معماری دوران تاریخی و 

اسالمی خبر داده است. 
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ــرای مــن غمگیــن نشــوید مجموعــه ای از چندیــن شــعر  ب
در  او  اســت.  آمریکایــی  نویســنده  بوکفســکی،  چارلــز 
آلمــان بــه دنیــا آمــد، مــادری آلمانــی و پــدری امریکایــی 
ــواده اش  ــه همــراه خان داشــت و از همــان دوران کودکــی ب
ــا  ــی ب ــده ایران ــاال خوانن ــرد. احتم ــرت ک ــکا مهاج ــه آمری ب
ــتر از  ــا او بیش ــت ام ــتر آشناس ــکی بیش ــای بوکفس رمان ه

ــت. ــاعر اس ــک ش ــد ی ــس باش ــه رمان نوی اینک
ــان  ــن رم ــرود و چندی ــعر س ــزاران ش ــکی ه ــز بوکفس چارل
نوشــته اســت. ســردبیر مجلــه تایمــز بــه چارلــز بوکفســکی 
ــت.  ــب داده اس ــکا« لق ــتان آمری ــعرای فرودس »ملک الش
ــکی  ــدگان بوکفس ــین کنن ــن تحس ــع بزرگ تری ــی در واق ول
ــه او  ــه ب ــل ســارتر و ژان ژن ــال ژان پ ــی هســتند. مث اروپای

ــد. ــکا را داده ان ــاعر آمری ــن ش ــب بزرگ تری لق
ــام  ــه جــان ویلی ــه ای از بوکفســکی ب ــاب نام ــدای کت در ابت
ــت  ــر از دس ــه خاط ــون ب ــت. کرینگت ــده اس ــون آم کرینگت
بــرای  و  می کنــد  فالکــت  احســاس  پــدرش  دادن 
بوکفســکی نامــه ای نوشــت تــا ایــن بــار گــران را بــا کســی 
ــاص  ــبک خ ــان س ــا هم ــز ب ــکی نی ــد. بوکفس ــیم کن تقس
ــوم  ــه مفه ــدا ب ــه ای در جــواب می نویســد. در ابت خــود نام
کلــی مــرگ و نحــوه تســلی یافتــن از آن می پــردازد و 
ــد کــه بخشــی از  ســپس مــرگ خــودش را ترســیم می کن

ــت: ــن اس آن چنی
چ.  جــز  چیــزی  بمیــرم  وقتــی  دارم.  بلنــدی  »بخــت 
بوکفســکی بــرای از دســت دادن نــدارم. مرا از بــوی جنازه ام 
ــده ام  ــک ش ــدر خش ــع آن ق ــا آن موق ــد. ت ــدا می کنن پی
ــم  ــورم. می توان ــر بخ ــا ُس ــه ای روی پله ه ــل تخت ــه مث ک
ببینــم کــه زن صاحب خانــه بــا یکــی از خدمتکارهــای پیــر 
ــه  ــه مجل ــن هم ــن ای ــد. »ببی ــایلم می آین ــراغ وس ــه س ب
ــن  ــال چنی ــه ح ــا ب ــد؟ ت ــه کار می کن ــز چ ــن می ــر ای زی
ــز را  ــه چی ــد هم ــده ام…« و بع ــای مســخره ای ندی مجله ه
ــه ارتــش آزادی بخــش تحویــل  ــد و ب در کیســه ای می ریزن

می دهنــد. خداحافــظ چارلــز بوکفســکی.«
فهرســت شــعرهایی کــه در کتــاب بــرای مــن غمگیــن 
نشــوید آمــده اســت عبارتنــد از: خــب، همیشــه همین طــور 
ــرد  ــود کاری ک ــی / نمی ش ــده آب ــا / پرن ــوده / بادکنک ه ب
ــم  ــم و نی ــانزده دقیق ــه و ش ــی / س ــالم و خداحافظ / س
ــی /  ــن / خرابات ــرای ِجی ــراف / ب ــدم / اعت ــواب دی / خ
ــه پیرمردهــا / نهایــت  کفش هــای ِجیــن / کمــک کــردن ب
ــرای  ــعری ب ــش؟ / ش ــا بگذارم ــاره درد / کج ــدوه / درب ان
چهــل و ســومین تولــدم / نصیحــت دوســتانه بــه بســیاری 
از جوانــان / تعریــف / قــرچ قــرچ / ســر درآوردن / جــرم، 
حســاب می کنــد / مامــان / مســخ / شــعر، شــهری 
اســت / آدم فضایی هــا / کمــی قبــل از ایــن بــود / مــردی 
کــه کمــی اون طرف ترهــا رو می زنــی! / پــا بــه آتــش 
ــاده /  ــرای ج ــی ب ــد / یک ــم برون ــد بگذاری ــا / بیای / روی
ــرگ  ــاره م ــه شــعر درب ــن هم ــرا ای ــن! چ ــن را تصــور ک ای
 / آمــدم! / حاشیه نویســی  می نویســی؟ / ســالم مــن 
ــزی /  ــرای برنامه ری ــنهادی ب ــا / پیش ــب م ــت غری موقعی
ــا، از  ــد! م ــوش کنی ــس از برگشــت / فرام ــعر پ ــن ش اولی
گونــه دایناســورها / جمع بنــدی / شــعرهایی کــه پیــدا 
می شــوند / این جــا اصــال چیــزی نیســت / فکــر و دل.
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