
 تاثیر ماندگار آزادسازی 
سهام عدالت بر بورس

کاهش ۴۶ درصدی فعالیتهای ساختمانی در فروردین ٩٩

آزادسـازی سـهام عدالـت در ابتـدا قـرار بـود تـا 
پایـان آبـان مـاه تعییـن تکلیـف شـود امـا اجازه 
ایـن اقدام چنـد ماه زودتر از موعـد مقرر با صدور 
ابالغیـه ای از سـوی رهبـر معظم انقالب داده شـد 
کـه ایـن موضـوع موجـب شـده تـا کارشناسـان 
بـورس آن را آغـازی بـرای صعـود بیشـتر بـورس 
بدانند.سـهام عدالـت کـه از سـال ۸۶ بـا تعـدادی 
مشـمول و بـا اختیـار دولـت در حـال فعالیت بود 
بـه صـورت سـالیانه مبلغـی تحـت عنوان سـود به 
سـهامداران پرداخـت می کـرد امـا چندسـالی بـود 
کـه مسـئوالن وعـده آزادسـازی سـهام عدالـت را 
داده بودنـد و ایـن اقـدام بارها به بن بسـت خورد، 
علیرضـا صالـح رییس سـازمان خصوصی سـازی 
سـال گذشـته بـه خبرنـگار ایرنـا وعده آزادسـازی 
سـهام عدالـت تـا پایان آبـان ماه سـال ۹۹ را داده 
بـود حـال ایـن اقـدام چنـد مـاه زودتـر از موعـد 
مقرر به سـرانجام رسـیده اسـت.در طول دو سـال 
گذشـته الیحـه آزادسـازی سـهام عدالـت تقدیـم 
مجلـس شـد و مجلـس در ایـن زمینـه ایـرادی 
مبنـی بر فقـدان اذن رهبر معظم انقـالب را مطرح 
کـرد، در ایـن زمینـه رئیس جمهـوری بـه منظـور 
تسـریع در ایـن اقـدام موضـوع را بـا رهبـر معظم 
انقـالب در میـان گذاشـت تـا اینکـه چنـد شـب 
گذشـته رهبـر معظـم انقالب بـا ارسـال ابالغیه ای 
اجـازه آزادسـازی سـهام عدالـت را صـادر کردند و 
در ایـن ابالغیـه تاکیـد داشـتند تـا دولـت هرچـه 
زودتـر اقدامـات الزم بـرای بهره منـدی مـردم از 

منافـع خـود را در دسـتور کار قـرار دهـد.
حـال سـهام عدالـت بعـد از سـال   ها آزاد شـد و 
مشـموالن ایـن سـهام کـه تـا قبـل از آزادسـازی 
فقـط قـادر به دریافت سـود سـاالنه بودنـد حال با 
ایـن اقـدام می توانند کل سـهام خـود را در بورس 
بـه فـروش برسـانند و نسـبت بـه دارایـی خـود 

دخـل تصـرف داشـته باشـند.
مدت هـا  از  کـه  سـازی  خصوصـی  سـازمان 

و  بـود  اتفـاق کـرده  ایـن  آمـاده  را  خـود  قبـل 
مهیـا  را  اقـدام  ایـن  بـرای  الزم  زیرسـاخت های 
سـازی  سـازمان خصوصـی  رییـس  بـود،  کـرده 
دقایقـی بعـد از موافقـت رهبـر معظـم انقـالب بـا 
آزادسـازی سـهام عدالـت به خبرنـگار ایرنـا اعالم 
کـرد که مشـموالن سـهام عدالت از روز چهارشـنبه 
)۱۰ اردیبهشـت مـاه( بـه مـدت یـک مـاه فرصت 
دارنـد تـا در خصـوص نحـوه مدیریت سـهام خود 
مالـکان  ایـن زمینـه  تصمیم گیـری کننـد کـه در 
سـهام از روز تعییـن شـده نحـوه مدیریت سـهام 
خـود را کـه آیا تمایـل به ورود مسـتقیم به بورس 
دارنـد یـا خیـر؟ را تعییـن کردند.دارندگان سـهام 
بـا  خـود  سـهام  تکلیـف  تعییـن  بـرای  عدالـت 
مراجعـه بـه سـامانه www.samanese.ir دو راه 
پیش روی خود داشتند:نخسـتین روش اسـتفاده 
از روش سـهامداری مسـتقیم اسـت که براسـاس 
آن مشـمولین سـهام عدالـت دارنـده تعـدادی از 
سـهام ۳۵ شـرکت بورسـی می شـوند و بـه ازای 
سـرمایه پذیر  بورسـی  غیـر  شـرکت های  سـهام 
سـهام عدالت، سـهام شـرکت های سـرمایه گذاری 

اسـتانی را نیـز دریافـت خواهیـد کـرد.
مـاه  دو  بعـد  عدالـت  سـهام  حالتـی  چنیـن  در 
قابـل  سـجام  سـامانه  در  درخواسـت،  تاریـخ  از 
مشـاهده اسـت و سـهامداران مـی تواننـد آن را از 
طریـق کارگزاری هـا بـه فـروش برسـانند یـا نـزد 
خـود نگـه دارند که در ایـن مدت سـهامداران باید 
بـرای دریافـت کـد بورسـی اقـدام کننـد تـا امکان 
فـروش سـهام در بـورس بـرای آنهـا مهیـا شـود.

بـه  اسـت  غیرمسـتقیم  سـهامداری  دوم،  روش 
گونـه ای کـه سـهامداران، سـهام عدالت خـود را در 
اختیـار شـرکت های سـرمایه گذاری اسـتانی قـرار 
می دهنـد و دیگـر قـادر بـه انتقـال سـهام عدالـت 
خـود بـه شـخص دیگـری نخواهنـد بـود و فقـط 
قادر به دریافت سـود سـاالنه سـهام خـود خواهند 

بود.

خدمـات  ارائـه  یـا  تولیـد  فعالیت هـای  میـزان 
سـاختمانی در فروردیـن امسـال، نسـبت بـه ماه 
قبـل )اسـفند( بیـش از ۴۶ درصـد کاهش یافت 
پایین تریـن میـزان در هفـت مـاه اخیـر  بـه  و 
تنـزل یافت.بـه گزارش روز یکشـنبه اتـاق تعاون 
ایـران، صنعـت سـاختمان براسـاس اسـتاندارد 
فعالیت هـای  بنـدی کلیـه  طبقـه  المللـی  بیـن 
اقتصـادی )ISIC(، بـه سـه گروه اصلی سـاخت 
بنـا، مهندسـی عمـران و فعالیـت های سـاخت و 
سـاز تخصصی سـاختمان دسـته بندی می شـود. 
در یـک تقسـیم بنـدی دیگـر، بخش سـاختمان 
شـامل دو بخـش کلی مسـکونی و غیرمسـکونی 
)تجـاری و عمرانـی( اسـت.در بخـش مسـکونی 
بـه دلیل تعطیالت نـوروزی و تداوم تعطیالت در 
نتیجـه شـیوع ویروس کرونـا و در نتیجه کاهش 
مراجعـات حضـوری بـرای خرید مسـکن، میزان 
معامالت مسـکن روند کاهشـی شـدیدی داشت 
بـه طوری کـه طبق گـزارش بانک مرکـزی میزان 
تهـران  در  مسـکونی  آپارتمان هـای  معامـالت 
نسـبت به مـاه قبـل ۸۷.۸ درصد کاهـش یافت. 
بـا این حـال قیمت مسـکن در تهران )بـه عنوان 

نمونـه آمـاری بزرگ از کل کشـور( تنها ۲.۱ درصد 
عواملـی  یافـت.  قبـل کاهـش  مـاه  بـه  نسـبت 
همچـون انتظـارات تورمی در سـال جدید، اعمال 
کاهـش نـرخ سـودبانکی و انتظـار افزایش ورود 
نقدینگـی بـه بازارهـای مـوازی نظیـر مسـکن و 
بـورس و نیـز افزایـش نـرخ ارز، موجـب عـدم 

کاهـش محسـوس قیمت مسـکن شـد.
تولیـد تجهیـزات سـاختمانی تحـت  در بخـش 
تاثیـر نوسـانات ارزی، تـداوم مشـکالت موجـود 
در حـوزه واردات مـواد اولیـه همزمـان بـا شـیوع 
ویـروس کرونـا و بسـته بـودن راه هـای مـرزی 
در  بویـژه  فیزیکـی  هـای  فعالیـت  تعطیلـی  و 
میـزان  عمـالً  فروردیـن،  ابتدایـی  هفتـه  سـه 
فعالیت هـای تولیـد و خدمـات با کاهـش زیادی 

نسـبت بـه مـاه هـای قبـل مواجـه شـد.
در بخـش عمرانـی نیـز همچنـان بواسـطه کمبود 
پرداخـت  عـدم  و  دولـت  عمرانـی  اعتبـارات 
دسـتمزد پیمانـکاران، کنـد بـودن یا تعلیـق روند 
انجـام پـروژه های عمرانـی کماکان مشـهود بود. 
بـا توجـه بـه اهمیـت ایـن بخـش در افزایـش 
اشـتغال و رشـد اقتصادی، الزم اسـت در شرایط 

کنونـی، دولـت بـا تخصیـص اعتبـارات بیشـتر 
بـه بخـش عمرانـی، زمینـه رونـق ایـن بخـش 
عـدد  گـزارش،  ایـن  سازد.براسـاس  فراهـم  را 
شـاخص کل بـا کاهـش ۴۶ درصـدی نسـبت به 
مـاه قبـل، بـر روی عـدد ۱۸.۷۵ جـای گرفـت. 
چراکـه میـزان فعالیـت هـای تولیـد و یـا ارائـه 
خدمـات سـاختمانی نسـبت بـه مـاه قبـل بیش 
از۴۶ درصـد کاهـش یافـت و بـه پاییـن تریـن 
میـزان طـی هفت مـاه اخیر تنزل یافت.از سـوی 
از مشـاغل  بسـیاری  تعطیلـی  دلیـل  بـه  دیگـر 
نیـز کاهـش قـدرت خریـد، میـزان  تولیـدی و 
سفارشـات جدیـد ۳۳درصـد کاهش داشـت. در 
نتیجـه مـواد اولیـه کمتـری نیـز خریداری شـد. 
قیمـت مـواد اولیـه در اقالمی نظیر آهـن و فوالد 
کمـی کاهـش یافـت. تعـداد نیـروی انسـانی در 
یافـت کـه  درصـد کاهـش   ۲۱ حـدود  مجمـوع 
بخشـی از آن بـه دلیـل متوقف بودن بسـیاری از 
مشـاغل و نیـز عـدم حضـور برخـی از کارکنان در 
پـی شـیوع ویروس کرونـا بود. در نتیجـه عوامل 
فـوق میـزان کارهـای معوق و ناتمـام بیش از ۲۶ 

درصـد افزایـش یافـت.
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آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 
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نوبت اول نوبت اول
مناقصه واگذاری امور تاسیسات بیمارستان سینا زرند13٩٩مناقصه واگذاری امور نگهبانی بیمارستان سینا زرند در سال 13٩٩

شـهرداری بـم در نظـر دارد مناقصـه عمومـی رفـت و روب معابـر 
سـطح شـهر را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت برگزار 
نمایـد، کلیـه مراحل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه 
تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصـه گـران و بازگشـایی پاکـت هـا از طریق 
درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس 
www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه 
گـران در صـورت عـدم عضويت قبلـی، مراحل ثبت نام در سـایت 
مذکـور و دریافـت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در 

مناقصـه محقق سـازند.
- مدت اجرای پروژه ۱۲ ماه می باشد.

 - ارائـه ضمانـت نامـه بانکـی بـه مبلـغ ۱/۲00/000/000 ریـال در وجـه 
شـهرداری بم به عنوان سـپرده شـرکت در مناقصه الزامی می باشـد.

- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است

 - سـایر اطالعـات و جزئیـات مربـوط بـه مناقصـه در اسـناد مندرج 
. است 

 - تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ۱399/۲/9 می باشد .
- مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصه از سـایت : تا سـاعت ۱7:00 

مـورخ ۱399/۲/۱7
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:تا ساعت۱7:00 مورخ ۱399/۲/۲7

- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱0:00 مورخ ۱399/۲/۲8
 اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات 
بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکـت های الـف: آدرس 
بـم- بلوار شـهید رجایی سـایت اداری- شـهرداری بم امـور قراردادها 
– تلفـن :۴۴3۴۵۲۱۴-03۴ اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهت 

انجـام مراحـل عضویت در سـامانه : مرکـز تمـاس 0۲۱-۴۱93۴ 
دفتر ثبت نام: 889۶9737-8۵۱937۶8

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

محمد بنی اسدی شهردار بم

 )نوبت دوم(

تحریم بورس ایران؛ 
شوخی یا جدی؟

وزیر اقتصاد:

بورس امالک راه اندازی 
می شود
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دو تصمیــم راهبــردی دولــت و نظــام، یعنــی عرضــه »ســهام 
شــرکتهای بــزرگ دولتــی و ســهام عدالــت« باعــث شــد بــازار 
ــل  ــران در ســال ۹۹ تبدی ــل اقتصــاد ای ــز ثق ــه مرک ــورس ب ب
ــه همیــن دلیــل اکنــون بخــش عمــده ای از بحــث  شــود. ب
هــای اقتصــادی در داخــل و خــارج بــه ســمت وضــع حــال و 

آینــده بــورس ایــران رفتــه اســت.
در ایــن میــان، پــاره ای نقطــه نظــرات و دغدغــه هــای 
منطقــی از ســوی برخــی تحلیلگــران بــا انگیــزه تقویــت نقش 
هدایتگــری و نظارتــی دولــت و بازارگــردان مطــرح مــی شــود 
بویــژه در خصــوص رشــد غیرواقعــی و حبابــی برخــی ســهم 

هــا هشــدارهایی داده مــی شــود
در کنــار بحــث و گفتگــوی کارشناســان اقتصــادی، بــازار 
ــه ســرمایه  ــه مقول ــب از دریچــه سیاســی ب ــه اغل کســانی ک
و معیشــت جامعــه نــگاه مــی کننــد، نیــز داغ شــده اســت.
بــی شــک، دوران تــازه ای در بــورس ایــران آغاز شــده اســت و 
بــا عرضــه ســهام دولتــی هــا، ســهام عدالــت و اقبــال میلیونی 
ــو مواجــه هســتیم. پوســت  ــال ن ــازاری کام ــا ب شــهروندان، ب
انــدازی و دگردیســی بــازار را بــه راحتــی مــی تــوان در حرکــت 

پرشــتاب شــاخص مشــاهده کــرد.
شــناخت ابعــاد و ماهیــت تحــول جدیــد در بــورس ایــران یک 
ضــرورت اســت. امــا متاســفانه در آن ســوی فضــای پرهیجان 
بــازار شــاهد گمانــه زنــی سیاســی عجیــب هســتیم. در همین 
گمانــه زنــی هــا اســت کــه عــده ای شــایعه »خطــر ســقوط 
ــاب قیمتــی« را مطــرح  ــا احتمــال »ترکیــدن حب ــورس« ی ب
مــی کننــد و اخیــرًا نیــز مدعــی شــده انــد کــه بــورس بعــد 
ــپ  ــم ترام ــه اقتصــادی و تحری ــی حمل ــن، ســیبل اصل از ای

خواهــد بــود
ــاره سرنوشــت بــورس ابتــدا  ایــن گمانــه زنــی سیاســی در ب
ــای  ــانه ه ــیون در رس ــای اپوزیس ــره ه ــی چه ــوی برخ از س
آنســوی آبهــا مطــرح شــد و متاســفانه ظــرف روزهــای اخیــر 
توســط برخــی از تریبونهــای داخلــی نیــز تکــرار شــده اســت
بــه طــور مثــال یکــی از فعــاالن اپوزیســیون کــه همیشــه از 
تصمیــم هــا و رویدادهــای داخلــی تصویــر فاجعــه آمیــز ارائــه 
ــورس  ــه ســازمان ب ــز مدعــی شــد ک ــار نی ــن ب ــد، ای ــی کن م
ــورس،  ــم ب ــورت تحری ــرار دارد و در ص ــم ق ــتانه تحری در اس
همــه شــرکتهای عضــو اتوماتیــک در معــرض تحریــم قــرار 

ــورس فــرو مــی پاشــد ــد و ب میگیرن
ــی  ــت مدع ــتهای دول ــان سیاس ــر از مخالف ــی دیگ ــا برخ ی
ــا شــهروند  ــا کشــاندن میلیونه ــی ب ــت روحان ــه دول شــدند ک
بــه بــازار بــورس، مــی خواهــد ســپر انســانی در برابــر تحریــم 
هــای احتمالــی ترامــپ بســازد. یعنــی هزینــه تحریــم را بــر 

طــرف مقابــل ســنگین تــر کنــد
امــا در ایــن بحــث و ادعاهــا کــه بــه نظــر مــی آیــد، عمدتــًا 
ــا انگیــزه ایجــاد تــرس و تردیــد میــان ســهامداران جدیــد  ب
ــا  ــه عمــد ی ــد واقعیــت مهــم ب ــه مــی شــود، چن ــورود ارائ ال

ســهو نادیــده گرفتــه مــی شــود:
ــاوت  ــی متف ــت و مختصات ــًا هوی ــران اساس ــورس ای اول، ب
از بورســهای شــناخته شــده بیــن المللــی دارد بنابــه همیــن 
تفــاوت ماهــوی، کمتریــن تاثیــر را از تحــوالت اقتصــاد جهانی 
مــی پذیــرد. بــه اتفاقــات همیــن ایــام کرونا نــگاه کنیــد، بارها 
شــوک تعطیلــی کرونــا باعــث کاهــش و ســقوط ارزش ســهام 
بازارهــای نیویــورک، لنــدن یــا هنــگ کنــگ شــد بــی آنکــه در 

بــورس تهــران اتفــاق مهمــی رخ دهــد.
دوم، اغلــب مبــادالت مالــی ایــران بــا کشــورهای دیگــر هــم 
اکنــون تحــت تحریــم قــرار دارد. بنابرایــن حتــی در صــورت 
ــاق خاصــی رخ  ــد از ســوی ترامــپ، اتف ــم جدی اعــالم تحری

نخوهــد داد
ــی،  ــگویان سیاس ــالف پیش ــرمایه، برخ ــازار س ــران ب تحلیلگ
ــهام  ــدن س ــی آم ــا و حت ــی ه ــزرگ دولت ــهام ب ــه س عرض
عدالــت بــه بــورس را اتفاقــی مثبــت مــی بیننــد. زیــرا 
خروجــی و نتیجــه ایــن اتفاقــات، در بلنــد مــدت بــه توســعه 
و عمــق یافتــن بــازار منجــر مــی شــود ضمــن آن کــه مجــوز 
باالتریــن مقــام نظــام بــرای عرضــه ســهام عدالــت، تضمینــی 
مهــم بــرای ایمنــی بــازار و آرامــش خاطــر ســهامداران اســت.
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لزوم برگشت آثار توقیف شده
 در اتریش

معاون میراث فرهنگی کشور : اشیای باستانی در صندوق 
امانات کشور اتریش، به طور یقین متعلق به حوزه جغرافیایی 

و تاریخی ایران است که باید به کشور بازگردانده شود.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
12  تا  17دنبال کنید

وضعیت نگران کننده سفید 
عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری های عفونی وزارت بهداشت می گوید 

اپیدمی را پشت سر گذاشته ایم اما رنگ بندی مردم و مسئوالن را به اشتباه می اندازد

اقلیـم  تغییـر  بین الدولـی  هیـات  ملـی  مرجـع  دبیـر 
گفـت: بارش هـای خـوب دو سـال اخیـر نشـان دهنده 
نیسـت. ترسـالی  بـه  ورود  یـا  خشکسـالی ها   پایـان 
صـادق ضیاییـان بـا بیـان این مطلـب گفـت: زمانی که 
می خواهیـم تغییـرات اقلیمـی را بررسـی کنیـم بایـد 
یـک دوره زمانـی حداقـل ۳۰ سـاله را در نظـر بگیریـم. 
در مـورد وضعیـت بارش هـا در ایـران نیـز بایـد گفت که 
بارش هـای خـوب دو سـال اخیـر نشـان دهنده پایـان 
خشکسـالی ها یـا ورود بـه ترسـالی نیسـت. در طـول 
در کشـور سـال های  مـا  اقلیمـی گذشـته،  سـال های 
بـر اسـاس  را تجربـه کرده ایـم و  خشـک و ترسـالی 
آن یـک میانگیـن عـددی بـارش بـرای ایـران در نظـر 
گرفته ایـم بنابـر این صـرف اینکه بارش ها طی دو سـال 
اخیر بیشـتر از حـد میانگین بوده اسـت نمی توان گفت 
که اقلیم ما عوض شـده  و وارد دوره ترسـالی شـده ایم.
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مجوز »سفر« صادر 
شده است؟

دو هفته از رفع محدودیت تردد بین استانی 
می گذرد، آمار مرکز مدیریت راه های کشور 
افزایش تردد در جاده ها را نشان می دهد، 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 

دستی نیز طرح »سفر منفرد و هوشمند« را 
به ستاد ملی مدیریت کرونا پیشنهاد کرده 

است؛ آیا دوباره سفرها برقرار خواهد شد؟

تغییر اکوسیستم 
منطقه با احیای تاالب 

جازموریان
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 

کرمان گفت: اهمیت تاالب جازموریان در 
اکوسیستم منحصر به فرد منطقه به حدی 

است که خبر آبگیری صد درصدی این تاالب 
تحولی جدی در جنوب کرمان محسوب 

می شود که می تواند در دراز مدت موجب 
احیای دوباره محیط زیست منطقه شود.
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یادداشت  مهمان
سیدحمیدرضا علوی

تهران
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دبیر مرجع ملی هیات 
بین الدولی تغییر اقلیم:برای 
بررسی تغییرات اقلیمی باید 
یک دوره زمانی حداقل 
۳۰ ساله را در نظر بگیریم

فرضیه ورود ایران به 
ترسالی رنگ باخت
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فرصت 3 روزه دادگاه به نجفی برای ارائه الیحه دفاعی
وکیل مدافع محمدعلی نجفی از اخذ آخرین دفاع از موکلش در دور سوم رسیدگی به پرونده خبر داد.
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وضعیت نگران کننده سفید 
عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری های عفونی وزارت بهداشت می گوید اپیدمی را پشت سر گذاشته ایم 

اما رنگ بندی مردم و مسئوالن را به اشتباه می اندازد

روز گذشــته ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا 
وضعیــت تعــدادی از شــهرهای کشــور 
را ســفید اعــالم کــرد. شهرســتانی در 
ــرار دارد  ــر( ق ــم خط ــفید )ک ــت س وضعی
کــه طــی ۲ هفتــه اخیــر هــر دو شــرط زیر 

ــد. ــته باش را داش
ــتری  ــزان بس ــط می ــک: متوس ــرط ی ش
نفــر  هــزار   ۱۰۰ هــر  ازای  )بــه  روزانــه 
جمعیــت(: حداکثــر ۱، مثال در شهرســتانی 
بــا جمعیــت ۲۰۰ هــزار نفــر، متوســط 

روزانــه ۲ بیمــار بســتری باشــد.
بســتری  تعــداد  متوســط   :  ۲ شــرط 
روزانــه آن شهرســتان حداکثــر یــک بیمــار 
باشــد. یعنــی حداکثــر ۱۴ بســتری در 
ــامل  ــه -ش ــول دو هفت ــتان در ط شهرس
مــوارد مشــکوک و قطعــی- داشــته باشــد.
این هــا شــروطی هســتند کــه معیــار 
اعــالم  ســفید  بــرای  بهداشــت  وزارت 
کــردن تعــدادی از شهرســتان های کشــور 
بوده انــد. در اطالعیــه همچنیــن آمــده 
ــدون  ــای ب ــه معن ــت ســفید ب ــه وضعی ک

ــت. ــتان نیس ــودن شهرس ــره ب مخاط
بــا  مبــارزه  کشــوری  کمیتــه  عضــو 
بیماری هــای عفونــی وزارت بهداشــت امــا 

ــه صــورت  ــدی شــهرها ب ــد رنگ بن می گوی
ــده اســت و  ــز، ســفید و زرد گمراه کنن قرم
باعــث افزایــش تــردد بــه شــهرها و انتقال 
ــق  ــه مناط ــر ب ــق آلوده ت ــاری از مناط بیم

ــود. ــا می ش ــه کرون ــوده ب ــر آل کمت
ــب  ــن مطل ــان ای ــا بی ــی ب ــعود مردان مس
اظهــار کــرد: اپیدمــی کرونــا فروکــش 
ــوارد  ــت. م ــه اس ــن نرفت ــا از بی ــرده ام ک
ابتــال رو بــه افزایــش بــود کــه رونــد 
کاهشــی گرفتــه اســت. در اکثــر شــهرهای 
ایــران پیــک اپیدمــی کرونــا را پشــت ســر 
ــه  ــهرها ب ــدی ش ــا رنگ بن ــته ایم ام گذاش
صــورت رنــگ ســفید، زرد و قرمــز نــه تنهــا 
ــد  ــدارد، بلکــه می توان هیــچ اثــر مثبتــی ن

مــردم و مســئوالن را بــه اشــتباه بینــدازد 
ــد. ــط بده ــی غل و راهنمای

مردانــی گفــت: بــه عنــوان مثــال اگــر بــه 
مــردم بگوییــم خوزســتان یــا آذربایجــان 
غربــی ســفید اســت، عــده ای از مــردم بــا 
خــود می گوینــد کــه آنجــا خبری نیســت 
اســتان های  ایــن  بــه  می توانیــم  و 
کم خطــر ســفر کنیــم. ممکــن اســت 
ــند و  ــروس باش ــل وی ــراد ناق ــن اف همی
ــد  ــه آن اســتان منتقــل کنن بیمــاری را ب
ــدودی  ــوارد مع ــداد م ــه تع ــتانی ک و اس
ــا مــوج جدیــد  ــا داشــت، حــاال ب از کرون

ــود. ــه می ش ــا مواج ــی کرون اپیدم
وی تاکیــد کــرد: علــت رنگ بندی شــهرها 
را متوجــه نمی شــوم. شــاید بــا ایــن روند 
می خواهنــد مــدارس یــا مســاجد را بــاز 
کننــد. بــه هــر حال مــن در کمیتــه علمی 

ســتاد ملــی کرونــا هســتم و دوســتان در 
کمیتــه اجرایــی در مــورد بازگشــایی ها 
ــد  ــن رون ــا ای ــد ام ــری می کنن تصمیم گی

ــت. ــده اس ــایی ها نگران کنن بازگش
طــرح  بــا  مــردم  گفــت:  مردانــی 
ــد  ــکاری کردن ــی هم ــذاری فیزیک فاصله گ
ــردم  ــه م ــات ب ــی اقدام ــی برخ ــا گاه ام
اطالعــات و پیــام غلــط می دهــد و بــه 
نظــر مــن ســفید و زرد و قرمــز کــردن 
پاســخگوی شــرایط کرونایــی  شــهرها 
ــد دســتاوردهای  کشــور نیســت و می توان

ــد. ــراب کن ــم خ ــی را ه قبل

وضعیت شهرهایی 
مثل رشت و قم

بــا  مبــارزه  کشــوری  کمیتــه  عضــو 
بهداشــت  وزارت  عفونــی  بیماری هــای 

ادامــه داد: بــا همــکاری مــردم، مــوارد 
ــده  ــن آم ــتان ها پایی ــاری در بیمارس بیم
مــوارد  تاکنــون  اســتان هایی کــه  امــا 
زیــادی از کرونــا نداشــتند، بــا عــادی 
شــدن شــرایط احتمــاال دوبــاره بــا افزایش 
مــوارد بیمــاری مواجــه می شــوند. چنانکــه 
در برخــی اســتان ها ماننــد خوزســتان 
آن  در  بیمــاری  مــوارد  می گفتنــد  کــه 
کــم اســت، شــاهد رونــد افزایــش دوبــاره 
ــا در بیمارســتان ها هســتیم  بیمــاران کرون
کــه  اســتان هایی  از  یکــی  اکنــون  و 
بیشــترین شــیوع کرونــا را دارد، خوزســتان 

ــت. اس
مردانــی گفــت: در اســتانی کــه قبــال تعــداد 
ــا مبتــال شــده اند،  ــه کرون کمــی از افــراد ب
ــد.  ــادی دارن ــردم آنتی ب ــی از م ــداد کم تع
ــدود  ــر مح ــد نف ــر چن ــی اگ ــن حت بنابرای
ــا بــه ایــن اســتان برونــد،  مبتــال بــه کرون

پخــش  ویــروس  ایــن  زود  خیلــی 
می شــود و مــوارد بیمــاری افزایــش پیــدا 

می کنــد.
ــا  ــی کرون ــاز اپیدم ــوز در ف ــزود: هن وی اف
ــه  ــد و توصی ــن تاکی ــتیم و مهم تری هس
ــل  ــه حداق ــا را ب ــه تردده ــت ک ــن اس ای
برســانیم. ویــروس کرونــا ویروســی اســت 
ــادی آن را نداشــته  ــردی آنتی ب ــه هــر ف ک

ــود. ــال می ش ــه آن مبت ــد، ب باش
مردانــی گفــت: در شــهرهایی مثل رشــت و 
قــم کــه در ابتــدای اپیدمــی کرونــا فاجعــه 
اتفــاق افتــاد، اکنــون عــده قابــل توجهــی 
شــده اند.  مصــون  و  مبتــال  مــردم  از 
ــاری در  ــوج بیم ــاره م ــر دوب ــن اگ بنابرای
اتفــاق بیفتــد، دیگــر  ایــن اســتان ها 
شــاهد افزایــش فاجعه بــار نخواهیــم بــود. 
چــون اکثریــت مــردم احتمــاال آنتی بــادی 

ــد. دارن

از  یکــی  گفــت:  رئیس جمهــور 
ــا  ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــنهادات س پیش
مــدارس  کــه،  اســت  ایــن  کرونــا 
بــا  یــا کــم خطــر  مناطــق ســفید 
حفــظ پروتکل هــای بهداشــتی از ۲۷ 

شــود. بازگشــایی  اردیبهشــت 
روحانــی  حســن  االســالم  حجــت 
رئیس جمهــور صبــح روز )یکشــنبه( در 
ــا  ــا کرون ــه ب ــی مقابل جلســه ســتاد مل
اظهــار داشــت: امیــدوار هســتم بــا 

ــردم از مشــکل  ــردم، م ــر م ــای خی دع
و مصیبــت ایــن ویــروس رهایــی پیــدا 
کننــد. بــه هــر حــال ذکــر او دوا و یــاد 

او شفاســت.
ــد و شــفای  ــام خداون وی ادامــه داد: ن
ــه در  ــت و هم ــت اوس ــه دس ــی ب اصل
ــر خواهــد  ــه تغیی ــر از ثانی ــه و کمت ثانی
ــا، تضــرع،  ــدوار هســتیم دع ــرد. امی ک
ــع  ــد واق ــه مــردم مفی ــل و توج توس
شــود و مــورد قبــول حــق قــرار گیــرد و 

زحماتــی کــه پزشــکان و پرســتاران مــا 
کشــیدند، ســریع تر بــه نهایــت رســیده 
ــه  ــی برســیم ک ــه مطلوب ــه نقط ــا ب و م
زندگــی بــرای مــردم ســهل تر و راحــت 
تــر شــود.رئیس جمهــور گفــت: اوالً 
می خواهــم از مــردم بزرگــوار بــه خاطــر 
همــکاری و همراهــی شــأن تشــکر کنم. 
امــروز وزارت بهداشــت و درمــان در 
ــی  ــه پروتکل های ــرد ک ــالم ک جلســه اع
کــه بــه مــردم و صنــوف اعــالم شــده، 
بــه طــور متوســط در کشــور حــدود ۸۳ 
درصــد مراعــات شــده و در بعضــی 
در  و  درصــد   ۹۲ تــا  شهرســتان ها 
برخــی از شــهرها حــدود ۸۰ درصــد 

ــه اســت. ــرار گرفت ــات ق ــورد مراع م

مدارس درمناطق کم خطر 
بازگشایی می شود

وزیر اقتصاد:
بورس امالک راه اندازی می شود

ــورس مســتقل  ــه امســال ب ــالم اینک ــا اع ــی ب ــور اقتصــادی و دارای ــر ام وزی
امــالک راه انــدازی می شــود، گفــت: 3 صنــدوق بــزرگ قابــل معاملــه بورســی 

ــود. ــه می ش ــورس عرض ــی در ب ــرکت های دولت ــب از ش مرک
فرهــاد دژپســند در حاشــیه نشســت بررســی فرصت هــای اســتفاده از 
ــگاران  ــع خبرن ــا در جم ــی بنگاه ه ــن مال ــرای تأمی ــرمایه ب ــازار س ــت ب ظرفی
اعــالم کــرد: بــورس امــالک و مســکن بــه زودی راه انــدازی می شــود و امــالک 
ــم. ــذار می کنی ــالک واگ ــورس مســتقل ام ــق ب ــم از طری ــت را           ه ــازاد دول م

وی گفــت: قانــون گــذار بــه دولــت اجــازه داده اســت امســال 65 هــزار میلیــارد 
تومــان درآمــد از محــل واگذاری هــا بــه دســت آورد. دژپســند هــم چنیــن در 
پاســخ بــه ایــن ســوال کــه مجمــوع ارزش دارایی هــای دولــت چقــدر اســت، 
گفــت: ماشــاءهللا ارزش دارایی هــای دولــت زیــاد اســت و بــرآوردی کــه شــده 
ــاختمان  ــالً س ــود. مث ــرآورد می ش ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــزار ه ــش از 7 ه بی
ــذاری  ــل واگ ــه قاب ــه البت ــا ارزشــی اســت ک ــک ب ــی مل وزارت اقتصــاد دارای
نیســت. اگــر 20 درصــد دارایی هــای دولــت قابــل واگــذاری باشــد، 1400 هــزار 
میلیــارد تومــان بــرآورد می شــود کــه بــا تجدیــد ارزیابــی ایــن رقــم بیشــتر 

ــود.       ــم می ش ه

ته
نک

انجام یک مطالعه مهم در وزارت بهداشت
بایـد مطالعـه آنتی بـادی بـرای مـردم ایـن اسـتان ها انجام 
شـود تـا وضعیـت واقعـی را دربـاره میـزان مصونیـت افراد 
متوجـه شـویم. در تعـدادی از بیمارسـتان های تهـران ایـن 
مطالعـه انجـام شـده و مشـخص شـده اسـت که بیـن ۶0 تا 
70 درصـد پرسـنل ایـن بیمارسـتان ها بـه کرونـا مبتال شـده 
و مصونیـت پیـدا کرده اند.خیلـی از کشـورها ایـن مطالعـه را 
بـرای مـردم انجـام داده و متوجـه شـده اند کـه بـه عنـوان 
مثـال ۱۵ درصـد کل مردم بـدون اینکه هیچ عالمتی داشـته 
باشـند، ویـروس کرونا را گرفته انـد و آنتی بادی در بدن شـان 
دارند.یـک مطالعـه خیلـی وسـیع بـه سرپرسـتی دکتـر رضـا 
ملـک زاده معـاون تحقیقات و فنـاوری وزارت بهداشـت برای 
بـرآورد میـزان شـیوع و مصونیـت افـراد بـه کرونا در کشـور 
در حـال انجـام اسـت کـه هـم در بیـن افـراد عـادی و هـم 
وابسـتگان بیمـاران و هـم پرسـنل پزشـکی انجـام می شـود 
و نشـان می دهـد کـه چنـد درصد بـه ویـروس کرونـا مبتال 

شـده اند. بـه زودی جـواب آن منتشـر می شـود.

گزارش
پیام ما

آموزشسیاست

۲۰ درصد سواالت امتحانی انتخابی استنظارت استصوابی، فرآیندی بدون مرز نیست
فرهنگــی  کمیســیون  عضــو 
نظــارت  گفــت:  مجلــس 
اســتصوابی امــر بــدون مــرزی 
در چارچــوب  بلکــه  نیســت، 
ــا  ــن معن ــه ای ــود، ب ــی ش ــد اجرای ــون بای ــن قان همی
ــی  ــت. عل ــن اس ــه معی ــتعالم چهارگان ــع اس ــه مراج ک
ــی مجلــس شــورای اســالمی  ــری در نشســت علن مطه
در جریــان بررســی طــرح اصــالح برخــی قوانیــن راجــع 
بــه انتخابــات ریاســت جمهــوری، مجلــس شــورای 
ــا  ــت ب ــور در مخالف ــالمی کش ــوراهای اس ــالمی و ش اس
ــارت  ــذف عب ــر ح ــی ب ــی مبن ــیدعلی ادیان ــنهاد س پیش
ــت:  ــور گف ــرح مذک ــاده ۲ ط ــون« از م ــن قان ــق ای »طب

ــزارش  ــا آن را در گ ــود، م ــذف ب ــل ح ــاده ۲ قاب ــر م اگ
کمیســیون حــذف می کردیــم. بــر اســاس تفســیر 
ــارت  ــی، نظ ــون اساس ــل ۹۹ قان ــان از اص ــورای نگهب ش
شــورای نگهبــان بــر انتخابــات مختلــف اســتصوابی 
ــد  ــه تایی ــی از جمل ــوده و شــامل تمــام مراحــل اجرای ب
ــا نمی توانســتیم  ــن م ــا می شــود، بنابرای و ردصالحیت ه
ــران، ری،  ــردم ته ــده م ــاده را حــذف کنیم.نماین ــن م ای
شــمیرانات، اسالمشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای 
اســالمی افــزود: خواســت بنــده و بســیاری از نماینــدگان 
ــود، امــا ایــن  حــذف کلمــه اســتصوابی در ایــن مــاده ب
تفســیر بــه امضــای مرحــوم آیــت هللا محمــدی گیالنــی 

ــت. ــیده اس ــال ۷۸ رس در س

ــرورش  ــوزش و پـ ــر آمـ وزیـ
امتحانـــات  در  گفـــت: 
ـــرار  ـــم ق ـــه دوازده ـــی پای نهای
ــواالت  اســـت ۸۰ درصـــد سـ
از محتـــوای آموزشـــی حضـــوری و تدریـــس شـــده 
باشـــد و ۲۰ درصـــد ســـواالت نیـــز بـــر اســـاس 
ـــرح  ـــی ط ـــورت انتخاب ـــه ص ـــوری و ب ـــوزش غیرحض آم

ــود. شـ
ــگاران  ــع خبرنـ ــی در جمـ ــی میرزایـ ــن حاجـ محسـ
افـــزود: پیـــش از تعطیلـــی مـــدارس ۸۰ درصـــد 
ـــد و  ـــه ش ـــوری ارائ ـــم حض ـــه دوازده ـــوزش در پای آم
ـــه  ـــازی ب ـــورت مج ـــه ص ـــز ب ـــده نی ـــد باقیمان ۲۰ درص

دانـــش آمـــوزان آمـــوزش داده شـــد.
ــم  ــه دوازدهـ ــی پایـ ــات نهایـ ــزود: در امتحانـ وی افـ
قـــرار اســـت ۸۰ درصـــد نمـــره بـــر اســـاس همـــان 
ــد  ــد و ۲۰ درصـ ــوری باشـ ــوزش حضـ ــد آمـ ۸۰ درصـ
ســـواالت نیـــز بـــر اســـاس آمـــوزش غیرحضـــوری و 
بـــه صـــورت انتخابـــی طـــرح شـــود. وزیـــر آمـــوزش 
ــوال مشـــترک  ــرد: ۱۰ سـ ــان کـ و پـــرورش خاطرنشـ
نیـــز طـــرح می شـــود کـــه پنـــج ســـوال از محتـــوای 
۸۰ درصـــد دروس حضـــوری اســـت و ۵ ســـوال 
ـــازی  ـــوزش مج ـــد آم ـــوای ۲۰ درص ـــز از محت ـــر نی دیگ
ـــن  ـــدام از ای ـــر ک ـــه ه ـــه پاســـخگویی ب ـــود ک ـــد ب خواه

دو دســـته بـــا انتخـــاب دانـــش آمـــوز اســـت.

رنا
 ای

س:
عک

جامعهدولت

برگزاری راهپیمایی روز قدس بستگی به شرایط کشور در کرونا داردجزییات تسهیالت حمایتی دولت برای محرومان
ــاه اجتماعــی گفــت: طــرح  ــاون کار و رف ــر تع وزی
اعتبــار مصــرف کننــده در مــاه هــای آتــی بــا 
ــی، وزارت  ــام بانک ــزی، نظ ــک مرک ــکاری بان هم
و سیســتم  وزارت صمــت  دارایــی،  و  اقتصــاد 
ــک تقاضــا در  ــدف تحری ــا ه ــی ب ــد و توزیع تولی
کشــور اجــرا مــی شــود و می توانــد کمــک شــایان توجهــی بــه تحریــک 
ــی  ــای ایران ــد کااله ــازار تولی ــرای ب ــن ب ــاد تقاضــای مطمئ ــا و ایج تقاض
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــه رادیوی ــک برنام ــریعتمداری در ی ــد.محمد ش باش
دولــت بــا شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور تاکنــون تصمیمــات مختلفــی 
را اتخــاذ کــرده اســت، افــزود: بــرای حمایــت عمومــی از تمامــی اقشــار 
ــدی  ــاز واحدهــای تولی ــن نی ــرای تامی ــد ب ــدرت خری ــه افزایــش ق جامع
ــه تامیــن معیشــت خانوارهــای متوســط و ضعیــف  و همچنیــن کمــک ب
در جامعــه اقدامــات خوبــی در مملکــت انجــام شــده اســت. بــرای 
مثــال دولــت بــرای ۷۶ میلیــون و ۳۰۰ هــزار نفــر در قالــب ۲۰۴ میلیــون 
ــک  ــار ی ــد اعتب ــه اســتفاده می کنن ــه حســاب یاران ــه از مجموع ــوار ک خان
ــه اول و دوم آن  ــه مرحل ــرد ک ــن ک ــنه معی ــی قرض الحس ــون تومان میلی

تــا بــه امــروز پرداخــت شــده است.شــریعتمداری تصریــح کــرد: تاکنــون 
نزدیــک بــه ۱۹ میلیــون و ۴۰۰ تــا ۱۹ میلیــون و ۵۰۰ هــزار نفــر از مجموعــه 
ــنه  ــرض الحس ــهیالت ق ــن تس ــت ای ــمول دریاف ــی مش ــای ایران خانواره

شــده اند.
وی ادامــه داد: جــدا از ایــن، ســه میلیــون خانــواده کــه از حداقــل 
ــد تحــت پوشــش  ــا در ســطح کشــور برخــوردار بودن ــا و هزینه ه درآمده
ــوار  ــه ازای خان ــت ب ــه ای دول ــی یاران ــزار تومان ــا ۶۰۰ ه ــای ۲۰۰ ت کمک ه
تــک نفــره، پنــج نفــر و بــه بــاال قــرار گرفته اند.وزیــر  کار و رفــاه 
اجتماعــی گفــت: ایــن رقــم در اســفند و فروردیــن مــاه پرداخــت شــده و 
در مــاه مبــارک رمضــان بــه صــورت مضاعــف انجــام خواهــد شــد. بدیهــی 
اســت کــه در ماه هــای اردیبهشــت و خــرداد ســال جــاری نیــز ایــن ســه 
ــوردار  ــت برخ ــی دول ــزار تومان ــا ۶۰۰ ه ــه ۲۰۰ ت ــوار از یاران ــون خان میلی
ــبختانه  ــت: خوش ــی گف ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــد. وزی ــد ش خواهن
ســه و نیــم میلیــون بســته غذایــی و کمــک حمایــت معیشــتی از طــرف 
ــه اول  ــد در نیم ــرار دادن ــار ســپاه ق ــران در اختی ــه خی ســپاه و کمکــی ک
مــاه مبــارک رمضــان بیــن نیازمنــدان سراســر کشــور توزیــع شــده اســت.

ــه  ــا روزهــای منتهــی ب نصــرت هللا لطفــی گفــت: ت
روز قــدس تصمیــم قطعــی در مــورد چگونگــی 
ــم  ــالم نمی کنی ــدس را اع ــی ق ــزاری راهپیمای برگ
ــورد  ــم شــرایط بهداشــتی کشــور در م ــد ببینی و بای
ــی  ــه اســت. نصــرت هللا لطف ــا چگون موضــوع کرون
ــوری  ــه کش ــالمی در جلس ــات اس ــی تبلیغ ــورای هماهنگ ــام ش ــم مق قائ
ــدس  ــی ق ــه روز جهان ــان اینک ــا بی ــدس ب ــی ق ــزاری مراســم روز جهان برگ
ــر اســت، در مــورد چگونگــی برگــزاری راهپیمایــی قــدس در  تعطیــل ناپذی
ســال جــاری بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور گفــت: در مــورد 
ــرح  ــی مط ــدس در کشــور پیشــنهادات مختلف ــی بزرگداشــت روز ق چگونگ
شــده اســت و بایــد در مــورد ایــن پیشــنهادات تصمیــم گیــری شــود. لطفــی 
بــا بیــان اینکــه بزرگداشــت مراســم روز جهانــی قــدس بــا پایبنــدی کامــل 
ــا و رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی برگــزار  ــی کرون ــات ســتاد مل ــه مصوب ب
ــی در  ــم قطع ــدس تصمی ــه روز ق ــی ب ــای منته ــا روزه ــزود: ت می شــود، اف
ــتان ها  ــتان ها و شهرس ــدس در اس ــی ق ــزاری راهپیمای ــی برگ ــورد چگونگ م
را اعــالم نمی کنیــم و بایــد ببینیــم شــرایط بهداشــتی کشــور در مــورد 

ــه اســت. ــا چگون موضــوع کرون
ــم نســخه واحــدی را  ــه شــرایط موجــود، نمی توانی ــا توجــه ب ــزود: ب وی اف
بــرای تمــام کشــور در مــورد چگونگــی برگــزاری روز قــدس داشــته باشــیم و 

بایــد متناســب بــا شــرایط در هــر منطقــه تصمیــم گیــری کنیــم.
ــی، اســتفاده از فضــای مجــازی  ــی خودروی لطفــی ســه پیشــنهاد راهپیمای
و راهپیمایــی زنجیــره انســانی را در خصــوص برگــزاری مراســم روز جهانــی 
قــدس امســال دانســت و گفــت: مــا بایــد بدانیــم کــه روز جهانــی قــدس 
ــی )ره(  ــام خمین ــت ام ــم بزرگداش ــد مراس ــت و مانن ــی اس ــک روز جهان ی
ــد  ــا تاکی ــی ب ــم. لطف ــل کنی ــا آن را تعطی ــه م ــی نیســت ک مناســبت داخل
ــا و وزارت  ــا کرون ــا توجــه بــه تصمیمــات ســتاد ملــی مبــارزه ب ــر اینکــه ب ب
ــده  ــیم ش ــز تقس ــفید، زرد و قرم ــف س ــق مختل ــه مناط ــور ب ــت کش بهداش
گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه ایــن تقســیم بنــدی هــا را داریــم و در مناطــق 
ســفید نمــاز جمعــه برگــزار و مســاجد بــاز می شــود، در ایــن شــهرها 
ــهرها  ــن ش ــی در ای ــه راهپیمای ــیم، البت ــته باش ــی داش ــم راهپیمای می توانی
برخــالف ســال های گذشــته بعــد از نمــاز جمعــه و بــا رعایــت اصــول 

ــود. ــزار می ش ــتی برگ بهداش

رنگ بندی شهرها به صورت قرمز، سفید و زرد گمراه کننده است و باعث افزایش تردد به شهرها می شود

در هفتـاد و چهارمیـن روز پـس از شـیوع کرونـا در کشـور 
ایـن  بـه  نفـر   ۹۷۴۲۴ بهداشـت  وزارت  اعـالم  براسـاس 
بیمـاری مبتـال شـده اند کـه از ایـن تعـداد ۶۲۰۳ نفـر فـوت 
زالـی«  »علیرضـا  یافته انـد.  بهبـود  نفـر   ۷۸۴۲۲ و  شـده 
رییـس سـتاد مقابلـه بـا کرونـا در کالنشـهر تهران بـا اعالم 
اینکـه تعـداد بسـتری های بیسـت و چهار سـاعت گذشـته 
نسـبت بـه روز قبل تـر از آن ۲ درصد کاهش داشـته ، تاکید 
کـرده اسـت؛ آن چیـزی که امروز مهم اسـت، توجـه به این 
نکتـه اسـت کـه شـرایط اپیدمـی در تهـران و سـایر شـهرها 
بـه صـورت شـکننده تلقی شـود زیـرا هـر گونه تغییـر رفتار 

می توانـد، مـا را بـا مشـکل مواجـه کنـد.

وزیـر آمـوزش و پـرورش و نماینـدگان مجلـس شـورای 
اسـالمی مشـکالت شـبکه شـاد را بررسـی کردنـد.

میرحمایـت میـرزاده در گفت وگـو بـا خبرنـگار سیاسـی 
وزیـر  ایرنـا خاطرنشـان کـرد: محسـن حاجی میرزایـی 
در   - یکشـنبه   - وی  معاونیـن  و  پـرورش  و  آمـوزش 
کمیسـیون آموزش و تحقیقات مجلس شـورای اسـالمی 
حضـور پیـدا کردند و به سـواالت نمایندگان پاسـخ دادند.
وی، مشـکالت ناشـی از شـبکه شـاد را یکـی از مباحـث 
و گفـت:  عنـوان کـرد  ایـن کمیسـیون  در  مطـرح شـده 
نماینـدگان مشـکالتی کـه دانـش آمـوزان، خانـواده  هـا و 
معلمـان در اسـتان های مختلف دارند را بـه وزیر آموزش 
و پـرورش منعکـس کردنـد از جملـه اینکـه اینترنـت در 

برخـی مناطـق وجـود نـدارد یـا اینکـه ضعیف اسـت.

نماینـده مـردم تهـران در مجلـس شـورای اسـالمی از وزارت 
امورخارجـه خواسـت تـا وضعیت ادامه بازداشـت »سـیروس 
عسـگری« دانشـمند بازداشت شـده در آمریـکا را پیگیـری 
کـرده و در این زمینه روشـنگری کند.»مصطفی کواکبیان« در 
جلسـه علنی روز یکشـنبه مجلس شـورای اسـالمی در تذکر 
شـفاهی در انتقـاد بـه اعـالم تاریـخ پایـان جلسـات صحـن 
مجلـس دهـم توسـط اکبـر رنجبـرزاده نماینـده اسـدآباد در 
مجلـس، اظهـار کرد: آخرین جلسـه صحن مجلـس دهم در 
تاریـخ ۳۰ اردیبهشـت مـاه برگـزار می شـود که ایـن تاریخ در 
رسـانه ها نیز اشـتباه منتشر شده اسـت. نماینده مردم تهران، 
ری، شـمیرانات، اسالمشـهر و پردیـس در مجلـس شـورای 
اسـالمی افـزود: تمدیـد تحریم های تسـلیحاتی در سـازمان 
ملـل عواقب بسـیار ناخوشـایندی بـرای آمریـکا و قدرت های 

اروپایـی دربـر خواهـد داشـت کـه باید مواظب باشـند.

97۴۲۴ مبتال و ۶۲03 
فوتی کرونا

بررسی مشکالت برنامه 
شاد در کمیسیون آموزش

بررسی وضعیت دانشمند 
بازداشت شده ایرانی
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دریاچهتاالب

احیای کامل اکولوژیک دریاچه ارومیه تا سال ۱۴۰۶تغییر اکوسیستم منطقه با احیای تاالب جازموریان

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان 
جازموریـان  تـاالب  اهمیـت  کرمـان گفـت: 
منطقـه  فـرد  بـه  منحصـر  اکوسیسـتم  در 
صـد  آبگیـری  خبـر  اسـت کـه  حـدی  بـه 
درصـدی ایـن تـاالب تحولـی جـدی در جنـوب کرمـان محسـوب می شـود 
کـه می توانـد در دراز مـدت موجـب احیـای دوبـاره محیـط زیسـت منطقـه 
آخریـن  دربـاره  ایلنـا،  خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  شـاکری  شـود.مرجان 
آب  مسـئوالن  طبـق گفتـه   داشـت:  اظهـار  جازموریـان،  تـاالب  وضعیـت 
ایـن  اخیـر درحـال حاضـر  پیوسـته و سـنگین  بارش هـای  بـا  منطقـه ای 
تـاالب صددرصـد آبگیـری شـده اسـت و در شـرایط مطلوبـی قـرار دارد.
وی افـزود: اهمیـت جازموریـان در اکوسیسـتم منحصـر بـه فـرد اسـتان 
کرمـان کـه بـا محدودیت هـای منابـع آبـی روبروسـت بـه حـدی اسـت کـه 
خبـر آبگیـری صددرصـدی جازموریـان یـک تحول جـدی در جنوب اسـتان 
کرمـان محسـوب می شـود که می توانـد در دراز مدت موجـب احیای محیط 
زیسـت منطقـه شود.شـاکری ادامـه داد: ایـن تـاالب در حـوزه مشـترک 2 

اسـتان کرمـان و سیسـتان و بلوچسـتان قـرار دارد که 52 درصـد این تاالب 
در کرمـان و 48 در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان قـرار دارد. ایـن تـاالب 
در زمان هـای قدیـم از سرشـاخه های هلیـل رود و بمپـور تغذیـه می کـرد 
و قطعـا بـا ایجـاد سـازه های هیدرولیکـی مثـل سـد جیرفـت در باال دسـت 
تاثیـرات زیـادی بـر روی خشکسـالی تـاالب جازموریـان طـی سـال هـای 
گذشـته داشـت. وی افـزود: 91 مسـیل آب در اسـتان کرمـان وارد تـاالب 
جازموریـان مـی شـوند کـه بـا توجـه بـه خشکسـالی های متوالـی 2 دهـه 
اخیـر قطعـا تاثیـرات زیـادی در خشکسـالی منطقه داشـته اسـت. عالوه بر 
ایـن موضـوع وجـود چاه هـای مجـاز و غیر مجـاز مربـوط به کشـاورزی نیز 
در کـم آبـی تـاالب بـی تاثیـر نبـوده اسـت.مدیرکل حفاظت محیط زیسـت 
اسـتان کرمـان عنـوان کـرد: مـردم بومـی سـاکن اطـراف تـاالب جازموریان 
بـرای معیشـت و مصـارف کشـاورزی از آب تاالب اسـتفاده مـی کنند و اگر 
قـرار باشـد زمانـی از ایـن اقـدام آنها جلوگیـری شـود حتما بایـد جایگزین 
معیشـتی بـرای ایـن مـردم در نظـر گرفتـه شـود کـه البتـه در کرمـان ایـن 

طـرح تهیـه شـده و در دسـت بررسـی اسـت.

مدیـــر دفتـــر برنامه ریـــزی و تلفیـــق 
ســـتاد احیـــای دریاچـــه ارومیـــه گفـــت: 
تـــراز آب دریاچـــه ارومیـــه طـــی امســـال 
ـــانتیمتر  ـــته ۱۳ س ـــال گذش ـــه س ـــبت ب نس
ـــی  ـــال آب ـــی س ـــا ط ـــه بارش ه ـــت ک ـــن درحالیس ـــت ای ـــه اس ـــش یافت افزای
ـــته ۳۰  ـــال گذش ـــه س ـــبت ب ـــه نس ـــه ارومی ـــز دریاچ ـــه آبری ـــاری در حوض ج

ـــت. ـــده اس ـــر ش ـــد کمت درص
ــای  ــتاد احیـ ــری سـ ــت خبـ ــتمین نشسـ ــی در هشـ ــعود تجریشـ  مسـ
ـــه  ـــاره ب ـــن اش ـــد ضم ـــزار ش ـــتاد برگ ـــن س ـــر ای ـــه در دفت ـــه ک ـــه ارومی دریاچ
ـــید و  ـــت رس ـــه تثبی ـــه ب ـــه ارومی ـــال ۹۶ دریاچ ـــاه س ـــهریور م ـــه در ش اینک
پـــس از آن اقدامـــات احیایـــی بـــرای آن آغـــاز شـــد، اظهـــار کـــرد: در ۱۳ 
ـــراز  ـــته ت ـــال گذش ـــت س ـــه ۱۳ اردیبهش ـــبت ب ـــال نس ـــاه امس ـــت م اردیبهش
ـــع  ـــر مرب ـــرد و ۱۰۰ کیلومت ـــدا ک ـــش پی ـــانتیمتر افزای ـــه ۱۳ س ـــه ارومی دریاچ
ـــوا  ـــدن ه ـــرم ش ـــمت گ ـــه س ـــه ب ـــه هرچ ـــد البت ـــتر ش ـــعت آن بیش ـــز وس نی
ـــد  ـــر ۶۰ درص ـــال حاض ـــود. در ح ـــر می ش ـــالف کمت ـــن اخت ـــم ای پیش بروی

ـــدود  ـــر ح ـــن اگ ـــانتیمتر دارد بنابرای ـــر از ۶۰ س ـــی کمت ـــه، عمق ـــطح دریاچ س
ـــن  ـــه ای ـــود ک ـــی می ش ـــم پیش بین ـــر بگیری ـــر در نظ ـــرای تبخی ـــر ب ـــک مت ی

اختالف هـــای عـــددی در فصـــل گـــرم کمتـــر شـــود.
ـــش  ـــال ۹۳ بی ـــه س ـــبت ب ـــه نس ـــه ارومی ـــم آب دریاچ ـــه داد: حج وی ادام
ـــا  ـــه اســـت. ب ـــش یافت ـــز ۵۰ درصـــد افزای ـــر شـــده و ســـطح آن نی از ۲.۵ براب
ـــزوده  ـــه اف ـــه ارومی ـــه دریاچ ـــب آب ب ـــارد مترمکع ـــد ۹ میلی ـــود بای ـــن وج ای

ـــد. ـــود برس ـــک خ ـــراز اکولوژی ـــه ت ـــا ب ـــود ت ش
ــه  ــه ارومیـ ــای دریاچـ ــتاد احیـ ــق سـ ــزی و تلفیـ ــر برنامه ریـ ــر دفتـ مدیـ
بـــا بیـــان اینکـــه بارش هـــا طـــی ســـال آبـــی جـــاری در حوضـــه آبریـــز 
ـــر شـــده اســـت،  ـــه ســـال گذشـــته ۳۰ درصـــد کمت ـــه نســـبت ب دریاچـــه ارومی
گفـــت: طـــی ۵۱ ســـال اخیـــر بارش هـــا در حوضـــه دریاچـــه ارومیـــه ۱۳ 
درصـــد بیشـــتر شـــده اســـت درحالی کـــه ایـــن رقـــم در کل کشـــور ۳۵ 
ـــرد:  ـــح ک ـــه تصری ـــراز دریاچ ـــرات ت ـــاره تغیی ـــی درب ـــت. تجریش ـــد اس درص
بارش هـــا طـــی ســـال آبـــی جـــاری نســـبت بـــه ســـال گذشـــته کمتـــر 

ـــت. ـــته اس ـــش داش ـــه افزای ـــه ارومی ـــراز دریاچ ـــا ت ـــده ام ش

 پیام
 زیست

عرضه فیلترهای خودرو که در کاهش آلودگی هوا موثرند
اخیرا محققان یکی از شرکت های دانش بنیان فیلترهایی را برای بهینه سازی احتراق موتورهای خودرو عرضه کردند که کاربردی 

شدن آن ها موجب کاهش آلودگی های هوا خواهد شد.

رئیـس کمیتـه محیـط زیسـت و خدمـات شـهری شـورای 
شـهر تهـران، بـا انتقـاد از حصارکشـی هـای انجـام شـده 
در فضـای سـبز منطقـه ۲۲، گفـت: الزم اسـت از هـر گونـه 

اقدامـات غیرمجـاز جلوگیـری شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ، سـید آرش حسـینی میالنـی، 
صبح یکشـنبه در دویسـت و یازدهمین جلسـه صحن علنی 
شـورای شـهر تهـران در تذکـری بـه شـهرداری تهـران دربـاره 
حصارکشـی از فضای سـبز در منطقه ۲۲، افزود: موقوفات در 
بسـیاری از شـهرهای دنیـا بـرای حفظ فضاهای سـبز تالش 
مـی کننـد و بخشـی از موقوفـه هـا بـرای افزایـش سـرانه 

فضاهـای سـبز انجـام می شـود.
وی ادامـه داد: بخشـی از موقوفـه های بـرای حفظ فضاهای 
سـبز در مجـاورت مناطقـی که بیمارسـتان احداث می شـود، 
صـورت مـی گیـرد تا این گونه سـرانه فضاهای سـبز افزایش 

یافته و تثبیت شـود.
عضـو شـورای شـهر تهـران با قرائـت تذکر خود اظهار داشـت: 
در مناطقـی از شـهر کـه طـی دهـه هـای اخیر توسـعه یافته 
انـد، گسـترش و حفـظ فضای سـبز با چالش هایـی مواجهه 
هسـتند، از جملـه آنکـه پس از گذشـت سـال ها بـا مراجعه 

مالـکان مشـکالت تثبیت اراضی تشـدید مـی یابد.
حسـینی میالنـی افـزود: یکـی از مـوارد، پهنـه فضـای سـبز 
و جنگلـی موجـود در منطقـه ۲۲ حـد فاصـل بزرگـراه شـهید 
خـرازی و بلـوار اردبیلی اسـت. این پهنـه دارای فضای جنگل 
کاری شـده بـه وسـعت ۲۶۰ هـزار متـر مربـع و حـدود ۱۶ 
هـزار اصلـه درخـت از سـال ۷۵ اسـت. وی بـا بیـان اینکه بر 
اسـاس توافـق صـورت گرفتـه مالـک صرفـًا مجاز بـه تعیین 
حـدود بـا پروفایـل هـای فلزی بوده اسـت، تصریح کـرد: در 
بازدیدها و بررسـی های نظارتی مشـخص شـد بخش هایی 
از جنـوب پـالک حصارکشـی شـده اسـت و متأسـفانه ایـن 
موضـوع ضمـن مغایرت بـا مقررات، زمینه سـاخت و سـاز و 
از بیـن رفتـن درختـان شـده و فعالیت هـای غیرمجـاز را در 

پـی خواهد داشـت.

سوژه انتقاد از 
حصارکشی های 

فضای سبز منطقه ۲۲

فرضیه ورود ایران به ترسالی رنگ باخت

تغییر اقلیم سبب می شود که شدت و فراوانی حالت های حدی هواشناسی و پدیده های جوی مخرب افزایش پیدا کند

هیــات  ملــی  مرجــع  دبیــر 
گفــت:  اقلیــم  تغییــر  بین الدولــی 
بارش هــای خــوب دو ســال اخیــر 
پایــان خشکســالی ها  نشــان دهنده 

نیســت. ترســالی  بــه  ورود  یــا 
بیــان  بــا  ضیاییــان  صــادق 
کــه  زمانــی  گفــت:  مطلــب  ایــن 
را  اقلیمــی  تغییــرات  می خواهیــم 
بررســی کنیــم بایــد یــک دوره زمانــی 
حداقــل ۳۰ ســاله را در نظــر بگیریــم. 
در مــورد وضعیــت بارش هــا در ایــران 
بارش هــای  بایــد گفــت کــه  نیــز 

ــان دهنده  ــر نش ــال اخی ــوب دو س خ
ورود  یــا  خشکســالی ها  پایــان 
طــول  در  نیســت.  ترســالی  بــه 
ــا در  ــته، م ــی گذش ــال های اقلیم س
کشــور ســال های خشــک و ترســالی 
ــر اســاس آن  ــم و ب ــه کرده ای را تجرب
یــک میانگیــن عــددی بــارش بــرای 
ــن  ــر ای ــم بناب ــران در نظــر گرفته ای ای
دو  طــی  بارش هــا  اینکــه  صــرف 
ســال اخیــر بیشــتر از حــد میانگیــن 
بــوده اســت نمی تــوان گفــت کــه 
اقلیــم مــا عــوض شــده  و وارد دوره 

شــده ایم. ترســالی 
هیــات  ملــی  مرجــع  دبیــر 
بــا  اقلیــم  تغییــر  بین الدولــی 

ایــران  کشــور  اینکــه  بــه  اشــاره 
بــه  موســوم  تاریــخ  طــول  در 
کشــوری خشــک و نیمــه خشــک 
ــر  ــرد: تغیی ــح ک ــت، تصری ــوده اس ب
اقلیــم بــه ترســالی زمانــی اتفــاق 
 ۳۰ کشــور  در  مــا  کــه  می افتــد 
ــش از  ــای بی ــداوم بارش ه ــال م س
نرمــال داشــته باشــیم. از ایــن رو بــه 
ــم و  ــورد اقلی ــوان در م ــی نمی ت راحت

کــرد. صحبــت  آن  تغییــرات 
حــال  در  داد:  ادامــه  ضیاییــان 
ــم در  ــر اقلی ــای تغیی ــر بحث ه حاض
جهــان دوره هــای ۱۰۰ ســاله پــس از 
صنعتــی شــدن را مــورد بررســی قــرار 
ــی  ــالب صنعت ــس از انق ــد. پ می ده

ــو  ــده ای را در ج ــای آالین ــر گازه بش
ســبب  اســت کــه  کــرده  منتشــر 
جهــان  اقلیمــی  رونــد  در  تغییــر 
ــی  ــر ط ــن تغیی ــن ای ــر ای ــده بناب ش
چنــد ۱۰۰ ســال رخ داده اســت و بــه 
ــناخته  ــی ش ــرات اقلیم ــوان تغیی عن
ــور  ــه در کش ــه ک ــا آنچ ــود ام می ش
ــر رخ  ــال اخی ــه س ــی دو، س ــا ط م
داده »نوســانات اقلیمــی« اســت.

بــه  اشــاره  ضمــن  ادامــه  در  وی 
اینکــه بارش هــا در کشــور طــی دو 
ســال اخیــر نســبت بــه میانگیــن 
اســت  یافتــه  افزایــش  بلندمــدت 
امــا ایــن اولیــن بــار نیســت کــه 
ــران رخ  ــم ای ــی در اقلی ــن اتفاق چنی
ــی  ــال  شمس ــت: در س ــد، گف می ده
ــدود ۵۴ درصــد  بارشــی ۷۱ و ۷۲ ح
ــارش در کشــور داشــتیم.  افزایــش ب
 ۴۰ نیــز   ۷۶ ســال  در  همچنیــن 
گــزارش  بــارش  افزایــش  درصــد 
ــان  ــا نش ــه این ه ــت. هم ــده اس ش
بارش هــای  وقــوع  کــه  می دهــد 
بیــش از نرمــال در کشــور پیــش 
ــه  ــر ب ــته و منج ــابقه داش ــن س از ای
ورود بــه دورهــای ترســالی نشــده 

ــت. اس
هیــات  ملــی  مرجــع  دبیــر 
ــد  ــا تاکی ــم ب ــر اقلی ــی تغیی بین الدول
ــر اینکــه فرامــوش نکنیــم ترســالی  ب
ــه  ــک ده ــس از ی ــر پ ــال اخی دو س
ــار  ــت، اظه ــالی رخ داده اس خشکس
نمی تــوان  حاضــر  حــال  در  کــرد: 
وضعیــت  کــه  کــرد  پیش بینــی 
آبــی  آینــده  ســال  در  بارش هــا 

بــود. چگونــه خواهــد 

بــه گفتــه ضیاییــان، چهــار ســناریوی 
مختلــف بــرای اقلیــم کشــورها در 
ــه شــده اســت.  ــر گرفت ــده در نظ آین
ســناریو  ایــن  خوش بینانــه  نــوع 
اســت کــه کشــورها متعهــد  ایــن 
گازهــای  انتشــار  میــزان  و  شــوند 
ــد و  ــه ای خــود را کاهــش دهن گلخان
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــناریوی بدبینان س
کشــورها متعهــد نشــوند و میــزان 
را  خــود  آالینــده  گازهــای  انتشــار 
ــام  ــاس تم ــر اس ــد. ب ــش ندهن کاه
جــز  بــه  ایــران  ســناریوها  ایــن 
 ۵۰ در  آن  جنــوب  از  بخش هایــی 
ســال های  تعــداد  آینــده  ســال 
بــه  نســبت  بیشــتری  خشــک 
ســال های ترســالی خواهــد داشــت.
وی در ادامــه گفــت: تغییــر اقلیــم 

تاثیــر یکســانی  در همــه کشــورها 
می شــود  پیش بینــی  نــدارد. 
جملــه  از  مناطــق  از  برخــی  در 
کشــورهایی کــه نزدیــک بــه خــط 
هســتند،  اقیانوس هــا  و  اســتوا 

شــود. بیشــتر  بارش هــا 
داد:  توضیــح  پایــان  در  ضیاییــان 
تغییــر اقلیــم ســبب می شــود کــه 
شــدت و فراوانــی حالت هــای حــدی 
جــوی  پدیده هــای  و  هواشناســی 
ــرای  ــد. ب ــدا کن ــش پی ــرب افزای مخ
مکــرر  بارش هــای  وقــوع  مثــال 
نمونــه ای  مــا  کشــور  در  سیل آســا 
ــتند  ــدی هس ــای ح ــن پدیده ه از ای
ــبت  ــا نس ــدت آن ه ــداد و ش ــه تع ک

ــت. ــده اس ــتر ش ــل بیش ــه قب ب

محیـط  حفاظـت  اداره  رییـس  گیـالن 
زیسـت شهرسـتان آستانه اشـرفیه گفت: 
گلـوگاه تـردد آبزیان در این شهرسـتان به 
محـض بـاال آمدن آب رودخانه سـفیدرود 
مـورد هجـوم صیـادان غیرمجـاز قـرار می 

گیرد.
جعفـر میرزایی در جمـع خبرنگاران گفت: 
محیـط  حفاظـت  یـگان  هماهنگـی  بـا 
از  سـفیدرود  رودخانـه  گیـالن،  زیسـت 
ادوات صیـد غیـر مجـاز پاکسـازی شـد.
وی افـزود: در روزهـای اخیـر بـه دلیـل 
بـاال آمـدن آب رودخانـه سـفیدرود محل 

جـوالن صیـادان غیـر مجـاز شـده بـود.
و  شـکل  اینکـه  بیـان  بـا  میرزایـی 
بـه  سـپیدرود  رودخانـه  مورفولـوژی 
انسـانی  هـای  انـدازی  دسـت  دلیـل 
ادامـه  اسـت،  متفـاوت  مقطـع  ایـن  در 
داد: پـل الزهـرا کـه در منطقـه چهـارده و 
مـرز شهرسـتان هـای آسـتانه اشـرفیه و 
رشـت قـرار دارد بـه دلیـل قـرار گرفتن در 
گلـوگاه تـردد آبزیـان و نیز شـکل طراحی 
غیراصولـی آن، در مواقـع طغیان رودخانه 
سـفید رود، بـه زیـر آب مـی رود و باعـث 
مـی شـود جمعیت زیـادی از آبزیـان زیر 

دهانـه هـای آن گیـر کننـد.
وی خاطرنشـان کـرد: پـس از گیرکـردن 
آبزیـان در زیـر این پـل، بالفاصله صیادان 
غیرمجـاز بـه طمع صید ماهیـان اقدام به 
صیـادی مـی کنند.رییـس اداره حفاظـت 

آسـتانه  شهرسـتان  زیسـت  محیـط 
اشـرفیه گفت: روسـتای چهـار ده از توابع 
کـه  اسـت  اشـرفیه  آسـتانه  شهرسـتان 
دارای مـرز مشـترک بـا حـوزه مدیریتـی 

شهرسـتان رشـت اسـت. 

گلوگاه تردد آبزیان سفیدرود 
مورد هجوم صیادان غیرمجاز

نفس های تازه تاالب 
بین المللی هامون

بارندگی هــای زمســتان گذشــته و بهــار امســال و جــاری شــدن روان آب هــا و 
دشــتمال، جــان دوبــاره ای بــه تــاالب هامــون و برنامــه احیــای آن داده اســت.
ــیرین و  ــه آب ش ــن دریاچ ــون بزرگتری ــی هام ــاالب بین الملل ــه و ت دریاچ
ــاالب  ــن ت ــه، هفتمی ــزر و ارومی ــس از خ ــران پ ــزرگ ای ــه ب ــومین دریاچ س
ــران اســت. ــره در ای ــان و یکــی از ذخیره گاه هــای زیســت  ک ــی جه بین الملل
تــاالب بیــن المللــی هامــون واقــع در شــمال اســتان سیســتان و بلوچســتان 
ــابوری و  ــون س ــوزک، هام ــون پ ــای هام ــه نام ه ــک ب ــه کوچ ــه دریاچ از س
هامــون هیرمنــد تشــکیل شــده  و در زمــان فراوانــی آب بــه هــم می پیوندنــد 
و دریاچــه مشــترک هامــون بیــن افغانســتان و ایــران را تشــکیل می دهنــد.
رودخانــه هیرمنــد شــریان اصلــی ورود بــه هامــون و رودخانه هــای خــاش رود، 
ــد.  ــون می ریزن ــه هام ــدان ب ــاروت رود، شــوررود، حســین آباد و نهبن ــراه، ه ف
ــع  ــزار و ۶۶۰ کیلومترمرب ــج ه ــی  پن ــان پرآب ــون در زم ــه هام وســعت دریاچ
اســت کــه از ایــن ســطح  ســه هــزار و ۸۲۰ کیلومترمربــع متعلــق بــه ایــران 
و بقیــه متعلــق بــه افغانســتان اســت. دریاچــه هامــون وابســته بــه رودخانــه 
هیرمنــد اســت و ایــن وابســتگی باعــث شــده تــا هرگونــه نوســانات در میــزان 

آب آن، مشــکالتی را بــرای کل سیســتم بــه وجــود آورد.

ته
نک

ضیاییـان ادامـه داد: در حال حاضر بحث هـای تغییر اقلیم در 
جهان دوره های ۱00 سـاله پس از صنعتی شـدن را مورد بررسی 
قـرار می دهد. پـس از انقالب صنعتی بشـر گازهـای آالینده ای 
را در جـو منتشـر کـرده اسـت که سـبب تغییر در رونـد اقلیمی 
جهـان شـده بنابر این ایـن تغییر طی چنـد ۱00 سـال رخ داده 
اسـت و به عنوان تغییرات اقلیمی شـناخته می شـود اما آنچه 
کـه در کشـور ما طی دو، سـه سـال اخیـر رخ داده »نوسـانات 
اقلیمی« اسـت.وی در ادامه ضمن اشـاره به اینکـه بارش ها در 
کشـور طی دو سال اخیر نسـبت به میانگین بلندمدت افزایش 
یافتـه اسـت امـا ایـن اولین بار نیسـت کـه چنیـن اتفاقی در 
اقلیـم ایـران رخ می دهد، گفت: در سـال  شمسـی بارشـی 7۱ 
و 7۲ حـدود ۵۴ درصـد افزایـش بـارش در کشـور داشـتیم. 
همچنیـن در سـال 7۶ نیـز ۴0 درصـد افزایش بـارش گزارش 
شـده اسـت. همه این ها نشـان می دهـد که وقـوع بارش های 
بیـش از نرمال در کشـور پیش از این سـابقه داشـته و منجر به 

ورود به دورهای ترسـالی نشـده اسـت.    

آالیندگیفاضالب

صدور رای قضایی برای یک واحد آالینده اجرای طرح جامع زیست بومی حفاظت
محیـط   حفاظـت  مدیـرکل 
زیسـت اسـتان اردبیـل گفـت: 
زیسـت  بومـی  جامـع  طـرح 
دریاچـه نئـور تدوین شـده و در 

آمـد. در خواهـد  اجـرا  مرحلـه  بـه  نزدیـک  آینـده 
سـعید شـهند روز یکشـنبه در گفـت و گـو  خبرنـگار ایرنا 
افـزود: ایـن طـرح در کمیسـیون زیربنایـی و آمایـش 
سـرزمین به تصویب رسـیده و بعد از تصویب در شـورای 
توسـعه اسـتان برای اجرا ابالغ خواهد شـد.وی با اشـاره 
برنامـه مدیریـت  تدویـن  در  کارگاه  برگـزاری چهـار  بـه 
جامـع تـاالب نئـور افـزود: متخصصـان ملـی و بومـی به 
همـراه نمایندگان جوامع محلی در سلسـله نشسـت های 

فنـی و مشـورتی، به بررسـی مسـائل و مشـکالت تاالب، 
ارزش هـا و کارکردهـای آن و تحلیـل مشـکالت و ارائـه 
راهکارهـای مدیریتـی پرداختند. وی از برگـزاری ۲ کارگاه 
آموزشـی دیگـر برای جوامع محلی و دسـت انـدرکاران در 
سـال جاری خبـر داد و  بیـان کرد: برنامـه مدیریت جامع 
دریاچـه نئـور پـس از توافـق تمامـی ذینفعـان تدویـن 
شـده است.شـهند بـا بیـان اینکـه اصـوال تاالب هـا داری 
۲ مشـکل حقابـه و اکوسیسـتم هسـتند، اظهـار داشـت: 
مشـکل تاالب نئور اکوسیسـتمی اسـت. وی بیان کرد: از 
سـال ۸۸ نیـز پـرورش ماهی قزل آال کـه در بحث تنظیم 
اکوسیسـتم تـاالب و گردشـگری تأثیـر گـذار بـود بدلیـل 

عـدم توان رشـد متوقف شـده اسـت.

حفاظـــت  اداره  رئیـــس 
ــان از  ــت کاشـ ــط زیسـ محیـ
صـــدور رای قضایـــی بـــرای 
ـــده  ـــی آالین ـــد صنعت ـــک واح ی

محیـــط زیســـت در ایـــن شهرســـتان خبـــر داد.
حســـین خادمـــی در گفـــت و گـــو بـــا  ایســـنا اظهـــار 
ـــا دریافـــت گـــزارش هایـــی در خصـــوص تخلیـــه  کـــرد:  ب
غیـــر قانونـــی فاضـــالب صنعتـــی و کارگاهـــی یـــک واحـــد 
ـــه  ـــبت ب ـــی نس ـــت اخطارهای ـــط زیس ـــه محی ـــدی ب تولی
ـــه  ـــتم تصفی ـــدازی سیس ـــاخت و راه ان ـــی س ـــزام قانون ال
خانـــه جهـــت پاالیـــش فاضـــالب بـــه مالـــک واحـــد 
ـــزود: پـــس از خـــودداری مســـئول  فرســـتاده شـــد.وی اف

واحـــد از قانـــون، پرونـــده تخلـــف شـــرکت همـــراه بـــا 
ـــت  ـــه بهداش ـــد علی ـــوان تهدی ـــا عن ـــی ب ـــندهای قانون س
عمومـــی جهـــت پیگیـــری حقوقـــی بـــه دســـتگاه 

ـــد. ـــتاده ش ـــان فرس ـــتان کاش ـــی شهرس قضای
ـــات  ـــد دادرســـی و دفاعی ـــس از رون ـــرد: پ ـــح ک وی تصری
ـــال وجـــه، جـــرم انتســـابی محـــرز شـــده و ســـرانجام در  ب
ـــد  ـــه دادرســـی مســـئول واحـــد تولی ـــب ب ـــرار جل دادگاه ق
ــاس  ــر اسـ ــت: بـ ــی گفـ ــت. خادمـ ــرده اسـ ــادر کـ صـ
ـــه  ـــی ک ـــر اقدام ـــون مجـــازات اســـالمی ه ـــاده ۶۸۸ قان م
تهدیـــد علیـــه بهداشـــت عمومـــی تلقـــی شـــود جـــرم 
ـــا  ـــدان ت ـــازات زن ـــه  مج ـــب ب ـــده و مرتک ـــوب ش محس

ـــد. ـــد ش ـــوم خواه ـــال محک ـــک س ـــدت ی م

رنا
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پیرزن گمشده در جنگل های ارسباران پیدا شد
معیت هالل احمر خدآافرین طی یک عملیات ۱۰ ساعته شبانه روزی، پیرزن گمشده در جنگل های ارسباران را پیدا کرده و 
تحویل خانواده اش دادند.

ضدعفونی غیر اصولی بازار تعمیرات موبایل را داغ کرد

دبیــر انجمــن واردکننــدگان موبایــل، تبلــت 
و لــوازم جانبــی از دو تــا ســه برابــر شــدن 
مراجعــات مــردم بــرای خدمــات پــس از 
فــروش نســبت به اســفند مــاه خبــر داد و 
بــا اشــاره بــه افزایــش تقاضــای موبایــل به 
دلیــل تجمیــع تقاضــا بعــد از تعطیلی های 
ناشــی از شــیوع کرونــا، تصریــح کــرد کــه 
واردات موبایــل طــی ۴۵ روز اول ســال ۹۹ 

کمتــر از نیــاز کشــور بــوده اســت.
ــنا،   ــا ایس ــو ب ــحاقی در گفت وگ ــر اس امی
اظهــار کــرد: یکــی از مشــکالت شــرکت ها 

ــی  ــات یدک ــن قطع ــر تامی ــال حاض در ح
ایــن گوشــی ها اســت،  بــرای تعمیــر 
چراکــه بــا شــیوع کرونــا تامیــن کننــدگان 
فــروش  بــه  قــادر  قطعــات  خارجــی 
محصــوالت خــود نبودنــد و حــاال هــم 
مشــکالتی کــه بــرای تخصیــص ارز وجــود 
دارد باعــث شــده ایــن مشــکل ادامــه پیــدا 

ــد. کن
دو  خرابــی  کاال  میانگیــن  افــزود:  وی 
ــی رود از  ــار م ــی انتظ ــت؛ یعن ــد اس درص
هــر ۱۰۰ گوشــی فروختــه شــده دو تلفــن 
همــراه خــراب باشــد، امــا در حــال حاضــر 
مراجعــات مــردم بــرای خدمــات پــس از 
فــروش نســبت بــه اســفند مــاه تقریبــا دو 

ــر شــده اســت. ــا ســه براب ت

چگونه تلفن همراه مان را ضد 
عفونی کنیم؟

دبیــر انجمــن واردکننــدگان موبایــل، تبلــت 
و لــوازم جانبــی از بیــن رفتــن لمــس 
ال ســی دی موبایل هــای مرجوعــی بــر 
اثــر شســته شــدن یــا آب یــا الــکل 
شــدن  مرجــوع  دلیــل  شــایع ترین  را 
ــه  ــرد و توصی ــوان ک ــراه عن ــای هم تلفن ه
ــی تلفــن همــراه  ــرای ضدعفون کــرد کــه ب
کاربــران  الــکل را بــه صــورت مســتقیم بــه 
صفحــه و درزهــای تلفــن همــراه اســپری 
ــواد  ــه م ــته ب ــتمال آغش ــد و از دس نکنن
ضدعفونــی اســتفاده کننــد. همچنیــن 

ــایل  ــی وس ــرای ضدعفون ــت ب ــر اس بهت
الکترونیــک از مــواد ضدعفونــی کــه الکل 

ــود. ــتفاده ش ــری دارد اس کمت

تقاضا چرا زیاد شد؟
تقاضــا  افزایــش  از  همچنیــن  وی 
از  بعــد  تقاضــا  تجمیــع  دلیــل  بــه 
تعطیلی هــای ناشــی از شــیوع کرونــا 
خبــر داد و تصریــح کــرد: از ابتــدای ســال 
ــا  ــا نیمــه ی اردیبهشــت مــاه تنه ۱۳۹۹ ت
ــور  ــل وارد کش ــتگاه موبای ــزار دس ۷۰۰ ه
شــده، در حالــی کــه مصــرف ماهانــه 
کشــور یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار دســتگاه 
اســت. از ایــن رو میــزان موبایــل وارد 
شــده در فروردیــن و اردیبهشــت ۱۳۹۹ 
پاســخگوی تقاضــای ایجــاد شــده در بازار 
نیســت و همیــن موضــوع باعــث التهــاب 

ــت.   ــده اس ــازار ش در ب
انجمــن واردکننــدگان موبایــل، تبلــت و 
لــوازم جانبــی در روزهــای اخیــر طــی 
بیانیــه ای نســبت بــه احتمــال افزایــش ۳۰ 
درصــدی قیمــت موبایــل در صــورت ادامــه 
مشــکالتی کــه در زمینه تخصیــص ارز برای 
ــراه وجــود دارد هشــدار  ــن هم واردات تلف
داده بــود کــه در ایــن رابطــه هــم دبیــر ایــن 
انجمــن گفــت: در حــال حاضــر بــه دلیــل 
تجمیــع تقاضــا، صف هــای طوالنــی بــرای 
ثبــت ســفارش تلفــن همــراه وجــود دارد و 
بــه دلیــل حجــم بــاالی مراجعــه بازرگانان، 
آن هــا بــرای بررســی پرونده شــان در رونــد 
ثبــت ســفارش بایــد حــدود ۱۰ روز منتظــر 
بماننــد.  از طــرف دیگــر ارز مــورد نیــاز برای 
واردات ایــن کاال تخصیــص نیافتــه کــه 
ــل  ــه کاهــش واردات موبای ــر ب ــه منج هم
ســال ۹۹ شــده اســت. البتــه شــرکت های 

خارجــی مــادر هــم در پــی شــیوع ویروس 
کرونــا تولیــدات خــود را عقــب انداختنــد و 
ــع ورود کاال  ــه منب ــم ک ــارات ه شــرکت ام
ــوده  ــا ب اســت در ایــن مــدت درگیــر کرون
کــه سیســتم لجســتیک را تحــت تاثیــر 

قــرار داده شــات.

تلفن همراه گران شده؟
ــد  ــه اینکــه در ســال جدی وی در پاســخ ب
ــته  ــت داش ــش قیم ــراه افزای ــن هم تلف
یــا نــه، گفــت کــه تلفــن همــراه بــا 
ــن شــده از ســوی  ــه ســود تعیی ــه ب توج
کننــدگان  مصــرف  حمایــت  ســازمان 
و تولیدکننــدگان بــه فــروش مــی رود. 
ــر شــرکت ها در ســال جــاری  ــن اگ بنابرای
بــا ارز گران تــری تلفــن همــراه را وارد 
ــر اســاس همــان فرمــول  کــرده باشــند ب
عرضــه کردنــد  را گران تــر  خــود  کاالی 
ــار  ــل در انب ــه از ســال قب ــی ک و محصوالت

ــی  ــت قبل ــان قیم ــا هم ــم ب ــتند ه داش
ــان از وزارت  ــحاقی در پای ــد.   اس فروختن
صنعــت، معــدن و تجــارت )صمــت( و 
ــه  بانــک مرکــزی خواســت کــه باتوجــه ب
نیــاز مــردم در حــوزه تلفــن همــراه در 
ــه  ــر  گرفت ــت در نظ ــی، اولوی شــرایط کنون
شــود و کار آن تســریع کنــد و تصریــح 
ــل  ــه دلی ــراه ب ــه گوشــی هم ــاز ب ــرد: نی ک
ارتباطــات، تصویــری، جلســات و آمــوزش 
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــی ش ــازی در پ مج
ــا راه حــل  ــن تنه ــه اســت. بنابرای ــاال رفت ب
ــه  ایــن مشــکل ایــن اســت کــه دولــت ب
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــت ده ــن کاال اولوی ای
اینکــه تولیدکننــدگان کارشــان را از ســر 
گرفتنــد و امــارات هــم در حــال کــم کــردن 
در  واردکننــدگان  اســت،  محدودیت هــا 
صــورت حمایــت دولــت می تواننــد در 
ــد. ــن کنن ــازار را تامی ــاه ب ــک م ــر از ی کمت

بــا  مبــارزه  عضــو کمیتــه کشــوری 
بیماری هــای واگیــر وزارت بهداشــت، 
ــد  ــا تاکی ــکی ب ــوزش پزش ــان و آم درم
بــر اینکــه ویــروس کرونــا جنســیت 
زنانــی کــه  نمی شناســد و مــردان و 
ــه ای هســتند  دارای بیمــاری هــای زمین
را یکســان درگیــر می کنــد، گفــت: اینکــه 
عنــوان می کننــد سیســتم ایمنــی زنــان 
قــوی تــر از مــردان اســت بــاوری اشــتباه 
ــا  ــارزه ب اســت.عضو کمیتــه کشــوری مب

بیمــاری هــای واگیــردار وزارت بهداشــت، 
ــاس و  ــکی، تم ــوزش پزش ــان و آم درم
حضــور بیشــتر مــردان بــا محیــط بیرون 
از خانــه، را نخســتین دلیــل ابتــالء و 
فــوت بیشــتر مــردان در برخــورد بــا 
ــادآور  ــرد و ی ــوان ک ــا عن ــروس کرون وی
شــد: شــاهدیم کــه زنــان در حــال حاضر 
بیشــتر در خانــه هســتند ضمــن اینکــه 
تــالش مــی کننــد در صــورت خــروج از 
خانــه، تمامــی نــکات بهداشــتی و ایمنی 

ــل  ــه دلی ــردان ب ــا م ــد. ام ــت کنن را رعای
شــرایط معیشــتی و اقتصــادی، اوقاتــی 
را در محیــط کار و بیــرون از خانه ســپری 
ــدون  ــن حضــور ب ــه گاه ای ــد ک ــی کنن م
رعایــت نــکات بهداشــتی و ایمنی اســت 
و همیــن امــر ســبب شــده ســریع تــر به 
ــا تاکیــد  ویــروس مبتــال شــوند.محرز ب
بــر اینکــه اختــالف زیــادی میــان زنــان 
ــود  ــروس وج ــه وی ــال ب ــردان در ابت و م
نــدارد، خاطرنشــان کــرد: یکــی دیگــر از 
ــداد  ــود تع ــی ش ــوان م ــه عن ــی ک دالیل
مــردان بســتری یــا فــوت شــده در اثــر 
ــان اســت  ــا بیشــتر از زن ــروس کرون وی
بــه دلیــل ســیگار کشــیدن یــا مصــرف 

ــی اســت. مشــروبات الک

سیستم ایمنی زنان در برابر 
کرونا قوی تر از مردان نیست

اجرای آزمایشی »مدرسه خوانا« 
در سال آتی

معــاون آمــوزش ابتدایــی وزارت آموزش وپــرورش بــا بیــان اینکــه همــه کــودکان 
ــر و  ــرام، تقدی ــته احت ــان شایس ــی و یادگیری ش ــزان توانای ــر از می ــرف نظ ص
تکریــم هســتند گفــت: در همیــن راســتا بســته تحولــی »مدرســه خوانــا«، ســال 

آینــده در چنــد مدرســه بــه صــورت آزمایشــی اجــرا می شــود.
بــه گــزارش ایســنا، رضــوان حکیــم زاده بــا بیــان اینکــه آمــوزگاران ابتدایــی ســهم 
ــروز  ــه ام ــا ک ــه م ــت: هم ــد گف ــا می کنن ــراد ایف ــی اف ــی در زندگ ــیار بزرگ بس
ــه  ــم متوج ــگاه می کنی ــته ن ــه گذش ــی ب ــم وقت ــده داری ــر عه ــئولیتی را ب مس
می شــویم کــه تاثیــر معلمــان بــه ویــژه معلــم کالس اول خیلــی پــر رنگ اســت.
ــود  ــاص نمی ش ــان خ ــک زم ــه ی ــدود ب ــط مح ــان فق ــر معلم ــزود: تاثی وی اف
ــه  ــی ک ــی آن زمان ــد حت ــی می کنن ــان نقش آفرین ــام ســال معلم ــام ای و در تم
تعطیــل هســتند. از زمانــی کــه کــودکان وارد مدرســه می شــوند بعــد از خانــواده 
اولیــن ارتبــاط خودشــان را بــا اجتمــاع بزرگتــر توســط معلمــان تجربــه می کننــد. 
ــگاه  ــمند و ن ــای ارزش ــه تالش ه ــبت ک ــان نس ــه هم ــه داد: ب ــم زاده ادام حکی
مثبــت می توانــد تحــوالت خوبــی را ایجــاد کنــد، اگــر بعضــی از نــکات تربیتــی 
بخصــوص بازخوردهایــی کــه کــودکان از معلمــان و کادر مدرســه می گیرنــد 

رعایــت نشــود ممکــن اســت کــه تاثیــر منفــی خــود را هــم داشــته باشــد.

ته
نک

ــی در  ــوازم جانب ــت و ل ــل، تبل ــدگان موبای انجمــن واردکنن
روزهــای اخیــر طــی بیانیــه ای نســبت بــه احتمــال افزایــش 
30 درصــدی قیمــت موبایــل در صــورت ادامــه مشــکالتی 
کــه در زمینــه تخصیــص ارز بــرای واردات تلفن همــراه وجود 
ــر ایــن  ــود کــه در ایــن رابطــه هــم دبی دارد هشــدار داده ب
انجمــن گفــت: در حــال حاضــر بــه دلیــل تجمیــع تقاضــا، 
ــراه  ــن هم ــفارش تلف ــت س ــرای ثب ــی ب ــای طوالن صف ه
وجــود دارد و بــه دلیــل حجــم بــاالی مراجعــه بازرگانــان، 
ــد ثبــت ســفارش  ــرای بررســی پرونده شــان در رون آن هــا ب
بایــد حــدود ۱0 روز منتظــر بماننــد.  از طــرف دیگــر ارز 
ــه  ــه ک ــص نیافت ــن کاال تخصی ــرای واردات ای ــاز ب ــورد نی م
ــده  ــال 99 ش ــل س ــش واردات موبای ــه کاه ــر ب ــه منج هم
اســت. البتــه شــرکت های خارجــی مــادر هــم در پــی 
ــا تولیــدات خــود را عقــب انداختنــد  شــیوع ویــروس کرون
و شــرکت امــارات هــم کــه منبــع ورود کاال اســت در ایــن 
مــدت درگیــر کرونــا بــوده کــه سیســتم لجســتیک را تحــت 

ــرار داده اســت. ــر ق تاثی

گزارش

سالمتجامعه

مخالفت برخی خانواده ها با واکسیناسیوناجرای طرح مشاوره کرونا در شهرداری تهران
ــه  ــا بـ ــاوره کرونـ ــرح مشـ طـ
خانـــواده شـــهرداری تهـــران 
توســـط اورژانـــس و نظـــام 
ارجـــاع وارد ســـومین فـــاز 

ــد ــی شـ اجرایـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، حمیـــد چوبینـــه مدیـــر عامـــل 
ـــمی  ـــالم رس ـــدای اع ـــت: از ابت ـــالم گف ـــهر س ـــرکت ش ش
شـــیوع کرونـــا ویـــروس، شـــرکت شـــهر ســـالم، 
بـــرای اطمینـــان از ســـالمت پرســـنل و بازنشســـتگان 
ـــا را  ـــی کرون ـــاوره تلفن ـــات مش ـــران خدم ـــهرداری ته ش
ــامانه 1842  ــه سـ ــرار داد کـ ــود قـ ــای خـ در راس کارهـ
اورژانـــس، بـــه صـــورت شـــبانه روزی پاســـخگوی 

پرســـش هـــای کرونایـــی همـــکاران و بازنشســـتگان 
در شـــهرداری تهـــران بـــوده اســـت و در صورتـــی کـــه 
ـــط  ـــت، توس ـــا اس ـــه کرون ـــال ب ـــه ابت ـــکوک ب ـــردی، مش ف
اورژانـــس و پزشـــک خانـــواده شـــرکت شـــهر ســـالم 

پیگیـــری بیشـــتر انجـــام مـــی شـــود.
 وی افـــزود: بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت ســـالمت روان، 
ــرکت  ــالمت روان شـ ــع سـ ــز جامـ ــکاری مرکـ ــا همـ بـ
ـــواده  ـــا و خان ـــروس کرون ـــه وی ـــان ب شـــهر ســـالم، مبتالی
ــس از  ــران، پـ ــهرداری تهـ ــه شـ ــان در مجموعـ متوفیـ
غربالگـــری و شناســـایی توســـط تیـــم پزشـــکی ایـــن 
شـــرکت، بـــه صـــورت حضـــوری و تلفنـــی تحـــت 

پیگیـــری خدمـــات درمانـــی قـــرار مـــی گیرنـــد.

ــا  ــارزه بـ ــروه مبـ ــس گـ رییـ
ـــکده  ـــر دانش ـــای واگی بیماریه
ــارس  ــتان فـ ــکی الرسـ پزشـ
گفـــت: رواج طـــب ســـنتی و 
گرایـــش مـــردم بـــه آن باعـــث شـــده کـــه بـــا ایمـــن 
ـــی  ـــال در برخ ـــودکان و اطف ـــیون ک ـــازی و واکسیناس س
مناطـــق مخالفـــت و حتـــی مقابلـــه شـــود کـــه ایـــن 
ـــا ارزش  ـــن دســـتاوردهای ب ـــن رفت موضـــوع باعـــث از بی
ـــل  ـــود. خلی ـــی ش ـــالمت م ـــوزه س ـــازی در ح ـــن س ایم
ـــر  ـــای واگی ـــا بیماریه ـــارزه ب ـــروه مب ـــس گ ـــری ریی صف
معاونـــت بهداشـــتی دانشـــکده پزشـــکی الرســـتان 
بـــا اشـــاره بـــه نـــوع مخالفـــت هـــا در بیـــن برخـــی 

خانـــواده واکسیناســـیون را اقـــدام بســـیار مهـــم و 
بـــا ارزشـــی دانســـت کـــه بـــه وســـیله آن بـــا هزینـــه 
ــه بیماریهـــای عفونـــی  ــوان از ابتـــالء بـ کـــم مـــی تـ

جلوگیـــری کـــرد.
صفـــری گفـــت: بطوریکـــه اکنـــون شـــیوع بیماریهـــای 
خطیـــری چـــون دیفتـــری، کـــزاز، ســـیاه ســـرفه، 
ـــی  ـــیون همگان ـــا واکسیناس ـــال ب ـــج اطف ـــرخک و فل س
ـــالً  ـــورها عم ـــیاری از کش ـــرل و در بس ـــت کنت ـــا موفقی ب
ـــاری  ـــا بیم ـــود رســـیده اســـت، ی ـــزان خ ـــل می ـــه حداق ب
ــری  ــی و پیگیـ ــیون همگانـ ــا واکسیناسـ ــه بـ ــه کـ آبلـ

جهانـــی ریشـــه کـــن شـــده اســـت.

رنا
 ای

س:
عک

 احتمال افزایش 30 درصدی قیمت موبایل  در  روزهای آینده وجود دارد

معـاون امـور زنـان و خانواده ریاسـت جمهـوری توضیحاتی 
دربـاره آخریـن وضعیـت الیحـه منع کـودک همسـری داد.

ریاسـت  و خانـواده  زنـان  امـور  ابتـکار، معـاون  معصومـه 
جمهـوری در گفـت وگـو بـا خبرآنالیـن گفـت: الیحـه منـع 
کودک همسـری در کمیسـون لوایح مجلس اسـت و تقریبا 
تصویـب شـده اسـت و در مراحـل تکمیلـی خـود قـرار دارد. 
همـکاری بخـش هـا و نهادهـای دیگـر، در ایـن زمینـه مـی 
توانـد بسـیار بـه مـا کمک کنـد.در ایـن الیحه مدنظـر ما این 
اسـت کـه ازدواج زیـر ۱۳ سـال ممنـوع شـود. بـه طـور کلی 
افـراد زیـر سـیزده سـال کـودک محسـوب مـی شـوند، بـه 

همیـن دلیـل در تـالش هسـتیم تـا آن را ممنـوع کنیـم.

مدیـر کل کمیتـه امـداد اسـتان تهران از ارسـال ۵۰۰۰ سـبد 
کاالی رمضانیـه بـه مناطـق محـروم هرمـزگان خبـر داد و 
گفـت: ایـن سـبدهای کاال از طرف قـرارگاه محرومیت زدایی 
کوثـر دریافـت و بـه هرمـزگان ارسـال شـد. سـید ابوالفضل 
پرپنچی  افزود: این سـبدها شـامل برنج، حبوبات، لبنیات، 
قنـد، شـکر و خرمـا  بـه ارزش هـر سـبد ۲۵۰ هـزار تومـان 
بـرای توزیـع بیـن خانوارهـای نیازمنـد در هرمـزگان ارسـال 
شـد.وی ادامـه داد: عـالوه بر سـبدهای کاال، ۵۰۰ میلی لیتر 
مایـع ضدعفونـی کننـده و همچنیـن ژل ضدعفونـی کننـده 
دسـت ۱۲۰ میلـی گرمـی در راسـتای مقابلـه بـا ویـروس 
کرونـا ارسـال شـد. پرپنچـی اضافـه کـرد: توزیـع سـبد کاال 
و توزیـع غـذای گـرم تهیـه شـده در آشـپزخانه های مهدوی 
کـه بـه صورت روزانـه و در قالـب طرح همسـفره انجام می 
شـود از مهمتریـن اقدامات کمیته امداد اسـتان تهران برای 
دسـتگیری از نیازمنـدان در مـاه مبـارک رمضـان و در دوران 

شـیوع ویـروس کرونا اسـت.

بوشـهر معتقـد اسـت "شـاد"  از فرهنگیـان اسـتان  یکـی 
نتوانسـته نیـاز مـردم جامعـه را برطـرف کند زیرا با سیسـتم 
عامل بعضی از گوشـی ها سـازگار نیسـت، اینترنت آن بسیار 
کنـد اسـت و ارسـال و یـا دانلـود فیلـم یـک آمـوزش زمـان 
طوالنـی می بـرد، کـه تمـام این ضعف هـا باعث شـده دانش 
آمـوزان و معلم هـا از این شـبکه فراری شوند.شـهرزاد آبادی، 
مدیر و موسـس دبسـتان غیردولتی فرزانه شـهر برازجان در 
گفت وگـو بـا ایسـنا عنـوان کـرد: شـیوع کرونا، شـروع خوبی 
بـرای آمـوزش راه دور بـود، در خیلی از کشـورهای پیشـرفته 
تحصیل از راه دور وجود دارد، اما کشـور ما متاسـفانه در این 
مسـئله ضعیـف بـوده اسـت؛ امـا فکـر مـی کنـم که شـیوع 
کرونـا، یک شـروع خوبـی بود برای اینکه آمـوزش و پرورش 
مـا بـه فکـر یافتن راهی جدید برای جبران آسـیب ها باشـد 

و ایـن اتفـاق واقعـا نقش به سـزایی داشـت.

الیحه منع کودک 
همسری در مراحل پایانی

ارسال »سبد رمضانیه« به 
مناطق محروم هرمزگان 

»شاد« نتوانسته نیاز 
جامعه را برطرف کند

خانوادهجامعه

انگیزه و هدف خود از ازدواج را مشخص کنیدگام های موثر در کنترل و مدیریت فشارهای روانی دوران پساکرونا
ــرورت  ــر ض ــد ب ــا تاکی ــی ب ــناس بالین ــک روانش ی
بحــران کرونــا و مدیریــت  بــا  مواجهــۀ علمــی 
ــن  ــرایط، ضم ــن ش ــه در ای ــی جامع ــت روان بهداش
ــناختی  ــای روانش ــا و رفتاره ــی پیامده ــش بین پی
ــی  ــرایط روان ــود ش ــت بهب ــا جه ــکات کارگش ــی ن ــه برخ ــاکرونا، ب دوران پس
در جامعــه و گام هــای موثــر در  کنتــرل و مدیریــت فشــارهای روانــی دوران 

ــرد. ــاره ک ــاکرونا اش پس
تربیتــی ومشــاوره  روانشناســی  اســتاد  دکتــر محمــد خدایاری فــرد - 
ــا  ــوم تربیتــی دانشــگاه تهــران - در گفت وگــو ب دانشــکده روانشناســی و عل
ایســنا بــا بیــان اینکــه ایــن روزهــا تمامــی مــردم جهــان ورای رنــگ، نــژاد، 
طبقــۀ اجتماعــی، ملیــت و جغرافیــا گرفتــار معضــل و اندوهــی مشــترک اند، 
ــان  ــر جه ــدی سراس ــراب و ناامی ــی، اضط ــی از نگران ــم مضاعف ــت: حج گف
ــن  ــا انســان هســتیم، در ای ــه و هــر ســاعت شــاهد مــرگ ده ه را در برگرفت
ــاد  ــر و اعتم ــرد، تدبی ــا خ ــد ب ــیدن بای ــن و هراس ــای گریخت ــرایط به ج ش
ــی  ــم. گوی ــاری بروی ــن بیم ــا ای ــگ ب ــه جن ــد ب ــت خداون ــدرت بی نهای ــه ق ب

سرنوشــت بشــر اکنــون در گــرو همبســتگی و اتحــاد بیــش از پیــش اســت. 
وی بــا اشــاره بــه ماهیــت بحــران کرونــا و شــیوع  اســترس و اضطــراب بــه 
دنبــال گســترش بیمــاری COVID-۱۹، عنــوان کــرد: بیــن اســترس، ســالمت 
روانــی، ابتــال بــه بیمــاری و کاهــش احســاس ســالم بــودن رابطه وجــود دارد. 
در ایــن میــان هرچنــد نقــش قــدرت سیســتم ایمنــی بــدن در پیشــگیری از 
ــد توجــه داشــت  ــا بای ــه بیمــاری شناخته شــده و مبرهــن اســت، ام ــال ب ابت
ــد  ــز بای ــدن، سیســتم های روان شــناختی نی ــی ب ــار سیســتم ایمن ــه در کن ک
تقویــت شــود؛ چراکــه اگــر تــرس و اضطــراب بــر فــرد حاکــم شــود، قــدرت 

ــد. ــز کاهــش می یاب ــدن نی ــی ب سیســتم ایمن
ایــن اســتاد دانشــگاه در رابطــه بــا پیامدهــای اجتماعــی و روان شــناختی پســا 
ــکل گیری  ــناختی، ش ــالالت روان ش ــدید اخت ــا تش ــروز ی ــه ب ــا ب ــران کرون بح
ســوگ در اثــر فقــدان عزیــزان، عــوارض ناشــی از بــروز بیمــاری در مبتالیــان، 
ــگاری و تعارضــات  زندگــی طوالنی مــدت در اســترس و اضطــراب، خودبیماران
خانوادگــی و غیــره اشــاره کــرد و گفــت: بایــد بــرای پیشــگیری از تشــدید ایــن 

اختــالالت و کنتــرل و مدیریــت شــرایط بحــران برنامه ریــزی شــود.

ــواده ســالمت بنیــان مهم تریــن  ــر موسســه خان مدی
»عــدم  در  را  ازدواج  یــا شکســت  طــالق  دلیــل 
در  می گویــد:  و  می کنــد  تعریــف  خودشناســی« 
اخیــر میــزان طــالق در جامعــه مــا  ســال های 
افزایــش پیــدا کــرده و مشــکالت متعــددی را در ســطح جامعــه ایجــاد کــرده 

ــت. اس
بــه گــزارش ایســنا، علــی شیخ االســالمی افــزود: مهم تریــن دلیــل طــالق یــا 
شکســت ازدواج در »عــدم خودشناســی« تعریــف می شــود؛ بــه ایــن معنــا کــه 

افــراد بــدون شــناخت دقیــق از خــود دســت بــه ازدواج می زننــد.
مدیــر موسســه خانــواده ســالمت بنیــان ادامــه داد: تــا زمانــی کــه مــا خودمــان 
ــخصیت و  ــان )ش ــی خودم ــای درون ــیم و از ویژگی ه ــتی نشناس ــه درس را ب
ــه مناســبی را  ــم گزین ــم، نمی توانی ــدا نکنی احســاس و هیجــان( شــناخت پی

بــرای ازدواج پیــدا کنیــم.
ــه خودشناســی نرســیده اند  وی در ادامــه تاکیــد کــرد: افــراد تــا زمانــی کــه ب

نبایــد ازدواج کننــد.

علــی شــیخ االســالمی در ادامــه بــا اشــاره بــه موضــوع ایده آل گرایــی در ازدواج 
ــد و  ــده آل می گردن ــال شــخص ای ــه دنب ــراد همیشــه ب ــر اف ــح داد: اکث توضی
ــده آل داشــته باشــند، در  ــه ای ــرای ازدواج بایــد حتمــا گزین ــد ب گمــان می کنن
حالــی کــه ایــن موضــوع اشــتباه اســت. مــا نبایــد بــه دنبــال ایــده آل باشــیم، 
ــترین  ــا بیش ــای م ــا ویژگی ه ــه ب ــیم ک ــردی باش ــال ف ــه دنب ــد ب ــه بای بلک

تناســب را داشــته باشــد.
ــواده ســالمت بنیــان کــه در برنامــه ای رادیویــی صحبــت  مدیــر موسســه خان
می کــرد، بــا اشــاره بــه ایــن کــه برخــی از افــراد مالک هــای ازدواج خــود را بــه 
تناســب وضعیــت تبلیغــی در جامعــه تنظیــم می کننــد، گفــت: مــالک ازدواج 
بایــد صفت هــای پایــدار موجــود در فــرد را مــورد ســنجش قــرار دهــد، بــرای 
ــرا  ــود چ ــوب نمی ش ــدار در ازدواج محس ــای پای ــزو مالک ه ــروت ج ــال ث مث
کــه هیــچ گاه پایــداری نــدارد. در ادامــه بهــزاد وحیدنیــا مدیــر امــور مشــاوره و 
روانشــناختی ســازمان بهزیســتی کشــور گفــت: در رتبه بندی هــای کشــورهای 
مختلــف در موضــوع طــالق کشــور ایــران در پاییــن جــدول قــرار گرفتــه اســت 

و وضعیــت بحرانــی نــدارد.
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پیام
میراث 

حمام تاریخی لتگاه همدان مرمت می شود
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اللجین از آغاز فاز اول مرمت بنای تاریخی حمام لتگاه واقع در اللجین 

شهرستان بهار همدان خبر داد.

میراثمیراث

مالکیت میراث فرهنگی بر کاخ  نیاوران رای جدید گرفتآثار توقیف شده در اتریش، باید به ایران بازگردانده شود

ــد  ــور تاکیـ ــی کشـ ــاون میراث فرهنگـ معـ
کـــرد: بـــر اســـاس نظـــر کارشناســـی، 
ـــور  ـــات کش ـــدوق امان ـــور در صن ـــالم مذک اق
اتریـــش، به طـــور یقیـــن متعلـــق بـــه 
ـــانی اســـت  ـــران، دوره هخامنشـــی و ساس ـــی ای ـــی و تاریخ ـــوزه جغرافیای ح

کـــه بایـــد بـــه کشـــور بازگردانـــده شـــود.
ـــی  ـــاس تلفن ـــق تم ـــال ۹۸ از طری ـــت: در آذر س ـــان گف ـــن طالبی محمدحس
ـــیای  ـــدادی از اش ـــف تع ـــف و توقی ـــوع کش ـــران، موض ـــل ای ـــس اینترپ رئی
ـــا منشـــأ ایـــران در محتویـــات لـــوح فشـــرده موجـــود در صنـــدوق  باســـتانی ب
ـــت  ـــالع معاون ـــه اط ـــش، ب ـــور اتری ـــی در کش ـــاع ایران ـــی از اتب ـــات یک امان

ــید. ــی رسـ میراث فرهنگـ
او افـــزود: بـــا توجـــه بـــه ایـــن گـــزارش، رئیـــس اداره امـــوال منقـــول 
ـــش های  ـــه پرس ـــخگویی ب ـــرای پاس ـــا ب ـــی اداره کل موزه ه ـــی تاریخ فرهنگ
ـــل حضـــور  ـــس اینترپ ـــر کارشناســـی در محـــل پلی ـــالم نظ مطرح شـــده و اع
ـــور، نظـــرات کارشناســـی  ـــر اشـــیاء مذک ـــدا کـــرده و پـــس از رؤیـــت تصاوی پی

ـــد. ـــالم ش ـــل اع ـــی اینترپ ـــه فرمانده ب
ـــور  ـــیای مذک ـــان اش ـــرد: در می ـــح ک ـــور تصری ـــی کش ـــاون میراث فرهنگ مع
ـــتان  ـــنجاق های لرس ـــر س ـــه س ـــوم ب ـــی موس ـــیای مفرغ ـــی از اش نمونه های
مشـــاهده می شـــود کـــه نمونه هـــای مشـــابه آن در موزه هـــای رضـــا 

ـــود دارد. ـــران وج ـــی ای ـــی و مل عباس
ـــون  ـــبک ریت ـــه س ـــزی ب ـــون فل ـــدد ریت ـــک ع ـــر ی ـــن تصاوی ـــزود: در ای او اف
هخامنشـــی کـــه نمونـــه آن در مـــوزه ملـــی ایـــران و مـــوزه متروپولیتـــن 
ـــاپور دوم(  ـــانی )ش ـــاه ساس ـــی ش ـــردیس مفرغ ـــدد س ـــک ع ـــورک و ی نیوی
ـــورک  ـــن نیوی ـــوزه متروپولیت ـــره در م ـــس نق ـــی آن از جن ـــه اصل ـــه نمون ک
ـــارج  ـــردیس خ ـــن س ـــه ای ـــه نمون ـــود. البت ـــاهده می ش ـــت، مش ـــود اس موج

از فعالیت هـــای باستان شناســـی به دســـت آمده اســـت.
ـــالی  ـــر ارس ـــه تصاوی ـــه ب ـــا توج ـــد ب ـــر می رس ـــه نظ ـــرد: ب ـــار ک ـــان اظه طالبی
ـــتند.  ـــی هس ـــوع تقلب ـــر از ن ـــه اخی ـــر دو نمون ـــالم نظی ـــن اق ـــدادی از ای تع
امـــا هرگونـــه اظهارنظـــر دقیـــق کارشناســـی نیازمنـــد رؤیـــت اصـــل آثـــار 

ـــت. اس

میــراث  جدیــد  وزارت  میــان  اختــالف 
ــا بنیــاد مســتضعفان همچنــان  فرهنگــی ب
اصــل  دادگاه  این بــار  امــا  دارد  ادامــه 
در  انقــالب  دادگاه  رای  اعــالم کــرده   ۴۹
ــاد مســتضعفان  ــوده است.کشــمکش بنی ــن شــرع« ب این مــورد »خــالف َبّی
انقــالب اســالمی و ســازمان میــراث فرهنگــی وقــت و وزارتخانــه فعلــی بر ســر 
ــان  ــردد هم ــه ۸۰ برمی گ ــه ده ــاوران ب ــوزه ســعدآباد و نی ــت دو کاخ م مالکی
زمــان کــه دولــت بــرای اصــالح ســند مالکیــت روی ایــن دو کاخ درخواســت 

ــود. داده ب
تــا قبــل از آن بنیــاد مســتضعفان ادعایــی در این بــاره نداشــت ولــی بعــد از آن 
اعــالم کــرد ایــن امــالک ســال ۶۳ بــه آنهــا رســیده و بایــد بــه بنیــاد برگــردد. 
ــود  ــه اظهارنظــری از امــام خمینــی )ره( ب اســتناد بنیــاد مســتضعفان نیــز ب
کــه فرمــوده بودنــد: »بــه دولــت ابــالغ کنیــد ایــن غنایــم مربــوط بــه دولــت 
نیســت و امــرش بــا شــورای انقــالب اســت و آنچــه مأمــوران دولــت به دســت 
ــد بایــد تحویــل بدهنــد.«از آنجــا کــه ایــن دو کاخ مــوزه  ــد یــا می آورن آورده ان

ــوده، بنیــاد مســتضعفان آن هــا را  ــدان پهلــوی ب ــه دارایی هــای خان متعلــق ب
تحــت مالکیــت خــود می دانــد نــه دولــت. پــس از آن مدیریــت کاخ ســعدآباد 
ــن حــال، »قاســم  ــاد شــد. در همی ــو اســناد مالکیــت بنی هــم خواســتار لغ
ســعیدی« معــاون حقوقــی اســبق بنیــاد مســتضعفان اعالم کــرده بــود: بنیاد، 
ــه  ــی ب ــراث فرهنگ ــازمان می ــود را داشــت و از س ــالک خ ــع ام قصــد تجمی
دلیــل این کــه از واگــذاری ایــن دو کاخ اســتنکاف می کــرد، شــکایت کــرد و 
دادخواســتی را بــه دادگاه بــدوی ارائــه داد. دادگاه هــم در ایــن زمینــه رأی را 
بــه نفــع بنیــاد مســتضعفان صــادر کــرد. مدیریــت دو کاخ بــر عهــده ســازمان 
میــراث فرهنگــی اســت، امــا بایــد مشــخص شــود کــه ایــن دو کاخ و زمین هــا 
و بناهــای اطرافــش در مالکیــت بنیــاد مســتضعفان اســت نــه ســازمان میراث 
فرهنگــی!«از طرفــی در الیحــه قانونــی راجــع بــه ایــن دو کاخ در جلســه ســال 
۶۰ مجلــس آمــده کــه »کاخ هــای نیــاوران و ســعدآباد بــا محوطه و تأسیســات 
جهــت ایجــاد مــوزه و پــارک در اختیــار وزارت فرهنــگ و آمــوزش عالــی قــرار 
گیــرد.« همیــن مــوارد قانونــی موجــب اختــالف بیــن ایــن دو نهــاد شــد و در 

دادگاه هــای مختلــف هــر کــدام ادلــه ای بــرای خــود می آوردنــد.

توسـعه  در  پنج شـنبه ها  تعطیلـی  تاثیـر  فـارس  اسـتاندار 
گردشـگری داخلـی را قطعـی خوانـد و گفـت: ایـن تصمیـم 
می توانـد قسـمتی از هزینه هـای تحمیل شـده بـر اقتصاد و 
صنعـت گردشـگری از جانـب بحـران کرونا را جبـران و منجر 

بـه رونـق و دمیـدن روح تـازه ای بـه ایـن صنعـت شـود.
»عنایـت هللا رحیمـی« در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایسـنا ضمن 
اشـاره بـه تاثیـر قطعـی تعطیلـی پنج شـنبه ها بـر احیـای 
صنعـت متضرر گردشـگری پـس از بحران کرونـا، اظهار کرد: 
ایـن اقـدام می توانـد بـه بـازار گردشـگری داخلـی و اقتصاد 
گردشـگری اسـتان فـارس در سـال جـاری بـه خصـوص در 

شـهریورماه بسـیار موثر باشـد.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه تعطیلـی پنـج شـنبه ها قطعـًا 
می توانـد بـر تقویـت گردشـگری مثلـث طالیـی گردشـگری 
کشـور یعنـی اسـتان های فارس، یـزد و اصفهان موثر باشـد، 
اضافـه کـرد: این پیشـنهاد کـه نیازمند مصوبه ی دولت اسـت 
حتـی بـرای اسـتان های جنوبی کشـور در نیمه دوم سـال که 
با گردشـگران بیشـتری مواجه خواهند شـد، تاثیرگذار است.
رحیمـی به توسـعه زیرسـاخت های گردشـگری بـه خصوص 
طالیـی  مثلـث  اسـتان های  بیـن  نقـل  و  حمـل  حـوزه  در 
گردشـگری نیـز اشـاره کـرد و گفـت: خوشـبختانه احتمـال 
بهره بـرداری از خطـوط راه آهـن اقلیـد بـه یـزد نیـز در سـال 
۹۹ وجـود دارد کـه تحقـق ایـن مهـم نیـز از فاصلـه میـان 
اسـتان های فـارس و یـزد می کاهـد و بـا توجـه بـه برقراری 
خـط راه آهـن اصفهـان - شـیراز، یـزد نیـز از طریـق ایـن 

خطـوط بـه ایـن مجموعـه خواهـد پیوسـت.
جاذبه هـای  دارای  فـارس  اسـتان  ایـن کـه  بیـان  بـا  وی 
باسـتانی، تاریخـی، مذهبـی و طبیعی فـراوان و بسـیار مورد 
اقبـال گردشـگران اسـت، گفـت: بـا ایـن احتسـاب، تعطیلی 
پنج شـنبه ها بـرای اسـتان فـارس می توانـد اتفاقـی میمـون 
و مبـارک باشـد کـه هـر چنـد درخواسـت هایی را در ایـن 
زمینـه داشـته ایم ولـی ایـن امـر نظـر مسـاعد هیـات دولت 

می طلبـد. را 

سوژه تعطیلی 
پنج شنبه ها موثر 

بر توسعه مثلث طالیی

مجوز »سفر« صادر شده؟

انگیزه اصلی طرح سفر منفرد و هوشمند، حمایت از کسب و کارهای گردشگری است

دو هفتــه از رفــع محدودیــت تــردد 
ــز  ــار مرک ــذرد، آم ــتانی می گ ــن اس بی
افزایــش  کشــور  راه هــای  مدیریــت 
تــردد در جاده هــا را نشــان می دهــد، 
فرهنگــی، گردشــگری  میــراث  وزارت 
ــفر  ــرح »س ــز ط ــتی نی ــع دس و صنای
منفــرد و هوشــمند« را بــه ســتاد ملــی 
مدیریــت کرونــا پیشــنهاد کــرده اســت؛ 
آیــا دوبــاره ســفرها برقــرار خواهــد شــد؟
ــا  ــت کرون ــی مدیری ــتاد مل ــد س  تاکی
از  کــه  اســت  ایــن  بــر  همچنــان 
ــز شــود،  ــر ضــروری پرهی ســفرهای غی

در وب ســایت مدیریــت راه هــای کشــور 
کشــور هــم ایــن پیــام دیــده می شــود، 
ــوز هتل هــا  در بســیاری از اســتان ها هن
بــاز  موزه هــا  و  تفریحــی  مراکــز  و 
خانه هــای  از  بســیاری  نشــده اند، 
ــد از  ــم دارن ــوز بی بومــی و اجــاره ای هن
شــهری دیگــر مســافر بپذیرنــد، بــا ایــن 
حــال آمارهــای مرکــز مدیریــت راه هــای 
کشــور نشــان می دهــد دقیقــا یــک روز 
پــس از پایــان محدودیــت تــردد بیــن 
ــزان ترددهــای جــاده ای 6  اســتانی، می
درصــد بیشــتر شــد، ایــن عــدد در طــول 
ــش را  ــد افزای ــا ۲۰ درص ــه ت ــک هفت ی

ــی داد. ــان م نش
خودروهــا،  ســنگین  ترافیــک  ایــن 

را  اســتان ها  از  بعضــی  واکنــش 
برانگیخــت، مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
ــان  ــع دســتی اصفه گردشــگری و صنای
گفــت: »تصمیــم دولــت بــرای رفــع 
ــه  ــتانی، ب ــن اس ــردد بی ــت ت محدودی
هموطنــان  کــه  نیســت  آن  معنــای 
بــه  را  خــود  ســفرهای  می تواننــد 
شــهرهای مختلــف از ســر بگیرنــد«. 
همچــون  دیگــری  اســتان های 
مازنــدران بودنــد کــه اعــالم کردنــد هنــوز 
امــکان پذیــرش مســافر را ندارنــد. امــا 
تصاویــری کــه برخــی در شــبکه های 
اجتماعــی بــه اشــتراک گذاشــته اند، 
گویــای این اســت کــه عده ای هشــدارها 
را نادیــده گرفتــه و دل بــه طبیعــت 

زده انــد و یــا بــه ســوی خانــه دوم 
خــود در شــهری دیگــر، خویشــاوندان و 
ــه  ــده اند، درحالی ک ــیل ش ــنایان گس آش
تعطیــالت  شــیوه  بــه  غربالگــری   از 
نــوروز در برخــی عوارضی هــا و ورودی 

شــهرها، خبــری نیســت.
»گردشــگری  کمیتــه  کــه  طرحــی 
ملــی  ســتاد  ورزشــی  فضاهــای  و 
ــوان  ــا عن ــا« ب ــاری کرون ــت بیم مدیری
ــه ســتاد  ــرد و هوشــمند« ب »ســفر منف
ــنهاد  ــز پیش ــا نی ــت کرون ــی مدیری مل
کــرده ایــن شــائبه را بــه وجــود آورده که 
ــت  ــا برداشــته شــدن محدودی ــی ب گوی
ــفرهای  ــواز س ــتانی، ج ــن اس ــردد بی ت

ــت. ــده اس ــادر ش ــم ص ــی ه عموم
ــراث  ــر وزارت می ــر نظ ــه زی ــن کمیت ای
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
قــرار دارد کــه متولــی ســفر اســت و 
ــروس  در روزهــای نخســت ســرایت وی
کرونــا بــه ایــران، در مقابــل بســته 
توریســتی  و  اقامتــی  مراکــز  شــدن 
مقاومــت نشــان مــی داد، بــا ایــن حــال 
ولــی تیمــوری ـ معــاون گردشــگری 
آن کمیتــه  دبیــر  و  وزارتخانــه  ایــن 
بــا  الگــو  ایــن  داده کــه  توضیــح  ـ 
ــا هــدف  توجــه بــه شــرایط جامعــه و ب
ــی  ــردم طراح ــاز م ــه نی ــخگویی ب پاس

ــت. ــده اس ش
گردشــگری  معــاون  توضیحــات 
نشــان می دهــد انگیــزه اصلــی ایــن 
طــرح، حمایــت از کســب و کارهــای 
گردشــگری اســت کــه شــیوع ویــروس 
کرونــا، خســارت مالــی ســنگینی را بــه 
ــرده اســت. جمشــید  ــل ک ــا تحمی آن ه
تشــکل های  دبیــر  ـ  حمــزه زاده 

بــا  نشســتی  در  گردشــگری  ملــی 
صنعــت  بــود:  گفتــه  رییس جمهــور 
گردشــگری ایــران فقــط در دو مــاه 
میلیــارد   ۵۳۰۰ فروردیــن،  و  اســفند 

تومــان خســارت دیــده اســت.
الگــوی  ایــن  توجیــه  در  تیمــوری 
مغفــول  اســت:  گفتــه  پیشــنهادی 
مانــدن آثــار و تبعــات اقتصــادی کرونــا 
ــات و  ــور، صدم ــاص کش ــرایط خ در ش
لطمــات بــه مراتــب بیشــتری از تبعــات 
ــال داشــته  ــه دنب ــد ب بهداشــتی می توان
باشــد و بــه هــر حــال فــردی کــه بــرای 
شــغلی  یــا  شــخصی  امــور  گــذران 
ناگزیــر بــه ســفر اســت، بایــد خدمــات 
اســتاندارد و تحــت نظارتــی را دریافــت 

ــد. کن
ایســنا  پرســش  بــه  پاســخ  در  او 

ایــن  پیشــنهاد  این کــه  بــر  مبنــی 
ــا بــه منزلــه  الگــو بــه ســتاد ملــی کرون
ســفر  محدودیت هــای  برداشــتن 
اســت؟ گفــت: مــا در عیــن حالــی 
کــه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی 
و فاصلــه اجتماعــی را الزم می دانیــم، 
ــگری  ــای گردش ــم فعالیت ه می خواهی
دوبــاره از ســر گرفتــه شــود. شــاید 
زود باشــد کــه ســفرهای تفریحــی، 
برقــرار  دوبــاره  زیارتــی  و  ســیاحتی 
ــوی  ــه الگ ــم از ارائ ــا ه ــد م ــود، قص ش
در  هوشــمند«  و  منفــرد  »ســفر 
ــی  ــتاد مل ــه س ــدی اســت ک ــان ح هم
مدیریــت کرونــا تعییــن و تاییــد کــرده 
ضــروری  و  کاری  ســفرهای  اســت؛ 
و  ســتاد  ضوابــط  چارچــوب  در  کــه 
ــود. ــام ش ــتی انج ــای بهداش پروتکل ه

رییـس خانـه اقتصـاد و تجـارت ایـران و 
ترکیـه می گوید تحت تاثیر شـیوع ویروس 
کرونـا، اقتصاد ترکیه ضربه ای بسـیار بزرگ 
از کاهـش تعـداد توریسـت های خارجـی 

اسـت. خورده 
سـید جالل ابراهیمـی اظهار کـرد: ترکیه در 
سـال های گذشـته بخـش قابـل توجهی از 
اقتصـاد خـود را بـر پایه صنعت توریسـم و 
پذیرش مسـافران خارجی بنا کرده اسـت و 
از ایـن طریـق سـاالنه میلیاردهـا دالر درآمد 
دارد.بـه گفته وی، در ماه های ابتدایی سـال 
۲۰۲۰ بـا شـیوع ویـروس کرونـا در تمامـی 

کشـورهای جهان صنعت توریسم ضربه ای 
جـدی خـورد و اقتصـاد ترکیـه نیـز تحـت 
تاثیـر همیـن موضـوع بـا مشـکالت جدی 

مواجه شـده اسـت.
رییـس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه 
بـا اشـاره بـه آمـار جدیـد وزارت گردشـگری 
ترکیـه تشـریح کـرد: طبـق ایـن آمـار تعداد 
گردشـگران خارجی که در سـه ماهه ابتدایی 
سـال جـاری بـه ترکیـه آمده اند بیـش از ۶۰ 
درصـد کاهـش یافتـه و بعضـی از کشـورها 
عمـال سـفر خـود بـه ایـن کشـور را متوقـف 
کرده انـد. آمار نشـان می دهد که شـهروندان 

گرجسـتان  و  انگلسـتان  بلغارسـتان، 
اصلی تریـن گـروه مسـافران خارجـی ترکیه 
در سـه ماهـه ابتدایی سـال جـاری میالدی 
بوده اند.ابراهیمـی بـا بیـان این کـه سـاالنه 
چنـد میلیـون مسـافر ایرانی به ترکیه سـفر 

می کننـد، اظهـار کـرد: پـس از شـیوع کرونـا 
عمـال این سـفرها متوقـف شـده و آمارهای 
رسـمی نشـان می دهد که سـفر ایرانی ها به 
این کشـور بیـش از ۹۹ درصـد کاهش یافته 

ست ا

کاهش بیش از ۹۹ درصدی سفر 
ایرانی ها به ترکیه

آغاز فاز اجرایی حساب های 
اقماری از تیرماه

ــو  ــا و لغ ــروس کرون ــه شــیوع وی ــه آنک ــاره ب ــا اش ــاون گردشــگری کشــور ب مع
ــی حســاب های  ــاز اجرای ــا ف ــد ت ــبب ش ــال س ــفرها در نخســتین فصــل س س
ــاب های  ــی حس ــاز اجرای ــت: ف ــد، گف ــق بی افت ــه تعوی ــگری ب ــاری گردش اقم
ــگری  ــاون گردش ــوری )مع ــی تیم ــورد. ول ــد خ ــد خواه ــاه کلی ــاری از تیرم اقم
وزارتخانــه میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی( بــا اشــاره بــه وضعیــت 
نهایــی حســاب های اقمــاری گردشــگری گفــت: ســال گذشــته تمــام صحبت هــا، 
شــرح خدمــات، مطالعــات و آنچــه درخصــوص حســاب های اقمــاری نیــاز بــود با 
مرکــز آمــار بــه اتمــام رســید. درواقــع تمــام آنچــه طــی ســال های گذشــته دربــاره 
ــرده  ــاد ک ــاری ی ــاب های اقم ــوان حس ــه عن ــم و از آن ب ــرده بودی ــت ک آن صحب
ــود از ابتــدای  ــه اجــرا رســید و  قــرار ب ــه مرحل بودیــم، ســال گذشــته باالخــره ب
ــاز اجرایــی آن در حــوزه گردشــگری  ــه صــورت رســمی ف فروردیــن مــاه ۱۳۹۹ ب
ــو ســفرها از  ــا و لغ ــروس کرون ــه شــیوع وی ــه داد: باتوجــه ب ــاز شــود.او ادام آغ
آنجــا کــه هیــچ ســفری در ماه هــای اول ســال وجــود نــدارد، قطعــا بــا اجرایــی 
ــنجی ها  ــماری ها، نظرس ــر ش ــه س ــا ازجمل ــاری، داده ه ــاب های اقم ــردن حس ک
و... درســت درنخواهنــد آمــد و مرکــز آمــار نیــز قطعــا چیــزی در دســت نــدارد تــا 
ــد.  ــالم کن ــه را اع ــاری وارد و نتیج ــاب های اقم ــر حس ــورد نظ ــای م در فرمول ه

ته
نک

تیمــوری در پاســخ بــه این پرســش کــه چگونه این ســفرها 
را می تــوان مدیریــت کــرد در شــرایطی کــه هنــوز پروتــکل 
پذیــرش مهمــان و مســافر در تاسیســات گردشــگری بــروز 
رســانی نشــده و برخــی از ایــن بخش هــا همچنــان ناتــوان 
ــتند؟  ــا هس ــتاد کرون ــی س ــای قبل ــرای پروتکل ه از اج
ــاالن  ــورت فع ــا مش ــگری ب ــت گردش ــرد: معاون ــار ک اظه
گردشــگری درحــال تنظیــم پروتکل هــای بازگشــایی بــرای 
ــا  ــی و موزه ه ــایت های تاریخ ــگری و س ــات گردش تاسیس
اســت. درحــال حاضــر هــم تاکیدمــان فقــط بــر ســفرهای 
ضــروری و کاری اســت، نوعــی از ســفر کــه اجتناب ناپذیــر 
اســت.وی افــزود: در همیــن راســتان طــرح ســفر منفــرد 
و هوشــمند بــه ســتاد ملــی مدیریــت پیشــنهاد شــد کــه 
ــه  منتظــر تاییــد ایــن ســتاد هســتیم. مــا ایــن الگــو را ب
ســازمان جهانــی جهانگــردی هــم پیشــنهاد کردیم کــه از آن 
اســتقبال کردنــد، ایــن طــرح می توانــد پیشــنهاد ابتــکاری 

ایــران باشــد.

میراثگردشگری

کرونا سمنوپزون آشتیانی ها را تعطیل کردراه اندازی 3 تشکل حرفه ای گردشگری 
میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
بوشـهر از فعالیـت سـه تشـکل 
حرفه ای گردشـگری در اسـتان 

داد. خبـر 
اداره کل  روابط عمومـی  از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
بوشـهر،  صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
محمدحسـین ارسـطوزاده امروز یکشـنبه 14 اردیبهشـت 
99 بـا اعـالم ایـن خبـر، افـزود: »تشـکل های حرفـه ای 
پیـش  از  اهـداف  پیشـبرد  به منظـور  گردشـگری 
تعیین شـده در ایـن حـوزه راه انـدازی می شـود تـا بتوان 
بـا کمـک و خـرد جمعـی بـه نتایـج بهتـری در توسـعه 

بـه حداقـل  را  صنعـت گردشـگری رسـید و مشـکالت 
رسـاند.«

او ادامـه داد: »تشـکل حرفـه ای بوم گردی هـا، تشـکل 
و  و گردشـگری  مسـافرتی  خدمـات  دفاتـر  حرفـه ای 
جامعـه حرفـه ای هتلداران، سـه تشـکلی هسـتند که در 
سـال گذشـته راه انـدازی شـدند و در این راسـتا فعالیت 

می کننـد.« خدمت رسـانی  و  کـرده 
صنایع دسـتی  و  میراث فرهنگـی، گردشـگری  مدیـرکل 
به عنـوان  حرفـه ای  »تشـکل های  اضافـه کـرد:  بوشـهر 
همیـار کمک کننده مجموعه گردشـگری اسـتان هسـتند 
کـه بـه توسـعه زیرسـاخت ها، معرفی جاذبه هـا و جذب 

گردشـگر داخلـی و خارجـی کمـک می کننـد.«

ــی،  ــراث فرهنگـ ــرکل میـ مدیـ
ـــتی  ـــع دس ـــگری و صنای گردش
ـــن  ـــت: آیی ـــزی گف اســـتان مرک
ســـنتی پخـــت ســـمنو امســـال 
در شهرســـتان آشـــتیان برگـــزار نشـــد. علیرضـــا ایـــزدی بـــا 
اشـــاره بـــه اینکـــه هـــر ســـال در ایـــن تاریـــخ مراســـم 
آئینـــی ســـنتی پخـــت ســـمنو در شهرســـتان آشـــتیان 
ـــری  ـــل جلوگی ـــه دلی ـــت: امســـال ب ـــی شـــد، گف ـــزار م برگ
از تجمعـــات و مقابلـــه بـــا شـــیوع بیمـــاری کوویـــد ۱۹ ایـــن 
مراســـم برگـــزار نشـــد.وی افـــزود: مراســـم ســـمنوپزان 
ــن  ــان ایـ ــنن مردمـ ــن آداب و سـ ــی از دیرینه تریـ یکـ
ـــه  ـــان ب ـــل از اجدادش ـــه نس ـــل ب ـــه نس ـــت ک ـــتان اس اس

ارث رســـیده و هـــر ســـاله در اردیبهشـــت مـــاه در ایـــن 
ـــزار  ـــتیان برگ ـــهر  آش ـــتر در ش ـــز بیش ـــا تمرک ـــتان و ب اس
ـــادات  ـــگ و اعتق ـــن مراســـم ریشـــه در فرهن ـــود. ای می ش
ــراث  ــر کل میـ ــار دارد.مدیـ ــن دیـ ــان ایـ ــق مردمـ عمیـ
ـــا بیـــان اینکـــه آییـــن پخـــت  فرهنگـــی اســـتان مرکـــزی ب
ـــه بســـیاری برخـــوردار  ـــران از ســـابقه و دیرین ســـمنو در ای
اســـت، افـــزود: ایـــن شـــیرینی مـــورد احتـــرام و مقـــدس، 
ـــن  ـــا پخت ـــود؛ ام ـــی ش ـــاده م ـــزده روزه آم ـــا پان ـــی 10 ت ط
ـــوم خاصـــی  ـــنن و رس ـــتیان دارای س ـــهر آش ـــمنو در ش س
ـــردم، پخـــت ســـمنو  ـــه م ـــده عام ـــر اســـاس عقی اســـت. ب
بـــه احتـــرام حضـــرت زهـــرای مرضیـــه)س( صـــورت 

ـــرد.  ـــی گی م

رنا
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مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق 
اسـتان ایالم:بـی برقی سـالمت مـردم را 

با چالش مواجه می کند.
هادی شـیرخانی در نشسـت با رسـانه ها 
در خصـوص گـذر از پیک مصـرف برق در 
سـال ۹۹ اظهار داشـت اگر ویروس کرونا 
جـان مـردم را نگیـرد حتمـا بـی برقـی، 
سـالمت و زندگـی مـردم را بـا چالـش 

جدی مواجه خواهد ساخت.
 وی ادامـه داد: اگر برق نباشـد، دسـتگاه 
های تنفسـی در بیمارسـتان ها از کار می 
افتنـد و جـان بیمـاران بـه خطـر خواهـد 

افتاد.
بـرق  :اگـر  اضافـه کـرد  مسـوول  ایـن   
نباشـد با مشـکالت بسـیار زیادی مواجه 
بـا  و...  اشـتغال  تولیـد،  خواهیـم شـد؛ 

چالش جدی مواجه خواهد شد.
 شـیرخانی تصریـح کـرد: پس از شـیوع 
ویـروس کرونـا زنجیـره ما دچـار چالش 
مالی شـده و اعتبار خریـد برق از نیروگاه 
ها با کاهش شـدیدی مواجه شـده است 
بـه گونـه ای کـه پرسـنل توزیـع نیـروی 
تاکنـون  را  مـاه  فروردیـن  حقـوق  بـرق 
دریافـت کـرده انـد لـذا از مـردم عزیـز 
اسـتان تقاضـا داریـم با پرداخـت صورت 
حسـاب هـای خود ما را در مسـیر تامین 

برق استان یاری کنند.
ظالمانـه  هـای  تحریـم   : افـزود  وی   
صنعـت برق کشـور را هم هـدف قرار داده 
اسـت امـا صنعت بـرق از نخبگان کشـور 
بهـره مـی گیرید و امسـال ۹ محـور برای 
عبـور از پیک مصرف در تابسـتان طراحی 

شـده اسـت کـه امیدواریم با اجـرای این 
شـاهد  مـردم،  رعایـت  و  هـا  برنامـه 

خاموشی در تابستان نباشیم.
 شـیرخانی تصریـح کـرد : سـال گذشـته 
پـاداش  تومـان  میلیـون   ۶۴۰ بـر  بالـغ 
و  مـردم  بـه  کـردن  مصـرف  درسـت 

تولیدکنندگان پرداخت کردیم.
 ۲۷ از  مصـرف  پیـک  افـزود:  وی   
اردیبهشـت آغاز و تا ۱۴ شـهریورماه ادامه 
خواهـد داشـت و در ایـن مـدت صنعـت 
زیـادی  هـای  بـا دشـواری  بـرق کشـور 
روبـرو اسـت و اگر برق را درسـت مصرف 

نکنیم، خاموشی ها اعمال خواهند شد.
 این مسـوول اضافه کرد : هر شهرسـتان 
و منطقـه در اسـتان سـهمیه خـاص خود 
را دارد و اگـر جایـی مصـرف را رعایـت 

نکنـد خاموشـی را در آن مـکان ها اعمال 
خواهیم کرد.

 وی ادامـه داد:بـرق متغیـری وابسـته به 
پارامترهـای متعـدد اسـت امـا بـه طـور 
مشـخص دمای هـوا تاثیر بسـیار زیادی 
ای کـه  بـه گونـه  دارد  بـرق  در مصـرف 

افزادیـش هـر درجـه دمـا در تابسـتان، 
مصرف برق نیز باال می رود.

بـا  نشسـت  ایـن  اسـت  ذکـر  بـه  الزم   
رعایـت پروتـکل های بهداشـتی و فاصله 
خبرنـگاران  بیـن  در  اجتماعـی  گـذاری 

برگزار شد.

نشست با رسانه ها در خصوص گذر از پیک 
مصرف برق در سال 99 استان ایالم  صدور کاالهای غیرنفتی خوزستان از 

مرزهای باشماق و پرویزخان به عراق

خوزستان

ــه بســته  ــا اشــاره ب ــرزا ب غالمرضــا بلوطــی می
ــه و شــلمچه از  ــای تجــاری چذاب ــودن مرزه ب
اواخــر اســفند پارســال تاکنــون بــه دلیــل 
مخاطــرات ناشــی از بیمــاری کرونــا بیــان 
کــرد: تجــار و بازرگانــان خوزســتانی می تواننــد 
ــه ،  ــی و اظهارنام ــریفات گمرک ــام تش ــا انج ب
نســبت بــه صــادرات کاال بــه عــراق اقــدام 

کنند.
وی گفــت: بــا توجــه بــه قوانیــن دوگانــه عــراق، 
ــه  ــراق ک ــی ع ــش جنوب ــی در بخ ــرف عراق ط
هــم مــرز بــا شــلمچه و چذابــه خوزســتان 
ممانعــت  ایرانــی  ورود کاالهــای  از  اســت، 
شــده  ســبب  اقــدام  ایــن  کــه  می کنــد 
صادرکننــدگان بــا تقبــل هزینهــی حمــل ونقــل 
کاالهــای خــود از ســایر مرزهــای تجــاری 

صادر کنند تا بازار عراق را از دســت ندهند.
ــی اســتانداری  ــا پیگیــری و رایزن وی گفــت: ب
خوزســتان و همچنیــن درســطح ملــی بــه 
عــادی  رونــد  و  فعالیــت  افزایــش  دنبــال 
ــی از  ــرای صــادرات کاالهــای غیرنفت ســازی ب

مرزهای تجاری چذابه و شــلمچه هستیم.
و  شــلمچه  مســافری  و  تجــاری  مرزهــای 
ــدرود(  ــی خرمشــهر )ارون ــرز دریای ــه و م چذاب
از تیــر ۱۳۸۲ پــس از ســرنگونی نظــام بعثــی 

ــادرات کاال و در  ــرای ص ــج ب ــه تدری ــراق ، ب ع
مهــر همــان ســال بــرای عزیمــت زائــران 

عتبات عالیات بازگشــایی شدند.
داد:  ادامــه  خوزســتان  گمــرکات  ناظــر 
ــا  ــادان و خرمشــهر نیــز ب ــادر آب گمرک هــای بن
 ، واردات  ســفارش  ثبــت  کاهــش  وجــود 
همچنــان فعالیــت اقتصــادی دارنــد البتــه 
از  بنــادر  ایــن  صــادرات  رونــد  از  بخشــی 
ویــروس کرونــا متاثــر شــده بــه دلیــل اینکــه 
کشــورهای مقصــد ورود لنج هــای ایرانــی را 

ممنوع کرده اند.
ــه  ــر ب ــای اخی ــزود:در ماه ه ــرزا اف ــی می بلوط
بیشــترین  ویــروس کرونــا  شــیوع  دلیــل 
کاالی  ترخیــص  دفاتــر  متوجــه  خســارت 
ــه  ــا رکــود روب ــوده کــه ب ــی ب ــی و صادرات ملوان

رو شده اند.
 وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا کاهــش 
مخاطــرات ناشــی از ویــروس کرونــا ، صــادرات 
کاال از مرزهــای تجــاری و بنــادر خوزســتان 

دوباره رونق بگیرد.
پارســال مجمــوع صــادرات کاالهــای غیرنفتــی 
از  پتروشــیمی  فرآورده هــای  و  نفتــی   ،
دالر  ۶.۵میلیــارد  بــه  خوزســتان  گمــرکات 

رسید.

سودوکو شماره ۱7۲۱

پاسخ سودوکو شماره ۱7۲0

افقی
 ۱ - از غذاهای ســنتی - سروران۲ 

- قراقوروت - از عناصر شــیمیایی 

با عدد اتمی ۱۰۷۳ - گوشــت آذری، 

مترادف آشــغال، اسب ترك - جد 

رســتم - رموز، رازها - ضمیر اشاره، 

اشــاره به دور، از خواهران برونته۴ - 

قســمتی از پا - ســنگ زینتی، نوعی 

جواهــر - روز آخر هفته، آدینه۵ 

- تیم بلژیکی - بهشــت - شــکل و 

قالب، قالب، شــکل۶ - دام صیاد 

- در تــب مــی گویند، بیهوده گویی 

- متفرقها، پراكنده ها۷ - گوشــت 

آذری، مترادف آشــغال، اسب ترك - 

واحد طول روســی - نابینا۸ - صدمه 

و آســیب، كارتن باز نشــده - ویتامین 

انعقاد خــون، ویتامین جدولی - 

آكنده، مظهر ســبكی، پوشش طیور، 

مملو، انباشــته - خالص۹ - تازه كار 

- علــف حصیــر - حرف ندا۱۰ - لعنت 

- علف خوار - بخشــش۱۱ - نومیدی، 

گلی ســفید وخوشبو - از باشگاه 

هــای ســرزمین گل، از تیمهای فوتبال 

باشــگاهی هلند - بازیگرفیلمهای 

خنده دار۱۲ - كشــوری آفریقایی - 

دوچرخه مســابقه ای - کالغ، زاغ، 

قار قار آن معروف اســت۱۳ - چاق 

فرنگی، چــاق خارجی - قمقمه - 

پشــت وعقب - خاک سفالگری، 

خاک ســرخ، خاک عهد عتیق۱۴ - 

شــرح و تفصیــل خبر یا کاری که انجام 

گرفتــه - كامل كردن۱۵ - جدایی و 

دوری - فیلمی از وحید موســاییان

عمودی 
۱ - ســومین کشور بزرگ آسیایی - 

كبــود رنگ۲ - آرایش کردن - گران 

بها۳ - نقشــه انگلیســی - لباس رزم 

- بلندتریــن قلــه دنیا - گام بی ته۴ 

- نام ورزشــگاهی در بروکسل بلژیک 

- مخترع ماشــین کفشدوزی - 

گناهكار۵ - مجلس اعیان، روشــنایی، 

تخلص اســتاد همایی - كلمه شــگفتی 

- مادر تــرك، ضمیر متكلم وحده 

عربی - عیب گویی مســلمانان۶ - 

محلی - یاد آور - لجوج و ســتیزه 

کار۷ - کــز وارونه - گیاه دارویی - 

آواز خوانــدن۸ - اعتراف كردن - پرده 

تاشــو۹ - لمس كردن - دختر پادشاه 

- حــرف فاصلــه، خمیدگی كاغذ، لنگه 

بــار۱۰ - از رنــگ ها، پلنگ کارتونی اش 

به این رنگ اســت - هدایت کننده، 

راهنمــا، لقبی برای شــعبده باز و معرکه 

گیر - رودی در آالســکا۱۱ - دیوار 

کوتاه - کیف ســفری - هکر ناتمام 

- گله گوســفندان۱۲ - از پسران 

فریدون، پســر كوچك فریدون - 

مهربانــی - مخالف۱۳ - نفس، خون، 

نفــس غنیمتــی - كلمه دارای فتحه 

- درخت کنــار - نوعی حلوا، خبر 

افشــاگرانه، میدهند تا رسوا کنند۱۴ 

- جایی میان دوزخ و بهشــت، سوره 

هفتم قــرآن - برگزیدگان، نیکان۱۵ - 

پست - آماده شدن

جدول شماره ۱7۲۱

 پیام
 ایران

پاکبانان؛ گنجینه های خاموش در عصر کرونا
نارنجی باشد یا سبز فرقی نمی کند، مهم نیست این پیراهن با دیگران ِست باشد یا به تفیسر 
یا تمسخر قرار بگیرد؛ مهم شرافت بزرگمردانی است که همواره زیبایی را به مردمان شهرشان 
هدیه می دهند.

عبدالمهدی رنجبر-شهردار ماهان

آگهی مزایده زمین
شهرداری ماهان باستناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر 

دارد  نظر  در   ، مورخ 98/9/3  به شماره صورتجلسه 21  ماهان 
نسبت به فروش تعداد 29 قطعه زمین واقع در هفت باغ شهرک 
مزایده  طریق  از  شهرداری  به  متعلق  زمینهای  از  طالیی  آبشار 

عمومی با شرایط ذیل اقدام نماید :

-دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/2/20 لغایت 99/2/30 در 
ساعات اداری

-مهلت تحویل پیشنهادات تا آخر وقت اداری 99/3/1
-محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات واحد امور مالی شهرداری 

میباشد. 
-بازگشایی پاکات مزایده مورخ 99/3/3 در محل دفتر شهرداری 

-در صورتیکه نفرات اول تا سوم شرکت کننده از انجام معامله 
خودداری نمایند سپرده شرکت در مزایده آنان

به ترتیب به نفع شهرداری ضبط میگردد .
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

- سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج 
می باشد .

- شرایط فروش بصورت نقد میباشد. 
-کلیه هزینه های متعلقه اعم از درج اگهی - کارشناسی - نقل 

وانتقاالت دفاتر رسمی و بعهده برنده مزایده میباشد.

نوبت اول

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی-اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی
 برابـر رای شـماره ۱۳۹۳۶۰۳۱۹۰۲۰۱۳۳۲۲ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض اقـای مهـدی وحیـدی قهسـتانی فرزند علی بشـماره 
شناسـنامه ۹۱۲ صادره از سـیرجان در یک باب خانه به مسـاحت ۱۴۶۸/۵۳ متر مرعبع پالک 
۶۲۹ اصلـی واقـع در ابـاده بخـش ۳۶ کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای رفعتی محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصله ۱۵روز آگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الف۷۰۲
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۱۳۹۹/۱/۳۱
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۹/۲/۱۵

محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه ۱3990۴0۱90۶30000۱9.۱
بدین وسیله به آقای سید جالل علویان  نام پدر سید احمد  تاریخ تولد ۱۳۵۰.۰۵.۲۱  
شـماره  ملـی ۲۹۹۰۴۰۸۴۲۸  بدهـکار پرونده اجرایـی کالسـه۱۳۹۹۰۴۰۱۹۰۶۳۰۰۰۰۱۹.۱ 
کـه برابـر گـزارش مامـور ابالغ به آدرس اعالمی متعهدله شـناخته نگردیده اید  ابـالغ می گردد که 
برابر سـند ازدواج صادره به شـماره ۱۰۲۶۶ مبلغ ۱۱۰۸۶۰۰۰۰۰  ریال بدهکار و خانم سـحر شـفیعی 
نـژاد قاسـم ابـادی بسـتانکار پرونده درخواسـت صـدور اجراییه نمـوده پس از تشـریفات قانونی 
اجرایـی صـادر  و پرونـده اجرایـی بـه کالسـه ۹۹۰۰۰۲۰ در این اجرا مطرح می باشـد لذا طبق ماده 
۱۸ آییـن نامـه اجرایـی مفـاد اسـناد رسـمی به شـما ابالغ مـی گـردد از تاریخ انتشـار این آگهی 
کـه تاریـخ ابالغ اجرایی محسـوب اسـت فقط یـک نوبـت در روزنامه چاپ و منتشـر گردد ظرف 
مـدت ۱۰ روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیـر ایـن صورت بـدون انتشـار آگهی 

دیگـری عملیـات اجرایی طبق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان _علی خسرو انجم

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقد سـند رسـمی-اگهی موضوع مـاده ۳ قانون و مـاده ۱۳ آئین 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی- برابـر رای شـماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۱۴۵۶ هیـات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی اقای غضنفر 
سـلیمی پـور فرزنـد اصغر بشـماره شناسـنامه ۲ صـادره از بافت در یـک قطعه باغ به 
مسـاحت ۳۶۹۵۴/۷۵ متـر مربـع پـالک ۴۲۳۳ اصلـی واقع در محمـد اباد مقدس 
بخش ۳۶ کرمان خریداری از مالک رسـمی خانم سـلطنت ازاد محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ۱۵روز آگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهـد شـد. م/ الف۷۰۳-تاریخ انتشـار نوبـت اول:  ۱۳۹۹/۱/۳۱
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳۹۹/۲/۱۵

محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده ۱۳ آئی ــاده ۳ و م ــوع م ــی موض اگه
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــات دوم موضــوع قان شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۱۰۲ هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک زرنــد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی 
خانــم عصمــت رحمانــی هنجروئــی فرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه ۲ 
ــه مســاحت ۳۰۹ مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از  ــه ب در یــک بــاب خان
پــالک ۱۱۵ فرعــی از ۲۳۶۸ اصلــی واقــع در زرنــد خیابــان انقــالب کوچــه ۴ 

ــذا  خریــداری از مالــک رســمی آقــای اکبــر رهنمــا محــرز گردیــده اســت. ل
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــه  ــی ب ــن اگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
ــی اســت در صــورت انقضــای مــدت  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی مراجــع قضای
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 

شــد. م/الــف ۲۶
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۱۵

 تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۹
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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان 
های فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی و 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۱۴۱ 
هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک زرند تصرفات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای امیـن دولـت فرزند حمید بـه شـماره شناسـنامه ۳۰۸۰۰۴۰۷۰۸ در یک 
بـاب خانـه به مسـاحت ۲۳۶/۰۳ مترمربـع از پـالک ۲۳۸۹ اصلی واقـع در زرند خیابان 
پوریـای ولـی خریـداری از مالک رسـمی خانم طیبه ذکائـی محرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ۱۵روز آگهی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف ۲۱
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه ۲۱۳۹۹/۱۵

 تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۹
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

سند رسمی 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض ــادره هی ــر رای ص براب
ــتارا  ــی آس ــد ثبت ــند رســمی مســتقر در واح ــد س ــاختمانهای فاق اراضــی و س
تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات 
متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد 
و امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــد .  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مرج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت تس
ــه شــماره  ــه شــماره شناســنامه 6 ب ــی ب ــد خزرعل ــردی فرزن ــر ده ک ــای اکب آق
ملــی 2619900778 در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی باکاربــری 
ــی  ــی از 124 اصل ــالک 28 فرع ــع پ ــه مســاحت 10489/08 مترمرب ــی ب مزروع
ــک رســمی  ــداری از مال ــالن خری ــدق پشــته بخــش 32 گی ــه فن ــع در قری واق
ــور و عــدم  ــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذک ــی دهکــردی بدیه خزرعل
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور 
ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .تاریــخ انتشــار 

ــت دوم :   99/02/30 ــار نوب ــخ انتش ــت اول :  99/02/15 تاری نوب
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی  2589

آگهی مفقودی
ســند کمپانــی خــودروی ســواری پــژو پــارس بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل 
1386 بــه شــماره انتظامــی 22 – 318 م 63 و شــماره موتــور 12486097308 و 
شــماره شاســی 50327010 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 
2598 دورود 

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي   ((
و  اراضي  و  ثبتي  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  نامه 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي (( 
در اجرای  مواد مذکور بدینوسیله  امالکی  که برابر اراء 
هیاتهای  حل اختالف  موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
ناحیه  دو شهرستان کرمان   ثبتي   واحد  مستقر در 
انها  ادامه عملیات ثبتی  انها پذیرفته و  تقاضای ثبت 
ترتیب  به  قانون مذکور تجویز گردیده است   مطابق 
شماره پالک فرعی از اصلی  و بخش محل  وقوع  ملک 
و مشخصات مالک یا مالكین ) متقاضیان ثبت ( واقعدر 
بخشهای  )2و3(  ثبتی شهرستان کرمان  بشرح ذیل 
اگهی  میشود تا  در صورتي که  شخص  یا اشخاصی  
نسبت به صدور سند مالكیت متقاضیان اعتراضي داشته 
باشند بتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.شایان ذکر است 
صدور و تسلیم سند مالكیت بر اساس قانون مذکور مانع 

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان
13940  فرعی از  3968 اصلی مجزی شده از  793  
فرعی از  3968  اصلی  -  اقای سید علی میر تاج 
الدینی گوکی  فرزند  سید حسین  به شناسنامه شماره 
از  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت  گلباف  از  صادره    210
الدینی فرزند سید  تاج  ششدانگ و خانم طاهره میر 
حسن به شناسنامه 63 صادره از گلباف نسبت به چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ  یكباب ساختمان  به  مساحت 
255/21 متر مربع  به ادرس کرمان  سراسیاب خیابان 
صیاد شیرازی خیابان امام سجاد  سمت راست بن بست 

اخر درب 4  ردیف 6162
از  89   اصلی مجزی شده  از  3982  فرعی    5870
اقای محمود شهریاری    - اصلی   از  3982   فرعی 
جوپاری  فرزند  شكراهلل  به شناسنامه شماره 57  صادره 
از کرمان  در ششدانگ  یكباب خانه به  مساحت 151/6 
متر مربع  به ادرس کرمان خیابان سرباز کوچه 20غربی 
5 کوچه الله خریداری از محل مالكیت ارسطو نفیسی  

- ردیف  1168
از  20   اصلی مجزی شده  از  3982  فرعی    5950

فرعی از  3982  اصلی  -  خانم سمانه اعتمادی فرزند  
از گلباف  در  علی  به شناسنامه شماره 66  صادره 
به   فوقانی  برطبقه  مشتمل  خانه  یكباب  ششدانگ  
خیابان  کرمان  ادرس  به  مربع   متر   99/5 مساحت 
اسدابادی کوچه 17 خریداری از محل مالكیت شهریار 

فرهمند  - ردیف  1289
5953  فرعی از  3982 اصلی مجزی شده از  113  
عبدالرضا  سید  اقای    - اصلی     3982 از   فرعی 
شناسنامه  به  محمد   سید  فرزند   زاده  هاشمی 
در  کرمان   از  صادره    2980608963 شماره 
اتومبیل  نمایشگاه  تجاری  مغازه  یكباب  ششدانگ  
کرمان  ادرس  به  مربع   متر   108 مساحت  به  
خیابان شهاب بلوار ساوه نرسیده به ساوه 5 سمت 
عدل  عبداهلل  مالكیت  محل  از  خریداری  راست 

اسفندیاری  - ردیف  669
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان

محمد  اقای    - اصلی    1783 از   فرعی    21380
علی رستمی زاده   فرزند اسداهلل  صادره از کرمان به 
شناسنامه شماره  534  در ششدانگ  یكباب  خانه 
دوبلكس مشتمل بر طبقه فوقانی   به مساحت 250  
متر مربع با قید به اینكه موازی  90/35 متر مربع از 
بوقف  میباشد   تقاضا متعلق  ششدانگ  عرصه مورد 
کوچه  یاسین  خیابان  جهاد  خیابان  کرمان  ادرس  به 
4   خریداری از محل مالكیت سید کاظم طباطبایی  

-  ردیف 529

محمد  اقای    - اصلی    1783 از   فرعی    21392
از  صادره  حسین  فرزند  طغرالجردی   بیگی  محسن 
یكباب   به شناسه شماره  269  در ششدانگ   زرند 
خانه  به مساحت 195/3  متر مربع با قید به اینكه 
موازی  70/58 متر مربع از ششدانگ  عرصه مورد تقاضا 
متعلق بوقف  میباشد  به ادرس کرمان خیابان جهاد 
کوچه66غربی1 بعد از چهار کوچه  خریداری از محل 

مالكیت ماشااهلل ثمره هدایت زاده  - ردیف537
291  فرعی از  2785  اصلی-  خانم فاطمه بلوچ   فرزند  
محمد به  شناسنامه شماره  1377  صادره از کرمان  در 
ششدانگ  یكباب خانه به مساحت 177/32  متر مربع  
به ادرس کرمان شرف اباد کوچه31 خریداری از محل 

مالكیت  محمد ایرانمنش  -ردیف 1282
علی  اقای  اصلی-     2787 از   فرعی    24001
توکلی گوکی    فرزند  عباس به  شناسنامه شماره  
ششدانگ   در  کرمان    از  صادره    2980250181
یكباب  خانه به مساحت 41/18  متر مربع  به ادرس 
کرمان بلوار رسالت کوچه14 خریداری از محل مالكیت  

محمود پورزاده حسینی   -ردیف 1051
24040  فرعی از  2787  اصلی-  اقای همت رضایی 
زاده    فرزند  جان اهلل به  شناسنامه شماره  807  
به  خانه  یكباب   ششدانگ   در  جیرفت    از  صادره 
مساحت 165/2  متر مربع  به ادرس کرمان خیابان 
محل  از  کوچه4 خریداری  کافی جنوبی  احمد  شیخ 

مالكیت  حسین بانک توکلی   -ردیف 181

2893  فرعی از  2942  اصلی-  اقای محسن زندی  
از  فرزند  ماشااهلل به  شناسنامه شماره  89  صادره 
کرمان  در ششدانگ  یكباب  خانه مشتمل بر طبقه 
فوقانی  به مساحت 372/8  متر مربع  به ادرس کرمان  
خیابان  میرزااقاخان جنوبی کوچه 69 خریداری از محل 

مالكیت  یحیی هدایت  -ردیف 334
امالک تقاضای ثبت شده واقع 

در بخش 28 کرمان
2 فرعی از 1107  اصلی-  خانم گلنسا افضلی گروه   
فرزند  حسن رضا  به شناسنامه شماره  1341  صادره 
از راین در ششدانگ  یكباب خانه به مساحت 233/71 
متر مربع  به ادرس کرمان راین  خیابان طالقانی کوچه 
شهید قریه میرزایی  خریداری از محل مالكیت صغری 

پور ابراهیمی -  ردیف  2262
میرزایی    عباس  اقای  اصلی-     1286 از  فرعی   88
فرزند  ابراهیم  به شناسنامه شماره  2  صادره از راین 
در ششدانگ  یكباب خانه و باغ به مساحت 2619/2 
متر مربع  به ادرس کرمان راین  بلوار معلم کوچه 10  
خریداری از محل مالكیت هیات مصادره اموال امان اهلل 

عامری -  ردیف  387
تاریخ انتشار نوبت اول دوشنبه1399/02/01

تاریخ انتشار نوبت دوم  دوشنبه1399/02/15
محمود مهدی زاده 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه دو 
شهرستان کرمان م.الف 28

آگهی مرحله یکم  سال 1399) منطقه دو کرمان (

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالك  ناحیه دو شهرستان كرمان

آب جارو 
نیست
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3 حادثه و خسارت به تاسیسات شرکت گاز 
استان البرز در اثر سیالب و رانش زمین 

3 حادثه و خسارت به تاسیسات شرکت گاز استان البرز در اثر سیالب و رانش زمین 

مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان البـرز با اعالم 
۳ حادثـه و خسـارت مربـوط به تاسیسـات 
شـرکت گاز اسـتان البرز گفت: ایـن حوادث 
ناشـی از وقـوع سـیالب و رانـش زمیـن در 

سـال ۹۸ بود. 
به گزارش روابط عمومی شـرکت گاز اسـتان 
البـرز، حسـین تقی نـژاد با اشـاره بـه وقوع 
۴۸ حادثـه در سـال ۹۸ و در مقایسـه بـا 
حـوادث مربـوط بـه گاز مشـترکین در سـال 
آمـوزش  بـوده گفـت:  مـورد   ۵۸ ۹۷ کـه 
هـای  مسـئولیت  راسـتای  در  مشـترکین 
اجتماعـی شـرکت کـه از ابتـدای تشـکیل 

شـرکت گاز اسـتان البـرز در سـال ۹۴ جـزو 
اهـداف شـرکت در نظـر گرفته شـده سـاالنه 
باعـث کاهش آمار حوادث در سـطح اسـتان 

شـود.  می 
تقـی نژاد افزود: سـال گذشـته ۳ حادثه هم 
مربوط به خسـارت تاسیسـاتی ثبت شد که 
ناشـی از وقـوع سـیالب و رانـش زمیـن در 

ابتـدای سـال ۹۸ بود . 
همـه  گفـت:  مشـترکین  بیمـه  در  وی 
دارای  ایـران  ملـی گاز  مشـترکین شـرکت 
قـرارداد بیمـه حـوادث مشـترکین تجـاری 
و خانگـی )شـهری و روسـتایی سـکونت و 
گاهی هم عشـایری( هستند. مشترکین در 
مقابـل حوادث ناشـی از مصـرف گاز طبیعی 
اعـم از انفجـار ، آتش سـوزی و مسـمومیت 

و... طبـق قانـون از بیمـه برخـوردار هسـتند. 
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان البـرز اظهـار 
داشـت: مشـترکین در صـورت بـروز حادثـه 
بایـد فـورا بـا سـامانه ۱۹۴ تمـاس گرفتـه 
و متعاقبـا کلیـه مسـتندات الزم را از قبیـل 
گـزارش آتش نشـانی ، پلیـس و... بـه اداره 
گاز مربوطـه ارائـه نماینـد و سـپس مراتـب 
را از طریـق اداره گاز بـه واحـد امور بهداشـت، 
ایمنـی، محیـط زیسـت و پدافنـد غیرعامـل 
گـزراش مـی شـود و در نهایـت واحـد مزبور 
منـدی  بهـره  جهـت  را  مسـتندات  کلیـه 
مشـترک حادثـه دیـده و دریافـت خسـارت 
مالـی یـا جانـی به شـرکت بیمه ارسـال می 

. کند
تقـی نـژاد اظهـار کـرد: همچنین شـرکت گاز 

دارای بیمـه تاسیسـات و مسـئولیت مدنـی 
ای  بیمـه  پوشـش  تامیـن  خصـوص  در 
تمـام خطـر تاسیسـات گازدار و تجهیـزات و 
مسـئولیت مدنـی شـرکت متبوعه اسـت تا 
در صورتـی کـه شـهروندان از حـوادث مرتبط 
و  خسـارت  شـدند  متضـرر  بـا گازرسـانی 
غرامـت هـای جانـی )فـوت و نقـص عضو( 
و یـا غرامـت بدنی)دیـه( بـا خسـارت هـای 
مالی از طریق شـرکت بیمه گر جبران شـود. 
مسـئولین ادارات گازرسـانی در صورت وقوع 
و یـا بـه محض اطالع از حـوادث مراتب را به 
شـرکت بیمه گر گزارش می کنند تا شـرکت 
بیمـه گـر نیـز از عهـده تعهـدات مربوطـه در 

قـرارداد منعقـده فـی مابیـن برآید. 
بـا  البـرز  اسـتان  گاز  شـرکت  مدیرعامـل 
بیـان اینکـه ۸۷۴ هـزارو ۶۹۲ مشـترک گاز 
در اسـتان داریـم گفـت: در سـال ۹۸ تعـداد 
۱۸۳۹ انشـعاب شـهری و ۱۲۴۵ انشـعاب 

روسـتایی واگـذار شـد. 
در  گاز  مصـرف  میـزان  خصـوص  در  وی 
اسـفند مـاه ۹۸ گفـت: مصـرف گاز اسـتان 
در اسـفند مـاه  ۵۱۳ میلیـون متـر مکعـب 
بـود کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه در سـال 
۹۷ بـا میـزان ۶۲۵ میلیـون مترمکعب روند 

کاهشـی داشـت. 
اینکـه سـال گذشـته  بـا بیـان  تقـی نـژاد 

۳ عنـوان پژوهشـی در شـرکت گاز اسـتان 
داشـتیم افـزود: ایـن پژوهـش هـا در قالب 
امـور بهداشـت، ایمنـی ، محیـط زیسـت و 
شـغل  مخـارات  آنالیـز  غیرعامـل،  پدافنـد 
و همچنیـن بررسـی عوامـل موثـر در بـروز 
حـوادث فرآینـدی و عملیاتی در شـرکت گاز 

بود.   البـرز 
وی در خصـوص آخریـن جلسـه بازنگـری 
مدیریـت  نیـز گفـت: تمـام مـوارد درون و 
بـرون سـازمانی کـه عـدم تطابـق داشـت به 
مدیران تاکید شـد تا برای برطـرف کردن آن 

در اسـرع وقـت اقـدام کنند.
مدیرعامـل شـرکت گاز البـرز تصریـح کـرد: 
پیگیـری جـدی روسـای مناطـق و نواحـی 
در ثبـت و تکمیـل مسـتندات مربـوط بـه 
مدیریـت انرژی، تکمیـل فرم هـای ارزیابی 
ریسـک و مخاطرات ایمنی از سـوی واحدها 
را، از دیگـر مـوارد مطـرح شـده عنـوان کـرد. 
تقـی نـژاد افزود: تاکیـد به کارفرمایـان برای 
جدیـت در تکمیل لـوازم خودروهای امداد، و 
همچنیـن نظارت جدی تر بر شـارژ کپسـول 
هـای آتش نشـانی واحدهـای مربوطـه و... 
نیـز از مـواردی بـود کـه در ایـن جلسـه برای 
بهبـود در کیفیـت و خدمـات رسـانی مطرح 

. شد

ته
نک

بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت گاز اسـتان البرز، حسـین تقـی نژاد 
بـا اشـاره بـه وقـوع 48 حادثـه در سـال ٩8 و در مقایسـه بـا حـوادث 
مربـوط به گاز مشـترکین در سـال ٩7 که 58 مورد بـوده گفت: آموزش 
مشـترکین در راسـتای مسـئولیت های اجتماعی شـرکت که از ابتدای 
تشـکیل شـرکت گاز اسـتان البرز در سـال ٩4 جـزو اهداف شـرکت در 
نظـر گرفته شـده سـاالنه باعـث کاهش آمـار حوادث در سـطح اسـتان 
مـی شـود. تقـی نـژاد افـزود: سـال گذشـته 3 حادثـه هم مربـوط به 
خسـارت تاسیسـاتی ثبت شد که ناشـی از وقوع سـیالب و رانش زمین 
در ابتدای سـال ٩8 بود . وی در بیمه مشـترکین گفت: همه مشـترکین 
شـرکت ملـی گاز ایـران دارای قرارداد بیمه حوادث مشـترکین تجاری و 
خانگی )شـهری و روسـتایی سـکونت و گاهی هم عشـایری( هسـتند. 
مشـترکین در مقابـل حوادث ناشـی از مصرف گاز طبیعـی اعم از انفجار 
، آتش سـوزی و مسـمومیت و... طبق قانون از بیمه برخوردار هسـتند. 

ــی  ــن اجتماع ــر کل تأمی ــی مدی ــد مرعش ــید محم س

خوزســتان و اعضــای کمیتــه بزرگداشــت هفتــه کارگــر بــا 

حجــت االســالم والمســلمین ســید محمــد نبی موســوی 

ــه  ــام جمع ــتان و ام ــه در اس ــی فقی ــده ول ــرد نماین ف

ــد ــدار و گفتگــو کردن اهــواز دی

ــر کل تأمیــن اجتماعــی اســتان خوزســتان ضمــن  مدی

تشــریح اهــم اقدامــات بعمــل آمــده از ســوی ســازمان 

تأمیــن اجتماعــی در بخــش هــای بیمــه ای و درمانــی 

گفــت : اســتمرار ایــن ســازمان بــدون اســتفاده از منابــع 

عمومــی کشــور و درآمــد هــای حاصــل از فــروش نفــت 

و یــا مالیــات و تنهــا بــر مشــارکت کارفرمایــان و کارگــران 

در قالــب پرداخــت حــق بیمــه اتــکا دارد.

ــا تمــام تــوان ســعی  ســید محمــد مرعشــی افــزود : ب

ــان در  ــران و کارفرمای ــا کارگ ــم ت ــوده ای ــت نم و مراقب

بحــران شــیوع کرونــا آســیب نبیننــد بویــژه آنکــه بــرای 

ــون  ۱۱ رســته از فعالیــت هــا و کارگاههــای مشــمول قان

تأمیــن اجتماعــی اســتمهال قائــل شــده ایــم تــا کارگاه 

هــای کارفرمایانــی کــه تحــت تأثیــر مســتقیم بیمــاری 

ــان  ــت پای ــی لغای ــازه زمان ــد در ب ــه ان ــرار گرفت ــا ق کرون

اردیبهشــت مــاه مکلــف بــه پرداخــت حــق بیمــه ســهم 

کارفرمــا نباشــند.

وی افــزود : بــه جــای آنکــه بــرای وصــول مطالبــات بــه 

ــع ،  ــایر مناب ــز س ــا تجهی ــم ب ــار بیاوری ــان فش کارفرمای

دریافــت وام و تخصیــص خــط اعتبــاری از بانــک رفــاه 

کارگــران ســعی نمــوده ایــم تــا بــه موقــع تعهــدات بیمــه 

ای و درمانــی خــود را بــه بیــش از ۶۵ درصــد از مــردم 

ــه  ــی در خوزســتان ارائ ــن اجتماع تحــت پوشــش تأمی

نمائیــم.

در ادامــه ایــن دیــدار حجــت االســالم والمســلمین 

ــه  ــی فقی ــده ول ــوی فرد نماین ــی موس ــد نب ــید محم س

در اســتان و امــام جمعــه اهــواز ضمــن تبریــک حلــول 

مــاه مبــارک رمضــان و گرامیداشــت هفتــه کارگــر اظهــار 

داشــت : تجلیــل از کارگــران ، پاسداشــت ارزشــهای 

واالی انســانی اســت و مــی بایســت بســتر رفــاه و 

آســایش جامعــه کارگــری بیــش از پیــش فراهــم شــود.

ــات از  ــا روای ــق ب ــران مطاب ــه کارگ ــان این ک ــا بی وی ب

ــی  ــت : وقت ــتند ، گف ــوردار هس ــژه ای برخ ــگاه وی جای

وجــود مقــدس پیامبراکــرم )ص( دســت پینــه  زده 

کارگــر را می بوســد ، یعنــی اینکــه اگــر کســی کار و 

ــه  ــواده تهی ــرای خان ــا لقمــه حــالل ب ــد ت ــالش می کن ت

کنــد در پیشــگاه خداونــد متعــال آبــرودار و برخــوردار از 

ــت. ــگاه اس جای

ــه  ــالش جامع ــه ت ــه در خوزســتان ب ــی فقی ــده ول نماین

کارگــری در نجــات کشــور از وابســتگی بــه خــارج اشــاره 

و خاطرنشــان کــرد : در حــد تــوان تــالش شــود تــا یــاور 

نیــروی کار و کارآفرینــان باشــید کــه بــه تبــع آن بســتر 

بــرای رفــاه و آســایش کارگــران  و مــردم فراهــم گــردد.

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
ایـالم از بخش هـای مختلف تصفیه خانه 
فاضـالب شـهر سـرابله بازدیـد و از نزدیک 
در جریـان نحـوه اجـرای ایـن پـروژه قرار 
گرفت.بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت 
مهنـدس  ایـالم،  اسـتان  فاضـالب  و  آب 
تیموری مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان  ایالم در حاشـیه بازدیـد از تصفیه 
خانـه فاضالب اظهار کرد: یکی از شـاخصه 
هـای اصلـی جوامـع توسـعه یافتـه دارا 
بـودن سیسـتم هـای شـبکه جمـع آوری 
و تصفیـه فاضـالب اسـت، و اسـتفاده از 

شـبکه هـای مـدرن جمـع آوری فاضـالب 
در  بهداشـت  سـطح  ارتقـای  موجـب 
جامعـه و کاهـش بیمـاری های ناشـی از 

آلودگی هـای آب مـی شـود.
و  بـرداری  بهـره  معـاون  دکتـر محمـدی 
نیـز  اسـتان  ابفـای   فاضـالب  توسـعه 
بـا اشـاره بـه اقدامـات  بازدیـد   در ایـن 
پـروژه  اجـرای  راسـتای  در  انجـام شـده 
جمـع آوری، انتقـال و تصفیـه فاضـالب و 
همچنیـن تشـریح مشـکالت ایـن پـروژه 
شـرکت  جـدی  اهتمـام  داشـت:  اظهـار 
آبفـای ایالم  تکمیل شـبکه و اتصال تمام 

نقـاط شـهر به شـبکه فاضالب اسـت و در 
این راسـتا در سـال گذشـته بیش از ۱۵۰۰ 
شـبکه فاضـالب اجـرا و عملیـات نصـب 
انشـعابات فاضالب بالفاصله پس از اتمام 

لولـه گـذاری شـروع شـده اسـت .
الزم بذکـر اسـت: تصفیـه خانـه فاضـالب 
شـهر سـرابله بـا ظرفیـت حـدود ۱۰۰۰۰متر 
مکعـب بـر شـبانه روز و بـا فراینـد لجـن 
فعـال بـا هوادهی گسـترده طراحی شـده 
اسـت.این پـروژه بـر اسـاس افـق ۱۴۱۰ و 
بـرای جمعیتـی بالغ بر ۲۰ هـزار نفر پیش 

بینی شـده اسـت.

بازدید مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم 
از تصفیه خانه فاضالب سرابله آزادی 8۴0 زندانی در 

خراسان رضوی با عفو رهبری

خشـایار جمشـیدی افـزود: مطابـق بخشـنامه ابالغـی همه محکومـان به جـز افراد 
سـابقه دار و مرتکبـان جرائـم خشـن ماننـد سـرقت مسـلحانه مشـمول عفـو رهبـر 
انقـالب شـده اند.همچنین بـه گـزارش اداره کل زندانها و اقدامـات تامینی و تربیتی 
خراسـان رضـوی، مدیـر زنـدان مرکزی مشـهد در این باره گفـت: در روزهـای پایانی 
سـال ۹۸ و روزهای آغازین سـال ۹۹ با عفو رهبر معظم انقالب ۴۲۹ نفر از زندانیان 
زندان مرکزی مشـهد به آغوش خانواده هایشـان بازگشـتند.علی عبدی با اشـاره به 
اهمیـت کاهـش جمعیـت کیفری به ویـژه در زندان مرکزی مشـهد افـزود: این آمار 
اعـالم شـده مربـوط بـه مشـموالن عفو رهبـری و تنهـا در فروردیـن ماه بـوده و این 
تعـداد همچنـان رو بـه افزایش اسـت.وی اظهار داشـت :عالوه بر تعداد اعالم شـده، 
درهمیـن مـدت نیـز ۱۹۷ زندانـی دیگـر بـا اعمـال آزادی مشـروط از زنـدان مرکزی 
مشـهد آزاد شـدند.مدیر زنـدان مرکـزی مشـهد گفـت: فراینـد بررسـی پرونـده های 
زندانیـان از سـال گذشـته تـا کنون همچنـان تداوم داشـته و در جریان این بررسـی 
هـا در اسـفند ۹۸ و فروردیـن ۹۹ تعـداد ۵۸۸ نفر از زندانیان نیـز با اعطای مرخصی 
پایـان حبـس از یـک روز تـا ۶ مـاه، به جمع دیگر زندانیان آزاد شـده پیوسـته اند.۱۱ 
زنـدان بـه همـراه کانون اصـالح و تربیـت و اردوگاه حرفه آمـوزی و کاردرمانی چناران 
زیـر پوشـش اداره کل زندان هـا و اقدامات تامینی و تربیتی خراسـان رضوی اسـت. 

تهران

اصفهانخراسان رضوی

ورود به اتوبوس و مترو بدون ماسک ممنوع

نشست با صنعتگران قطب سنگ ایران در شمال غرب اصفهاناجرای طرح دیوار حائل سنگی مسجد کبود گنبد

گـذاری  فاصلـه  طـرح  اجـرای 
اجتماعـی هوشـمند کـه از جملـه 
بـا  ادارات  فعالیـت  آن  بندهـای 
بازگشـایی  و  کارکنـان  دوسـوم 
تدریجـی اصنـاف بـود، همانطـور کـه انتظـار می رفـت، میـزان 
تـردد را در شـهرها افزایـش داد و به دنبال آن میزان اسـتفاده 
از شـبکه حمـل و نقـل عمومـی نیـز بیشـتر شـد بـه طـوری 
کـه در هفتـه های گذشـته شـاهد ازدحـام مسـافران و کمبود 
فضـا در متـرو و اتوبـوس بودیم موضوعی که از دید مسـئوالن 
سـتاد مبـارزه بـا کرونـای کالنشـهر تهران پنهـان نمانـد و بارها 
نسـبت به ازدحام مسـافران و تصاعدی شـدن شیوع ویروس 
کرونا از این طریق هشـدار داد.حتی محسـن هاشمی رئیس 
شـورای اسـالمی شـهر تهران نیـز در توئیتی این موضـوع را به 

کاسـتی هـای موجـود در نـاوگان حمل و نقل عمومی نسـبت 
داد و در ایـن بـاره نوشـت: بـه دلیل عدم تخصیـص منابع در 
سـال هـای گذشـته، نیـاز بـه تامیـن کمبـود نـاوگان اتوبوس 
و متـرو کامـال احسـاس مـی شـود. بـدون افزایـش نـاوگان، 
امـکان کاهـش سـرفاصله اعزام اتوبـوس و قطار در سیسـتم 
حمـل و نقـل عمومـی بـرای کاهـش ازدحـام و ایجـاد فاصله 
گـذاری اجتماعـی و فاصلـه گـذاری فیزیکـی ممکن نیسـت.
از »ماسـک« بـرای  الـزام اسـتفاده  ایـن شـرایط طـرح  در 
اسـتفاده از شـبکه حمـل و نقـل عمومـی اعـم از متـرو و 
اتوبـوس در سـتاد ملـی کرونـا بـه تصویـب رسـید و از ۱۳ 

شـد. اجرایـی  اردیبهشـت 

فروش ماسک در ۲۵ ایستگاه مترو پایتخت
البته اجباری شـدن اسـتفاده از ماسـک الزاماتی نیاز داشـت 

کـه مهمتریـن آن عرضه کافـی آن در ایسـتگاههای مترو بود؛ 
از ایـن رو مدیرعامل شـرکت بهره بـرداری مترو تهران و حومه 
اعـالم کـرده اسـت که در مرحله نخسـت اجرای ایـن طرح در 
۲۵ ایسـتگاه منتخب که جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار مسـافر در 
آن تـردد مـی کنند ماسـک با قیمـت دولتی عرضه می شـود.

بـه گفتـه فرنـوش نوبخـت، عرضـه ماسـک در ایسـتگاههای 
تهران)صادقیـه(، کـرج، گلشـهر، امـام خمینی)ره(، شـهرری، 
پانزده خرداد، تئاتر شـهر، میـدان آزادی، بیمه، آزادگان، میدان 
محمدیـه، شـادمان، سـعدی، فرهنگسـرا، فردوسـی، خیـام، 
پایانـه جنـوب، جوانمـرد قصـاب، میـدان انقـالب اسـالمی، 
حسـن آبـاد، شـهدای هفتم تیر، شـهید نواب صفـوی، دروازه 

دولـت، میـدان شـهدا و سـبالن آغاز شـده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت بهره بـرداری مترو تهران و حومه با اشـاره 
بـه اینکـه از ورود افـراد فاقـد ماسـک جلوگیـری می شـود، 
تاکیـد کـرد: تمامـی شـهروندانی که قصـد اسـتفاده از مترو را 
دارنـد بایـد ماسـک داشـته باشـند؛این طرح به منظـور حفظ 

سـالمتی شـهروندان تصویب شـده و اجرای بهتـر آن نیازمند 
یـاری همگان اسـت.

محمـود ترفـع مدیـر عامـل شـرکت واحـد اتوبوسـرانی شـهر 
تهـران هـم گفته تمهیـدات الزم برای توزیع ماسـک، در پایانه 
هـای اتوبوسـرانی، پایانـه هـای تبادل سـفر و ایسـتگاه های 
پرتردد اتوبوس فراهم شـده و در جلسـاتی با مسـئوالن ستاد 
ملـی کرونا، وزارت صنعت معدن و تجارت و اتحادیه پوشـاک 
کشـور مقـرر شـد، شـهرداری تهـران امـکان فضـای توزیـع 

ماسـک را در نـاوگان عمومـی شـهر فراهـم کند.
بـه گفتـه وی، روزانـه بیـش از ۵۰۰ هـزار مسـافر از اتوبـوس 
بـرای تردد در سـطح شـهر تهـران اسـتفاده می کننـد و برآورد 
مسـئوالن حمـل و نقـل شـهری بـر ایـن اسـت کـه بیشـتر 
شـهروندان از مبـدا حرکـت خـود، ماسـک و دسـتکش بـه 
همـراه دارنـد امـا در هـر صـورت باید شـرایط برای آن دسـته 
از شـهروندانی کـه ماسـک بـه همراه ندارنـد و یا امـکان تهیه 

ماسـک را ندارنـد، فراهـم شـود.

معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث 
صنایع دســتی  و  گردشــگری   فرهنگــی، 
طــرح  اجــرای  از  رضــوی  خراســان 
کبــود  مســجد  ســنگی  حائــل  دیــوار 
 گنبــد واقــع در کالــت نــادری بــرای جلوگیــری از خطــر ســیل خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
خراســان رضوی، مرجــان اکبــری  بــا اعــالم ایــن خبــر اظهــار کــرد: »مســجد کبــود 
گنبــد از جملــه بناهــای مذهبــی و منحصــر بــه فــرد در کالت اســت کــه بــه صــورت 
چهــار ایوانــی طراحــی شــده و قدمــت آن مربــوط بــه دوره افشــاریه اســت، ایــن 
 مســجد در ســال ۱۳۴۶ بــا شــماره ثبــت ۶۶۱ در فهرســت آثــار ملــی ثبــت شــد.«
ــران اقدامــات  ــی ای ــار مل ــر در فهرســت آث ــن اث ــت ای ــا ثب ــان ب ــزود: »همزم او اف
انجــام شــده  آن  ایجــاد ســالمت  بــرای  و حفاظتــی  بخشــی  اســتحکام 
و هــر ســاله اعتبــارات قابــل توجهــی بــرای مرمــت ایــن بنــا اختصــاص 

بخــش جدیــد  نیــز  از ســال گذشــته  دارد،  ادامــه  تاکنــون  و  داده شــده 
بنــای مســجد کبــود گنبــد آغــاز شــد.«  از عملیــات حفاظــت و مرمــت 
ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــی اداره کل میراث فرهنگ ــراث فرهنگ ــاون می مع
خراســان رضــوی بــا اشــاره بــه آبگرفتگــی این بنا بــه دلیل پائیــن تر بودن از ســطح 
خیابــان، اظهــار کــرد: »پــس از ایــن کــه در ســال گذشــته ایــن بنــا دچــار آبگرفتگی 
 شــد، بــرای جلوگیــری از خطــر ســیل طــرح دیوار حائل ســنگی ایــن بنا اجرا شــد.«
ــتان  ــداری شهرس ــک فرمان ــا کم ــرح ب ــن ط ــه ای ــرد: »ادام ــح ک ــری تصری اکب
 کالت و اداره میــراث فرهنگــی ایــن شهرســتان در حــال انجــام اســت .«
مســجد  ایــن  احیــای  و  مرمــت  طــرح  چنیــن  هــم  تصریــح کــرد:  او 
شــد.» خواهــد  ارائــه  زودی  بــه  کــه   اس  مطالــع  حــال  در   نیــز 
گفتنــی اســت: در شهرســتان کالت ۱۱۶ اثــر تاریخــی شناســایی شــده اســت کــه 
تاکنــون ۳۴ اثــر در فهرســت آثــار ملــی کشــور ثبــت شــده اســت. کالت در فاصلــه 

حــدود ۱۶۰ کیلومتــری مشــهد مرکــز اســتان خراســان رضــوی قــرار دارد.

مهتمریــن  از  وکیلی-یکــی  محبوبــه 
پیــک  از  بــرق گــذر  اهــداف صنعــت 
ــه نتیجــه آن  ــی ک ــار در ســالهای متوال ب
ــدون خاموشــی مــی باشــد؛  روزهــای  ب
ــه  ــراز و فرودهــا و قل ــه ف ــالش کــرده ک ــن ســالها ت ــرق در ای صنعــت ب
ــای  ــه فراینده ــون ب ــای گوناگ ــه ه ــا برنام ــرژی را ب ــای ان ــا و دره ه ه
ــدون همــکاری و تعامــل  ــم ب ــن موضــوع مه ــد کــه ای ــل کن همــوار تبدی
ــد؛  ــی باش ــر نم ــکان پذی ــی ام ــترکین صنعت ــه مش ــترکین از جمل مش
ــه  ــد ک ــی باش ــد م ــش تولی ــور جه ــداف کالن کش ــی از اه ــی یک از طرف
ــرو  ــت از این ــاط اس ــت در ارتب ــت صنع ــا فعالی ــتقیم ب ــورت مس ــه ص ب
دســتیابی بــه ایــن دو موضــوع نیازمنــد مدیریــت و برنامه¬ریــزی 
هدفمنــد در چارچــوب مدیریــت مصــرف می¬باشــد. امــور بــرق منطقــه 
۲ بــا خدمــات رســانی بــه   دو قطــب صنعتــی محمودآبــاد و امیرکبیــر 

نقــش بســیار پررنگــی در ایــن دو حــوزه دارد. در ایــن راســتا مهنــدس 
ــه ای   ــت جلس ــدگان صنع ــا نماین ــه۲ ب ــرق منطق ــور ب ــر ام ــی مدی باروت

ــود. ــزار نم برگ
وی ضمــن قدردانــی از همــکاری ایشــان در گــذر از پیــک ســال ۹۸ بــه 

تشــریح طــرح هــای پیــک ســایی در ســال جــاری پرداخــت.
ــرد :  ــان ک ــر نش ــاره و خاط ــرف اش ــت مص ــت مدیری ــه  اهمی وی ، ب
ــرژي در حيــات اقتصــاد صنعتــي جوامــع، نقــش زيــر بنايــي را ايفــا  ان
مــي کنــد، بــه طــوری کــه هــر گاه انــرژي بــه مقــدار کافــي و بــه موقــع 

ــود. ــد ب ــز ميســر خواه در دســترش باشــد، توســعه اقتصــادي ني
بخــش  هدفمنــد  همــکاری  خواســتار  پایــان  در  باروتــی  مهنــدس 
ــاد نشــود،  ــد ایج ــرخ تولی ــه ای در چ ــه خدش ــه ای ک ــه گون ــی ب صنعت
شــدو نتایــج حاصــل از   مدیریــت مصــرف بــرق  را بــرای عمــوم 

جامعــه، کلیــدی عنــوان نمــود

رشد 87 درصدی 
سهام »فوالد« در 

سال ۱399 
با شـروع سـال ۱۳۹۹  بهار محمدپور-
همـگام بـا رشـد شـاخص کل بـورس، 
رشـد  نیـز  مبارکـه  فـوالد  سـهام 
چشـمگیری داشـته و از ابتـدای سـال 
بازدهـی  اردیبهشـتماه(   ۱۰( تاکنـون 
۸۷.۳۴ درصـدی بـرای سـهامداران به 

ارمغان آورده است.
سـیدعلی پزشـک، مدیر امـور عمومی، 
بـا تأیید این خبـر گفت: رشـد بازدهی 
سـهام فـوالد مبارکه در حالی اسـت که 
شـاخص کل در ایـن مـدت رشـد ۷۱ 
درصـدی داشـته اسـت. بـا توجـه بـه 
بـه  سـهامداران  گسـتردۀ  اقبـال 
سـال  در  بـورس  در  سـرمایهگذاری 
سـهام  خریـد  بـرای  تقاضـا  جـاری، 
عوامـل  از  یکـی  و  یافتـه  افزایـش 
تأثیرگذار در افزایش سـهام شـرکتهای 
بورسـی ازجملـه سـهام »فـوالد« بـوده 
اسـت، بهطوریکـه برای اولین بـار، نماد 
فـوالد در تاریخ دوم اردیبهشـتماه برای 
بهدلیـل  اطالعرسـانی،  کنفرانـس 
تغییـرات قیمـت بیـش از ۵۰ درصـد 
طـی ۱۵ روز معامالتـی متوقف گردید و 
شـرکت پاسخ سؤاالت سـهامداران را از 

طریق سامانه کدال منتشر کرد.
در همیـن خصـوص مهـدی توانگـر ، 
رئیـس امـور سـهام و مجامـع نیـز   با 
اشـاره بـه اینکه  عملکـرد خوب خطوط 
تولید فـوالد مبارکه  یکی دیگر از دالیل 
اقبـال سـهامداران بـه سـهام »فـوالد« 
اسـت گفـت:   در فروردینمـاه سـال 
بـا تـالش همـکاران  جـاری، شـرکت 
عزیـز موفـق بـه تولیـد ۶۶۷ هـزار تـن 
محصـول فوالدی و فـروش ۴۳۷ هزار 
تـن بـه مبلـغ ۲۵ هـزار و ۸۲۶ میلیارد 

ریال شد.

دیدار مدیر کل اصفهان
تأمین اجتماعی استان 
با نماینده ولی فقیه در 

استان خوزستان
گزارش

صادرات سه هزار تن انواع آبزیان دریایی از چابهار به ۱۱ کشور دنیا
سواحل مکران در محدوده چابهار و کنارک استان سیستان وبلوچستان از قابلیت های مهمی در بخش شیالت برخوردار است 
بطوریکه در یک سال اخیر بیش از سه هزار تن انواع آبزیان خوراکی و غیرمعمول خوراکی و میگو با کیفیت باال به کشورهای 

مالزی، هنگ کنگ، امارات، تایلند، سریالنکا، ویتنام، بنگالدش، تایوان، پاکستان، روسیه و عمان صادر شده است.



فصل دوم »عاشقانه« در راه ساخت است

با عنوان »گیسو«
پیش تولید فصل دوم سریال »عاشقانه« با 

عنوان »گیسو« به تهیه کنندگی هومن کبیری و 
کارگردانی منوچهر هادی همزمان با نگارش و بازنویسی فیلمنامه نهایی 

در اوایل خرداد ماه پایان خواهد یافت.

 با دعوت کمیسیون ملی یونسکو
فراخوان جشنواره ی موسیقی 

»تیمارگران عشق« منتشر شد

نمایش »خانم آنالین« به نویسندگی 
و کارگردانی آریان رضایی و با بازی نسیم 

ادبی، به شیوه ی آنالین و تعاملی در سایت 
تیوال اجرا می شود.

عشق یعنی اینکه حالت خوب باشه

پل چوبی

موسیقیرسانهنمایش دیالوگ

 وفات به بود آنرا که در وفای تو نبود
 که مبتال بود آنکس که مبتالی تو نبود

 چو خاک میشوم آن به که خاکپای تو باشم
 که خاک بر سر آنکس که خاک پای تو نبود

 اسیر بند شود هر که بندٔه تو نگردد
 جفای خویش کشد هر که آشنای تو نبود
 بر آتش افکنم آندل که در غم تو نسوزد
 بباد بر دهم آن جان که از برای تو نبود

 بجز ثنای تو نبود همیشه ورد زبانم
 که حرز بازوی جانم به جز دعای تو نبود
 بود بجای منت صد هزار دوست ولیکن
 بدوستی که مرا هیچکس بجای تو نبود
 دلم وفای تو ورزد چرا که هیچ نیرزد

 دلی که بستٔه گیسوی دلگشای تو نبود
 گدای کوی تو بودن ز ملک روی زمین به
 که سلطنت نکند هر که او گدای تو نبود

 چو سر ز خاک برآرند هرکس بامیدی
 امید اهل مودت به جز لقای تو نبود

 ترا به چشم تو بینم چرا که دیدٔه خواجو
سزای دیدن روی طرب فزای تو نبود

خواجوی کرمانی 

 خداحافظی ها ممکن است 

بسیار ناراحت کننده باشند اما 

 مطمئنًا بازگشت ها بدترند.

حضور عینی انسان نمی تواند با 

سایه  درخشانی که در نبودش 

 ایجاد شده برابری کند!

مارگارت آتوود

عکس نوشت

عکس: 
عرفان کوچاری

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

سالروز درگذشت بهرام چوبین از نوابغ 
نظامی ایران و نگاهی به کارهای اوـ  

آتشبارهای بهرام چوبین
مؤلـف »تاریـخ نوابـغ نظامـی« كـه كتابی بـه زبان انگلیسـی 
اسـت، روزِ درگذشـت اسـپهبد بهـرام ِمهـران )بهـرام چوبینـ  
َوهـرام چوبیـن( ژنـرال معـروف و نابغـه نظامی قرن ششـم 
میـالدی ایـران را پنجم ماه می سـال ۵۹۲ میـالدی ذكر كرده 
اسـت. وی كه در »ری« به دنیا آمده بود در خراسـان خاوری 
درگذشـت. برخـی نوشـته انـد کـه در »مالیـر« بـه دنیـا آمده 
بـود. پـاره ای هـم نوشـته انـد کـه در ری و در خانـواده ای از 
بـزرگان وقـتـ  خانـواده ِمهـران به دنیا آمـده و در مالیر بزرگ 
شـده بـود!. گفتـه شـده اسـت اورا بـه ایـن سـبب »چوبین« 
خوانـده انـد کـه قـدی بلنـد داشـت و بماننـد چـوب ماهیچه 
هـای سـخت، و خمیدگـی در بدن نداشـت. به نوشـته برخی 
از تاریـخ نـگاران، سـامانیان کـه باعـث احیـاء زبان فارسـی و 
فرهنگ ایرانی شـدند از نسـل بهرام چوبین )خانواده سـامان 
خـدا( بـوده انـد. مخالفـت بهـرام چوبیـن بـا پادشـاه شـدن 
خسـروپرویز كـه اشـتباهات این پادشـاه مـآال به پایـان ُعمر 
امپراتـوری ایـران در آن عصـر و آسـیب هـای بعـدی ازجملـه 
تعـرّض عـرب، آلتائیـک هـا و مغول هـا و مهاجـرت اینان به 

ایرانزمین ماندگارشدن و تضعیف اخالقیات و ایجاد تغییر در 
منـش و خصلـت انجامیـد از فصـول آموزنده تاریـخ عمومی 
اسـت. بهـرام پادشـاهی خسـروپرویز را هرگـز تأییـد نکـرد. 
خسـروپرویز هنـوز پایـه هـای سـلطنت اش را اسـتوار نكرده 
بـود كـه بـا ضدیـت ژنرال بهـرام چوبیـن رو به رو شـد زیرا كه 
بهـرام شـنیده بـود خسـروپرویز بر ضـد پدر خود)شـاه وقت( 
بـه نوعی كودتـا كرده بود.خسـروپرویز چون یارای ایسـتادگی 
در برابـر ژنـرال بهرام را نداشـت ۲۳ نوامبر سـال ۵۸۹ میالدی 
بـه قسـطنطنیه فـرار كـرد تـا از موریـس امپراتور روم شـرقی 
كمـك بخواهـد. موریس كه در انتظار چنیـن فرصتی بود یك 
سـپاه كامل در اختیار خسـرو دوم قرار داد و خسـرو با كمك 
ایـن سـپاه و هـواداران داخلی اش در نبرد سـال ۵۹۱ میالدی 
پیروز شـد و به تخت سـلطنت بازگشـت، بهرام به خراسـات 
رفـت و بعـدا در همانجـا درگذشـت. مورّخـان تاریـخ جنگهـا، 
جنـگ بلـخ در سـال ۵۸۸ را كـه فاتـح آن بهرام چوبیـن بود، 
نبردی بی سـابقه توصیف كرده اند زیرا در آن، نوعی موشـك 
بـكار رفـت و بـه عالوه، یك سـپاه كوچك از لحاظ شـمار افراد، 
یـك ارتـش بسـیار بزرگ را شكسـت داده بود. به نوشـته این 
مورخـان، ۲۸ نوامبـر سـال ۵۸۸ میالدی در بلـخ، ارتش ایران 
بـه فرماندهـی ژنرال بهـرام ِمهران در جنگ با خاقان »شـابه« 
امپراتـور سـرزمین هـای شـمال غربی چیـن كه به خراسـان 
بزرگتـر دسـت انـدازی كـرده بـود از سـالح تـازه ای کـه در آن 

نفـت خـام بـکار رفتـه بـود اسـتفاده کـردـ  پیـکان موشـکی 
شـکل پرتاب گلوله شـعله ور نفت خام. خاقان شـابه ]خاقان 
= خـان خانهـاـ  امپراتـور، ایـن واژه بـا تلفـظ خـاگان هنوز در 
مغولسـتان بـكار مـی رود[ زمانی از لشـکر کشـی ایـران آگاه 
شـد کـه بهـرام تنهـا چهـار روز تـا بلخ فاصلـه داشـت، و چون 
شـنید كـه بهـرام بـا كمتـر از ۱۳ هـزار نفـر آمده اسـت چندان 
نگـران نشـد و بـا تمامـی مـردان قـادر بـه حمـل سـالح خود 
کـه مورخـان یکصـد تا سـیصد هـزار َتن گـزارش کـرده اند به 
مقابله با بهرام شـتافت.در روز نبرد، بهرام به واحدهای آتشـبار 
)نفـت انـدازان( توصیـه کـرد کـه حملـه را با پرتـاب پیکانهای 
شـعله ور آغـاز کننـد و ادامه دهند تا آرایش سـپاهیان خاقان 
بـر هـم خـورد و قـادر بـه تنظیـم آن هم نباشـند و به سـواران 
کمانـدار )اسـواران( گفـت کـه همزمان بـا حمله نفت انـدازان، 
بـا تیـر چشـم فیلهـای سـپاه خاقـان را هـدف قـرار دهنـد، و 
در ایـن جریـان، خـود با دو هزار سـوار زبـده قـرارگاه خاقان را 
مـورد حملـه قرار داد. خاقان که انتظار حمله مسـتقیم به مقّر 
خود را نداشـت دسـت به فرار زد که کشـته شـد، سـپاه عظیم 
او متالشـی گردیـد و پسـر وی نیـز بعـدا بـه اسـارت درآمد و 
جنـگ فقـط یک روز طول کشـید که از شـگفتی هـای تاریخ 
نظامـی جهـان اسـت. مورخـان نظامی دربـاره نفـت اندازهای 
ژنـرال بهـرام چنیـن نوشـته انـد: بهـرام در زمانی که از سـوی 
شـاه ایران )شـاه پیش از خسـروپرویز( حاکم چاَرك شمال 

غربـی بـود ]یـك چهـارم قلمـرو ایـران، از ری تا مرز شـمالی 
گرجسـتان و داغسـتان کنونی شـامل ارمنسـتان، آذربایگان و 
کُردسـتان. در آن زمـان، ایـران بـه چهـار اََبـر اسـتان تقسـیم 
شـده بـود كه هركـدام را چاَرك نوشـته انـد[ هنـگام بازدید از 
محـل َفـَوران نفـت خـام در ناحیه بادکـوب )باکو( در سـاحل 
جنوبـی غربی دریای مازندران و آگاهی از قدرت اشـتعال این 
مـاده، تصمیـم گرفـت کـه از آن نوعی سـالح بـرای واحدهای 
رزمـی سـاخته شـود و ایـن کار بـه مهندسـان ارتـش واگـذار 
شـد. ظرف مدتی کوتاهتر از یک سـال، پیکانی سـاخته شـد 
کـه بی شـباهت به راکت هـای امروز نبـود و هر پیکان حامل 
گوی دوکی شـکل آغشـته به نفـت خام بود کـه از روی تخته 
ای کـه بـر پشـت قاطـر قرارداشـت با كشـیدن زه پرتـاب می 
شـد. طـرز پرتـاب آن بـی شـباهت بـه کمـان نبود. دسـتگاه، 
از یـک زه )روده خشـِك دّباغـی شـده( و چـوب گَـز )نوعـی 
درخت مناطق خشـک( سـاخته شـده بـود کـه آن را بر تخته 
ای سـوار مـی كردنـد و دارای یـک ضامـن بـود و پنـج َمـرد 
خدمـه آن را تشـکیل مـی دادنـد کـه دو نفر از آنـان کمانکش 
بودند، نفر سـوم نشـانه گیری می کرد و فرمانده این آتشـبار 
بـود، مـرد چهارم مأمور شـعله ورسـاختن قسـمت آغشـته به 
نفـت خـام )پیـکان( بـود و مهمـات رسـانی مـی کـرد و نفـر 
پنجم مواظب قاطر بود و از هر واحد آتشـبار، هشـت نیزه دار 
مراقبـت می کردند كـه ضمن عملیات مورد حمله قـرار نگیرد.
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جمالتی از متن رمان سووشون:
سووشـون روایـت عشـق و فـداکارى اسـت. روایت یوسـف ها که براى 
اسـتقالل این مرز و بوم جنگیدند، روایت سـیاوش هایى که خونشـان 
به ناحق زمین را سـرخ کرد و روایت زرى هایى که تا ابد داغى بر سـینه 
 خواهنـد داشـت، بـه رنگ خون، به لطافت عشـق و از جنس فداکارى.
بعضـى آدمهـا عیـن یـک گل نایـاب هسـتند، دیگـران به جلوهشـان 
حسـد مىبرنـد. خیـال مىکننـد ایـن گل نایـاب تمـام نیـروى زمیـن 
را مىگیـرد. تمـام درخشـش آفتـاب و تـرى هـوا را مىبلعـد و جـا را 
بـراى آنهـا تنـگ کـرده، بـراى آنهـا آفتـاب و اکسـیژن باقى نگذاشـته. 
بـه او حسـد مىبرنـد و دلشـان مىخواهـد وجـود نداشـته باشـد. یـا 
 عیـن مـا بـاش یـا اصـال نبـاش. )رمـان سووشـون – صفحـه ۱۴(
خـوب کـه فکـرش را مىکنـم مىبینـم همهـى مـا در تمـام عمرمـان 
بچههایـى هسـتیم کـه بـه اسـباب بازىهایمـان دل خـوش کردهایـم 
و واى بـه روزى کـه دلخوشـیهایمان را از مـا مىگیرنـد، یـا نمىگذارنـد 
)۶۷ صفحـه   – سووشـون  )رمـان  برسـیم.  دلخوشـیهایمان   بـه 
نوشـت. خواهـر سـعی  برایـم  یوسـف  رفـت  بـاد  بـر  خاندانـم کـه 
کـن روی پـای خـودت بایسـتی. اگـر افتـادی، بـدان کـه در ایـن 
بلنـدت کنـد.  بگیـرد  تـرا  دسـت  نمیشـود  خـم  هیچکـس  دنیـا 
)رمـان سووشـون – صفحـه ۷۷( پـا شـوی.   سـعی کـن خـودت 
او  از  بعـد  بـوده،  دمخـور  قبلـى  زندگیهـاى  در  کسـى  بـا  آدم 
فـراق  کنـد.  پیـدا  را  او  تـا  مىآیـد  دنیـا  بـه  هـى  شـده.  جـدا 
شـناختش  و  کـرد  پیدایـش  وقتـى  مىکشـد،  انتظـار  و  مىکشـد 
)۷۸ صفحـه   – سووشـون  )رمـان  کنـد؟  ولـش  مىتوانـد   مگـر 
آدمیـزاد چیسـت؟ یـک امیـد کوچـک، یـک واقعـه خـوش چـه زود 
میتوانـد از نـو دسـت و دلش را بـه زندگی بخواند؟ امـا وقتی همهاش 
تودهنـی و نومیـدی اسـت، آدم احسـاس میکند که مثل تفاله شـده، 
الشـهای، مرداری اسـت که در لجن افتاده. )رمان سووشـون – صفحه 
۱۴۶( مـا غیـر از آرزوهاى بزرگ تقصیرى نداشـتیم. )رمان سووشـون 

– صفحه ۱۷۹(

سووشون
 نویسنده: سیمین دانشور

انتشارات: خوارزمی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
مناقصه واگذاری امور نگهبانی بیمارستان سینا زرند در سال 13٩٩دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 

شماره مناقصه ۶/30/۲/99دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار

امور نگهبانی بیمارستان سینا زرند در سال 13٩٩موضوع مناقصه 
دریافت اسناد: 

الف( سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir

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

7/3۱8/۶0۶/77۶برآورد یکساله )ریال(

3۶۵/930/339تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت ۱۴:30 روز پنج شنبه مورخ دریافت اسناد 
99/۲/۱8

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه 
تا ساعت ۱۴:30 روز دو شنبه مورخ 99/۲/۲9ستاد ایران

از ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ ٩٩/2/30بازگشایی پیشنهادها

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ ٩٩/2/23 در محل خیابان دکتر چمران بیمارستان سینا زرند برگزار خواهد شد. 
محل تسلیم فقط پاکت الف)تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان- ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

)هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

شناسه آگهی 83۱۲7۴ روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
مناقصه واگذاری امور تاسیسات بیمارستان سینا زرند13٩٩دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 

شماره مناقصه 8/3۱/۲/99دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار

دریافت اسناد: امور تاسیسات بیمارستان سینا زرندموضوع مناقصه 
الف( سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir

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

۶/۱۱0/۱۲9/78۴ریالبرآورد یکساله )ریال(

30۵/۵0۶/۴89 ریالتضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت ۱۴:30 روز شنبه مورخ 99/۲/۲0دریافت اسناد 

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه 
تا ساعت ۱۴:30 روز سه شنبه مورخ 99/۲/30ستاد ایران

از ساعت:11:00 روز چهارشنبه شنبه مورخ ٩٩/2/31بازگشایی پیشنهادها

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 8:00 روز سه شنبه مورخ ٩٩/2/23 در محل خیابان دکتر چمران بیمارستان سینا زرند برگزار خواهد شد. 

محل تسلیم فقط پاکت الف)تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان- ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

)هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

شناسه آگهی 83۱330

نوبت اولنوبت اول

 دوشــنبه ۱۵ اردیبهشــت ۱۳۹۹     ســال شــانزدهم      شــماره پیاپــی ۱۷۲۱

روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی 

گرافیک: ندا صفاریان

محیط زیست: نیما افشار

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

اداری : راضیه زنگی آبادی، 
محمدرضا وزیری نسب 

 جدول: شیوا کرمی
فناوری: رضا بهرام نژاد

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

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

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

@payamema
@payamema www.payamema.ir
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