
روح هللا خدیشی 

بـا نهایـت تاسـف ضایعه غم بـار درگذشـت عموی 
گرامیتـان را خدمـت شـما و خانـواده محترم تسـلیت 
عـرض نمـوده ، از خداونـد متعـال بـرای روح پاک آن 
مرحـوم علـو درجـات و مغفـرت الهی و بـرای خانواده 

محترم صبـر جمیـل آرزومندیم.

جناب آقای امیراکبـری 
مدیر عامل محترم شرکت رسانه رویداد پارسی 

تجدید آگهی  مناقصه شهرداری فهرج
اجرای عملیات آسفالت معابر شهر فهرج به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال

شــهرداری فهــرج قصــد دارد جهــت اجــرای آســفالت معابــر و ســطح شــهر اقــدام نمایــد لــذا از شــرکت های واجــد شــرایط دعــوت بــه عمــل مــی 
آیــد بــا در دســت داشــتن مــدارک معتبــر جهــت انجــام مناقصــه بــا شــرایط ذیــل بــه شــهرداری فهــرج مراجعــه و نــرخ پیشــنهادی خــود را حداکثــر 

۱۰ روز پــس از تاریــخ نشــر آگهــی ارائــه داده تــا در کمیســیون مناقصــه و رســیدگی بــه پیشــنهادات مطــرح و برنــده نهایــی اعــام گــردد.

۱-دادن سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ حداقل ۵ درصد مبلغ کل برآورد به صورت نقد یا اسناد خزانه نیاز ضمانت بانکی
۲_هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد

۳_برندگان اول ،دوم ،سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۴_مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آگهی حداکثر ۱۰ روز می باشد.

۵_شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد.
۶_ارائه گواهی تایید صالحیت شرکت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و گواهی ایمنی از اداره کار در هنگام ارائه پیشنهاد مناقصه الزامی می باشد

۷_کمیســیون مناقصــه حداکثــر تــا  ۱۰روز پــس از اتمــام مهلــت ارائــه پیشــنهادات برنــده را اعــالم و در صورتــی کــه پیشــنهادات رســیده از ســه فقــره کمتــر باشــد 
مناقصــه را تجدیــد مــی نماید.

اسماعیل فهرجی -شهردار فهرج

ــی  ــرکت های دولت ــهام ش ــذاری س ــد واگ فراین
ــه  ــه تجرب ــود ک ــی می ش ــی ط ــورس درحال در ب
معمــوال  دولتــی  امــوال  واگــذاری  گذشــته 
بــا حــرف و حدیث هایــی همــراه بــوده و در 
ــر  ــی منج ــت عموم ــش رضای ــه افزای ــت ب نهای
نشــده اســت. بــا ایــن حــال یــک کارشــناس بــر 
ایــن بــاور اســت کــه روش جدیــدی کــه اکنــون 
ــرمایه گذاری  ــدوق س ــوان صن ــت عن ــت تح دول
قابــل معاملــه در بــورس)ETF( بــه کار بــرده تــا 
ســهم خــود در برخــی شــرکت ها را واگــذار کنــد، 
می توانــد رضایــت عامــه را در پــی داشــته باشــد.
نصــرهللا برزنــی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا 
اشــاره بــه واگــذاری ســهام شــرکت های دولتــی 
ــورها  ــایر کش ــه س ــرد: تجرب ــار ک ــورس اظه در ب
ــن روشــی  ــرد چنی ــه کارب ــرده اســت ک ــات ک اثب
ــن  ــن و موفق تری ــازی بهتری ــرای خصوصی س ب
راه خصوصی ســازی بــوده اســت. در واقــع، روش 
عرضــه ســهام در قالــب صنــدوق ســرمایه گذاری 
نوعــی  بــه   )ETF(بــورس قابــل معاملــه در 
و  اســت  شــرکت ها  مالکیــت  عمومی ســازی 
ــرد.  ــق می گی ــردم تعل ــه م ــه عام ــرمایه ها ب س
بــه تبــع، رضایــت عامــه مــردم را هــم بــه همــراه 
دارد. همانطــور کــه طــی ســال های قبــل در 
ــهام  ــت س ــه دول ــد، اینک ــه ش ــز تجرب ــران نی ای
شــرکتی را بــه صــورت عمــده بــه یــک شــخص 
یــا گــروه واگــذار کنــد، مشــکاتی را ایجــاد 
ــزد.  ــی را برمی انگی ــک و تردیدهای ــد و ش می کن
خصوصی ســازی  نحــوه  دربــاره  مــا  تجربــه 
ــک  ــه ی ــهام ب ــده س ــذاری عم ــورت واگ ــه ص ب

ــه آن شــخص  ــروه، نشــان داد ک ــا گ شــخص ی
یــا گــروه توانایــی اداره شــرکت را نداشــته اســت 
امــا در شــیوه جدیــد واگــذاری، انتقــال مدیریــت 
ــورت  ــی ص ــی و طبیع ــورت تدریج ــه ص ــز ب نی
ــه انگلســتان در دهــه  خواهــد گرفــت. وی تجرب
ــی  ــوال دولت ــذاری ام ــه واگ ــادی در زمین ۸۰ می
ــی  ــه شــیوه فعل ــک ب ــی نزدی ــوان مثال ــه عن را ب
ــورت  ــه ص ــوال ب ــذاری ام ــران در واگ ــت ای دول
ETF مطــرح کــرد و گفــت: انگلســتان حــدود ۶۰۰ 
ســال تجربــه بــازار ســرمایه و بیــش از ۲۰۰ ســال 
ــمی  ــکل رس ــورس متش ــری از ب ــه بهره گی تجرب
ــم  ــادی تصمی ــن کشــور در دهــه ۸۰ می دارد. ای
گرفــت شــرکت های ملــی شــده را واگــذار کنــد؛ 
بنابرایــن از طریــق آگهــی در روزنامــه اعــام 
ــرکت هایش  ــن ش ــد دارد بزرگتری ــه قص ــرد ک ک
ــرات  ــکام )مخاب ــش تل ــرکت بریتی ــه ش از جمل
ــهم  ــه س ــی ک ــر کس ــذار و ه ــتان( را واگ انگلس
ــه  ــب هم ــن ترتی ــد. بدی ــام کن ــد ثبت ن می خواه
ــه در آن  ــد ک ــدا کردن ــت را پی ــن فرص ــردم ای م

ــوند. ــهیم ش ــرکت ها س ش
ایــن کارشــناس اقتصــاد مالــی ادامــه داد: ایــن 
نحــوه عرضــه بــه معنــای آن نیســت کــه اکنــون 
همــه مــردم ســهمی از شــرکت های بــزرگ 
دارنــد. پــس از مدتــی برخــی توانســتند بــا 
خریــداری کــردن ســهم دیگــران، ســهام خــود در 
ایــن شــرکت ها را افزایــش داده و مدیریــت ایــن 
ــئله  ــا مس ــد. ام ــت بگیرن ــه دس ــرکت ها را ب ش
ــی  ــی ناراض ــچ کس ــون هی ــه اکن ــت ک ــن اس ای
نمی کنــد،  بی عدالتــی  احســاس  و  نیســت 

ــرد  ــه نحــوی عرضــه ک ــت ســهام را ب چــون دول
ــه آن دسترســی داشــتند و  ــردم ب ــوم م ــه عم ک
خــود مــردم ســهم خــود را در بــازار فروخته انــد.
ــه  ــوال ب ــذاری ام ــت در واگ ــزود: دول ــی اف برزن
شــیوه ETF نگــران مدیریــت شــرکت ها اســت 
ــال  ــه مــردم دچــار اخت ــذاری ب ــد از واگ ــه بع ک
شــوند. چنیــن توجیهــی کمابیــش درســت اســت 
و بــرای انتقــال مدیریــت بایــد بــا احتیــاط عمــل 
کــرد. شــیوه عرضــه ســهام بــه صــورت صندوقــی 
گذشــته  در  نیــز  شــرکت  چنــد  از  متشــکل 
آزمــون خوبــی را پــس داده اســت و صندوق هــا 
ــر اســاس  ــی داشــته اند. ب معمــوال عملکــرد خوب
ــی  ــادی و دارای ــور اقتص ــزارش، وزارت ام ــن گ ای
فراخــوان  اطاعیــه ای  طــی  پیــش  چنــدی 
واگــذاری )شــماره ۱( پذیــره  نویســی واحدهــای 
ــل  ــذاری قاب ــدوق ســرمایه  گ ســرمایه گذاری صن
ــم" را  ــی یک ــطه گری مال ــه )ETF( "واس معامل
ــه  ــود ک ــده ب ــه آم ــن اطاعی ــرد. در ای منتشــر ک
ــن  ــق ای ــی از طری ــور اقتصــادی و دارای وزارت ام
واگــذاری، بــه نمایندگــی از دولــت جمهــوری 
اســامی ایــران، باقیمانــده ســهام خــود در بانــک 
هــای ملــت، تجــارت و صــادرات ایــران و بیمــه 
ــد  ــذار خواه ــن را واگ ــی امی ــرز و اتکای ــای الب  ه
ــزار ۵۰۰  ــت ۱۶ ه ــرار اس ــی ق ــور کل ــه ط ــرد. ب ک
میلیــارد تومــان باقیمانــده ســهام دولــت در ســه 
ــب  ــور در قال ــه ای مذک ــرکت بیم ــک و دو ش بان
یــک صنــدوق ســرمایه گــذاری قابــل معاملــه در 
بــورس )ETF( بــا عنــوان »واســطه گــری مالــی 

یکــم« عرضــه شــود.

ــه ایــن  رئیــس جمهــور گفــت: افزایــش قیمــت خــودرو ب
شــکل خــاف مصوبــه ســتاد اقتصــادی دولــت بــوده 
ــت  ــف اس ــت موظ ــت و وزارت صم ــرش نیس ــل پذی و قاب
ســریعا بــرای کنتــرل ایــن موضــوع ورود کــرده و بــا هرگونــه 
اقــدام متخلفانــه در افزایــش قیمــت خــودرو مقابلــه کنــد. 
حجت االســام حســن روحانــی در گفت وگــو بــا رضــا 
ــار داشــت:  ــدن و تجــارت اظه ــر صنعــت، مع ــی وزی رحمان
بایــد همــه بخش هــا و دســتگاه های مســئول تــاش کننــد 
تــا بــا کنتــرل قیمــت  کاالهــای مــورد نیــاز مــردم، آنــان در 

مضیقــه قــرار نگرفتــه و دچــار مشــکل نشــوند.
 رییــس جمهــوری رســیدگی فــوری بــه موضــوع افزایــش 
قیمــت خــودرو را بســیار حائــز اهمیــت دانســت و بــا اشــاره 
ــار در جلســات ســتاد اقتصــادی  ــه ایــن کــه تاکنــون ۲ ب ب
ــت ایــن موضــوع مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه  دول
و بــر ضــرورت نظــارت و کنتــرل دقیــق بــر قیمــت خــودرو 
تاکیــد شــده، دســتور داد: افزایــش قیمــت خــودرو بــه ایــن 
شــکل خــاف مصوبــه ســتاد اقتصــادی دولــت بــوده و قابل 
ــریعا  ــت س ــف اس ــت موظ ــت و وزارت صم ــرش نیس پذی
بــرای کنتــرل ایــن موضــوع ورود کــرده و بــا هرگونــه اقــدام 

متخلفانــه در افزایــش قیمــت خــورد مقابلــه کنــد.

آیا ETF روش خوبی برای خصوصی سازی است؟

دستور روحانی برای 
رسیدگی به افزایش 

قیمت خودرو

جزییات شرایط نوسازی 
ناوگان کامیونی

داشـت:  اظهـار  شهرسـازی  و  راه  وزیـر  معـاون 
کامیون هایـی می تواننـد بـه کشـور وارد شـوند که 
سـاخت کشـورهای اروپایـی، ژاپن یا کـره جنوبی 
بـوده و در ۵ سـال گذشـته مدل هـای آن هـا در 
کشـور تولید و یا به کشـور وارد شـده باشـند. این 
کامیون هـای وارداتـی بایـد از نظر ایمنـی، کیفیت 
و آالیندگی هـای محیـط زیسـت در زمان سـاخت 

مـورد تائیـد دسـتگاه های مربوطـه باشـد.
عبدالهاشـم حسـن نیـا، رییس سـازمان راهداری 
و حمـل و نقـل جاده ای در گفت وگـو با ایلنا درباره 
شـرایط نوسـازی نـاوگان کامیونـی اظهار داشـت: 
از مهم تریـن شـرایط کامیون هـای وارداتـی ایـن 
اسـت که بیش از سـه سـال از زمان سـاخت آنها 

نگذشـته باشد.
نظـر  از  بایـد  وارداتـی  افـزود: کامیون هـای  وی 
ایمنـی، کیفیـت و آالیندگی هـای محیـط زیسـت 
بـا اسـتانداردهای روز و اجبـاری کـه مـورد تائیـد 

مراجـع ذیربـط بـوده، انطبـاق داشـته باشـند.
معـاون وزیر راه و شهرسـازی با اشـاره به شـرایط 
داد: کامیون هایـی  ادامـه  وارداتـی  کامیون هـای 
سـاخت  کـه  شـوند  وارد  کشـور  بـه  می تواننـد 
کشـورهای اروپایـی، ژاپـن یـا کـره جنوبـی بـوده 
و در 5 سـال گذشـته مدل هـای آن هـا در کشـور 
ایـن  باشـند.  بـه کشـور وارد شـده  یـا  تولیـد و 
کامیون هـای وارداتـی بایـد از نظر ایمنـی، کیفیت 

و آالیندگی هـای محیـط زیسـت در زمان سـاخت 
مـورد تائیـد دسـتگاه های مربوطـه باشـد.

حسـن نیـا تاکیـد کـرد:  در مرحلـه اول، اولویت با 
کامیون هـای دارای ظرفیت 18 تن و باالتر اسـت.
بایـد  وارداتـی،  داشـت: کامیون هـای  اظهـار  وی 
شـرایط زیسـت محیطـی، اسـتانداردها و شـرایط 
الزم بـرای حمـل  و نقـل بین المللـی و ورود بـه 

کشـورهای اروپایـی را دارا باشـند.
شـرایط  دربـاره  شهرسـازی  و  راه  وزیـر  معـاون 
کامیون هـای اسـقاطی گفت: واردات هر دسـتگاه 
کامیـون منـوط بـه اسـقاط حداقـل یک دسـتگاه 
کامیـون که از زمان سـاخت آن بیش از 25 سـال 
می توانـد  آن  ظرفیـت  و  اسـت  باشـد،  گذشـته 
حداکثـر 3 تـن کمتـر از ظرفیـت کامیـون وارداتی 

باشد.
نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  سـازمان  مدیرعامـل 
جـاده ای بـا بیـان اینکـه منشـاء ارز بـرای واردات 
واردکننـدگان؛  و  باشـد  ایـران  از  خـارج  بایـد 
مشـمول اسـتفاده از ارز داخلی نمی شـوند، تاکید 
راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای  کـرد: سـازمان 
هیـچ مسـئولیتی در برابـر تحویل کامیون توسـط 
واردکننـده بـه خریـدار نـدارد. بنابرایـن خریـداران 
 بایـد در ایـن خصـوص بـا دقـت نظـر و تحقیق و 
بررسـی کامـل در مراحـل ثبت نام و خریـد اقدام 

. کنند

نگرانی های یک مادر کارمند

ایرج حریرچی، معاون کل 
وزارت بهداشت: 

تغییر روش شناسایی 
بیماران کرونا
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ــردم؛  ــی ک ــر م ــتم فک ــود. داش ــم ب ــش روز معل ــد روز پی چن
ــا تســلیت، کــه امســال هــم کاس  ــه خــودم تبریــک بگــم ی ب
چهارمــم هــم کاس اول و عجــب ســال ســختی شــد؛ در حالــی 
کــه مســاحت چنــد ضلعــی حســاب مــی کنــم تمریــن خــط و 

ــم دارم. ــر کاس اول رو ه تحری
ایــن وســط امــا آنچــه مزیــد بــر علــت شــده بــه خاطــر شــرایط 
ــد  ــاط مســتقیم دارن ــا فضــای مجــازی ارتب حاکــم، بچــه هــا ب
ــه آنچــه  ــودن هــم چالشــی شــده، در ادام ــم پرورشــی ب و معل
مــی گویــم تجربــه مادرانــه ای اســت بــرای هشــدار بــه ســایرین 

شــاید تلنگــری باشــد و فرصتــی بــرای تامــل:
ــی کــه موهــای دختــرم را شــانه مــی زدم؛ یهــو پرســید  در حال

ــی؟ ــد نمی باف ــدل جدی ــه م ــرا ی ــان چ مام
گفتم: همین دو سه مدل رو بیشتر بلد نیستم.

ــی  ــا حت ــد؟ ی ــی کنی ــرچ نم ــوگل س ــرا از گ ــید: چ ــوری پرس ف
ــید؟ ــو بش ــی عض ــه میتون ــی ک ــال خاص کان

ســکوت بهتریــن کار ممکــن بــود. چقــدر زود بــا فضــای مجــازی 
آشــنا شــدند. گفتــم چــه جالــب! تــو چــه چیزهایــی یــاد گرفتی؟
ــتیکر  ــازی، اس ــی مج ــردن: نقاش ــت ک ــه لیس ــرد ب ــروع ک ش
ســازی و… و بعــد توصیــه کــرد: مامــان اکثــرا” جــواب مــی ده!
موضــوع رو منحــرف و در یــک فرصــت مناســب ســابقه ســرچ 
هــاش رو بررســی کــردم. خــدای مــن چقــدر بچــه هــای امــروز 

پیشــرفت داشــته انــد.
ــه  ــا آنچ ــان و … ام ــات نرمتن ــا خصوصی ــو ت ــره م ــدل گی از م
ــه پــدر و مادرمــان را  ــود چگون ــود در ســوابق ایــن ب شــوک آور ب

ــم؟ ــد راضــی کنی ــرای خری ب
تــازه دلیــل تغییــر رفتــار بچــه هــا رو کشــف کــردم. دلیــل راضــی 
کــردن پــدرش بــرای خریــد تبلــت پیشــرفته تــر و گرفتــن قــول 
خریــد فوتبــال دســتی بــرای بــرادرش و چطــور اتــاق دنــج تــر 
ــا از  ــی محاب ــور ب ــرده! چط ــادره ک ــودش مص ــرای خ ــه را ب خان
قانــون نظامــی حاکــم بــر نظــم و انضبــاط تعییــن شــده توســط 
پدرشــان تخطــی کــرده و جــرات مــی کنــد؛ تراشــه هــای مــداد 
را روی میــزش خالــی کنــد و بعضــی قواعــد رو در حاشــیه امــن 

مــی شــکند.
هــم جالــب بــود هــم ترســناک. خیلــی بایــد حواســمان جمــع 

باشــد. چــه تفــاوت نســل وحشــتناکی!
هنــوز در شــوک ایــن موضــوع بــودم کــه ضربــه ســهمگین تــری 
ــت:  ــو گف ــه بگ ــک کلم ــن ی ــا عی ــم ب ــه پســرم گفت وارد شــد. ب
عشــق! میخواســتم ببینــم برداشــت او از ایــن کلمــه چیســت؟
گفتــم خــوب یــک جملــه هــم بســاز. بــا اون دنــدون هــای یــک 
در میانــش گفــت: وقتــی بیرانونــد میگــه چطــوری کریــس!! من 

عشــق مــی کنــم. از دیــدن فوتبــال ایتالیــا و فرانســه هــم.
همینطــور کــه ایــن هــا را مــی نویســم بــه ایــن فکــر مــی کنــم 
بــا چــه ســرعتی برویــم کــه بــه ایــن نســل برســیم خیلــی وقتــه 

از مــا ســبقت گرفتــه انــد و مــا ندیــده ایــم.

انس طا         ۱.7۱4.۲۱۰

مثقال طا     ۲۸.۲۵۰.۲۵۰

گرم طای ۱۸  ۶.۵۱7.۱9۲

گرم طای ۲4   ۸.۶9۰.۲۰۰

بهار آزادی      ۶4.۵۵۰.۰۰۰

امامی          ۶۶.73۰.۰۰۰

نیم       33.4۰۰.۰۰۰

ربع         ۱۸.93۰.۰۰۰

گرمی       9.۸۰۰.۰۰۰

دالر             ۱۵7.39۰

یورو         ۱7۱.۲۰۰

درهم          4۲.3۵9

لیر ترکیه           ۲۵.4۲3

دالر استرالیا      ۱۰۲.۸4۸

اجازه بازگشایی تاسیسات 
گردشگری صادر شد

تاسیسات گردشگری پس از حدود دو ماه تعطیلی ناشی 
از پاندومی کووید-۱۹، به تدریج و داوطلبانه باز می شوند.
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ما را در تلگرام 
14 تا  25دنبال کنید

تولد ساالنه ۱۵۰ کودک تاالسمی
بیشترین میزان موارد جدید تاالسمی در کشور مربوط به استان سیستان و بلوچستان است 

و علت آن رواج ازدواج های فامیلی و غیر رسمی است.

بـاغ  غیراصولـی  جانمایـی  و  غیراسـتاندارد  فضـای 
وحـش خرم آبـاد موجـب شـده تـا از زمان تاسـیس 
تاکنـون حاشـیه هـای زیـادی بـرای آن بـه همـراه 

داشـته باشـد.
 بـاغ وحـش در محیـط هـای شـهری مـی توانـد بـه 
عنـوان یکـی از فضاهـای تفریحـی و آموزشـی مـورد 
اسـتقبال شـهروندان قرار گیرد چراکه یکـی از نقاطی 
کـه می تـوان حیوانـات و گونه هـای مختلـف زیسـت  
بـوم را در یـک فضـا مشـاهده و مطالعـه کـرد، بـاغ 

وحش هـا هسـتند.
دارای  خانواده هـای  طـرف  از  معمـوال  اماکـن  ایـن 
فرزنـد، بسـیار مـورد اسـتقبال قـرار می گیرنـد و در 
شـهر خـرم آباد کـه فضاهـای تفریحی چندانـی برای 
خانـواده هـا وجـود نـدارد ظرفیـت بـاغ وحـش مـی 
توانـد بازدیدکننـدگان بسـیاری را بـه خـود جلب کند.
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کشف و ضبط اشیای 
4هزارساله در 
ارزوییه کرمان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی کرمان از کشف و 

ضبط شش شی ء عتیقه در شهرستان 
ارزوییه با قدمت 4 هزار سال خبر 

داد.فریدون فعالی اظهار کرد: »طبق 
گزارش های ارسالی از حوزه حفاظتی 

این شهرستان و منابع محلی، این 
افراد در امر خرید و فروش اشیای 

عتیقه فعالیت داشتند

گاندویی که 
به خانه برگشت

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
سیستان و بلوچستان گفت: یک 

سر تمساح پوزه کوتاه پس از ورود 
به حاشیه یکی از روستا های حوزه 

میزبان گاندو، زنده گیری شد.
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 مدیرکل حفاظت محیط 
زیست لرستان: عدم رعایت 
استانداردهای الزم و فضای 
نگهداری حیوانات در این مکان به 
مشکل مهمی تبدیل شده است

داستان دنباله دار بالتکلیفی 

باغ وحش خرم آباد
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تولد ساالنه ۱۵۰ کودک تاالسمی
بیشترین میزان موارد جدید تاالسمی در کشور مربوط به استان سیستان و بلوچستان است 

و علت آن رواج ازدواج های فامیلی و غیر رسمی است.

و  پیونــد  مدیریــت  مرکــز  رئیــس 
درمــان بیماری هــای وزارت بهداشــت 
و  دارو  وضعیــت  تشــریح  ضمــن 
درمــان تاالســمی ها، از تولــد ســاالنه 
ــد در کشــور  ــار تاالســمی جدی ۱۵۰ بیم
ــا  خبــر داد.دکتــر مهــدی شــادنوش ، ب
اینکــه کل بیمــاران تاالســمی  بیــان 
ــت  ــت ثب ــامانه وزارت بهداش ــه در س ک
و  هــزار   ۱۸ بــه  نزدیــک  شــده اند، 
ــش  ــه در ۲۲۵ بخ ــتند ک ــر هس 3۰۰ نف
ــت  ــه خدم ــا ارائ ــه آنه ــون ب ــق خ تزری
می شــود. همچنیــن ســاالنه حــدود 
در  تاالســمی  جدیــد  بیمــار   ۱۵۰
کشــور متولــد می شــوند. متاســفانه 
جدیــد  مــوارد  میــزان  بیشــترین 
تاالســمی در کشــور مربــوط بــه اســتان 
سیســتان و بلوچســتان اســت و علــت 
آن رواج ازدواج هــای فامیلــی و غیــر 
ــزرگان  ــرا ب ــه اخی ــت. البت ــمی اس رس
اهــل تســنن مــردم در سیســتان و 
بلوچســتان همــکاری کردنــد تــا بــدون 
ازدواج،  از  پیــش  آزمایــش  انجــام 

ازدواجــی را ثبــت نکننــد.

راه اندازی ۸۳ مرکز 
جامع بیماران خاص به 

کجا رسید؟
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام 
ارائــه  تســهیل  راســتای  در  شــده 
خدمــت بــه بیمــاران تاالســمی، گفــت: 
ــه  ــتیم ک ــر داش ــه در نظ ــی ک از آنجای
خدمات دهــی بــه بیمــاران تاالســمی 
بیشــتر  دسترســی  و  ســهولت  بــا 
ــن  ــه ای ــد ک ــرار نباش ــود و ق ــام ش انج
بیمــاران بــرای دریافــت خدمــت مــورد 
نیازشــان بــه مراکــز بــزرگ و یــا تهــران 
مراجعــه کننــد و همچنیــن در راســتای 
ــای  ــی و فرآینده ــات درمان ــه خدم ارائ
معاینــه،  خــون،  تزریــق  پنج گانــه 
ارائــه داروهــا، توان بخشــی و دنــدان 
پزشــکی بــه صــورت متمرکــز، در ســال 
۱39۸ راه انــدازی ۸3 مرکــز جامــع 
ــت  ــه خدم ــرای ارائ ــاص ب ــاران خ بیم
بــه ایــن بیمــاران کلیــد خــورد کــه 
ــه  ــز ب ــن مراک ــز از ای ــون ۵۰ مرک تاکن
ــت  ــیده اس ــرداری رس ــره ب ــه به مرحل
کــه ایــن خدمــات در آن هــا بــا تعرفــه 
البتــه  اســت.  ارائــه  قابــل  دولتــی 
ــات  ــن خدم ــای ای ــی از هزینه ه بخش
را بیمه هــا تقبــل می کننــد و مابقــی 
آن از ســوی وزارت بهداشــت پرداخــت 
ــن  ــار ای ــرای بیم ــن ب ــود. بنابرای می ش
ــت. ــگان اس ــورت رای ــه ص ــات ب خدم

همیــن  بــر  داد:  ادامــه  شــادنوش 
اســاس تجهیزاتــی بــرای ارائــه خدمــت 
ــع  ــز جام ــه مراک ــاران ب ــن بیم ــه ای ب

پیــدا  اختصــاص  خــاص،  بیمــاران 
کــرده اســت کــه حــدود ۵۰ درصــد 
از ایــن تجهیــزات شــامل رگ یــاب، 
ــال،  ــوار قلــب پورت پالــس اکســیمتر، ن
ــوژن دارو  ــپ انفی ــوک، پم ــتگاه ش دس
و...  فیزیوتراپــی  ســت  تعــدادی  و 
تحویــل و در مراکــز مســتقر شــده انــد.

ــدی داروی  ــرف ۵۰ درص مص
تاالســمی ها در  خوراکــی 

از  یکــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــود کــه مصــرف  برنامه هــای مــا ایــن ب
ــن  ــی را در بی داروی آهــن زدای خوراک
تاالســمی هــا از ۲۵ درصــد بــه ۵۵ 
درصــد افزایــش دهیــم، گفــت: بــر ایــن 
اســاس در حــال حاضــر مصــرف داروی 
خوراکــی بــه ۵۰ درصــد رســیده اســت. 
در زمینــه داروهــای خوراکــی، داروهــای 
نانوجیــد، اویزیروکــس، نســورال بــه 
داروی  و  داخلــی  داروهــای  عنــوان 
جیدنیــو بــه عنــوان داروی خارجــی 
ــه  ــه البت ــاران هســتند ک ــار بیم در اختی
ــی  ــد داخل ــه مشــابه تولی ــی ک از آنجای
ایــن دارو وجــود دارد، واردات آن بــه 
می شــود.  انجــام  محــدود  صــورت 
داروهــای تولیــد داخــل بــرای بیمــاران 
ــود،  ــه می ش ــگان عرض ــورت رای ــه ص ب
ــد  ــرای داروی خارجــی بای امــا بیمــار ب

ــردازد. ــه بپ ــی هزین ــزان کم می
ــال  ــن ح ــه داد: در عی ــادنوش ادام ش
دفروکســیر  دســفوناک،  داروهــای 

تزریقــی  داخلــی  تولیــد  داروهــای 
خارجــی  داروی  دســفرال  داروی  و 
بــه  اســت کــه  تاالســمی  بیمــاران 
بیمــاران  بــرای  تزریقــی  صــورت 
ــت از  ــه پرداخ ــوند ک ــی ش ــرف م مص
جیــب بیمــاران تاالســمی بــرای داروی 
ــرای  ــوده و ب ــر ب ــی صف ــی داخل تزریق
ــه  ــی هزین ــزان کم ــفرال می داروی دس

زنــد. می پردا

وجود ۳۰ مرکز تامین 
خون مناسب برای 

تاالسمی ها
برگــزاری  از  همچنیــن  شــادنوش 
تیــم  بــرای  آموزشــی  برنامه هــای 
از پزشــک  درمانگــر تاالســمی اعــم 
ســمینارهای  قالــب  در  پرســتار  و 
ــن  ــت: در عی ــر داد و گف ــه ای خب منطق
ــی از  ــه  یک ــرد ک ــه ک ــد توج ــال بای ح
اهــداف وزارت بهداشــت ارائــه مناســب 
ــاران  ــه بیم ــون ب ــق خ ــات تزری خدم
ــاس  ــن اس ــر همی ــت. ب ــمی اس تاالس
اقداماتــی ماننــد توســعه مراکــز تأمیــن 
خــون در دســتور کار مــا بــود؛ چــرا کــه 
در حــوزه تزریــق خــون تاالســمی ها 
ــی  ــه گروه هــای خونــی فرع ــه ب توج
ــر همیــن اســاس  نیــز اهمیــت دارد. ب
طریــق  از  را  الزم  پیگیری هــای 
ــام  ــران انج ــون ای ــال خ ــازمان انتق س
ــاهد  ــاس ش ــن اس ــر ای ــه ب ــم ک دادی
قابلیــت  بــا  پایگاه هــای  افزایــش 
تامیــن خــون مناســب از ۲۱ مرکــز 
ــف  ــز در اســتان های مختل ــه 3۰ مرک ب

بــرای بیمــاران تاالســمی بودیــم.

ــرای  ــگان ب ــات رای خدم
ــمی ــاران تاالس بیم

ــه ای  ــه وضعیــت هزین ــا اشــاره ب وی ب
ــات  ــال خدم ــمی در قب ــاران تاالس بیم
درمانی شــان در کشــور، اظهــار کــرد: 
حمایت هــای مالــی در قالــب بســته 
ــوی  ــمی از س ــاران تاالس ــی بیم خدمت
ــت  ــده اس ــام ش ــت انج وزارت بهداش
هزینه هــای  پرداخــت  شــامل  کــه 
ــا هزینه هایشــان  ــه ی ــی اســت ک درمان
از ســقف حمایــت بیمــه ای بیشــتر 
ــه ای  ــت بیم ــا حمای ــا اص ــت و ی اس
ندارنــد. بــه عنــوان مثــال یکــی از 
دوره ای،  آزمایشــات  خدمــات  ایــن 
و  معاینــات  برداری هــا،  تصویــر 
ــان،  ــد زن ــی مانن ــاوره های تخصص مش
ــی  ــوارش، توانبخش ــدی، گ ــدد، ارتوپ غ

و  روانپزشــکی  فیزیوتراپــی،  و 
ــوری  ــه ط ــت؛ ب ــتری اس ــوارد بس ...م
ــات  ــن خدم ــه ای ــی از هزین ــه بخش ک
تقبــل  بیمه گــر  ســازمان های  را 
ــم  ــده را ه ــد و بخــش باقی مان می کنن
ــن  ــردازد. بنابرای ــت می پ وزارت بهداش
ــورت  ــه ص ــاران ب ــرای بیم ــات ب خدم

ــت. ــگان اس رای
از  حــال  عیــن  در  داد:  ادامــه  وی 
آنجایــی کــه برخــی بیمــاران تاالســمی 
از داروی آهــن زدای تزریقــی اســتفاده 
ــن زدا در  ــق آه ــرای تزری ــد، ب می کنن
منــزل بــه وســیله پمــپ  تزریــق، 
ــل  ــی از قبی ــات مصرف ــه ملزوم ــاز ب نی
ســرنگ، اســکالپ وین، آب مقطــر و... 
ــرای  ــا ب ــن بیمه ه ــش از ای ــد. پی دارن
ایــن ملزومــات تعرفــه ای بالــغ بــر 
ــل  ــان را تقب ــزار توم ــا 4۰ ه ــار K ی چه
می کردنــد، امــا در حــال حاضــر بــا 
رایزنی هایــی کــه انجــام شــده، تعرفــه 
ــمی های  ــرای تاالس ــات ب ــن ملزوم ای
زیــر ۱۵ ســال بــه هفــت K یــا 7۰ 
هــزار تومــان و بــرای تاالســمی های 
ــا 9۰ هــزار  ــه K 9 ی ــاالی ۱۵ ســال ب ب
یافــت. همچنیــن  افزایــش  تومــان 
بــرای فعالیــت ۱۰ مرکــز تصویربــرداری 
انــدازه گیــری  بــرای  و کبــد  قلــب 
ــد  ــب و کب ــن در قل ــزان رســوب آه می
ــد و  ــام ش ــی انج ــمی ها اقدامات تاالس
در حــال حاضــر پیگیــر تعرفــه گــذاری 

ــتیم. ــز هس ــت نی ــن خدم ــرای ای ب

کمک هزینه ۴ میلیونی 
برای ارتودنسی 

تاالسمی ها
شــادنوش تاکیــد کــرد: بــرای خدمــات 
بیمــاران  روتیــِن  پزشــکی  دنــدان 
ــزار  ــر ۸۰۰ ه ــغ ب ــاالنه بال ــمی س تاالس
هزینــه  عنــوان کمــک  بــه  تومــان 
ــک  ــن کم ــود. همچنی ــت می ش پرداخ
ــات  ــرای خدم ــا ب ــمی ه ــه تاالس هزین
ــاالنه  ــن س ــش از ای ــی در پی ارتودنس
ــال  ــه در ح ــود ک ــان ب ــون توم دو میلی
تومــان  میلیــون  چهــار  بــه  حاضــر 

ــت. ــه اس ــش یافت افزای
وی تاکیــد کــرد: برنامــه کلــی مــا 
ــوزه  ــن ح ــز در ای ــاری نی ــال ج در س
در  بیشــتر  پیگیــری  و  هماهنگــی 
جهــت اجــرای بســته جامــع خدمــات 
تاالســمی  بخش هــای  در  درمانــی 
ــی  ــات دارو و درمان ــی خدم ــه تمام ک
ــت. در  ــود، اس ــامل می ش ــع را ش جام
ــه در  ــن اســت ک ــا ای ــه م ــع دغدغ واق
ــی  ــات درمان ــام خدم ــال ۱399 تم س
اعــم  تاالســمی  بیمــاران  دارویــی  و 
دنــدان  فیزیوتراپــی،  آزمایشــات،  از 
مرکــز   ۸3 تمــام  در  و...  پزشــکی 
جامعــی کــه فعــا ۵۰ مــوردش کامــل 
شــده و همچنیــن در تمــام ۲۲۵ مرکــز 
درمانــی بیمــاران تاالســمی اجــرا شــود 
کــه شــامل تمــام خدمــات مــورد نیــاز 

بیمــاران تاالســمی اســت.

ته
نک

بـه دانشـگاهها ابـالغ شـد که حتـی االمکان 
تاالسـمی خـودداری  بیمـاران  از جابجایـی 
شـود و همچنیـن تا حـد امکان محـل ارائه 
خدمـت بـه ایـن بیمـاران از داروخانـه ها و 
مراکـز درمانـی که بـه عنـوان مرکـز بیماران 
همچنیـن  شـود.  جـدا  بودنـد،  کرونایـی 
ابتـال  نظـر  از  کـه  اسـتان هایی  اولویـت  بـا 
پـر شـیوع محسـوب می شـدند،  بـه کرونـا 
اقـالم حفاظـت فـردی ماننـد ماسـک و ژل 
ضدعفونـی کننـده دسـت در مناطـق توزیـع 
شـد و اسـتان های پرشـیوع در اولویت قرار 

. گرفت
شـادنوش تاکیـد کـرد: در مجمـوع درسـال 
فعلـی کـه  موقعیـت  بـه  توجـه  بـا  و  قبـل 
کشـورمان  علیـه  ظالمانـه  تحریم هـای  بـا 
مواجهیـم، بـا تعامـل بـا انجمـن تاالسـمی 
بـه  خدمـت  رسـاندن  بـه  نسـبت  ایـران 
تمـام  کشـور  در  تاالسـمی  بیمـاران 

دادیـم. انجـام  را  تالش مـان 

گزارش
خبرنگار / پیام ما

هر
 م

س:
عک

مصرف ۵۰ درصدی داروی خوراکی در تاالسمی ها

 پیام
سیاست

سیاست های اقتصاد مقاومتی جامع و فراگیر است
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: بسته ای که تحت عنوان سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری اباغ شده 
بسته ای جامع و فراگیر است.

رنا
 ای

س:
عک

پیشــنهاد  گفــت:  کشــور  وزیــر 
ــذاری  ــس ســرمایه گ ــم اورژان داده ای
در  تولیــد  قالــب کارگروه هــای  در 
سراســر کشــور تشــکیل شــود تــا هــر 
اســتانی مشــکلی در زمینــه تولیــد و 
ســرمایه گــذاری داشــت، موضــوع 
بــه ســرعت بــه ایــن کارگــروه ارجــاع 

ــود. ــل ش و ح
ــار  ــی اظه ــی فضل ــا رحمان  عبدالرض
کــرد:  وزارت کشــور بــه عنــوان یــک 

مســئولیتی  حاکمیتــی،  وزارتخانــه 
ــی اش دارد و  ــف اصل ــر از تکالی فرات
بایــد بــا هماهنگــی بــا ســایر نهادهای 
حاکمیتــی در کشــور و اولویــت قــرار 
ــه بیشــتر در  ــردم ک ــت م دادن رضای
مطــرح  معیشــتی  نیازهــای  بعــد 
ــی در  ــول و آبادان ــا تح ــت، منش اس

ــیم. ــور باش کش
وزارت کشــور  تصریــح کــرد:  وی  
تابعــه،  نهادهــای  بــا  همــراه 

سیاســتگذاری  اجــرای  مســئول 
هــای کان کشــوری اســت و ایــن 
اســتانداران هســتند کــه در جــای 
جــای کشــور، نقــش هماهنگــی و 
اجــرای تصمیمــات قــوا را برعهــده 
ــه  ــاره ب ــا اش ــور ب ــر کش ــد. وزی دارن
ســال  در  اســتانداران  اقدامــات 
گذشــته، خاطرنشــان کــرد: بــا وجــود 
ــود  ــختی ب ــیار س ــرایط بس ــه ش آنک
و از نظــر فضــای کلــی در تحریــم 
قــرار داشــتیم و دچــار مشــکات 
مجموعــه  بــا  امــا  بودیــم  جــدی 
اقداماتــی کــه در ســال 9۸ داشــتیم، 
ــرای رفــع  ــداران ب اســتاندارن و فرمان

تــاش کردنــد. مشــکات 

اورژانس سرمایه گذاری در 
کشور تشکیل شود

توسعه بورس در گرو عرضه 
سهام جدید است

رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای موجــود در بخــش معــادن جهــت 
ــر اکتشــاف، واگــذار  تحقــق شــعار »جهــش تولیــد« در ســال جــاری، تمرکــز ب
کــردن پهنه هــای معدنــی، واگــذاری بــه بخــش خصوصــی و جلوگیــری از خــام 

فروشــی را بــه عنــوان موضوعــات مــورد توجــه ایــن بخــش عنــوان کــرد.
ــره  ــن به ــنبه در آئی ــی روز پنجش ــن روحان ــلمین حس ــام و المس ــت االس  حج
ــه ظرفیــت هــای  ــا اشــاره ب ــران، ب ــی صنعــت مــس ای ــای مل ــرداری از طرحه ب
ــار  ــزات در کن ــار کــرد: در بخــش مــس و فل ــزات کشــور اظه بخــش مــس و فل
فــوالد و آلومینیــوم در رتبــه هــای مهمــی هســتند کــه هــم نیازهــای داخلــی را 
تامیــن می کننــد و هــم موجــب صــادرات می شــوند.وی بــا بیــان اینکــه »کرمــان 
ــد  ــوان تولی ــه عن ــف هــم ب اســتانی ســرزنده اســت کــه در بخــش هــای مختل
کننــده و هــم بــه عنــوان صــادر کننــده ایفــای نقــش می کنــد و زادگاه شــخصیت 
ــزود: ســال  ــای بســیار ارزشــمندی همچــون سرلشــکر ســلیمانی اســت« اف ه
ــاح شــد و  ــروژه افتت ــارد پ ــادن ۲۶ هــزار میلی ــان در بخــش مع گذشــته در کرم
پیــش بینــی مــی شــود تــا پایــان امســال حــدود 3۰ هــزار میلیــارد افتتــاح شــود 
کــه ایــن پاســخ قاطعــی اســت کــه کارگــران، مســئوالن و مدیــران مــا به اســتکبار 

ــم.  ــش می روی ــا پی ــای آنه ــم توطئه ه ــه علی رغ ــد ک ــی دهن م

مجلسسالمت

طرح وزارت تجارت در دستورکار پارلمانتغییر روش شناسایی بیماران کرونا
معــاون کل وزارت بهداشــت، از 
تغییــر روش شناســایی بیمــاران 
مبتــا بــه کرونــا در کشــور خبــر 
دنبــال  بــه  مــا  و گفــت:  داد 
افــراد کــم عامــت و بــی عامــت هســتیم.ایرج حریرچــی، 
در بازدیــد از مجتمــع بیمارســتانی امــام خمینــی )ره(، 
ــور  ــتان های کش ــط بیمارس ــه محی ــد ب ــردم بای ــزود: م اف
اطمینــان کننــد، زیــرا جاهایــی کــه اکنــون پذیــرش انجــام 
می شــود کامــاً ایمــن اســت و نبایــد درمــان بیماری هــای 
قلبــی، ســرطان، دیابــت یــا واکسیناســیون کــودکان را بــه 
خاطــر تــرس از کرونــا بــه تعویــق بیندازنــد.وی گفــت: در 
داخــل اتاق هــای عمــل بیمارســتان ها هیــچ ویروســی 

وجــود نــدارد و تمــام تجهیــزات کامــاً عــاری از میکــروب 
)اســتریل( می شــود، از طرفــی تهویــه هــوای اتاق هــا 
ــر لحظــه  ــوا ه ــی ه ــت اســت یعن ــه صــورت فشــار مثب ب
بــه بیــرون رانــده می شــود. حریرچــی افــزود: اگــر مــردم 
ــه  ــد مرحل ــق بیندازن ــه تعوی ــا را ب ــایر بیماری ه ــان س درم
بیمــاری بــاال مــی رود و موفقیــت درمــان کاهــش می یابــد 
از طرفــی هزینه هــای درمــان هــم افزایــش خواهــد یافــت. 
ــار  ــش آم ــه افزای ــا اشــاره ب ــاون کل وزارت بهداشــت ب مع
مبتایــان جدیــد بــه کرونــا در روزهــای اخیــر، گفــت: علــت 
افزایــش در برخــی اســتان ها نظیــر خوزســتان ایــن اســت 
ــر اتفــاق  کــه شــروع همــه گیــری در ایــن اســتان ها دیرت

افتــاده اســت.

جلســـات  در  نماینـــدگان 
جـــاری  هفتـــه  علنـــی 
مجلـــس طـــرح تشـــکیل 
خدمـــت  و  تجـــارت  وزارت 
ـــس  ـــه مجل ـــان ب ـــورای نگهب ـــوی ش ـــه از س ـــی ک بازرگان

دارنـــد. کار  دســـتور  در  را  شـــده  ارجـــاع 
ــا  ــنبه تـ ــای یکشـ ــی روزهـ ــات علنـ ــتورکار جلسـ دسـ
سه شـــنبه هفتـــه جـــاری مجلـــس بـــه ایـــن شـــرح 

اســـت:
خدمـــات  و  تجـــارت  وزارت  تشـــکیل  طـــرح 
نگهبـــان( شـــورای  از  شـــده  بازرگانی)اعـــاده 

الیحـــه اصـــاح قانـــون مبـــارزه بـــا قاچـــاق کاال و 
ارز،الیحـــه اصـــاح مـــواد ۲۰ تـــا ۲3 قانـــون برنامـــه 
اجـــرای  قانـــون   3۰ مـــاده  در  تنفیـــذی  ســـوم 
ــون  ــارم قانـ ــل و چهـ ــل چهـ ــی اصـ ــتهای کلـ سیاسـ
ـــران  ـــاه کارگ ـــک رف اساســـی، طـــرح مســـتثنی شـــدن بان
ـــر  ـــای تجـــاری غی ـــک ســـهام بانکه از ســـقف مجـــاز تمل
دولتـــی الیحـــه حمایـــت از اطفـــال و نوجوانان،الیحـــه 
حمایـــت از محیـــط بانـــان و جنگلبانان،طـــرح اصـــاح 
قانـــون آییـــن نامـــه داخلـــی مجلس،طـــرح فهرســـت 
ــط  ــوزه ورزش، محیـ ــر حـ ــکام نامعتبـ ــن و احـ قوانیـ
ـــا،  ـــهرداری ه ـــوراها و ش ـــی، ش ـــزاب سیاس ـــت، اح زیس

ــات، معـــدن و ســـامت. انتخابـ

سنا
 ای

س:
عک

سـخنگوی وزارت بهداشـت، بـه تـازه تریـن آمـار کرونـا در 
کشـور اشـاره کرد و گفت: ۱4۸۵ مورد جدید کرونا در کشـور 

ثبت شـده اسـت.
ارتبـاط  در  شـنبه  پنـج  ظهـر  از  بعـد  جهانپـور،  کیانـوش 
تصویـری، بـا اشـاره بـه ۱4۸۵ مـورد جدیـد ابتاءتعـداد 

اعـام کـرد. نفـر   ۱۰3۱3۰ را  مبتایـان 
وی افـزود: تاکنـون ۸۲ هـزار و 744 نفـر از بیمـاران مبتـا 
بـه کرونـا در کشـور، بهبـود یافتـه و از بیمارسـتان مرخـص 
شـده اند. سـخنگوی وزارت بهداشـت، تعـداد فوتی هـا را در 
شـبانه روز گذشـته ۶۸ مـورد اعـام کـرد و گفـت: تاکنـون 

۶4۸۶ مـورد فوتـی ناشـی از کرونـا در کشـور داشـته ایم.

شـریعتی کوهبنانـی گفـت: بـه دلیل شـیوع کرونـا و محدود 
شـدن ارتباطـات، تاکنـون سـازماندهی و هماهنگـی بـرای 
تشـکیل فراکسـیون زنان انجام نشـده اسـت اما تشـکیل و 

تقویـت ایـن فراکسـیون بایـد مدنظـر قـرار بگیرد.
عفـت شـریعتی کوهبنانـی، منتخـب زرنـد و کوهبنـان در 
مجلـس یازدهـم در گفت و گـو بـا خبرنـگار ایلنـا در خصوص 
اولولیت هـا و راهبردهـای مجلـس یازدهـم، اظهـار کرد: پس 
از اینکـه بـه مجلـس وارد شـویم، برنامه ها را مـدون خواهیم 
کـرد و در حـال حاضر مشـخص نیسـت که چـه برنامه هایی 
بایـد در نظـر گرفتـه شـود. وی افـزود: کشـور مـا از منظـر 
اجرایـی و تقنینـی اگـر بـا یـک برنامه ریـزی آگاهانـه روبـه 
رو شـود، مشـکاتش حداقـل خواهـد شـد؛ مدبرانه بـودن و 
عملکـرد صحیح می توانـد خیلی از مشـکات را برطرف کند.

رییــس ســازمان بازرســی کل کشــور پیــش بینــی کــرد ظرف 
هفتــه آینــده شــورای رقابــت فرمــول قیمــت گــذاری خــودرو 

را ارائــه کنــد و بــه زودی قیمــت مشــخص شــود.
 حجت االســام والمســلمین درویشــیان در جمع خبرنگاران 
در رابطــه بــا اقدامــات ســازمان بازرســی در بحــث برخــورد بــا 
برخــی تخلفــات صنعــت خــودرو اظهــار کــرد: همــواره نظارت 
بــر موضــوع خــودرو را بــه عنــوان یکــی از اولویت هــای اصلــی 

برنامه هــای نظارتــی مدنظــر داریــم.
وی افــزود: در رابطــه بــا قیمــت گــذاری خــودرو و عرضــه آن 
بــه مــردم و نحــوه توزیــع و واگــذاری خــودرو، از چنــد وقــت 
ــور و وزارت  ــس جمه ــاون اول ریی ــا مع ــی ب ــش مکاتبات پی

صمــت و اعضــای ســتاد تنظیــم بــازار داشــتیم.
ــی  ــگاه قانون ــه جای ــور ب ــی کل کش ــازمان بازرس ــس س ریی
ــد ۵ مــاده  شــورای رقابــت اشــاره و تصریــح کــرد: طبــق بن
ــد  ــل 44، بای ــی اص ــت های کل ــرای سیاس ــون اج ۵۸ قان
خودور هــای  قیمــت  تعییــن  فرمــول  رقابــت  شــورای 
انحصــاری را کــه تشــخیص انحصــاری بــودن هــم بــه عهــده 
ــن اســت  ــا ای ــد. تشــخیص آن ه آن هاســت، مشــخص کن
کــه خودرو هــای تولیــدی ســایپا و ایــران خــودرو انحصــاری 

یـک عضو کمیسـیون آمـوزش و تحقیقات مجلس شـورای 
اسـامی معتقد اسـت کـه قوانین مصوب مجلـس دهم در 
بحـث اجـرای عدالـت، فقرزدایـی و کاهش فاصلـه طبقاتی 
نتوانسـتند موفـق عمـل کنند. محمـد قمی در گفـت و گو با 
ایسـنا، دربـاره تحلیـل عملکرد مجلس دهـم گفت: مجلس 
دهـم ماننـد مجلس هـای گذشـته در راسـتای وظایفـی کـه 
بـرای مجلـس تعریـف می شـود اقدامات مختلـف را انجام 
داد و قوانینـی را بـه تصویـب رسـاند ولـی به نظـر  من این 
قوانیـن در اجـرای عدالـت، فقرزدایـی و در کاهـش فاصلـه 
طبقاتـی خیلـی موفـق نبـوده؛ همچنیـن ایـن مجلـس در 
رسـیدگی بـه مسـتضعفین خیلی نتوانسـته اسـت مطلوب  
توفیقاتـی  قوانیـن  برخـی  در تصویـب  البتـه  عمـل کنـد. 
حاصـل شـد ماننـد قانـون رتبه بنـدی معلمین که توانسـت 

تـا حـدودی مشـکل را در ایـن حوزه رفـع کند.

ثبت ۱۴۸۵ مورد جدید 
کرونا در کشور

هماهنگی برای فراکسیون 
زنان انجام نشده است

نحوه عرضه خودرو اصالح 
و بستر داللی جمع شود

قوانین مجلس دهم در 
اجرای عدالت موفق نبود



021-88019846

۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

سال شانزدهم | شماره پیاپی 1725 | شنبه  20 اردیبهشت  1399

جنگلمحیط زیست

نکاتی درباره وقوع آتش سوزی در جنگل هااستفاده از ظرفیت دانش بنیان ها برای حفظ محیط  زیست

ـــازمان  ـــانی س ـــت انس ـــط زیس ـــاون محی  مع
ــده  ــت: در آینـ حفاظـــت محیط زیســـت گفـ
از ظرفیت هـــای موجـــود شـــرکت هـــای 
دانش بنیـــان بـــرای کمـــک بـــه حفـــظ 
محیـــط زیســـت اســـتفاده خواهـــد شـــد.به گـــزارش روز پنجشـــنبه پایـــگاه اطـــاع 
ـــا  ـــدار ب ـــط زیســـت، مســـعود تجریشـــی در دی رســـانی ســـازمان حفاظـــت محی
ـــای  ـــکاری ه ـــی هم ـــه بررس ـــاوری  ب ـــات و فن ـــوم تحقیق ـــن وزارت عل معاونی
ـــت و  ـــاوری پرداخ ـــم و فن ـــای عل ـــارک ه ـــت و پ ـــط زیس ـــن محی ـــترک بی مش
ـــیار  ـــدار بس ـــعه پای ـــیر توس ـــان در مس ـــای دانش بنی ـــت  پارک ه ـــزود: ظرفی اف
ـــن  ـــا ای ـــگ ب ـــکاری تنگاتن ـــرای هم ـــط زیســـت ب ـــازمان محی ـــر اســـت و س موث
ـــای  ـــت ه ـــده از ظرفی ـــا در آین ـــرد: قطع ـــد ک ـــی دارد.وی تاکی ـــرکت ها آمادگ ش
ـــه حفـــظ محیـــط زیســـت اســـتفاده  ـــرای کمـــک ب موجـــود دانـــش بنیـــان هـــا ب
ـــا اشـــاره  ـــن ب ـــط زیســـت همچنی ـــد شـــد.معاون ســـازمان حفاظـــت محی خواه
ـــرر شـــد کـــه 3۵ درصـــد از عـــوارض وصـــول  ـــه اینکـــه در بودجـــه ســـال 99 مق ب
ـــه حســـاب  ـــده ب ـــع آالین ـــروش صنای ـــت ف ـــد از قیم ـــک درص ـــل ی ـــده از مح ش

ـــدوق  ـــن صن ـــت ای ـــت: اولوی ـــود، گف ـــز ش ـــت واری ـــط زیس ـــی محی ـــدوق مل صن
ـــه محیـــط زیســـتی و طـــرح هایـــی کـــه توجیـــه  حمایـــت از طـــرح هـــای نوآوران
ـــان  ـــه در زم ـــی ک ـــدوق از طـــرح های ـــن صن ـــد، اســـت و ای ـــط زیســـتی دارن محی
ـــتقبال  ـــد اس ـــرف کنن ـــی را برط ـــت محیط ـــکات زیس ـــد مش ـــی توانن ـــاه م کوت
ـــور  ـــماند کش ـــع پس ـــت جام ـــامانه مدیری ـــوص س ـــی در خص ـــی کند.تجریش م
ـــن  ـــم در ای ـــی توانی ـــاوری  م ـــم و فن ـــای عل ـــارک ه ـــک پ ـــا کم ـــت: ب ـــز گف نی
زمینـــه ایجـــاد اشـــتغال کنیم.معـــاون رییـــس ســـازمان حفاظـــت محیـــط 
ـــش  ـــع  و چال ـــع موان ـــرای رف ـــا ب ـــه حوزه ـــکاری در هم ـــه از هم زیســـت در ادام
ـــش  ـــت از دان ـــام ظرفی ـــا تم ـــزود: ب ـــرد و اف ـــی ک ـــام آمادگ ـــش رو  اع ـــای پی ه
ـــن   ـــم.در ای ـــی کنی ـــت م ـــه حمای ـــن زمین ـــا درای ـــای نوپ ـــا و شـــرکت ه ـــان ه بنی
ـــه  ـــور فناوران ـــزی ام ـــه ری ـــر برنام ـــر کل دفت ـــمیری، مدی ـــدی کش ـــه مه جلس
ـــی  ـــای علم ـــارک ه ـــی ســـاختار پ ـــه معرف ـــاوری ب ـــات و فن ـــوم تحقیق وزارت عل
ـــه  ـــال اســـت ک ـــارک  در ســـطح کشـــور فع ـــاوری پرداخـــت و گفـــت: 43  پ و فن
مجـــوز وزارت عتـــف را دارنـــد کـــه در ســـال گذشـــته، حـــدود یـــک صـــد میلیـــون 

ـــتند. ـــادرات داش دالر ص

ــاری و  ــال ج ــاد س ــای زی ــی بارندگی ه درپ
افزایــش ســطح پوشــش گیاهــی احتمــال 
آتــش ســوزی در عرصه هــای طبیعــی در 
فصــل گــرم ســال نیــز افزایــش پیــدا کــرده 
و ایــن شــرایط ضــرورت تــاش بــرای پیشــگیری از حریــق در جنگلهــا و مراتــع 
ــا را  ــه ه ــن عرص ــوزی در ای ــش س ــای آت ــرای اطف ــدات الزم ب ــاذ تمهی و اتخ
ــه آتش ســوزی در عرصه هــای  ــزارش ایســنا در زمین ــرده اســت.به گ بیشــتر ک
طبیعــی بــه ۱۰ نکتــه جهــت پیشــگیری و مضــرات وقــوع حریــق اشــاره شــده 
ــا  ــد؛ ام ــاک  باش ــترده  و خطرن ــد گس ــا می توان ــوزی جنگل ه ــت. آتش س اس
ــد  ــای ســبزی دارن ــت و علف ه ــم و رطوب ــای کشــور ن ــه جنگل ه ــل اینک به دلی
ــر  ــد، کمت ــا می تاب ــن جنگل ه ــه زمی ــری ب ــور خورشــید به صــورت محدودت و ن
مســتعد آتش ســوزی هســتند.مراتع دارای پوشــش گیاهــی، بیشــتر مســتعد 
ــتان  ــل تابس ــا در فص ــی آن ه ــش گیاه ــه پوش ــتند چراک ــوزی هس آتش س
ــای زمین هــای  ــار آتــش آن دشــوار می شــود.آتش  ســوزی بقای خشــک و مه
ــر بســیار جــدی محســوب  ــک خط ــع، ی ــا مرات ــت ب ــل قراب کشــاورزی به دلی

می شــود چــرا کــه آتــش برافروختــه شــده در آن می توانــد به راحتــی بــه مــزارع 
ــد و مشــکات زیســت محیطــی و  و عرصه هــای طبیعــی اطــراف ســرایت کن
ــاورزی  ــای محصــوالت کش ــد.آتش زدن بقای ــته باش ــراه داش اقتصــادی به هم
ــاک و  ــم های خ ــودی میکروارگانیس ــه ناب ــی از جمل ــث معضات ــد باع می توان
حاصلخیــزی خــاک، افزایــش میــزان گاز دی اکســید کربــن و اثر گلخانــه ای در 
کــره زمیــن، افزایــش میــزان تولیــد گــرد و غبــار، افزایــش تصادفــات جــاده ای 
ــان  ــی ارزشــمند و درخت ــای گیاه ــن گونه ه ــن رفت ــی، از بی ــر دود گرفتگ ــر اث ب
ــادن حیات وحــش  ــه دام افت ــن تنوع هــای زیســتی و ب ــن رفت کهنســال، از بی
ــرای گــردش وارد طبیعــت می شــوند  در شــعله های آتــش شــود.افرادی  کــه ب
بایــد از آتــش افــروزی در طبیعــت جــدا خــودداری و ســعی کننــد مــواد غذایــی 
مــورد نیــاز خــود ماننــد چــای و غــذا را از منــزل و یــا از مغازه هــا تهیــه کننــد 
یــا زغــال به همــراه خــود ببرنــد تــا مجبــور بــه ســوزاندن پوشــال یــا قطــع تنــه 
درختــان نشــوند و بــا رعایــت نــکات الزم آتــش را روشــن و در نهایــت آن را بــا 

آب خامــوش کننــد و از خامــوش شــدن آتــش اطمینــان حاصــل کننــد.

 پیام
 زیست

توقیف یک دستگاه بیل مکانیکی در حاشیه تاالب انزلی
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرانزلی از توقیف یک دستگاه بیل مکانیکی به دلیل تخریب زمین های حاشیه 

تاالب خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

محمـد درویش در نشسـت اینسـتاگرامی با خبرگـزاری برنا 
بـا اشـاره بـه وضعیـت طـرح هـای بیابـان زدایـی در کشـور، 
دریاچـه ارومیـه و تاثیـر کرونـا بـر طبیعـت از برخـی طـرح 

هـای حـوزه محیـط زیسـت انتقـاد کرد.
بـه گـزارش گروه اجتماعـی خبرگزاری برنـا؛  محمد درویش، 
و عضـو  زیسـت، کویرشـناس  کنشـگر سرشـناس محیـط 
هیـات علمـی موسسـه تحقیقات جنـگل ها و مراتع کشـور، 
در نشسـت مجـازی اینسـتاگرامی بـا خبرگـزاری برنـا ضمن 
اشـاره بـه اقداماتـی که امـروزه محیـط زیسـت را تهدید می 
کنـد نسـبت بـه برخی طـرح های زیسـت محیطـی واکنش 
نشـان داد. او بـا اشـاره به اینکـه نباید اکوسیسـتم منطقه را 
بـا ریختـن مـواد نفتی برای تثبیت شـن هـای روان تخریب 
کـرد نسـبت بـه انتقـال آب از رودخانـه زاغ آبدان بـه دریاچه 
ارومیـه هشـدار داد و سـد سـازی را یکـی از عوامـل بحـران 
دریاچـه ارومیـه دانسـت. او همچنیـن بـا اشـاره به ترسـالی 
و پـرآب شـدن برخـی تـاالب ها از بحـران اسـتفاده بی رویه 
از سـفره هـای آب زیـر زمینـی ابـراز نگرانـی کـرد. محمـد 
درویـش، کنشـگر سرشـناس محیط زیسـت، کویرشـناس و 
عضـو هیـات علمـی موسسـه تحقیقـات جنـگل هـا و مراتع 
کشـور، در ابتـدای ایـن نشسـت ضمـن انتقـاد از اجـرای 
برخـی طـرح هـای مقابله بـا بیابان زایـی مانند مالچ پاشـی 
گفـت: مهـار ناهمـواری هـای ماسـه ای در مناطق خشـک و 
کویـری بایـد بـرای مناطقـی انجام شـود که حرکـت آن یک 
سـکونتگاه انسـانی، راه آهـن، جـاده و... را بـا خطـر روبـه رو 

. کند
او افـزود: حرکـت بسـیاری از تپـه هـای ماسـه ای جـزو 
جذابیـت هـای ایـن مناطـق اسـت و باعث جذب توریسـت 
مـی شـود و خطـری بـرای زیسـت بـوم ایجـاد نمـی کنـد.

درویـش بیـان کـرد: بـرای درمان ناهمـواری های ماسـه ای 
در ابتـدا بایـد بدانیـم ایـن ناهمـواری هـا بـه صـورت ذاتـی 
خطرنـاک نیسـتند بلکـه بهتریـن پاسـخ زیسـت بـوم بـه 

شـرایط طبیعـی سـرزمین مـا اسـت.

سوژه هزینه احداث 
سد ۱۰ برابر 

ایستگاه تصفیه فاضالب

داستان دنباله دار بالتکلیفی باغ وحش خرم آباد

باغ وحش خرم آباد باید به بخش خصوصی واگذار شود

جانمایــی  و  غیراســتاندارد  فضــای 
خرم آبــاد  وحــش  بــاغ  غیراصولــی 
موجــب شــده تــا از زمــان تاســیس 
تاکنــون حاشــیه هــای زیــادی بــرای آن 

بــه همــراه داشــته باشــد.
ــای شــهری  ــط ه ــاغ وحــش در محی  ب
مــی توانــد بــه عنــوان یکــی از فضاهــای 
تفریحــی و آموزشــی مــورد اســتقبال 
شــهروندان قــرار گیــرد چراکــه یکــی 
و  حیوانــات  می تــوان  نقاطــی کــه  از 
ــوم را در  ــت  ب ــف زیس ــای مختل گونه ه
یــک فضــا مشــاهده و مطالعــه کــرد، بــاغ 

وحش هــا هســتند.
طــرف  از  معمــوال  اماکــن  ایــن 
خانواده هــای دارای فرزنــد، بســیار مــورد 
اســتقبال قــرار می گیرنــد و در شــهر خرم 
ــی  ــی چندان ــای تفریح ــه فضاه ــاد ک آب
بــرای خانــواده هــا وجــود نــدارد ظرفیــت 
ــدگان  ــد بازدیدکنن ــاغ وحــش مــی توان ب

ــد. ــب کن ــود جل ــه خ ــیاری را ب بس
ــن  ــیس ای ــان تاس ــفانه از زم ــا متاس ام
مرکــز تاکنــون همواره بــه دلیــل جانمایی 
نامناســب و غیــر اســتاندارد ایــن فضــا با 
ــوده  ــراه ب ــیاری هم ــای بس ــیه ه حاش
اســت تــا جایــی کــه بــه نــدرت افــرادی 
حاضــر بــه بازیــد از ایــن مــکان هســتند 
و در حقیقــت ایــن مرکــز بــه فراموشــی 

ســپرده شــده اســت.
بــاغ وحــش کاســیت خــرم آبــاد در ســال 
ــن شــهر احــداث شــد،  ــام ای ۱3۸۸ در ب
ابتــدا متولــی آن دانشــگاه لرســتان بــود 
ــل  ــدم تمای ــل ع ــه دلی ــا ب ــی بعده ول
ــه  دانشــگاه ، مدیریــت ایــن مجموعــه ب

ــذار شــد. دامپزشــکی  واگ
ایــن بــاغ وحــش در ســال هــای گذشــته 
بــه دلیــل فضــای نامناســب شــرایط 
نگهــداری و مــکان آن بــا مشــکاتی 
مواجــه بــوده اســت و همــواره مــورد 
وحــش  حیــات  دوســتداران  انتقــاد 
اســت. مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت 
لرســتان بــه ایرنــا گفــت: جانمایــی 
ــه  ــاغ وحــش باتوجــه ب ــن ب ــی ای ابتدای

اینکــه بــدون هماهنگــی دســتگاه هــای 
ــه کارشناســی و  ــدون هرگون مربوطــه و ب
طــرح مطالعاتــی بود مشــکات بســیاری 

ــرد. ــاد ک ــا ایج ــن فض ــرای ای را ب
مهــرداد فتحــی بیرانونــد افــزود: در حــال 
ــت مشــکات  ــرون رف ــا راه ب حاضــر تنه
ــای  ــاماندهی فض ــش س ــاغ وح ــن ب ای
موجــود و یــا تعطیلــی و جابــه جــای بــه 

مــکان دیگــری اســت.
رعایــت  عــدم  داشــت:  اظهــار  وی 
ــداری  ــای نگه ــتانداردهای الزم و فض اس
حیوانــات در ایــن مــکان بــه مشــکل 
مهمــی تبدیــل شــده اســت امــا بــا 
نظــارت هــای حفاظــت محیــط زیســت 
و همــکاری دامپزشــکی اســتان وضعیت 
تغذیــه و بهداشــت و ســامت حیوانــات 

ــت. ــب اس ــز مناس ــن مرک ای
وی ادامــه داد: همچنیــن در راســتای 
نگهــداری  فضــای  مشــکل  کاهــش 
ــات  ــداد حیوان ــز تع ــن مرک ــات ای حیوان
و گونــه هــای جانــوری در ایــن فضــا 
تعدیــل شــده اســت امــا چــون شــرایط 
احیــا و گســترش فضــای زندگــی بــرای 
ــا نامناســب اســت بایــد حتمــا ایــن  آنه
بــاغ وحــش جابجــا یــا ســاماندهی 

ــود. ش
فتحــی بیرانونــد بــر لــزوم مدیریــت 
نگهــداری ایــن مرکــز و واگــذاری آن بــه 
ــار  ــد کــرد و اظه بخــش خصوصــی تاکی
ــاغ  ــن ب ــذاری ای داشــت: در صــورت واگ
ــکان  ــی ام ــش خصوص ــه بخ ــش ب وح
اقتصــادی  توجیــه  و  زایــی  درآمــد 
ــت و  ــد یاف ــش خواه ــز افزای ــن مرک ای
ــن  ــات ای ــداری حیوان ــاماندهی و نگه س
مرکــز بــا امکانــات بیشــتری مقــدور مــی 

ــود. ش
اکنــون  متاســفانه  عنــوان کــرد:  وی 
نگهــداری و مدیریــت ایــن مرکــز بــر 
ــه  ــت ک ــتان اس ــکی اس ــده دامپزش عه
ایــن  نگهــداری  قانونــی  لحــاظ  بــه 
ــا  ــه بخــش خصوصــی و ی ــد ب مرکــز بای
شــهرداری واگــذار شــود. وی بــر ضــرورت 
نگهــداری و ســاماندهی ایــن بــاغ وحش 
ــه  ــوان مطالب ــه عن ــاد ب در شــهر خــرم آب
ــت  ــت: در نهای ــرد و گف ــد ک ــردم تاکی م
ایــن مــکان بایــد تعییــن تکلیــف و 

ســاماندهی شــود.
کل  اداره  پایــش  و  نظــارت  معــاون 
ــز  حفاظــت محیــط زیســت لرســتان نی
ــاغ وحــش  ــن مشــکل ب گفــت: مهمتری
ــداری  ــاد فضــای نامناســب نگه خــرم آب
ــی  ــان جانمای ــه از زم ــات اســت ک حیوان

ایــن فضــا تاکنــون بــا مشــکاتی بــرای 
ــت. ــوده اس ــوام ب آن ت

الهــام برنــا اظهــار داشــت: اکنــون متولــی 
ــاد اداره  ــرم آب ــاغ وحــش خ ــداری ب نگه
ــی  ــن درحال کل دامپزشــکی اســت  و ای
اســت کــه هیــچ ارگان دولتــی نمــی 
توانــد بــاغ وحــش داری کنــد و ایــن 
ــای  ــال ه ــده از س ــا مان ــه ج ــراث ب می

ــت. ــتان اس ــن اس ــته در ای گذش
وی بــا بیــان اینکــه نحــوه نگهــداری 
حیوانــات در ایــن فضــا بســیار مهــم 
اســت ادامــه داد:اکنــون بــا پیگیــری 
هــای دامپزشــکی و نظــارت اداره کل 
اســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت 
وضعیــت تغذیــه و خدمــات دامپزشــکی 
در ایــن مرکــز خــوب اســت و حیوانات در 

ــد. ــکلی ندارن ــچ مش ــه هی ــن زمن ای

پناهـگاه حیـات وحـش در کوهرنـگ بـا 
تصویـب شـورای عالـی حفاظـت محیـط 
زیسـت بـه مناطـق چهارگانـه چهارمحال و 
بختیـاری افـزوده شـد.تصویب نخسـتین 
کوهرنگبـه  در  وحـش  حیـات  پناهـگاه 
باشـگاه  هـای  اسـتان  گـروه  گـزارش 
شـهرام  شـهرکرد،  از  جـوان  خبرنـگاران 
احمـدی مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت 
تصویـب  از  بختیـاری،  و  چهارمحـال 
نخسـتین پناهـگاه حیـات وحش اسـتان 
در شهرسـتان کوهرنـگ خبـر داد.او افزود: 
بـا  کوهرنـگ  وحـش  حیـات  پناهـگاه 

تصویـب شـورای عالـی حفاظـت محیـط 
تحـت  چهارگانـه  مناطـق  بـه  زیسـت 
مدیریـت حفاظـت محیط زیسـت اسـتان 
افـزوده شـده اسـت.احمدی اضافـه کـرد: 
ایـن منطقـه بـا 44 هـزار و ۵4۶ هکتـار 
دهسـتان  مرکـزی،  بخـش  در  مسـاحت 
موگویـی شهرسـتان کوهرنـگ قـرار دارد.او 
ادامـه داد: ایـن پناهـگاه بـا توجه بـه تنوع 
زیسـتی غنـی، قرارگیـری در کریـدور گدار 
کبـک و سـایر گونه هـای حیـات وحـش 
مابین اسـتان های چهارمحـال و بختیاری، 
اصفهان و خوزسـتان و با پوشـش جنگلی 

غنـی واقـع شـده اسـت.
زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
چهارمحـال و بختیـاری از احتمـال وجـود 
گونـه در معرض انقراض سـمندر لرسـتانی 
ایـن  و گفـت:  داد  منطقـه خبـر  ایـن  در 

منطقـه در تاریـخ اول بهمـن ماه سـال 93 
از سـوی اداره کل حفاظـت محیط زیسـت 
اسـتان بـه عنـوان پناهـگاه حیـات وحش 
پیشـنهاد شـده بود که در اسفندماه امسال 

بـه تصویـب رسـید.

تصویب نخستین پناهگاه حیات 
وحش در کوهرنگ

کانال زهکش، تهدید جدی برای 
احیاء تاالب صالحیه

 مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت البــرز گفــت: شــکایتی در خصــوص اثــرات 
ــدید  ــه و تش ــاالب صالحی ــر ت ــش ب ــال زهک ــران کان ــل جب ــرب و غیرقاب مخ
پدیــده گــرد و غبــار تنظیــم و ظــرف روزهــای آینــده تقدیــم دادســتانی محترم 
خواهــد شــد.فردین حکیمــی گفــت: تاالب هــا همــواره دارای خدمــات و 
ــم  ــوارد مه ــد. یکــی از م ــع بشــری بوده ان ــرای جوام ــی ب کارکردهــای مختلف
آن، نقــش غیرقابــل انــکار آنهــا در مهــار ســیاب ها و کاهــش میــزان تخریــب 
ناشــی از وقــوع ســیل اســت.حکیمی افــزود: در تاییــد ایــن موضــوع، 
بررســی ها نشــان داد اقداماتــی کــه اداره کل حفاظــت محیــط  زیســت 
ــال 97  ــی آن در س ــژه  الیروب ــه  بوی ــاالب صالحی ــت از ت ــتای حفاظ در راس
انجــام داد، تأثیــر بســیار زیــادی در جلوگیــری از خســارات ناشــی از ســیاب 
ــت.  ــته اس ــاد داش ــتان نظرآب ــال 9۸ در شهرس ــدای س ــب آن در ابت و تخری
ــی  ــر در برخ ــان ام ــط متولی ــه توس ــتباهاتی ک ــی از اش ــت: یک ــی گف حکیم
ــری  ــر کارب ــه، تغیی ــاد صــورت گرفت ــژه در شهرســتان نظرآب ــه وی اســتان ها ب
ــه اراضــی  ــا ب ــل آنه ــدف تبدی ــا ه ــای زه کشــی ب ــا و اجــرای پروژه ه تاالب ه
کشــاورزی بــوده کــه موجــب گردیــده، تاالب هــا کارکــرد خــود را بــرای مهــار 

ــد. ســیل از دســت بدهن

ته
نک

مدیرکل دامپزشـکی لرسـتان نیز به ایرنا گفت: واگـذاری باغ 
وحـش خـرم آبـاد بـه ایـن اداره کل در ابتدا خـارج از ضوابط 
انجـام شـده و بار سـنگینی بـر دوش این اداره تحمیل شـده 

است.
زینب محمدخانی با اشـاره به وظایف سـنگین ایـن اداره کل 
در راسـتای تامیـن غـذای سـالم بـرای مـردم اظهار داشـت: 
واگـذاری ایـن بـاغ وحـش بـه دامپزشـکی اسـتان بـدون 
هرگونـه حمایـت و اعتباری بوده اسـت و اکنون دامپزشـکی 
اسـتان مجبـور بـه نگهـداری فضـای ۲۰ هکتاری ایـن مکان 

است.
وی ادامـه داد: اکنـون سـه نیـروی دامپزشـکی اسـتان بـه 
صـورت شـیفتی در این مکان نگهداری، مدیریت و بهداشـت 
بـاغ وحـش را انجام می دهنـد. وی با بیان اینکه در راسـتای 
واگـذاری این بـاغ وحش به بخش خصوصـی مکاتبات زیاد 
انجـام شـده اسـت، عنـوان کـرد: این مـکان باید بـه بخش 

خصوصی واگذار شـود.

حیات سالمت
وحش

گاندویی که به خانه برگشتکرونا  از طریق فاضالب انتقال داده نمی شود
محیـط  هـای  بیولوژیسـت 
انـد کـه  داده  هشـدار  زیسـت 
احتمـال گسـترش کوویـد۱9 از 
طریـق فاضـاب نبایـد نادیـده 
انگاشـته شـود. واکنش به پاندمی جهانی بر پیشـگیری 
از انتقـال ویـروس کرونـا از طریـق فرد به فـرد توجه دارد 
و کارشناسـان معتقـد نیسـتند کـه این ویـروس از طریق 
فاضـاب هـم قابـل انتقال باشـد.با ایـن حـال مطالعات 
جدید محققان دانشـگاه اسـترلینگ اسـکاتلند در بررسی 
فاضـاب بریتانیـا داده هـای مهمـی را در مورد گسـترش 
بیمـاری کوویـد ۱9 نشـان مـی دهد.»ریچـارد کیولیام «، 
سرپرسـت تیـم تحقیـق، در حـال حاضـر هشـدار مـی 

دهـد کـه سیسـتم فاضـاب مـی توانـد بـه خـودی خود 
ریسـک انتقـال بیمـاری را فراهـم نماید.کیولیـام در این 
بـاره مـی گویـد: »مـا می دانیـم که بیمـاری کوویـد ۱9 از 
طریـق قطـرات ناشـی از سـرفه و عطسـه و یـا از طریـق 
اشـیا یـا مـواد حامـل عفونت گسـترش مـی یابـد. اخیرًا 
اثبـات شـده اسـت کـه ایـن ویـروس در مدفـوع انسـان 
تـا 33 روز بعـد از منفـی شـدن عائـم تنفسـی کووید ۱9 
هـم باقـی مـی مانـد.« وی در ادامـه مـی افزایـد: »هنوز 
مشـخص نیسـت کـه آیـا ویـروس مـی توانـد از طریـق 
مسـیر مدفوع-دهـان هـم انتقـال یابد. اما ما مـی دانیم 
کـه ایـن ویـروس در مقایسـه با دسـتگاه تنفـس، مدت 

طوالنـی تـری در دسـتگاه گـوارش باقـی مـی مانـد.«

مدیـــرکل حفاظـــت محیـــط 
و  سیســـتان  زیســـت 
بلوچســـتان گفـــت: یـــک 
ســـر تمســـاح پـــوزه کوتـــاه 
ــتا های  ــی از روسـ ــیه یکـ ــه حاشـ ــس از ورود بـ پـ

حـــوزه میزبـــان گانـــدو، زنـــده گیـــری شـــد.
پورمـــردان مدیـــرکل حفاظـــت محیـــط زیســـت 
از  پـــس  گفـــت::  بلوچســـتان  و  سیســـتان 
ــتای  ــوی اهالـــی روسـ ــی از سـ ــای مردمـ گزارش هـ
ــت  ــگان حفاظـ ــس، یـ ــع درگـ ــاد از توابـ ــید آبـ سـ
محیـــط زیســـت بـــه محـــل اعـــزام و بـــا همـــکاری 
ـــت  ـــط زیس ـــاران محی ـــه و همی ـــی منطق ـــی بوم اهال

اقـــدام بـــه زنـــده گیـــری یـــک ســـر تمســـاح 
ــرد. ــدو( کـ )گانـ

ــتان  ــل زمسـ ــا در فصـ ــود بارش هـ ــزود: وجـ او  افـ
ـــدن  ـــرریز ش ـــب س ـــال، موج ـــار امس ـــته و در به گذش
برکه هـــای  ایجـــاد  و  پیشـــین  رودخانـــه  ســـد 
ــر  ــه ایـــن امـ ــده اســـت کـ ــه شـ ــدد در منطقـ متعـ
موجـــب گســـتردگی حـــوزه زیســـت گونـــه تمســـاح 

شـــده اســـت.
ـــری شـــده  ـــده گی ـــرد: تمســـاح زن ـــردان اشـــاره ک پورم
بافاصلـــه پـــس از بیومتـــری و بررســـی های اولیـــه 
ــل  ــش منتقـ ــاح ریکوکـ ــرورش تمسـ ــز پـ ــه مرکـ بـ

ـــد. ش
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پاسخ به سؤاالت متداول »شاد«
مرکز برنامه ریزی و فناوری اطاعات وزارت آموزش  و پرورش بخش سوم پاسخ به سؤاالت متداول در خصوص شبکه آموزشی 
دانش آموزان )شاد( را به تفکیک سطوح کاربران، پاسخ داد.

لنا
 ای

س:
عک

درخشش زنان در آزمون کرونا

همــدان تــا مایــر، نهاوند و تویســرکان، 
زنــان  زمیــن  ایــران  نقطــه  هــر  در 
ــی  همیشــه خــوش درخشــیده اند، فرق
نمی کنــد هشــت ســال دفــاع مقــدس 
ــا، هــرگاه  ــا ویــروس کرون ــه ب ــا مقابل ی
ــدان  ــروز می ــد، پی ــش نهادن ــدم پی ق
بــه  را  کرونــا  نیــز  امــروز  و  شــدند 

اســارت خــود درآورده انــد.
از  خطــه  ایــن  زنــان  شــک  بــدون 
ــوی  ــدان، الگ کشــورمان در اســتان هم
موفقــی در مبــارزه بــا کرونــا هســتند و 
ــه  ــرِی خردمندان ــدرت تصمیم گی ــا ق ب

و فــداکاری خستگی ناپذیرشــان بــار 
دیگــر بــر بلنــدای مســوولیت پذیری 
ــا قــرار گرفتــن در هــر  ــد و ب تکیــه زدن
پســت و مســوولیتی در شــرایط کرونــا، 
ــد،  ــه خوبــی مدیریــت کردن بحــران را ب
ــش  ــا نق ــار کرون ــدای مه ــه از ابت آنچ
زنــان همدانــی، مایــری و دیگــر نقــاط 
ایــن اســتان را مشــخص کــرد، نقــش 
ــود  ــا و حضــور پررنگــی ب ــردی آنه راهب
موقعیــت  و  جنــس  از  جــدای  کــه 
اجتماعــی، در آن خودنمایــی کردنــد.
روایــت زنانــی کــه در ایــن شــرایط 
ــواده  ــه و خان ــت خان ــر مدیری ــاوه ب ع
ــادر  ــگ م ــش رنگارن ــردن نق ــا ک و ایف
و همســری پرانگیــزه، بــا روحیــه ای 

مثبــت کــه خانــه را بــه امن تریــن جــای 
ــس  ــی پ ــرده، روایت ــل ک ــن تبدی ممک
شــیرین و مانــدگار اســت و نقش شــان 
را در حتــی بــه عنوان پزشــک و پرســتار 
نیــز بــه خوبــی بــازی می کننــد و در هــر 
ــد و  ــد، مفی ــرار گرفتن ــه ق ــی ک موقعیت

نقش آفرینــی کرده انــد. موثــر 
اصــا کرونــا کــه آمــد مســوولیت و 
نقــش زنــان شــهرم مایــر چندیــن 
ــم  ــوزش، معل ــت، آم ــد، نظاف ــر ش براب
ــل  ــران در داخ ــت بح ــازی، مدیری مج
ــرای  ــزی ب ــزل، برنامه ری و خــارج از من
ســامت اعضــای خانــه و قــرار گرفتــن 
در خــط مقــدم تولیــد ماســک و دیگــر 
اقــام بهداشــتی؛ گویــی اکنــون نیــز در 

ــان  ــات ج ــرای نج ــرد ب ــای نب جبهه ه
ــا دوخــت و دوزشــان  ــوع خــود ب همن
ــگار  ــد، ان ــا کردن ــر برپ ــی دیگ پایگاه
وقــت جهــادی دیگــر فــرا رســیده 

ــت. اس
اینجــا انــگار نــام زنــان مایــر بــا 
جهــاد و همدلــی گــره خــورده و در 
ــا هنــر خــود  ســنگر جهــاد علیــه کرون
را در میــان انبوهــی از پارچــه، ِکــش و 
ــرا خــود  ــه ُرخ می کشــند، زه ســیم ب
ــد  ــوب بل ــی را خ ــن خیاط ــوت و ف ف
اســت و در کنــار دیگــر هــم ســن 
همــان  دختــران  خــود،  ســاالن  و 
شــیرزنانی هســتند کــه شــیرمردان 
بزرگــی را در پشــت ســنگرهای هشــت 
پشــتیبانی  مقــدس  دفــاع  ســال 
فعالیت هــای  البــای  کردند.زهــرا 
مهــار  بــه  و کمــک  اجتماعــی اش 
پارســال  تــا  می گویــد:  کرونــا، 
ــاه رجــب و شــعبان و  ــا م ــان ب همزم
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــث و م ــد مبع عی

ــی،  نذری هایــی همچــون گوشــت قربان
ــله زرد و  ــر و ســبزی و ُش شــکات، پنی
از ایــن دســت نذری هــا مــی دادم، امــا 
حــاال بــا تاخــت و تــاز کرونــا و تهدیــد 
ســامت مــردم، نــذرم را بــه ماســک و 
اقــام بهداشــتی تغییــر داده ام، او نــذر 
کــرده بــرای کادر درمــان بیمارســتان 
شــهر ماســک و اقــام بهداشــتی تهیــه 
کنــد تــا ســهمی در مهــار کرونــا داشــته 

ــد. باش
ــه  ــری ک ــد مای ــوان کارمن ــی از بان یک
ــا  ــا ب ــروس کرون ــیوع وی ــل ش ــه دلی ب
ــغول  ــان مش ــزل همچن دورکاری در من
فعالیــت اســت، نقــش خــود را اینگونــه 
تشــریح می کنــد: آمــوزش شســتن 
ــه  ــه لحظ ــه ب ــت لحظ ــت ها و رعای دس

نــکات بهداشــتی و ضدعفونــی وســایل 
بــه  اعضــای خانــه  اســتفاده  مــورد 
ویــژه کودکانــم برنامــه روزانــه ام شــده، 
ــت  ــا دس ــه آنه ــد ب ــا بای ــار اینه در کن
نــدادن و در آغــوش نگرفتــن حتــی 

عزیزان شــان را نیــز متذکــر شــوم.
می دهــد:  ادامــه  محمــودی  زهــره 
ــد در  ــردن ۲ فرزن ــرگرم ک ــرل و س کنت
منــزل و در کنــار آن رســیدگی بــه امــور 
خانــواده و کارهــای اداری بــا وجــود 
اینکــه ســخت اســت، امــا بــا یــک 
برنامه ریــزی درســت تــا حــدودی از 

ــده ام. ــوب برآم ــن کار خ ــده ای عه
ایــن گوشــه ای از مجاهــدت بانوانــی 
ــوازی  ــه خــاف رســم مهمان ن اســت ک
ــا  ــد کرون ــاش کردن ــان، ت همیشگی ش

را پشــت َدر بگذارنــد و هــر آنچــه هنــر 
از انگشــت  دستشــان می باریــد، خــرج 
کردنــد تــا بلکــه ایــن مهمــان ناخوانــده 
را پــس بزنند.بــه گفتــه آنــان در مــدت 
کلنجــار رفتــن بــا کرونــا، نبــود ماســک 
و اقــام بهداشــتی، دلهــره نیــز بخشــی 
ــود،  ــده ب ــان ش ــای زندگی ش از لحظه ه
ــخت  ــرایط س ــهرم در ش ــان ش ــا زن ام
قوی انــد و بــه جــای اســترس و ُغــر و 
ُلنــد، تصمیــم گرفتنــد بــا تهیــه ماســک 
در منــزل ابتــکار بــه خــرج دهنــد و 
ــاز  ــر تامیــن ماســک مــورد نی عــاوه ب
از  بیشــتری  تعــداد  نیــاز  خانــواده، 
ــم  ــد، ه ــن کنن ــز تامی ــا را نی خانواده ه
حــس نوع دوســتی و هــم ســرگرمی 

ــود. ــینی ب ــای خانه نش ــرای روزه ب

رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور 
مرکــز   ۲۵3۱ از  تاکنــون  گفــت: 
مرکــز   ۵۱ بهزیســتی  روزی  شــبانه 
ــای  ــد فوتی ه ــده اند و درص ــوده ش آل
ــور ۱.۵  ــه کل کش ــبت ب ــتی نس بهزیس

درصــد بــوده اســت.
بــه گــزارش ایســنا، وحیــد قبــادی 
مدیــران  و  وزیــر  نشســت  در  دانــا 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  ارشــد 
بــا معــاون اول رییــس  اجتماعــی 

ــت از  ــوزه حمای ــت: در ح ــور گف جمه
مددجویــان، پرداخــت مســتمری 3 
الــی ۵ برابــر بــر اســاس بعــد خانــوار 

افزایــش پیــدا کــرد.
وی افــزود: شــفافیت و جوانگرایــی 
ســازمان  هــای  فعالیــت  محــور 
بهزیســتی  قــرار گرفتــه اســت، در 
ــاک،  ــی ام ــفافیت، تمام ــامانه ش س
ــت  ــی فعالی ــور کل ــه ط ــا و ب قرارداده
هــای آن در معــرض دیــد همــگان 

دارد. قــرار 
 ۱۵ در  آورشــد:  یــاد  دانــا  قبــادی 
ــه  ــان ب ــارد توم ــر 3۸7 میلی ــاه اخی م
حســاب  بــه  الکترونیکــی  صــورت 
ــت.  ــده اس ــز ش ــان واری ــه مددجوی ب
رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور 
تمامــی  همچنیــن  داد:  ادامــه 
ــاال  ــه ب ــو ب ــه قل ــان دارای س مددجوی
تحــت حمایــت هــای مالــی قــرار 
گرفتنــد.وی بــه کرونــا اشــاره و اظهــار 
ــون  از ۲۵3۱ مرکــز شــبانه  کــرد: تاکن
آلــوده  مرکــز   ۵۱ بهزیســتی  روزی 
هــای  فوتــی  درصــد  و  شــده اند 
ــه کل کشــور ۱.۵  بهزیســتی  نســبت ب

درصــد بــوده اســت.

واریز ۳۸۷ میلیارد تومان به 
حساب مددجویان بهزیستی

با ایدز مبارزه کنیم نه با کودکان 
آسیب دیده از ایدز

ــان  ــی یتیم ــم اردیبهشــت »روز جهان ــا هفده ــی مصــادف ب ــاه م ــم م هفت
ــر از ایــدز  ــا پیــش از ایــن، کــودک متاث ایــدز« نامگــذاری شــده اســت. ت
ــرار  ــه ق ــورد توج ــدان م ــدز چن ــاره ای ــی درب ــای جهان ــوال در برنامه ه معم
ــود  ــث می ش ــی باع ــرایط خاص ــه ش ــت ک ــت آن اس ــا واقعی ــت ام نداش
ــوال  ــر بپذیرند.اص ــدز تاثی ــدت از ای ــه ش ــا ب ــی خانواده ه ــودکان در بعض ک
ــرد و موفقیت هــای  ــد از مواهــب زندگــی طبیعــی بهــره بب فــردی کــه نتوان
ــرار  ــی ق ــد، در شــرایط خطرناک ــی، شــغلی و اقتصــادی کســب کن اجتماع
ــه رفتارهــای پرخطــر  ــن شــخصی ب خواهــد گرفــت و احتمــال اینکــه چنی
متوســل شــود زیــاد اســت، زیــرا از یکســو دنبــال تامیــن نیازهــای شــخصی 
ــال  ــر از انتق ــود را ناگزی ــر، خ ــوی دیگ ــت و از س ــش اس ــود و فرزندان خ
ــی  ــه جامعــه می بیند.ســازمان ها و نهادهــای دولت ــی اش ب فشــارهای درون
ــد  ــاش کرده ان ــرادی ت ــن اف ــن شــرایط چنی ــا در نظــر گرفت و خصوصــی ب
ــا را  ــدان آنه ــدز و فرزن ــه ای ــا ب ــن مبت ــی، والدی ــک روز جهان ــن ی ــا تعیی ب
مــورد حمایــت قــرار دهند.موسســه کاهــش آســیب ســیمای ســبز رهایــی، 
از حــدود ده ســال پیــش تاکنــون بــا فعالیــت مســتمر کوشــیده اند 

ــد. ــام ده ــوزه انج ــن ح ــری را در ای ــای موث فعالیت ه

ته
نک

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده اسـتانداری 
همـدان می افزاید: دفتر امور بانوان اسـتانداری 
همـدان طرحی بـرای دوران پـس از کرونا ارایه 
داده کـه در ایـن طـرح هـر خانـه یـک تولیدی 

باشد.
علی محمـدی بـا تاکیـد بـر اینکـه از ایـن پس 
بایـد به سـمت مشـاغل خانگـی برویـم اظهار 
یـک  خانـواده  اعضـای  همـه  بایـد  مـی دارد: 
مهـارت را یـاد بگیرنـد و بـا یکدیگـر کار کننـد و 
فرهنـگ کار در خانواده هـا نهادینـه شـود کـه 
زنـان مـا در ایـن زمینـه موفـق عمـل کرده اند.
وی ادامـه می دهـد: اگـر هر خانه یـک تولیدی 
شـود، از هزینه های سـربار صرفه جویی شـده و 

زنـان زیـادی مشـغول بـه کار می شـوند.

خبر

حادثهسالمت

معلم مسجدسلیمانی خودسوزی کردشروع »غربالگری شنوایی نوزادان «
از ســـوی کمیتـــه پیشـــگیری 
واگیـــردار  بیماری هـــای  از 
ــور،  ــازمان بهزیســـتی کشـ سـ
ـــام  ـــدد انج ـــروع مج ـــوه ش نح
غربالگـــری شـــنوایی بـــرای نـــوزادان و شـــیرخواران، طـــی 
بخشـــنامه ای بـــه مدیـــران کل بهزیســـتی اســـتان ها 
ـــه  ـــت: باتوج ـــده اس ـــنامه آم ـــن بخش ـــد.در ای ـــال ش ارس
بـــه بنـــد ۱ ۲3 در خصـــوص تعلیـــق اجـــرای برنامـــه 
ـــا زمـــان  ـــیرخواران ت ـــوزادان و شـ ـــنوایی ن غربالگـــری شـ
ـــا توجـــه بـــه تبعـــات بـــی  اتخـــاذ راهکارهـــای مناســـب، ب
ـــنوایی در دوران  ـــری ش ـــام غربالگ ـــدم انج ـــت ع بازگش
نـــوزادی و نظـــر بـــه ابـــاغ دســــتورالعمل غربالگـــری 

وزارت  ویـــروس کوویـــد ۱9  اپیدمـــی  در  نـــوزادان 
ـــیله«  ـــکی، بدینوس ـــوزش پزشـ ـــان و آم ـــت، درم بهداش
ــنوایی نـــوزادان در دوران  دســـتورالعمل غربالگـــری شـ
اپیدمـــی کوویـــد ۱9 »جهـــت اجـــرا و اطـــاع رســـانی 
ـــی  ـــال م ـــتان ارس ـــری اس ـــای غربالگ ـــه واحده ـــه کلی ب

شـــود.
ــه  ــوزادان در دوران همـ ــنوایی نـ ــال شـ ــکل غربـ پروتـ
گیـــری بیمـــاری کوویـــد۱9) از ســـایت دفتـــر پیشـــگیری 
از معلولیـــت هـــا( مشـــاهده کنیـــد. دســـتورالعمل 
ـــد۱9) از  ـــروس کووی ـــی وی ـــوزادان در اپیدم ـــری ن غربالگ
ـــکی( را  ـــوزش پزش ـــت،درمان و آم ـــایت وزارت بهداش س

ـــد. ببینی

ــرورش  ــوزش و پ ــر کل آم مدی
ــم  خوزســتان گفــت: یــک معل
پــس  ســلیمان  مســجد  در 
از اینکــه پرســنل اجرائیــات 
ــوار حیــاط  ــه تخریــب قســمتی از دی شــهرداری اقــدام ب
منزلــش کردندخــود ســوزی کرد.ایرنــا: مدیــر کل آمــوزش 
و پــرورش خوزســتان گفــت: یــک معلــم در مســجد 
ــهرداری  ــات ش ــنل اجرائی ــه پرس ــس از اینک ــلیمان پ س
ــش  ــاط منزل ــوار حی ــمتی از دی ــب قس ــه تخری ــدام ب اق
کردندخــود ســوزی کرد.کــوروش مــودت پنجشــنبه شــب 
بیــان کــرد: ایــن معلــم مســجد ســلیمانی بــه بیمارســتان 
ــد  ــه رون ــده و ادام ــل ش ــواز منتق ــوختگی اه ــوانح س س

ــئله  ــت: مس ــت.وی گف ــام اس ــال انج ــه وی در ح معالج
کمبــود گــروه خونــی وی بــا پیگیــری هــای انجــام 
شــده از طریــق مســوالن ســازمان انتقــال خــون اســتان 
مرتفــع شــد.مودت ادامــه داد:کار گــروه ویــژه ای جهــت 
ــد.  ــکیل ش ــه تش ــن حادث ــات ای ــا و جزئی ــی زوای بررس
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش خوزســتان گفــت: اداره 
آمــوزش و پــرورش مســجد ســلیمان در راســتای حمایت 
ــق مراجــع  ــدام الزم را از طری ــکار فرهنگــی اق ــن هم از ای
ذیربــط بــه عمــل خواهــد آورد.یکــی از معلمان شهرســتان 
مسجدســلیمان در شــمال شــرق استان خوزســتان بامداد 
پنجشــنبه پــس از نــزاع بــا مامــوران اجرائیــات شــهرداری 

ــش کشــیده اســت . ــه آت خــود را ب

هر
 م

س:
عک

رنا
 ای

س:
عک

زنان؛ خالق صحنه های ناب جهادی هستند

معـاون پرورشـی و فرهنگـی وزارت آمـوزش و پـرورش بـه 
تفـاوت جنـس کار معلمـان تربیتـی و دیگـر معلمـان اشـاره 
کـرد و گفـت: دانـش آمـوز بـرای حضـور در کاس هـم اجبار 
و هـم انگیـزه دارد؛ امـا بـرای فعالیت هـای تربیتـی اجبـاری 
در کار نیسـت و حتـی انگیـزه نیـز وجـود نـدارد. بنابراین باید 
انگیـزه ایجـاد کنیم و به همین جهت کار معلم های پرورشـی 
بسـیار سـخت اسـت. وی افـزود: بـه مـرور زمـان، مجموعـه 
معاونـت پرورشـی هـم در سـاختار، هـم در نیـروی انسـانی 
و هـم در محتـوا دچـار تغییـر و تحوالتـی شـد. بـا توجـه بـه 
حساسـیت هایی که رهبر انقـاب در این حـوزه دارند، بر حوزه 

پرورشـی تأکیـد بسـیار زیادی شـده اسـت.

مدیرعامـل صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری از بورسـی شـدن 
۲۰ شـرکت وابسـته بـه ایـن صنـدوق تـا پایـان سـال جاری 
و انحـال ۲4 شـرکت راکـد و کاغـذی طـی سـه مـاه اخیـر 
خبـر داد. اکبرافتخـاری در نشسـت وزیـر و مدیـران ارشـد 
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـا اسـحاق جهانگیـری، 
معـاون اول رئیـس جمهـور، بـا تشـریح دیدگاه هـا و نظرات 
بازنشسـتگان کشـوری درباره حقوق بازنشسـتگی و همسان 
سـازی در نشسـت ها و همچنیـن فضـای مجـازی، گفـت: 
همسـان سـازی حقوق به ویژه کاهـش فاصله حقوق ها یکی 
از درخواسـت های جدی بازنشسـتگان کشـوری اسـت.وی با 
بیـان اینکـه اعتبـار همسـان سـازی بازنشسـتگان کشـوری 
امسـال و در مقایسـه با سـال گذشـته دو برابر شـده اسـت، 
گفـت: امسـال با تخصیـص ۶۵۰۰ میلیارد تومـان اعتبار، این 
طـرح بـرای حـدود 9۰ درصـد از بازنشسـتگان زیرپوشـش 
اجرایـی شـده و بـه طور میانگین همـراه با افزایش سـنواتی 
بیـن ۲۲ تـا ۵7 درصـد به حقوق بازنشسـتگان مشـمول این 

طـرح اضافه شـده اسـت.

بنابـر اظهـارات مدیـرکل فرهنگـی و هنـری وزارت آموزش 
و پـرورش در حـال حاضـر معلمـان بـه جـای ۶ سـاعت 
در روز ۱۸ سـاعت در فضـای مجـازی تدریـس مـی کنند.
بـه گـزارش ایسـنا، دکتر علـی رمضانی اظهار کـرد: بیماری 
منحـوس کرونـا آسـیب های جـدی را بـه کشـورمان وارد 
کنـار  در  هـم  معلمـان  نکنیـم کـه  فرامـوش  امـا  کـرد 
پزشـکان و پرسـتاران فـداکار کـه آرامـش را بـه جامعـه 
هدیـه دادنـد، در سـطح وسـیعی نقـش آفرینـی کردنـد و 
بنابرایـن نبایـد ایثارگـری ایـن قشـر زحمتکـش جامعه را 
از یـاد ببریـم. وی فعالیـت فرهنگیـان در مناطـق محروم 
را اقدامـی حماسـی خوانـد گفـت: معموالً بـه دلیل روحیه 
خـاص معلمـان، اطـاع رسـانی و تبلغـات درمـورد آنهـا 

خیلـی کمتر اسـت.

برای فعالیت های تربیتی 
اجباری در کار نیست

بورسی شدن ۲۰ شرکت 
صندوق بازنشستگی

فعالیت آموزشی سه 
برابری معلمان

سالمتجامعه

مادران باردار نگران سقط جنین به خاطر کرونا نباشندچگونه به جنگ وسواس ناشی از کرونا برویم؟
ــا و  ــی از کرون ــواس ناش ــاره وس ــناس درب ــک روانش ی
راهکارهایــی بــرای رفــع ایــن مشــکل، توضیحاتــی داد.
سیدشــهرام علیــزاده روانشــناس و مشــاور در گفت وگــو 
ــروه اجتماعــی  ــواده گ ــگار حــوزه ازدواج و خان ــا خبرن ب
باشــگاه خبرنــگاران جــوان، دربــاره وســواس ناشــی از کرونــا و راهــکار بــرای رفــع 
ایــن مشــکل، اظهــار کــرد: وســواس ناشــی از همــه گیــری ویــروس کرونــا دامــن 
ــرده،  ــه ک ــا مشــکات بســیاری مواج ــا را ب ــه اســت و آن ه ــراد را گرفت برخــی اف
ــاری  ــکار وسواســی و رفتار هــای اجب ــا اف ــه ب ــی شــایع اســت ک وســواس اختال
شــناخته می شــود.وی بیــان کــرد: "فکــر می کنــم دســت هایــم تمیــز نشــده انــد.
ــار شســتن دســت ها کافــی نباشــد، حــس می کنــم کــه ویــروس  شــاید یــک ب
کرونــا هنــوز هــم روی دســتم باقــی مانــده، بایــد بعــد از شســتن دســت ها آن هــا 
را ضدعفونــی کنــم تــا خیالــم راحــت شــود "، ممکــن اســت کــه ایــن افــکار تکــرار 
ــروز کنــد و پــس از مدتــی  شــونده و رفتار هــای اجبــاری در برهــه ای از زندگــی ب
ــد  ــار نیازمن ــکار و رفت ــن اف ــدگاری ای ــا مان ــوش شــود، ام ــرده و فرام فروکــش ک
ــال  ــار اخ ــرد را دچ ــی ف ــرد طبیع ــورت عملک ــن ص ــر ای ــت و در غی ــه اس مداخل

می کنــد و حتــی موجــب آزار اطرافیــان می شــود.علیزاده گفــت: در ابتــدا الزم اســت 
تــا چرخــه ی وســواس را بشناســید و ســپس بــرای مقابلــه بــا آن دســت بــه کار 
شــوید. افــکار وسواســی مثــل " دســت هایــم هنــوز هــم کثیــف اســت" بــه ســراغ 
ــه  ــرای کاهــش ایــن اضطــراب ب ــد و فــرد ب فــرد می آیــد و او را مضطــرب می کن
اعمــال اجبــاری مثــل "شســتن بیــش از حــد معمــول دســت ها " روی مــی آورد.
ایــن روانشــناس تصریــح کــرد: بهتریــن راهــکار بــرای تغییــر چرخــه ی نامطلــوب 
ــال  ــت مواجــه شــود و ســپس اعم ــا موقعی ــرد ب ــه ف ــن اســت ک ــر شــده ای ذک
اجبــاری کــه بــه کاهــش اضطــراب او کمــک می کنــد را انجــام ندهــد. مثــا پــس 
از شستشــوی اصولــی دســت خــود )۲۰ ثانیــه(، در برابــر اجبــار بــرای شستشــوی 
بیشــتر دســت ها مقاومــت کنــد و آنقــدر مقاومــت کنــد تــا اضطــراب ناشــی از عدم 
انجــام ایــن کار کاهــش یابــد. ایــن کار در ابتــدا بســیار طاقــت فرســا اســت چــرا که 
اضطــراب فــرد بســیار افزایــش می یابــد، امــا بایــد بدانیــد کــه ایــن اضطــراب پس 
از مــدت زمانــی کاهــش می یابــد و پــس از آن شــما بــه اولیــن موفقیــت خــود در 
کنتــرل وســواس دســت یافتــه ایــد. ایــن کار کمــک می کنــد تــا فــرد وسواســی 

بــه تدریــج کنتــرل امــور را در دســت بگیــرد. 

گرانــی هــا و اســترس هــای دوران بــارداری اگــر چــه 
طبیعــی اســت و از دیرزمــان مــادر و خانــواده را درگیر 
مــی کــرده امــا ایــن روزهــا بــا شــیوع ویــروس کرونــا 
دوچنــدان شــده و هــزاران فکــر و خیــال و ســوال را 

بوجــود آورده اســت.
شــاید پیــش از ایــن بیشــترین توصیــه هــا بــه مــادر بــاردار خــوردن فــان غــذا 
یــا میــوه یــا پوشــیدن فــان رنــگ بــرای شــادابی بیشــتر مــادر و جنیــن بــود 
امــا اســترس ابتــاء بــه کرونــا ایــن توصیــه هــا را بــه هشــدار تبدیــل کــرده 
اســت تــا آنجــا کــه مانــدن در خانــه را بــه رفتــن بــرای چــکاب هــای ماهانــه 

ترجیــح مــی دهنــد.
ــادر را  ــان م ــا گریب ــارداری، کرون ــای ب ــاه ه ــند در واپســین م ــی ترس ــرا م زی
بگیــرد و اتفاقــی کــه نبایــد بیافتــد رخ دهــد یــا مــی ترســند در صــورت ابتــاء 
ــد  ــد و بشــود آنچــه نبای ــا، ناهنجــاری در جنیــن ایجــاد کن ــه ویــروس کرون ب
ــی هــا و پرســش هــای انبوهــی کــه از ســوی مــادران  ــال نگران بشــود.به دنب
ــاردار مطــرح شــده اســت، مینــو محــرز 7اســخگوی برخــی ســواالت شــد. ب

ــر  ــن خب ــر جنی ــا ب ــروس کرون ــودن وی ــر ب ــی تاثی ــو، ب ــت و گ ــن گف در ای
خوشــی بــود کــه عضــو کمیتــه کشــوری مبــارزه بــا بیمــاری هــای واگیــر وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه مــادران بــاردار داد و افــزود: مــادران 
بــاردار هــم هماننــد همــه افــراد و اقشــار جامعــه، وقتــی بــا ویــروس در تمــاس 
باشــند درگیــر مــی شــوند، بنابرایــن رعایــت فاصلــه اجتماعــی، مانــدن در خانــه 
و رعایــت نــکات بهداشــتی بــه آنــان توصیــه مــی شــود تــا بــرای زایمــان هــم 
مشــکلی نداشــته باشــند. محــرز، نگرانــی مــادران بــاردار از تاثیــر ایــن ویــروس 
بــر جنیــن را بــی مــورد عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: اصــا نگــران نباشــند و 
ایــن ویــروس ناهنجــاری بــر روی جنیــن ایجــاد نمــی کنــد چنانچــه مــوردی تا 

کنــون دیــده یــا ثابــت نشــده اســت.
وی تاکیــد کــرد: احتمــال ابتــای زنــان بــاردار بــه کرونــا در مقایســه بــا زنــان 
ــا ثابــت  عــادی بیشــتر نیســت و آمــار و ارقامــی هــم در ایــن مــورد دیــده ی
نشــده اســت. بنابرایــن فقــط بایــد تغذیــه مناســب داشــته باشــند و هماننــد 
ــه خــارج نشــوند. در اینصــورت مشــکلی  ــد و از خان ــت کنن ــردم رعای ــه م بقی

نخواهنــد داشــت.
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خسارت به قلعه فلک افالک در پی زلزله اخیر
معاون میراث وزارت میراث فرهنگی و گردشگری گفت: بر اساس مشاهدات ابتدایی چند کنگره ضلع غربی قلعه فلک االفاک 

دچار آسیب شده است.

میراثمیراث

مرمت و سامان دهی ۱2 بنای تاریخی ایالمخسارت به برخی ابنیه تاریخی لرستان در پی وقوع زلزله

مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری 
و صنایـــع دســـتی اســـتان لرســـتان از 
ـــه  ـــی از ابنی ـــه برخ ـــارت ب ـــدن خس وارد ش
تاریخـــی لرســـتان در پـــی وقـــوع زمیـــن 

لـــرزه خبـــر داد.
ـــراث  ـــی اداره کل می ـــط عموم ـــل از رواب ـــه نق ـــا ب ـــراث آری ـــزارش می ـــه گ ب
ـــن  ـــید امی ـــتان، س ـــتان لرس ـــتی اس ـــع دس ـــگری و صنای ـــی، گردش فرهنگ
ـــت: »در  ـــوص گف ـــن خص ـــت 99 در ای ـــنبه 18 اردیبهش ـــمی روز پنجش قاس
ـــتان  ـــه در اس ـــت ک ـــنبه ۱7 اردیبهش ـــر چهارش ـــتری ظه ـــه 1/5 ریش ـــی زلزل پ
ــارت  ــار خسـ ــتان دچـ ــی لرسـ ــه تاریخـ ــی از ابنیـ ــتان رخ داد برخـ لرسـ

شـــدند.«
ـــرزه نســـبتًا شـــدید در  ـــن ل ـــن زمی ـــوع ای ـــس از وق ـــه پ ـــزود: »بافاصل او اف
لرســـتان بررســـی های الزم بـــرای تعییـــن خســـارت بـــه ابنیـــه تاریخـــی 

ـــد.« ـــام ش ـــتان انج لرس
مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع دســـتی اســـتان لرســـتان 

ـــاد در پـــی وقـــوع  ـــه قلعـــه فلـــک االفـــاک خـــرم آب در خصـــوص خســـارت ب
ـــه برخـــی خســـارات  ـــرد: »طـــی مشـــاهدات اولی ـــار ک ـــرزه اظه ـــن ل ـــن زمی ای
ـــع  ـــره ضل ـــد کنگ ـــه چن ـــده، از جمل ـــاک وارد آم ـــه فلک االف ـــای قلع ـــه بن ب
ـــی  ـــع جنوب ـــع در ضل ـــوزه واق ـــمت م ـــدند و در قس ـــیب ش ـــار آس ـــی دچ غرب
ترک هایـــی کـــه از قبـــل وجـــود داشـــته و بـــرای تشـــخیص پیشـــرفت 
ـــد کار  ـــه نیازمن ـــد ک ـــترش یافته ان ـــود، گس ـــده ب ـــاهدگزاری ش ـــا  ش ترک ه

کارشناســـی دقیق تـــری اســـت..«
ـــو  ـــد اب ـــه تاریخـــی آخون ـــه خان ـــن در خصـــوص خســـارت ب قاســـمی همچنی
ـــه تاریخـــی  ـــن خان ـــزود: »همچنی ـــرزه اف ـــن ل ـــن زمی ـــر ای ـــر اث ـــاد ب خـــرم آب
ـــرقی  ـــع ش ـــوار ضل ـــیب در دی ـــار آس ـــتی( دچ ـــوزه صنایع دس ـــو )م ـــد اب آخون
شـــده و چنـــد بنـــای تاریخـــی دیگـــر در بافـــت تاریخـــی بروجـــرد هـــم 

دچـــار آســـیب شـــده اند.«
او ادامـــه داد: »البتـــه خســـارت های احتمالـــی دیگـــر در بناهـــا و 
مجموعه هـــای تاریخـــی، فرهنگـــی در حـــال بررســـی های بیشـــتر و 

ــد.« ــد شـ ــام خواهـ ــا اعـ ــه متعاقبـ ــتند کـ ــر هسـ کامل تـ

ـــگری و  ـــی، گردش ـــراث فرهنگ ـــرکل می مدی
ـــت  ـــرد معاون ـــام از عملک ـــتی ای صنایع دس
ـــه مرمـــت  میـــراث فرهنگـــی در ســـال 98 ب
و  تاریخـــی  بنـــای   12 ســـامان دهی  و 

ـــر داد. ـــی خب ـــار مل ـــت آث ـــول در فهرس ـــی و منق ـــر تاریخ ـــت 45 اث ثب
بـــه گـــزارش میـــراث آریـــا بـــه نقـــل از روابـــط عمومـــی اداره کل میـــراث 
ـــا  ـــنبه زاده ب ـــک ش ـــام، عبدالمال ـــتی ای ـــگری و صنایع دس ـــی، گردش فرهنگ
ـــی و  ـــر تاریخ ـــداد 39 اث ـــال 98 تع ـــرد: »در س ـــار ک ـــر اظه ـــن خب ـــام ای اع
ـــن  ـــه از ای ـــت ک ـــی ثب ـــار مل ـــن اســـتان در فهرســـت آث ـــول ای ـــر منق شـــش اث

تعـــداد 15 پرونـــده بـــرای ثبـــت تهیه شـــده اســـت.«
ـــم اشـــیای تاریخـــی در ســـامانه  ـــداد 100 قل ـــزود: »در ســـال گذشـــته تع او اف
جـــام ســـاماندهی و مستندســـازی و 93 قلـــم اشـــیای تاریخـــی نیـــز مرمـــت 
صنایع دســـتی  و  فرهنگـــی، گردشـــگری  میـــراث   شـــده اند.«مدیرکل 
اســـتان ایـــام همچنیـــن از شناســـایی 203 اثـــر تاریخـــی بـــرای ثبـــت 
ـــل کاوش،  ـــار فص ـــداد چه ـــزود: »تع ـــر داد و اف ـــی خب ـــار مل ـــت آث در فهرس

بررســـی و گمانه زنـــی باستان شناســـی آثـــار تاریخـــی شـــامل کاوش غـــار 
مرگـــرگان توســـط هیئـــت باستان شناســـی مشـــترک ایـــران و خارجـــی، 
ـــوان، بررســـی و شناســـایی  ـــاد شهرســـتان ای ـــر آب ـــد جهانگی ـــای گنب کاوش بن
ـــه شـــهر تاریخـــی ســـیروان در ســـال 98  ـــران و محوط ـــاز دوم دشـــت دهل ف

ـــت.« ـــده اس ـــام  ش ـــی انج ـــراث فرهنگ ـــت می ـــط معاون توس
ـــره،  ـــی که ـــه وال ـــی قلع ـــای تاریخ ـــه بن ـــته س ـــال گذش ـــرد: »س ـــار ک او اظه
ــرای  ــل بـ ــدف تکمیـ ــهر، باهـ ــرف دره شـ ــور اشـ ــران و پـ ــم مهـ کنجانچـ
ـــت و بازســـازی شـــدند.« شـــنبه زاده  ـــه بخـــش خصوصـــی، مرم ـــذاری ب واگ
ـــتان  ـــی اس ـــای تاریخ ـــه و بن ـــاماندهی 12 محوط ـــت و س ـــن از مرم همچنی
شـــامل قلعـــه والـــی، عمـــارت والـــی کهـــره هلیـــان، عمـــارت فاحتـــی 
ـــم،  ـــه کنجانچ ـــیمره، قلع ـــی س ـــهر تاریخ ـــاورزی(، ش ـــخ کش ـــوزه تاری )کاخ م
قلعـــه میرغـــام هاشـــمی، قلعـــه پوراشـــرف، بنـــای تاریخـــی امامـــزاده 
ـــرابکان،  ـــی س ـــهر تاریخ ـــاد، ش ـــر آب ـــد جهانگی ـــن، گنب ـــح ماژی ـــدی صال مه
سنگ نوشـــته تخـــت خانـــو قنات هـــای امیرآبـــاد در ســـال 98 خبـــر داد.
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معاون صنایع دسـتی کشـور از صـادرات 427 میلیـون دالری 
صنایع دسـتی در 11 ماهـه سـال 98 بـه صـورت رسـمی و 
چمدانـی خبـر داد و گفـت: »237 میلیـون دالر صـادرات 
رسـمی صنایع دسـتی در 11 ماهـه سـال 98 اسـت کـه در 

مجمـوع 88 هـزار و 239 تـن بـوده اسـت.«
پویـا محمودیـان در گفت وگو بـا خبرنگار میراث آریـا، با اعام 
ایـن خبـر اضافه کرد: »بررسـی روند گذشـته نشـان می دهد 
صـادرات صنایع دسـتی در ایـن مدت در مقایسـه بـا 11 ماهه 
سـال 97، بـه لحـاظ ارزشـی 13.3 درصـد و به لحـاظ وزنی 

8درصد رشـد داشـته است.«
او فـزود: »ایـن در حالـی اسـت کـه بـر اسـاس آمار رسـمی 
گمـرک، صـادرت غیرنفتی کشـور در 11 ماهه منتهی به بهمن 
98 نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل بـه لحـاظ ارزشـی 
48/4 درصـد کاهـش و به لحاظ وزنـی 61/17 درصد افزایش 

داشـته است.«
معـاون صنایع دسـتی کشـور گفـت: »بـر اسـاس آمـار اعام 
شـده از سـوی 20 اسـتان ارزش تقریبـی صـادرات چمدانـی 
نیـز بیـش از 190 میلیـون دالر اسـت کـه بنابـر ایـن مجمـوع 
صادرات اشـاره شـده، بـه ارزش 427 میلیـون دالر و با درصد 

تحقـق 97درصد اسـت.«
او ادامـه داد: »هـدف کل سـال 1398 بنابـر سـند برنامـه 
ششـم توسـعه، 440 میلیـون دالر بـود کـه بـا صـادرات 427 
میلیـون دالر صنایع دسـتی بـه صورت رسـمی و چمدانی، 97 

درصـد ایـن هـدف محقق شـده اسـت.«
محمودیـان یـادآور شـد: »بیشـترین درصـد تغییـرات بـه 
لحاظ ارزشـی در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل مربوط 
بـه گـروه کاالیـی فلـزات گران بهـا بـه میـزان 258 درصـد کـه 
بخـش عمـده آن از مبـادی خروجـی اسـتان های تهـران و 
اصفهـان و عمـده کشـورهای طرف معامله صادراتـی این نوع 
کاالهـا، ترکیـه و عـراق اسـت.« بنـا بر ایـن گزارش، بـا توجه 
شـیوع بیمـاری کرونـا، صادرات چمدانـی از اسـفند 98 کاماً 
متوقـف شـده و صـادرات رسـمی نیـز در ایـن ماه بـا کاهش 

روبه رو شـده اسـت.

سوژه صادرات 
۴۲۷میلیون 

دالری صنایع دستی

اجازه بازگشایی تاسیسات گردشگری صادر شد

نظارت عالیه بر تاسیسات گردشگری نیز به عهده ادارات کل استانی است

ــس از حــدود  تاسیســات گردشــگری پ
دو مــاه تعطیلــی ناشــی از پاندومــی 
کوویــد-۱9، بــه تدریــج و داوطلبانــه بــاز 

می شــوند.
کمیتــه  دبیــر  ایســنا،  گــزارش  بــه 
در  بــا کرونــا  مقابلــه  و  پیشــگیری 
بــا  فضاهــای ورزشــی و گردشــگری 
ــوان »ســفر  ــا عن ــاغ دســتورالعملی ب اب
بــه  ســامت«،   + ســفر  هوشــمند: 
مدیــران میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
ــرد:  ــام ک ــتان ها اع ــتی اس ــع دس صنای
»بــا ابــاغ مصوبــات اخیــر ســتاد ملــی 

ــایی  ــر بازگش ــی ب ــا مبن ــت کرون مدیری
مســیرهای رفــت و آمــد و مجــاز شــدن 
ابتــدای  از  اســتانی  بیــن  ترددهــای 
و  کاری  ســفرهای  اردیبهشــت ماه، 
اســتان ها  بــه  هموطنــان  اضطــراری 
و شــهرهای مختلــف درحــال انجــام 
اســت. بــا توجــه بــه نقــش مهــم 
فعــاالن گردشــگری در تامیــن نیازهــای 
مســافران و ارائــه خدمــات اقامتــی، 
ــت  ــروری اس ــافرتی ض ــی و مس پذیرای
ارائــه هرگونــه خدمــت بــا رعایــت دقیــق 
اســتانداردهای  و  بهداشــتی  ضوابــط 
پروتکل هــای  چارچــوب  در  محیطــی 

اباغــی انجــام شــود.«
ایــن کمیتــه قبــا دســتورالعملی دربــاره 

تعطیلــی تاسیســات گردشــگری در زمان 
ــرده  ــادر نک ــا ص ــروس کرون ــیوع وی ش
ــامل  ــه ش ــز ک ــن مراک ــتر ای ــود، بیش ب
اماکــن اقامتــی )هتــل، هتــل آپارتمــان، 
خانــه  و  بومگــردی  مهمان پذیــر، 
مســافر(، مراکــز تفریحــی و پذیرایــی و 
ــا  دفاتــر خدمــات مســافرتی هســتند، ب
دســتور اســتانداران و فرمانــداران تعطیل 
ــراث  ــال وزارت می ــن ح ــا ای ــده اند. ب ش
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
نیــز در دســتورالعمل قبلــی تاکیــد کــرد: 
»هیچ یــک از واحدهــای تعطیل شــده 
ــل از  ــرانه و قب ــایی خودس ــق بازگش ح
ــت گردشــگری اســتان  ــه معاون اعــام ب
ــوع را  ــا بخشــنامه کشــوری وزارت متب ی

ــد داشــت.« نخواهن
اینــک معــاون گردشــگری کــه دبیــر 
ــا  ــا کرون ــه ب ــه پیشــگیری و مقابل کمیت
در فضاهــای ورزشــی و گردشــگری نیــز 
هســت، در دســتورالعمل ســوم بــر ایــن 
نکتــه تاکیــد کــرده کــه بازگشــایی ها بــا 
هماهنگی اســتانداران و داوطلبانه باشــد. 
در اباغیــه ولــی تیمــوری آمــده اســت: 
ــدید  ــه تش ــبت ب ــت نس ــروری اس »ض
نظــارت بــر حســن اجــرای پروتکل هــای 
بهداشــتی اباغ شــده اقدامــات الزم را بــه 
عمــل آورده تــا بــا هماهنگی اســتانداران، 
ــت  ــه فعالی ــه از ســرگیری داوطلبان زمین
ــاره  ــاز دوب ــگری و آغ ــات گردش تاسیس
فرآینــد خدمات رســانی بــه مســافران 
در ســفرهای ضــروری مــردم فراهــم 

شــود.«
طبــق دســتورالعمل شــماره 3 ســفر 
هوشــمند در ایــام کرونــا، مراکــز اقامتــی 
و مهمانســراهای دولتــی و ســایر مراکــز 
میــراث  وزارتخانــه  از  مجــوز  فاقــد 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی، 
همچنــان تعطیــل هســتند و بازگشــایی 
ــات  ــی در تاسیس ــع عموم ــز تجم مراک
گردشــگری نظیــر ســالن های همایــش، 

ــت. ــوع اس ــاکان ممن ــتخر و ... کم اس
ایــن دســتورالعمل بــا شــرح توضیحاتــی 
ــام بهداشــتی،  ــن اق ــاره نحــوه تامی درب
برخــورد بــا مــوارد مشــکوک بــه بیمــاری، 
در  فاصله گــذاری  و  فــردی  حفاظــت 
کارکنــان و حفاظــت فــردی گردشــگران، 
پروتکل هایــی را بــرای بخــش حمــل 
و نقــل زمینــی، حضــور در پایانه هــای 
نقــل هوایــی،  و  مســافربری، حمــل 
نقــل  و  حمــل  فــرودگاه،  در  حضــور 

ریلــی، حضــور در راه آهــن، واحدهــای 
ــای  ــافر در واحده ــور مس ــی، حض اقامت
در  خدمات دهــی  و  حضــور  اقامتــی، 
واحدهــای پذیرایــی بیــن راهــی، مراکز و 
ســایت های تاریخــی و موزه هــا و دفاتــر 
خدمــات مســافرتی معیــن کــرده اســت.  
عنــوان  بــا   3 شــماره  دســتورالعمل 
»ســفر هوشــمند: ســفر + ســامت« بــا 
ــا  توجــه بــه راهنمــای گام دوم مبــارزه ب
ــان و  ــت، درم ــد -۱9 وزارت بهداش کووی
ــی و  ــز اقامت ــکی در مراک ــوزش پزش آم
حمــل و نقــل و ماحظــات عملیاتــی 
ــی  ــش اقامت ــا در بخ ــت کرون در مدیری
جهانــی  ســازمان  توســط  تهیه شــده 
بهداشــت، تنظیــم شــده اســت و تمــام 
بــه  موظــف  ســفر  زنجیــره  فعــاالن 
ایــن  مقــررات  و  پروتکل هــا  رعایــت 

دســتورالعمل هســتند.
بــر  عالیــه  نظــارت  اعــام،  بــر  بنــا 
ــده  ــه عه ــز ب ــگری نی ــات گردش تاسیس
ادارات کل اســتانی اســت و در سطح دوم 
ــد  ــافران می توانن ــردم و مس ــارت، م نظ
گــزارش تخلفــات را بــه شــماره تمــاس 
۰9۶۲9 ارائــه دهنــد. الزامــا در هر اســتان 
ــری  ــرای پیگی ــی ب ــماره تماس ــد ش بای
تخلفــات  گــزارش  و  هــا  شــکایت 
اختصــاص داده شــود و در ترمینــال ، 
راه آهــن و فــرودگاه بــه اطــاع مســافران 
برســد. ســطح ســوم نظــارت بــا ناظــران 
خصوصــی و کارشناســان بهداشــت مراکز 
و تاسیســات اســت. نظارت هــا بایــد 
دوره ای و حداقــل یــک بــار در مــاه انجام 

ــود. ش

معاون گردشـگری از تهیه بسـته  حمایتی 
سـفر بـرای دوران پسـاکرونا خبـر داد و 
بحـران  در  اعتمادسـاز  اقدامـات  گفـت: 
کرونـا برای تحریک تقاضـا و جلب توجه 
گردشگران داخلی و خارجی در دستور کار 
قـرار گرفتـه اسـت و انتظار می رود سـایر 
ذی نفعـان در ایـن مسـیر همـراه شـوند.
ولـی تیمـوری در هفتمیـن نشسـت اتاق 
فکر گردشـگری کشـور یادآور شـد که این 
نشسـت بـا هـدف بررسـی  برنامه هـای 
کاهـش  بـرای  پیشـنهادی  و  ابتـکاری 
آسـیب های کرونـا در شـرایط موجـود و 

نیـز اقدامـات مـورد نظـر بـرای خیزش و 
رونـق دوبـاره  صنعـت گردشـگری کشـور 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت.او افـزود: در 
تـاش هسـتیم بـا گردهـم آوردن اعضای 
اتاق فکر معاونت گردشـگری متشـکل از 
دانشـگاهیان و فعـاالن ایـن حـوزه راهـی 
بـرای برون رفـت از بحران فعلی ناشـی از 
انتشـار ویـروس کرونـا و تاثیـر منفی آن 
بـر صنعـت گردشـگری بیابیـم و بتوانیـم 
گردشـگری  همگامـی  بـا  مواجهـه  در 
بـه  ویـروس،  ایـن  حیـات  شـرایط  در 
کنیـم.   پیـدا  دسـت  جدیـد  پارادایمـی 

تیمـوری بـا بیـان این کـه در حـال حاضر 
چشـم انداز قابـل اسـتنادی بـرای پایـان 
ایـن بحـران ترسـیم نشـده اسـت، گفت: 
بر این اسـاس با توجه به سیاسـت اخیر 
معاونـت گردشـگری مبنـی بر بازگشـایی 

تدریجـی تاسیسـات گردشـگری و تحقق 
سـفرهای هوشـمند و ضابطه مند در قالب 
شـاهد  بهداشـت،  وزارت  پروتکل هـای 
همگامـی حـوزه گردشـگری بـا ویـروس 

کرونـا خواهیـم بـود.

تهیه بسته حمایتی سفر در 
پساکرونا

کشف و ضبط اشیای 4هزارساله 
در ارزوییه کرمان

ــف و  ــان از کش ــتی کرم ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــرکل میراث فرهنگ مدی
ضبــط شــش شــی ء عتیقــه در شهرســتان ارزوییــه بــا قدمــت 4 هــزار ســال 
ــه در  ــه دســتگیری دو قاچاقچــی اشــیای عتیق ــی ب ــدون فعال ــر داد.فری خب
ارزوییــه اشــاره و اظهــار کــرد: »طبــق گزارش هــای ارســالی از حــوزه حفاظتــی 
ــد و فــروش  ــراد کــه در امــر خری ــن اف ــی، ای ــع محل ــن شهرســتان و مناب ای
ــی  ــت عموم ــس امنی ــکاری پلی ــا هم ــتند، ب ــت داش ــه فعالی ــیای عتیق اش

ــل داده شــدند.« ــی تحوی ــه مراجــع قضای دســتگیر و ب
او افــزود: »در ایــن خصــوص شــش شــیء عتیقــه شــامل دو عــدد کاســه 
ــک  ــنگی(، ی ــوان )س ــان و حی ــره انس ــدد پیک ــنگی(، دو ع ــی و س )مفرغ
ــه دار )ســنگی(  ــک عــدد جــام پای عــدد پیکــره اســب ســوار )ســنگی( و ی
و همچنیــن یــک دســتگاه فلزیــاب بــه همــراه متعلقــات آن کشــف و ضبــط 
ــا بیــان  شــد.«مدیرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی کرمــان ب
اینکــه براســاس نظــرات کارشناســان باستان شناســی قدمــت اشــیای کشــف 
ــاد  ــیای ی ــرد: »اش ــان ک ــردد، خاطرنش ــخ برمی گ ــش  از تاری ــه پی ــده ب ش
ــوال اداره کل اســتان  ــن ام ــل امی ــی تحوی ــس از طــی مراحــل قانون شــده پ

می شــود.«

ته
نک

طبق دسـتورالعمل شـماره ۳ سـفر هوشـمند در ایـام کرونا، 
مراکـز اقامتـی و مهمانسـراهای دولتـی و سـایر مراکـز فاقد 
مجـوز از وزارتخانـه میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 
دسـتی، همچنـان تعطیل هسـتند و بازگشـایی مراکز تجمع 
عمومی در تاسیسـات گردشگری نظیر سـالن های همایش، 

اسـتخر و ... کمـاکان ممنوع اسـت.
ایـن دسـتورالعمل با شـرح توضیحاتـی درباره نحـوه تامین 
اقـالم بهداشـتی، برخـورد بـا مـوارد مشـکوک بـه بیمـاری، 
حفاظـت فردی و فاصله گـذاری در کارکنـان و حفاظت فردی 
گردشـگران، پروتکل هایی را بـرای بخش حمل و نقل زمینی، 
حضـور در پایانه هـای مسـافربری، حمـل و نقـل هوایـی، 
حضـور در فـرودگاه، حمـل و نقـل ریلـی، حضـور در راه آهن، 
واحدهای اقامتی، حضور مسـافر در واحدهای اقامتی، حضور 
و خدمات دهـی در واحدهـای پذیرایـی بیـن راهـی، مراکـز و 
سـایت های تاریخـی و موزه هـا و دفاتـر خدمـات مسـافرتی 

معیـن کرده اسـت.  

میراثمیراث

تبدیل خانه حاجیان به اقامتگاه سنتیباغ تاریخی مسجد جامع سمنان بهسازی شد
شـهردار سـمنان بـا بیـان اینکه 
عملیـات بهسـازی بـاغ تاریخی 
در  شـهر  ایـن  جامـع  مسـجد 
دسـت اجـرا اسـت، گفـت: این 
طـرح در زمینـه جداره سـازی 9۰ درصد پیشـرفت فیزیکی 
در جمـع  پنـج شـنبه  ناظـم رضـوی ظهـر  دارد. محمـد 
خبرنـگاران و اصحـاب رسـانه بـا بیـان اینکه جداره سـازی 
بـاغ مسـجد جامـع سـمنان بـه مثابـه یکـی از بناهـای 
تاریخـی و زیبـای شـهر سـمنان از سـوی شـهرداری در 
حـال انجـام اسـت، بیـان کـرد: ایـن کار تاکنـون 9۰ درصد 
اتمـام  بـه  زودی کار  بـه  و  داشـته  فیزیکـی  پیشـرفت 
می رسـد.وی بـا بیـان اینکـه اجـرای ایـن پروژه به شـکل 

دیـوار مشـبک بـه الگـوی سـنتی و بومی شـهر سـمنان و 
بـا هـدف مرمـت و بازپیرایـی جداره سـازی ضلـع شـرقی 
مسـجد جامـع انجام شـده اسـت، بیـان کـرد: ایـن طـرح 
بـه روئیت پذیـری بیشـتر بـاغ تاریخـی مسـجد کـه یکی 
از زیباتریـن و قدیمی تریـن مسـاجد کشـور اسـت، منجر 
خواهد شد.شـهردار سـمنان با بیان اینکه سـابقًا قسـمتی 
از دیـوار قدیمـی کـه کامـاً مسـدود شـده بـود و هیـچ 
روزنـه ای برای رؤیت عظمت ایوان و باغ مسـجد نداشـت، 
گفـت: با همکاری هیأت امنا مسـجد دیوارچینی مشـبک 
انجـام شـده و در قسـمتی از طـرح، کتیبـه ای نیـز نصـب 
می شـود کـه در آن تاریخچـه باغ و مسـجد عنوان و سـال 

اجـرا در ایـن کتیبـه حـک خواهـد شـد.

مدیـــر کل میراث فرهنگـــی، 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
ــل  ــمنان از تبدیـ ــتان سـ اسـ
ـــه  ـــان ب ـــی حاجی ـــه تاریخ خان

اقامتـــگاه ســـنتی خبـــر داد.
ـــی  ـــط عموم ـــل از رواب ـــه نق ـــا ب ـــراث آری ـــزارش می ـــه گ ب
اداره کل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری وصنایـــع 
ـــدی جمـــال روز پنجشـــنبه  دســـتی اســـتان ســـمنان، مه
ـــن  ـــزود: »ای ـــر اف ـــن خب ـــام ای ـــا اع 18 اردیبهشـــت 99 ب
ـــده  ـــک ش ـــور تمل ـــانعلی عاش ـــای احس ـــط آق ـــا توس بن

ـــت.« اس
او افـــزود :»در راســـتای حفاظـــت و حراســـت از آثـــار 

ــای  ــت و احيـ ــا ارزش و مرمـ ــی بـ ــای تاريخـ و بناهـ
بناهـــای بـــه ثبـــت رســـيده در فهرســـت آثـــار ملـــی 
کشـــور، ســـاماندهی و مرمـــت و احيـــای ســـاختمان 
ــای فنـــی و  ــا حمایت هـ ــردار بـ ــط بهره بـ ــور توسـ مذکـ

اعتبـــاری ایـــن اداره کل در حـــال انجـــام اســـت.«
ـــدوده  ـــه در مح ـــه ک ـــن خان ـــرد: »ای ـــح ک ـــال تصری جم
بافـــت تاریخـــی شـــهر ســـمنان قـــرار دارد، پـــس از 
ـــر  ـــج نف ـــرای پن ـــی ب ـــری اقامت ـــا کارب ـــت، ب ـــام مرم اتم
ـــه تاریخـــی  ـــرد.« خان فرصـــت شـــغلی ایجـــاد خواهـــد ک
ـــا شـــماره  ـــار اســـت و ب ـــای اواخـــر قاج ـــان از بناه حاجی
ــیده  ــت رسـ ــه ثبـ ــی بـ ــار ملـ ــت آثـ 31145 در فهرسـ

اســـت.
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معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی 
بازگشـایی  گفـت:  گیـان  اسـتاندار 
سـواحل اسـتان همزمان با فصـل گرما، 
متناسـب بـا مدیریـت شـیوع بیمـاری 

کرونا خواهد بود.
محمـود قاسـم نـژاد معـاون سیاسـی، 
امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار گیان در 
و  سـواحل  سـاماندهی  سـتاد  جلسـه 
تفرجگاه هـای سـاحلی اسـتان با اشـاره 
اجتماعـی،  گـذاری  فاصلـه  لـزوم  بـه 
و  تردد هـا  در  محدودیت هایـی  اعمـال 
اماکـن  از  بسـیاری  مانـدن  بسـته  نیـز 
طبـق اعـام سـتاد ملـی مقابله بـا کرونا       
سـامت  حفـظ  منظـور  بـه  افـزود: 

شـهروندان و جامعه، بازگشـایی سواحل 
اسـتان همزمان بـا فصل گرمـا، متاثر از 
مدیریـت شـیوع ایـن بیمـاری خواهـد 

بود.
او بـا اشـاره به آغـاز فصل گرمـا و پیش 
بینی هـا مبنـی بـر ورود گردشـگران بـه 
اسـتان از مـاه آینـده، یکـی از اهـداف 
اصلـی در سـاماندهی سـواحل را فراهـم 
عمـوم  بـرای  الزم  تسـهیات  سـازی 
مـردم در جهـت ایجـاد تفریحات سـالم 
دربـاره  مـردم  تصریـح کـرد:  و  عنـوان 
اعام سیاسـت های اسـتان در خصوص 
بهـره گیـری از سـواحل انتظاراتـی دارند 
و الزم اسـت اطـاع رسـانی دقیقـی از 

بـرای  شـده  اتخـاذ  رویکرد هـای  رونـد 
وقـت  اسـرع  در  سـواحل  از  اسـتفاده 

انجام شود.
 ،۱9 کوییـد  بیمـاری  بـه  نـژاد  قاسـم 
و  مـردم  حضـور  و  سـواحل  بازگشـایی 
گردشـگران متاثـر از این بیماری اشـاره 
و تأکیـد کـرد: الزم اسـت ضمـن توجـه 
مراقبتـی،  پروتکل هـای  رعایـت  بـه 
و  بازگشـایی  بـرای  ریـزی  برنامـه 
فعالیـت طرح هـای سالمسـازی دریـا با 

رعایت موارد بهداشـتی صورت گیرد.
بـا  همچنیـن  گیـان  اسـتاندار  معـاون 
مشـکات  رفـع  ضـرورت  بـر  تاکیـد 
موجـود در عرصه هـای سـاحلی از جمله 

گفـت:  شـدگان  غـرق  شـمار  کاهـش 
ایـن  آسـیب های  از  جلوگیـری  بـرای 
بخـش بایـد همـه دسـتگاه های اجرایی 

تعامل داشته باشند.
قاسـم نـژاد بـا تأکید بـر لزوم اسـتفاده 

جهـت  در  سـاحلی  محـدوده  از  بهینـه 
شـادی و نشـاط اجتماعـی افـزود: ارائه 
بـا  متناسـب  فرهنگـی  برنامه هـای 
ارزش هـای دینـی نظـام اسـامی ایران، 

در این عرصه ها باید تقویت شـود.

ــای  ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــخنگوی س ــن- س قزوی
ــات  ــه اقدام ــه ب ــا توج ــت: ب ــن گف ــتان قزوی اس
ــا در  ــگیری از کرون ــور پیش ــه به منظ ــورت گرفت ص
قزویــن بــا کاهــش 7۰ درصــدی میــزان ورودی 

بیماران به بیمارستان ها روبه رو شدیم.
منوچهــر حبیبــی، ســخنگوی ســتاد مقابلــه بــا 
ــنا،  ــا ایس ــو ب ــن در گفت وگ ــتان قزوی ــای اس کرون
ــن در  ــتان قزوی ــی اس ــت کل ــرد: وضعی ــح ک تصری

ــت؛  ــی اس ــا نزول ــه کرون ــا ب ــد ابت ــوص رون خص
ــزان  ــتان ها، می ــه بیمارس ــاران ب ــزان ورودی بیم می
ــه دوران  پذیــرش و میــزان بســتری نیــز نســبت ب
کاهــش  درصــد   7۰ از  بیــش  بیمــاری  پیــک 
روز  چنــد  طــی  افــزود:  وی  اســت.  پیداکــرده 
ــا در  ــه کرون ــا ب ــر ابت ــی براث ــزان فوت ــته می گذش
قزویــن بــه صفــر رســیده اســت، همچنیــن تعــداد 
مــواردی کــه در آی ســی یــو بســتری هســتند ســیر 
ــت و  ــادی نیس ــرایط ع ــال ش ــی دارد، بااین ح نزول
فاصله گــذاری  اگــر  اســت،  شــکننده  کامــاً 
هوشــمند و اجتماعــی رعایــت نشــود ممکــن اســت 
همــه ایــن اعــداد و ارقــام و شــرایطی کــه داریــم بــه 
هــم بخــورد. ســخنگوی ســتاد مقابلــه بــا کرونــای 
اســتان قزویــن اظهــار کــرد: در حــال حاضــر 

ــان در  ــتان همچن ــن و تاکس ــتان های قزوی شهرس
ــد، شهرســتان های  ــه ســر می برن ــز ب ــت قرم وضعی
البــرز و بویین زهــرا نیــز در وضعیــت زرد قــرار دارنــد، 
بــر اســاس آخریــن اعــام در حــال حاضــر وضعیت 
اســت،  اعام شــده  ســفید  آبیــک  شهرســتان 
بــر اســاس اعــام دانشــگاه علــوم  همچنیــن 
ــز در وضعیــت  ــن شهرســتان آوج نی پزشــکی قزوی
ســفید قــرار دارد کــه نظــر نهایــی در ایــن خصــوص 

را باید وزارت بهداشت اعام کند.
وی عنــوان کــرد: در خصــوص بازگشــایی مــدارس و 
مســاجد در مناطــق ســفید پروتکل هــای بهداشــتی 
در حــال تهیــه و تدویــن اســت، به محــض تدویــن 
پروتــکل ابــاغ و ظــرف هفتــه آینــده اطاع رســانی 

صورت می گیرد.

بازگشایی سواحل گیالن متناسب با 
مدیریت شیوع کروناست

وضعیت قزوین و تاکستان قرمز است

بوشهرمشهد

شاعر محلی  سرای

دشتستانی 

درگذشت
محلــی  »فــرج هللا کمالــی«، شــاعر  بوشــهر- 
ــک دوره  ــل ی ــس از تحم ــتانی پ ــرای دشتس س
بیمــاری ظهــر دیــروز -جمعــه ۱9 اردیبهشــت 

ماه- و در ســن 7۱ سالگی درگذشت.
فــرج هللا کمالــی متولــد دوم تیرمــاه ســال ۱3۲۸ 
خورشــیدی در شــهر برازجــان بــوده و از نــام 
آورتریــن شــاعران محلــی ســرای دشتســتان 
اســت؛ شــاعری صاحــب ســبک و بــا زبــان ویــژه 
ــهر  ــتان بوش ــی اس ــعر محل ــگامان ش ــه از پیش ک

به شمار می رود.
ــادی در  ــدت زی ــه م ــنا، وی ک ــزارش ایس ــه گ ب
بســتر بیمــاری بــوده اســت، در روزهــای اخیــر و 
در پــی وخامــت حالــش در بیمارســتان بســتری 
شــده و تحــت مراقبــت هــای ویــژه قــرار گرفــت، 
ــه  ــص و ب ــت ترخی ــودی موق ــا بهب ــس از آن ب پ
منــزل انتقــال یافــت امــا ســرانجام ظهــر دیــروز 

جان به جــان آفرین تقدیم کرد. 
ــتان  ــی اس ــعر بوم ــای ش ــی در احی ــر کمال تاثی
بــا  او  اســت.  اهمیــت  حأیــز  بســیار  بوشــهر 
تــاش در جهــت حفــظ گویــش بومــی، ســعی در 
ــوب  ــگ خطــه جن ــی و فرهن ــی واژگان محل معرف
شــعرهای  مجموعــه  شــاعر  ایــن  از  داشــت. 
»دشتســونی« و »لیــک نالــه بیچــارگان« بــر 

جای مانده  است. 
خبرگــزاری ایســنا نــام و یــاد فــرج هللا کمالــی، 
خالــق شــعرهای فولکلوریــک را گرامــی داشــته 
و بــار ســنگین فقــدان وی را بــه جنــوب و 
فرهیختــه  شــاعر  ایــن  دوســتداران  تمــام 

تســلیت می گوید. 

پیشرفت ۵۵ 
درصدی پروژه 

جداسازی آب شرب 
از آب خام

معــاون خدمــات شــهری شــهرداری 
مشــهد گفــت: پــروژه جداســازی آب 
شــرب از آب مــورد اســتفاده در فضــای 
ســبز شــهری مشهد،پارســال ۵۵ درصــد 
اســت.  داشــته  فیزیکــی  پیشــرفت 
خدمــات  معــاون  یعقوبــی  مهــدی 
ــیه  ــهد در حاش ــهرداری مش ــهری ش ش
ــی  ــای عمران ــد فعالیت ه ــد از رون بازدی
کان پــروژه جداســازی آب شــرب از 
آب مــورد اســتفاده در فضــای ســبز 
ــروژه  ــن پ شــهری در مشــهد، گفــت: ای
کان و منحصــر بــه فــرد بــا ۵۵ درصــد 
اجــرا  حــال  در  فیزیکــی  پیشــرفت 
ــن  ــام ای ــرای انج ــزود: ب ــت. او اف اس
مســتقل  شــبکه  مطالعــات  پــروژه، 
 ۸۶ ســال  از  ســبز  فضــای  آبیــاری 
توســط شــهرداری مشــهد شــروع و 
ــز از اواخــر ســال ۸۶  اجــرای شــبکه نی
ــامل ۵۵  ــروژه ش ــن پ ــد، ای ــاز گردی آغ
ــطح  ــی در س ــذاری اصل ــر لوله گ کیلومت
47۰ کیلومتــر طــول شــبکه  و  شــهر 

توزیع یا نیمه اصلی اســت.
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری 
برنامــه  طبــق  داد:  ادامــه  مشــهد 
ــا همــت  ــه و ب ریزی هــای صــورت گرفت
پارســال،  ابتــدای  از  جهــادی  کار  و 
ــروژه  ــن پ ــریع تر ای ــه س ــعه هرچ توس
در دســتور کار قــرار گرفــت و بــا تــاش 
پارســال ۵۵  پایــان  تــا  متخصصــان 
حاصــل  فیزیکــی  پیشــرفت  درصــد 

شده است.

رنا
 ای

س:
عک

سودوکو شماره ۱۷۲۵

پاسخ سودوکو شماره ۱۷۲۴

افقی
 ۱ - آگاهی از یك تهدید و آمادگی برای 

اجرای هر نوع عملیات - ماه و خورشید 

را گویند۲ - زاینده آتش - تاول 

سوختگی، كودن، نابخرد - محو کننده3 

- جامه کهنه و پاره - خالص - قاب 

نر و ماده ای که به لباس دوزند4 - پر 

گویی، زدني پرچانه ها، طرف - گوشت 

آذری، مترادف آشغال، اسب ترك - 

هم صحبت، یار و همدم، هم نشین 

- حرف ندا۵ - وزیر فرعون - بریدن 

سر قلم نی - حاجت و مقصود۶ 

- یادداشت، الفبای موسیقی - از 

سبک های کشتی، اروپایی - دوباره، 

مجددُا7 - آسمانی - بلند مرتبه - رشد 

كردن، گوالیدن۸ - خاكستری - نام 

دو استخوان باالی سینه - جانشین، 

قائم مقام، ستوان قدیم9 - نعمت ها، 

بله عرب - سایه زنی در نقاشی - از 

شهرهای گیان۱۰ - گوژ پشت - رنجور، 

مریض، ناخوش احوال - گیاه مرداب، 

ساز موالنا، ساز شاکی۱۱ - نمونه - 

ضمیر اشاره، اشاره به دور، از خواهران 

برونته - نسبت دادن كلمه ای به 

یك مفهوم خاص، آزاد كردن، آزادی 

و رهایی۱۲ - عر وارونه - پر - برهنه، 

عریان، همسر اسكارلت - گریزحیوان، 

مرکز ایتالیا، شهر بی دفاع، شهر 

فراری۱3 - درخشیدن، روشن شدن، 

فلسفه سهروردی - راستگو، مقابل 

دروغگو - حمله به دشمن، حمله و 

یورش به دشمن۱4 - فر گردان نان 

پزی - مقابل راست، راست نیست - 

بلدرچین۱۵ - اثری از توماس مان - از 

باشگاه های اروپایی

عمودی 
۱ - تیم فوتبالی در یونان - دوران قبل 

از باروک، دوران تحول اروپا - دور كرد، 

دوری از مسابقه۲ - قطار زیر زمینی 

- بهره مند شدن - یك دهم3 - ایما، 

انگشت سبابه - ستودن، تحسین 

کردن، تمجید کردن - جایز4 - سارق 

- پایین آمدن - حلوا فروش۵ - 

نشانه جمع، بله شیرازی، بله بی ادب 

- جمله دستوری - ضربه سر - سقف 

دهان۶ - پایه، رکن - درخشان، روشن 

- روستا، عدد روستایی7 - صد و 

یازده - نوشتن - یاریگر۸ - گیاهی 

است - پیر كنعان - قاضی، قاضی 

مسابقات9 - چسبنده - جد مادری 

حضرت سلیمان - سیم و زر خالص۱۰ 

- سودای ناله، نفس بلند، از دل پر سوز 

بر آید - به درازا كشیدن، طوالنی كردن 

- چكش۱۱ - خالص - زندگی کن، 

طرف، جانب - كشوری در مدیترانه، 

نوعی تب - حرف پیروزی، ضمیر 

غایب، جانشین او۱۲ - دو نفر كه به 

یك زبان صحبت كنند - ژاپن قدیم - 

مقابل گرم، گرم نیست۱3 - قسمتی از 

پا - گیاه رنگرزی - غذای بجنوردی۱4 

- دوستان، حبیبان - وسط. بین - 

آشکار۱۵ - مردمک - پایتخت ایرلند 

- رودی در شرق خراسان

جدول شماره ۱۷۲۵

 پیام
استان ها

خیابان »امید نوروزی« پیاده راه هنر می شود
رئیس کمیسیون گردشگری و زیارتی شورای شهر شیراز از بررسی و اجرای دو پروژه فرهنگی پیاده راه هنر و باغ مطالعه در 
شیراز خبر داد.  سولماز دهقانی با اشاره به یکصد و پنجمین جلسه ویدئو کنفرانسی کمیسیون پیرامون موضوع پیاده راه هنر و 
باغ مطالعه که با حضور اعضای کمیسیون و مدیران شهری برگزار شد.

قم

مسیر خیابان ارم، محدوده حرم 
مطهر در قم بازگشایی شد

ــیر  ــایی مس ــت)ع( از بازگش ــل بی ــه اه ــرم کریم ــر ح ــم- مدی ق
ــگاه  ــزارش پای ــه گ ــر خبرداد.ب ــرم مطه ــدوده ح ــان ارم مح خیاب
خبــری حــرم حضــرت معصومــه)س(، حجت االســام والمســلمین 
علــی اشــرف عبــدی پنجشــنبه گفــت: مســیر خیابــان ارم قــم در 
ــران و  ــردد زائ ــهیل در ت ــور تس ــه منظ ــر ب ــرم مطه ــدوده ح مح

مجاوران تا اطاع ثانوی بازگشایی شد.

مفقـودی
شناســنامه خــودرو زامیــاد مــدل۱۳9۸ بــه 
شــماره  و   Z۲۴۷۸۸۸۶9Zموتــور شــماره  
ــماره  ــه ش ــیNAZPL۱۴۰TK۰۵۲۲۷9۴ ب شاس
ــرح  ــه ف ــق ب ــران ۷۵متعل ــالک ۱۸ق ۶۸9ای پ
ــا  کرمــی شــاهی زاده فرزنــد نــواب ش ش ۳۵ب
کــد ملــی ۳۱۶۰۲۸۸۷۰۶ مفقــود واز درجــه 

ــان ــت .منوج ــده اس ــاقط گردی ــار س اعتب

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علی وطن پرسـت پاریزی با تسـلیم دو برگ استشـهاد گواهی شـده دفتر اسـناد 
رسـمی۵3  رفسـنجان مدعی اسـت که سـند مالکیت ششـدانگ یکبابخانه پاک 4۱۸   
فرعـی از ۲۱4۵ اصلـی واقـع در رفسـنجان بخـش 9 کرمـان که به نام علی وطن پرسـت 
پاریـزی فرزنـد نعمـت ا... صادر و تسـلیم شـده اسـت و بـه علت جابجایی مفقـود گردیـده و لذا به 
دسـتور تبصـره یـک اصاحی مـاده ۱۲۰ آییـن نامه قانون ثبـت مراتب جهت اطاع عمـوم یک نوبت 
در روزنامـه آگهـی تـا چنانچـه شـخصی مدعـی انجام معاملـه یا وجود اسـناد مالکیت نـزد خود می 
باشـد مـی توانـد ظـرف مـدت ۱۰ روز از تاریخ انتشـار آگهی اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم دارد 
در غیـر اینصـورت پس از سـپری شـدن مـدت قانونی و عدم واخواهی سـند مالکیـت المثنی به نام 

مالک صـادر خواهد شـد.م_الف3۲۶۱
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان_ابوالفضل تیموری

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئین نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره۱39۸۶۰3۱9۰9۱۰۰۱4۱4-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  9۸/۰۵/۲۲هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد 
اسـحاق  آقـای  متقاضـی  بامعـارض  مالکانـه  تصرفـات 
شناسـنامه  بشـماره  قربـان  محمـد  فرزنـد  نـژاد  شـهداد 
ازعنبرآبـاد  ۶۰۶949۸9۶۸صـادره  ملـی  کـد  ۱7۶۵بـا 
درششـدانگ یـک قطعـه زمیـن  بـه مسـاحت ۲9۱۰متـر 
مربـع پـاک - فرعـی از43- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک 43 اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضی خضـر آباد 
بخش4۵کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای محمد 
منظـور  بـه  اسـت.لذا  محرزگردیـده  نـژاد  شـهداد  قربـان 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبـق مقررا ت 
سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:۲433-   تاریخ 
دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ   – اول:99/۰۲/۲۰  نوبـت  انتشـار 

99/۰3/۰3:
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
۱3آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی 
اول  شـماره۱39۸۶۰3۱9۰9۱۰۰۲34۵-9۸/۱۲/۶هیات 
اراضـی  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی 
مالکانـه  تصرفـات  آبـاد  عنبـر  شـهر  ملـک  ثبـت  حـوزه 
بامعـارض متقاضـی آقـای حسـن میرانـی فرزنـد علـی 
ازعنبرآبـاد درششـدانگ  بشـماره شناسـنامه 347صـادره 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۲۵7/۵۰متـر مربـع پـاک 
- فرعـی از47- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 
خـدا  درعنبرآباداراضـی  واقـع  یـک  قطعـه  اصلـی   47
رسـمی  مالـک  از  خریـداری  بخش4۵کرمـان  افریـن  
اقـای غامحسـین پـور حـق وردی محرزگردیـده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 
۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق 
مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:۲43۲-   
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:99/۰۲/۲۰ – تاریـخ انتشـارنوبت 

99/۰3/۰3: دوم 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

رودبارجنوب
هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئین نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسند رسـمی برابررای شـماره۱39۸۶۰3۱9۰79۰۰۰7۰۲-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  9۸/۰9/۰4هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهر رودبـار جنوب 
تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضـی خانـم آذر الهی پور 
ده چیـل فرزنـد بختیـار بشـماره شناسـنامه ۲۰۵صـادره 
مسـاحت  بـه  خانـه  بـاب  یـک  درششـدانگ  ازجیرفـت 
۲۸۸متـر مربـع پـاک 7۰۲فرعـی از۱9۰- اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـاک ۱ فرعـی از ۱9۰اصلـی قطعـه سـه 
بلـوار  واقـع در رودبـار جنـوب –میـش پـدام  –انتهـای 
معلـم  بخش4۶کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای 
رضـا سـالمی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه ۱۵روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:۸۶۶-   تاریخ انتشـار 
نوبـت اول:99/۰۶/۲۰ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/۰3/۰3
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

اختـاف  حـل  هیـات  صـادره  آرا  برابـر 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی 
و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بامعارض 
مشـخصات  اسـت.لذا  گردیـده  محـرز  متقاضیـان 
متقاضیـان و امـاک مورد تقاضا بشـرح زیـر به منظور 
اطـاع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روزآگهی می 
شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مـی  باشـند  داشـته  اعتراضـی  متقاضیـان  مالکیـت 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بمـدت دو مـاه 
اعتـراض دادخواسـت خـود را به مرجع قضایـی تقدیم 

نماینـد.
اماک واقع در بخش ۱3 کرمان شهرستان زرند

فرزنـد  دشـتخاکی  ضیاءالدینـی  ابراهیـم  آقـای 
عبـاس بشـماره شناسـنامه ۲۸ در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت۲۶۵/3۰ مترمربـع از پاک ۱77۸ اصلـی واقع در 
زرنـد اکبرآبـاد خیابـان غدیـر کوچـه ۱ خریـداری از مالـک 

رسـمی آقـای اکبـر قلـی زاده.
آقای حمید ضیاءالدینی دشـتخاکی فرزند عباس بشـماره 
شناسـنامه ۵۸ در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت۲۱4/۱۰ 
مترمربـع از پـاک ۱77۸ اصلـی واقـع در زرنـد _ اکبرآبـاد 
خیابـان غدیر کوچه ۱ خریداری از مالک رسـمی آقای اکبر 

قلیـزاده ابراهیمـی. م الف ۲۸
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱399/۲/۲۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱399/3/3

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند
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سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز عنوان کرد:

درخواست اصالح لیست شهرهای سفید خوزستان 

سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشکی جندی 
شـاپور اهـواز بـا تاکیـد بـر لـزوم اعمـال 
خوزسـتان  در  بیشـتر  سـختگیری های 
بـا توجـه بـه گسـترش ویـروس کرونـا، 
گفـت: مدیـران خوزسـتان بایـد بـا توجه 
بـه وضعیـت اسـتان تصمیم گیـری کنند؛ 
دانشـگاه علوم پزشـکی اهواز پیشنهادات 
خـود را ارائـه داده اسـت تـا جمع بنـدی 
انجام شـود و هم در سـتاد ملی مدیریت 
کرونـا تصمیم گیری شـود و هم مجموعه 

اسـتانداری تصمیم گیـری کننـد.
دکتـر فرهـاد ابول نژادیـان اظهـار کـرد: بـه 
دلیـل باال بـودن حساسـیت های عمومی، 
توجه بیشـتر مردم و رعایت فاصله گذاری 
بـودن  بیشـتر  همچنیـن  و  اجتماعـی 
روزهـای تعطیلـی کاری اداری و اصنـاف، 
در اسـفند مـاه و فروردیـن مـاه روزانه 3۰ 
تـا 4۰ مـورد جدید ابتا به کرونا داشـتیم. 

البتـه در آن بـازه زمانـی نمونه گیری ها نیز 
کمتـر بود.

فروردیـن   ۲۶ از  تقریبـا  افـزود:  وی 
آزمایشـگاه ها  تعـداد  افزایـش  بـا  مـاه، 
و نمونه گیری هـا و از طرفـی یـک هفتـه 
شـدن  و کمرنـگ  شـدن  رهـا  از  پـس 
فاصله گـذاری اجتماعـی، انتظـار داشـتیم 
آمـار بـاال بـرود کـه ایـن اتفـاق افتـاد و از 
یکـم یـا دوم اردیبهشـت آمـار مبتایـان 

یافـت. افزایـش  خوزسـتان  در  کرونـا 
ابول نژادیـان بـا اشـاره بـه دالیـل افزایش 
بیـان کـرد:  خوزسـتان،  در  مـوارد کرونـا 
افزایـش تعـداد آزمایش هـا یکـی از علـل 
افزایـش آمـار اسـت. روز پنجشـنبه رکورد 
9۰۰ آزمایش در ۲4 سـاعت را ثبت کردیم. 
در حـال تـاش هسـتیم دو آزمایشـگاه 
دیگـر نیـز فعال شـود تا این عـدد به یک 

هـزار و 4۰۰ نمونـه در روز برسـد.
پنجشـنبه  کـه  وی  ایسـنا  گـزارش  بـه 
شـب در یـک برنامـه تلویزیونـی صحبت 
می کـرد، گفـت: ایـن تعـداد آزمایـش در 

یـک شـبانه روز رکـورد و خدمـت ارزنده ای 
اسـت کـه همـکاران مـا در دانشـگاه علوم 
تـاش  و  می دهنـد  انجـام  پزشـکی 
اولیـه،  مراحـل  در   را  بیمـاران  می کننـد 
شناسـایی کنند و بیماریابی فعالی داشـته 

باشـیم.
سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشکی جندی 
دیگـر  دلیـل  داد:  ادامـه  اهـواز  شـاپور 
خوزسـتان،  در  مبتایـان  آمـار  افزایـش 
کمرنـگ شـدن فاصله گـذاری اجتماعـی 
آداب  رعایـت  بـه  مـردم  توجـه  عـدم  و 
بهداشـتی اسـت؛ بـه همیـن دلیـل اکنون 
در  ویـژه  بـه  اهـواز  در  زیـادی  گرفتـاری 

حاشـیه شـهر اهـواز داریـم.
وی گفـت: از هم اسـتانی ها بـه ویـژه مردم 
شهرسـتان های اهـواز، کارون و بـاوی کـه 
بـه یکدیگر متصل هسـتند و تـردد زیادی 
دارند، می خواهیـم فاصله گذاری اجتماعی 

و نـکات بهداشـتی را بهتـر رعایت کنند.
مدیـران  کـرد:  تصریـح  نژادیـان  ابـول 
خوزسـتان نیـز در حال تاش هسـتند که 

بـا سـتاد ملی و همچنین سـتاد اسـتانی 
مدیریـت کرونـا در این هفتـه تصمیماتی 
بگیرنـد. امیـدوارم بـه جمع بندی برسـند.
جـاری  هفتـه  دوشـنبه  روز  گفـت:  وی 
مجموعه استان خوزستان تصمیم گرفتند 
دسـتورالعمل های  رعایـت  خصـوص  در 
بهداشـتی توسـط اصناف، در یک بازه 7۲ 
سـاعته، تذکر و راهنمایـی را انجام دهند و 
در صـورت عدم رعایـت، اعمال قانون کنند 
کـه ایـن کار انجـام شـد امـا هنـوز تغییـر 

رفتـاری ندیده ایـم.
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  سرپرسـت 
جنـدی شـاپور اهـواز افـزود: بـه همیـن 
دلیـل امیدواریـم مجموعـه مدیران ارشـد 
اسـتان خوزسـتان به جمع بندی برسند تا 
بتوانیـم در صورت ضـرورت، که اکنون نیز 
ضـرورت دارد، سـختگیری های بیشـتری 

در اسـتان اعمـال شـود.
وی بیـان کـرد: بخش زیـادی از آمـار باال، 
ناشـی از بیماریابی فعال ما اسـت. نمودار 
بسـتری شـدن بیمـاران نیـز هنوز شـیب 

تندی نـدارد.
ابول نژادیـان ادامه داد: مدیران خوزسـتان 
اسـتان  وضعیـت  بـه  توجـه  بـا  بایـد 
علـوم  دانشـگاه  کننـد؛  تصمیم گیـری 
پزشـکی اهـواز پیشـنهادات خـود را ارائـه 
انجـام شـود  داده اسـت تـا جمع بنـدی 
مدیریـت کرونـا  ملـی  سـتاد  در  هـم  و 
مجموعـه  هـم  و  شـود  تصمیم گیـری 

کننـد. تصمیم گیـری  اسـتانداری 
وی در خصـوص زمـان مـورد نیـاز بـرای 
اعـام نتایـج تسـت کرونـا، گفـت: جواب 
آزمایـش بیماران بسـتری مبتا بـه کرونا 
روزانـه داده می شـود امـا نتایـج بیمـاران 
داده  سـاعت  در 4۸  حداکثـر  سـرپایی، 
می شـود. در حال ظرفیت سـازی هسـتیم 
تـا نتایـج آزمایـش را سـریعتر بدهیـم. 
شـده  راه انـدازی  نیـز  پیامکـی  سـامانه  
کـه جـواب آزمایـش بـه صـورت پیامـک 
بـه مـردم داده شـود تـا مـردم از مراجعـه 

حضـوری خـودداری کننـد.
سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشکی جندی 
شـاپور اهـواز عنـوان کـرد: همـکاران ما در 
یـک آزمایشـگاه، ۲4 سـاعت کار کردنـد 
کننـد.  آمـاده  را  آزمایش هـا  جـواب  تـا 
شـرایط  در  آزمایشـگاه  در  همکاران مـان 
سـخت، بـا ایـن پوشـش و بـا روزه داری 
در حـال کار کـردن هسـتند و بایـد قدردان 

آن هـا باشـیم.
از  می خواهنـد  اگـر  مـردم  گفـت:  وی 
حـوزه سـامت حمایـت و قدردانـی کنند، 
بهتریـن قدردانی رعایت آداب بهداشـتی و 
فاصله گـذاری اجتماعی اسـت تا همکاران 
درمـان را بـه زحمـت نیندازنـد. همـکاران 
مـا در درمـان، بهداشـت و بیمارسـتان ها 
روزهـای سـختی را تحمـل می کننـد و از 
مـردم می خواهیم همـکاری کنند و تاش 

کننـد کـه ایـن سـختی ها کمتر شـود.
ابول نژادیـان بیـان کـرد: در اهـواز حـدود 
و ۱۲ هـزار صنـف وجـود  کارگاه  ۶ هـزار 
و  باشـند  مطالبه گـر  بایـد  مـردم  دارد. 
مطالبـه  بـه  را  بهداشـتی  نـکات  رعایـت 
عمومـی تبدیـل کننـد و از ادارات و اصناف 
بخواهنـد آداب بهداشـتی را رعایـت کننـد. 
سـازمان های مردم نهـاد نیـز بـه مشـاغل، 
پروتکل هـای  و کارگاه هایـی کـه  اصنـاف 
بهداشـتی را رعایت نمی کننـد، تذکر دهند.
وی گفـت: مـردم نیـز بـه فروشـگاه ها یـا 
کارگاه هایـی کـه نکات بهداشـتی را رعایت 
نمی کنـد، مراجعـه نکنند و اگـر راننده یک 
تاکسـی ماسـک اسـتفاده نکـرده باشـد، 

سـوار آن تاکسـی نشـوند.
سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشکی جندی 
شـاپور اهـواز ادامه داد: ماسـک هایی که با 
همیـن پارچه هـای در دسـترس نیـز تهیه 
 7۰ هسـتند.  اسـتفاده  قابـل  می شـوند، 
درصـد ماسـک هایی کـه در اروپا اسـتفاده 
می شـود ماسـک های دسـت دوز هستند.
وی گفـت: در حـال حاضـر ۱۶ کارگاه تولید 
ماسـک در خوزستان فعال هسـتند و روز 
سه شـنبه نیـز یـک کارخانه ماسک سـازی 

در خوزسـتان راه اندازی می شـود.
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خراســان رضــوی- قائــم مقــام تولیــت آســتان قــدس 
رضــوی گفــت: بــرای بازگشــایی حــرم  مطهــر تابــع مصوبــات 
ــم  ــا هســتیم و تصمی ــاری کرون ــت بیم ــی مدیری ســتاد مل
فعلــی ایــن ســتاد بــر عــدم بازگشــایی حــرم  مطهــر رضــوی، 
ــت. ــدر اس ــب های ق ــرای ش ــرک ب ــای متب ــی صحن ه حت

ــژه  ــزاری وی ــیه برگ ــروردی در حاش ــار قه ــی خاکس مصطف
برنامــه »بانــوای کاروان« در خصــوص بازگشــایی حــرم مطهر 
ــان  ــا بی ــارک رمضــان، ب ــاه مب ــدر م رضــوی در شــب های ق
اینکــه دســتورالعمل بهداشــتی بــرای بازگشــایی آســتان های 
مقــدس و اماکــن متبرکــه تدویــن شــده اســت، اظهــار کــرد: 
ــاع  ــدس و بق ــتان های مق ــی آس ــای اصل ــی از دغدغه ه یک
متبرکــه فراهــم آمــدن هــر چــه زودتــر شــرایط زیــارت بــرای 
عمــوم مــردم و عاشــقان اهــل بیــت عصمــت و طهــارت)ع( 

بــا رعایــت نــکات و ضوابــط بهداشــتی اســت.
ــایر  ــکاری س ــا هم ــوی ب ــدس رض ــتان ق ــزود: آس وی اف
آســتان های مقــدس دســتورالعمل  بهداشــتی بازگشــایی 
حرم هــای مطهــر را تهیــه و تدویــن کــرده اســت. ایــن 
ــه منظــور  ــا هــدف ایجــاد محیطــی ایمــن ب دســتورالعمل ب
پیشــگیری از ســرایت ویــروس کرونــا بــر پایــه اصــل 
اجــرای  و  زائــران  آمــوزش  و  اجتماعــی  فاصله گــذاری 
موازیــن بهداشــتی و ضدعفونــی مکان هــای فیزیکــی مــورد 
اســتفاده در آســتان های مقــدس تنظیــم شــده اســت.
قائــم مقــام تولیــت آســتان قــدس رضــوی بــا بیــان اینکــه 
ــاع  ــدس و بق ــتان های مق ــی آس ــای اصل ــی از دغدغه ه یک
متبرکــه فراهــم آمــدن هــر چــه زودتــر شــرایط زیــارت بــرای 
عمــوم مــردم و عاشــقان اهــل بیــت عصمــت و طهــارت)ع( 
ــار کــرد:  ــط بهداشــتی اســت، اظه ــکات و ضواب ــا رعایــت ن ب
ــایی  ــرای بازگش ــود را ب ــی خ ــدس رضــوی آمادگ ــتان ق آس
حــرم مطهــر ضمــن رعایــت اصــول بهداشــتی اعــام کــرده 
ــرای بازگشــایی حــرم مطهــر  اســت. البتــه هــر تصمیمــی ب
رضــوی بایــد بــا همراهــی، تصمیــم روشــن و قطعــی ســتاد 
ملــی مبــارزه بــا کرونــا انجــام گیــرد و مــا تابــع تصمیمــات 

ایــن ســتاد هســتیم.
خاکســار قهــروردی خاطرنشــان کــرد: همانطــور کــه تصمیــم 
اعمــال محدودیــت موقــت زیــارت توســط ســتاد ملــی 
مبــارزه بــا کرونــا اتخــاذ شــد، بازگشــایی حــرم مطهــر نیــز بــا 
تصمیــم ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا انجــام خواهــد شــد؛ 
ــرای  ــی خــود را ب ــدس رضــوی آمادگ ــه آســتان ق گرچــه ک

بازگشــایی حــرم مطهــر اعــام کــرده اســت.
ــا توجــه  ــرد: ب ــام ک ــام آســتان نیوز، وی اع ــر اســاس اع ب
بــه شــرایط  فعلــی بیمــاری، در حــال حاضــر تصمیــم ســتاد 
ــر عــدم  ــای اســتان ب ــا و ســتاد کرون ــا کرون ــارزه ب ــی مب مل
بازگشــایی حــرم  مطهــر رضــوی، حتــی صحن هــای متبــرک 
ــاءهللا در  ــت، ان ش ــده اس ــام ش ــدر اع ــب های ق ــرای ش ب
زمــان مناســب حتمــا بــا آمادگــی کامــل ایــن بازگشــایی طی 

مراحلــی انجــام خواهــد گرفــت.
ــوص  ــوی در خص ــدس رض ــتان ق ــت آس ــام تولی ــم مق قائ
ــب  ــح داد: در قال ــز توضی ــوای کاروان« نی ــه »بان ــژه برنام وی
ایــن ویــژه برنامــه ۲۰ گــروه ســرود از نوجوانــان بــرای 
اجــرای ســرود در بیــش از ۱۵۰ محلــه ســطح شــهر بــا هــدف 
ــارک  ــر مب ــه محض ــده ب ــاد فرخن ــن می ــک ای ــرض تبری ع
امــام حســن)ع( بــا رعایــت کامــل مســائل بهداشــتی حضور 

ــد. ــدا می کنن پی

مســجد  پــرورش  و  آمــوزش  اداره 
پــی  در  را  توضیحاتــی  ســلیمان 
ایــن  معلمــان  از  یکــی  خودســوزی 
پــی  کــرد.در  منتشــر  شهرســتان 
در  معلمــان  از  یکــی  خودســوزی 
آمــوزش و پــرورش مسجدســلیمان، 
روابــط عمومــی اداره آمــوزش و پــرورش 
مسجدســلیمان توضیحاتــی منتشــر 

کــرد.

در توضیحــات اداره آمــوزش و پــرورش 
مسجدســلیمان آمــده اســت: »ایــن 
ــات  ــه کادر اجرایی ــس از اینک ــه پ حادث
شــهرداری اقــدام بــه تخریــب قســمتی 
از دیــوار حیــاط منــزل شــخصی معلــم 
ــان  ــم خیاب ــد در حری ــی بودن ــه مدع ک

ــوع پیوســت. ــه وق ــرار دارد، ب ق
بــه  آســیب دیده  فرهنگــی  همــکار 
ــواز  ــوختگی اه ــوانح س ــتان س بیمارس

ــه  ــد معالج ــه رون ــد و ادام ــل ش منتق
وی در حــال پیگیــری اســت. همچنیــن 
ــا  ــی وی ب ــروه خون ــود گ ــئله کمب مس
و  آمــوزش  مدیــرکل  پیگیری هــای 
ــازمان  ــئوالن س ــق مس ــرورش از طری پ
انتقــال خــون اســتان خوزســتان مرتفــع 

ــد. ش
بــا دســتور مدیــرکل آمــوزش و پــرورش 
در  ویــژه ای  گروهــی  کار  خوزســتان 
راســتای بررســی زوایــا و جزئیــات ایــن 
ــن اداره  ــد. همچنی ــکیل ش ــه تش حادث
پــرورش مسجدســلیمان  و  آمــوزش 
در راســتای حمایــت از ایــن همــکار 
فرهنگــی اقــدام الزم را از طریــق مراجــع 

ــد آورد«. ــل خواه ــه عم ــط ب ذی رب

ماجرای خودسوزی معلم 
مسجدسلیمانی چه بود؟

برداشت پیاز در ایرانشهر از 
مرز ۱۲هزار تن گذشت

مدیـر جهـاد کشـاورزی ایرانشـهر گفـت: بیـش از ۱۲هـزار تن پیـاز از سـطح 300 
هکتـار از زمین هـای کشـاورزی ایـن شهرسـتان برداشـت و روانـه بـازار مصـرف 

است. شـده 
مجید فیاضی مدیر جهاد کشـاورزی ایرانشـهر اظهارداشـت: کار برداشـت پیاز از 
اواخـر اسـفند شـروع شـده بطوریکه روزانـه تعداد زیـادی از افراد جویـای کار در 

ایرانشـهر مشـغول برداشـت این محصول هستند.
او  بـا بیـان اینکـه در هـر هکتـار زمیـن بـه طـور متوسـط ۵۰ تـن پیاز برداشـت 
می شـود گفـت: بـا توجه بـه بارندگی های اواخر سـال گذشـته و امسـال و بهره 
گیـری کشـاورزان از نظـرات کارشناسـان در مراحل کاشـت و داشـت پیش بینی 
می شـود بیش از 1۶ هزار تن محصول پیاز قرمز و سـفید در شهرسـتان ایرانشـهر 

برداشـت و روانـه بازار مصرف شـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی ایرانشـهر با اشـاره به کیفیت بـاالی پیاز تولیـدی در این 
شهرسـتان اظهارداشـت: شـرایط آب و هوایی منطقه موجب شـده تا برای تولید 
پیـاز کمتـر از آفت کش ها اسـتفاده شـود به همین دلیل محصـوالت تولیدی از 

کیفیت باالیی برخوردار هسـتند.
او بـا بیـان اینکـه کشـت پیـاز از آبـان آغـاز شـده و برداشـت آن تا اواخـر خرداد 
ادامـه دارد، افـزود: ارقـام تگـزاس و کریمـا در ایرانشـهر کشـت می شـود کـه از 

بازاریابـی خوبـی برخوردار اسـت.
فیاضـی گفـت: پیـاز تولیـدی ایرانشـهر عاوه بـر عرضـه در بازارهای سیسـتان و 
بلوچسـتان به اسـتان های خراسـان رضوی، خراسـان جنوبی، تهـران، اصفهان و 

فـارس حمل می شـود.
او  بیـان کـرد: امسـال بیـش از 300 هکتـار از اراضـی ایرانشـهر بـه کشـت پیـاز 
اختصـاص یافتـه بطوریکـه افزون بـر ۵00 نفـر مشـغول برداشـت ایـن محصول 

. هستند
ایرانشـهر بـا داشـتن حـدود 20 هزار هکتـار اراضی زراعـی و باغی و 10 هـزار بهره 

بردار یکی از مناطق مسـتعد کشـاورزی در سیسـتان و بلوچسـتان اسـت.

کرمانلرستان

4۰ مبتالی جدید در 24 ساعت گذشته در کرمان آسیب جدیدی به قلعه فلک االفالک وارد نشده است
شناسایی شد

میــراث  -مدیــرکل  لرســتان 
و  گردشــگری  فرهنگــی، 
وارد  از  لرســتان  صنایع دســتی 
بــه  جدیــد  خســارت  نشــدن 
قلعــه فلــک االفــاک خبــر داد. ســید امیــن قاســمی دیــروز 
ــرد:  ــار ک ــگاران، اظه ــع خبرن ــت ماه در جم ــم اردیبهش نوزده
در پــی زلزلــه بامــداد دیــروز جمعــه در لرســتان کــه در شــهر 
فیروزآبــاد رخ داد خوشــبختانه خســارت جدیــدی بــه بنــای 
قلعــه فلــک االفــاک وارد نشــده اســت. وی تصریــح کــرد: 
ــا  ــتان و ب ــرزه در لرس ــن زمین ل ــع ای ــس از وق ــه پ بافاصل
بررســی های بــه عمــل آمــده خوشــبختانه خســارت جدیــدی 
ــر ارزشــمند وارد نشــده اســت. مدیــرکل میــراث  ــه ایــن اث ب

ــان  ــا بی ــتان ب ــتی لرس ــگری و صنایع دس ــی، گردش فرهنگ
اینکــه بــر اثــر زمین لــرزه ۱7 اردیبهشــت در اســتان ۲ کنگــره 
ــن  ــواره ای ــای دی ــی ترک ه ــب و برخ ــه تخری ــای قلع برج ه
ــر  ــل وجــود داشــت عمیق ت ــه از ســال ها قب ــر ارزشــمند ک اث
شــده افــزود: طــرح اســتحکام بخشــی قلعــه فلــک االفــاک 
خرم آبــاد بــا مشــورت اداره کل امــور پایگاه هــای میــراث ملــی 
و جهانــی وزارتخانــه بــه چند تن از اســاتید برجســته ســازه ای 
کشــور واگــذار شــده کــه هــم اکنــون مشــاور در حــال انجــام 
مطالعــات و آزمایشــات آن اســت. قاســمی خاطرنشــان کــرد: 
ســقف و دیــواره ســالن ضلــع شــرقی خانــه تاریخــی آخونــد 
ابــو خرم آبــاد و همچنیــن چنــد خانــه تاریخــی شــهر بروجــرد 
ــت. ــیب دیده اس ــت آس ــرزه ۱7 اردیبهش ــر زمین ل ــر اث ــز ب نی

دانشــگاه  ســخنگوی 
از  کرمــان  علوم پزشــکی 
ــد در  ــار جدی ــایی 4۰ بیم شناس
اســتان خبر داد و گفت: »شــمار 
ــه،  ــر جمع ــا عص ــان ت ــتان کرم ــا در اس ــاران کرون کل بیم

رســید«. نفــر   9۰۸ بــه  اردیبهشــت ماه  نوزدهــم 
ــاره  ــفیعی در این ب ــدی ش ــر مه ــو دکت ــزارش کرمان ن ــه گ ب
توضیــح داد: »در ۲4 ســاعت گذشــته، بــا ارســال ۱9۵ نمونــه 
ــان  ــتان کرم ــا در اس ــخیص کرون ــگاه های تش ــه آزمایش ب
تســت 4۰ نفــر مثبــت شــده اســت«. وی بــا بیــان این کــه 
۱9 نفــر از مبتایــان جدیــد زن و ۲۱ نفــر از آن هــا مــرد 
هســتند، بیــان کــرد: »۲۱ نفــر از مبتایــان جدیــد از حــوزه ی 

دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان، ۲ نفــر از حــوزه ی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی رفســنجان، ۱۰ نفــر از حــوزه ی دانشــگاه علوم 
پزشــکی جیرفــت، ۲ نفــر از حــوزه ی دانشــگاه علوم پزشــکی 
بــم و ۵ نفــر از حــوزه ی دانشــکده علــوم پزشــکی ســیرجان 
هســتند«. بــه گــزارش کرمــان نــو از شهرســتان های اســتان 
کرمــان تعــداد کل مــوارد مثبــت کرونــا در اســتان کرمــان تــا 
ــدای  ــوع از ابت ــر رســید و در مجم ــه 9۱۱ نف ــه ب عصــر جمع
اپیدمــی کرونــا تاکنــون، ۵4 نفــر در اســتان کرمــان بــه دلیل 
ــته  ــاعت گذش ــد«. در ۲4 س ــان باخته ان ــاری ج ــن بیم ای
ــک  ــه ۱9 اردیبهشــت ی ــه ســاعت ۱۵:۰۰ روز جمع ــی ب منته
کــودک هشــت ماهــه نیــز بــه دلیــل ابتــا بــه کرونــا جــان 

خــود را از دســت داد.

بیش از دو هزار سبد کاال در 
سنگسر »مهدیشهر« اهدا شد

محبوبـی گفت: بیش از دو هزار 
سـبد کاال به آسـیب دیـدگان از 
کرونـا در مهدیشـهر، درجزین و 
شـهمیرزاد اهـدا شـد.  محبوبی 
رئیـس کمیتـه امـداد شهرسـتان مهدیشـهر گفـت: بـه 
 7۰۰ و  هـزار  دو  ایـن شهرسـتان  امـداد  همـت کمیتـه 
از  دیـدگان  آسـیب  بـه  بهداشـتی  اقـام  و  سـبد کاال 
کرونـا در مهدیشـهر، درجزیـن و شـهمیرزاد اهـدا شـد. 
او افـزود: ایـن اقـام با مشـارکت خیران و در راسـتای 
رزمایـش مواسـات و همدلـی بـه ارزش هر بسـته ۲۵۰ 
هـزار تومـان بـه نیازمنـدان و آسـیب دیـدگان از کرونـا 

شـد. اهدا 

سمنان

هشدار فرماندار رامسر به شهروندان
از دوران کرونا عبور نکردیم

بیمـاری  اینکـه  بیـان  بـا  رامسـر  فرمانـدار 
کرونـا همچنـان ادامـه داشـته و از آن عبـور 
پروتکل هـای  رعایـت  خواسـتار  نکرده ایـم، 
بهداشـتی از سـوی شـهروندان شـد. محمـد 
آزاد از افزایـش تعـداد بیماران بسـتری شـده در بیمارسـتان نسـبت به 
روزهای پیشـین خبر داد و تاکید کرد: شـرایط رامسـر همانند شهرهای 
دیگـر اسـتان بـوده و هدف از اعـام وضعیت قرمز در شهرسـتان، جلوه 
دادن وضعیـت بیمـاری بـرای رعایِت بیشـتر مـردم بوده اسـت. وی با 
بیـان اینکـه بسـیاری از افـراد ناقـل بیمـاری بـوده و ویـروس در آن ها 
تاثیـری نـدارد امـا در عیـن حـال خود از ایـن موضوع بی خبر هسـتند، 
اظهـار کـرد: تمـاس ایـن افـراد بـا اشـخاص مسـن و آنـان کـه دچـار 
بیمـاری زمینـه ای هسـتند باعـث بروز مشـکات بیماریزایی می شـود.

مازندران

روند ثابت شمار مبتالیان به 
کروناویروس در کهگیلویه و 

بویراحمد
سرپرست دانشـگاه علوم پزشکی یاسوج 
گفـت: طـی ۱۰ روز گذشـته خوشـبختانه 
ثابتـی در  رونـد  بویراحمـد  و  کهگیلویـه 
شـمار مبتایان بـه کرونا ویروس داشـته 
و افزایشـی گـزارش نشـده اسـت. دکتـر پرویـز یزدان پنـاه افـزود: 
دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان از سـوم فروردین ماه سـال جاری 
بیماریابـی فعـال و افزایـش نمونه گیـری را مـد نظـر قـرار داده و تا 
بـه امـروز بیـش از 7هـزار و ۲۰۰ نمونـه از بیمـاران مشـکوک گرفتـه 
شـده اسـت. وی با بیان اینکه شـاخص نمونه گیری در کهگیلویه و 
بویراحمـد یـک هـزار نفر بـه ازای هر صد هـزار نفر اسـت، اظهارکرد: 
خوشـبختانه توانستیم باالترین شـاخص نمونه گیری را در کشور به 

خـود اختصـاص دهیم.

کهکیلویه و 
بویراحمد

نارضایتی کامیون داران از صف 
۲۰کیلومتری کامیون ها در مرز باشماق

روز گذشـته صـف ۲۰ کیلومتـری  در چنـد 
کامیـون از گمرک باشـماق تا نزدیک سـه راه 
نـی مریـوان )ورودی شـهر مریوان( کشـیده 
شـده بود کـه موجب نارضایتی تعـداد زیادی 
از کامیون داران اسـت. روز پنجشـنبه ویدیویی در ایسـنا منتشـر شـد که 
صـف چنـد کیلومتـری کامیون هـای حامل بـار در مـرز باشـماق را که در 
انتظـار تخلیه بار خود هسـتند نشـان مـی داد. یکـی از راننـده کامیون ها 
مـی گویـد کـه چند روز اسـت کـه در انتظار رسـیدن به گمرک باشـماق و 
تخلیـه بار خود اسـت اما متاسـفانه تعدادی از کامیون هـا نوبت را رعایت 
نمی کننـد و هیـچ کـس نظارتی بر ایـن امر نـدارد. این راننـده کامیون از 
گرفتـن حـق حسـاب از تعـدادی از کامیـون داران گله دارد و از مسـئوالن 

می خواهـد هرچـه زودتـر به ایـن وضعیت رسـیدگی کنند.

کردستان

مبتالیان جدید هرمزگان 
بدون عالمت هستند

پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رئیـس 
هرمـزگان گفـت: در شهرسـتانی کـه 
قبـل،  روز  ده  تـا  هفتـه  یـک  طـی 
مـورد مثبتـی از کرونا ویـروس وجود 
نداشـته، شناسـایی حتـی یـک مـورد مثبـت زنگ خطـری برای 
ماسـت. دکتر حسـین فرشـیدی با بیان اینکه در استان هرمزگان 
شهرسـتان های بشـاگرد، سـیریک و بوموسـی بیمـار کرونایـی 
ندارنـد، افزود: با شناسـایی بیماران بـدون عامت زنجیره بیماری 
کرونـا قطـع می شـود و در تاشـیم که بـا کمک مردم نیـز به این 
مهم دسـت پیدا کنیم. وی اظهار کرد: تاکنون از 7 هزار و 9۶۱ نفر 
در هرمزگان تسـت کووید ۱9 گرفته شـده اسـت و بیشتر مبتایان 

جدیـد بـدون عامـت هسـتند کـه در قرنطینـه خانگی هسـتند.

هرمزگان

خبرنــگاران  باشــگاه  بــه گــزارش 
رئیــس  دهقــان  احمــد  جــوان، 
 : یــزد گفــت  اورژانــس  ســازمان 
ــی از  ــه یک ــداد جمع ــاعت ۲ بام س
ــوالد شهرســتان  ــوره هــای ذوب ف ک
و  ســوزی  آتــش  دچــار  اشــکذر 
ــه  ــر آن س ــر اث ــه ب ــد ک ــار ش انفج

کارگر زخمی شدند.
اینکــه  بیــان  بــا  احمــد دهقــان 
حادثــه یادشــده در شــهرک فــوالد در 
محــدوده شهرســتان اشــکذر رخ داد، 
افــزود: هنــوز اطاعاتــی از علــت 
دســت  در  انفجــار  ایــن  قطعــی 
نیســت.او اظهــار داشــت: زخمــی 
هــای ایــن حادثــه بــا آمبوالنــس بــه 

بیمارستان منتقل شدند.
ــتان 3۰  ــن شهرس ــز ای ــکذر مرک اش
هــزار نفــری در ۲۰ کیلومتری شــمال 

غرب شهر یزد قرار دارد.
۲7 آذر مــاه ۱39۸ بــه دلیــل ســرریز 
شــدن دیــگ ذوب یکــی از کارخانــه 
هــای فــوالد در شهرســتان میبــد 
هشــت کارگــر زخمــی کــه ۶ نفــر بــه 
بیمارســتان، منتقــل و بقیه ســرپایی 

درمان شدند.

آخرین تصمیمات درباره خبر
بازگشایی حرم رضوی در 

شب های قدر سه کارگر در 
انفجار کوره ذوب 

فوالد اشکذر 
زخمی شدند

رئیس سازمان اورژانس 
یزد گفت : یکی از 

کوره های ذوب فوالد 
شهرستان اشکذر دچار 

آتش سوزی و انفجار شد .

گزارش

عفو قاتل پس از ۱۵ سال در جیرفت
دادستان عمومی و انقاب شهرستان جیرفت گفت: با گذشت اولیای دم، یک محکوم به قصاص پس از ۱۵ سال از اعدام رهایی 
یافت. حسین سامی، دادستان عمومی و انقاب شهرستان جیرفت با بیان اینکه همزمان با ماه مبارک رمضان با گذشت اولیای 

دم؛ یک محکوم به قصاص پس از ۱۵ سال از اعدام رهایی یافت.



فیلم  "هزارتو"
هزارتو فیلمی به کارگردانی امیرحسین 

ترابی، نویسندگی طا معتضدی و 
تهیه کنندگی سپهر سیفی محصول سال 
۱397 است. نام قبلی این فیلم البیرنت بوده است.این فیلم در 

تاریخ ۱ آبان ۱39۸ در سینماهای ایران اکران شده است.

هیج مایی در کار نیست
نمایشگاه انفرادی نقاشی 

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱399 
تا چهارشنبه ۲4 اردیبهشت ۱399 

گالری اکنون)اصفهان(

دانشکده هنرهای دیجیتال با همکاری معاونت 
فرهنگی دانشجویی دانشگاه صداوسیما 

جشنواره مجازی امید و یاری گری 
را با موضوع "شکست کرونا" و "جهش تولید" 

در دو قالب "موشن گرافیک" و " پوستر" ویژه دانشجویان رشته های 
هنری سراسر کشور در مقطع کاردانی و کارشناسی برگزار می کنند.

از وقتی که تصمیم گرفتم نبینم، خیلی 
چیزها رو دیدم...

بید مجنون، مجید مجیدی
نمایشگاهفیلمفراخوان دیالوگ

ترک من ترک من گرفت و خطا کرد
جامٔه صبر من برفت و قبا کرد
همچو زلف سیاه سرکش هندو

بر سر آتشم فکند و رها کرد
صبح رویش بدید و سورٔه والشمس

از سرصدق در دمید و دعا کرد
خط زنگارگون آن بت چین را

هر که مشک تتار خواند خطا کرد
بدرستی که در حدیث نیاید

آنچه غم با دل شکسته ما کرد
آنکه بیرون ازو طبیب نداریم

دردمان کی شنیدئی که دوا کرد
اشک می خواست تا برون جهد از چشم

خون دل کام او برفت و روا کرد
چون بروز وصال شکر نکردم
اخترم در شب فراق سزا کرد

نیست برجای خویش مرغ سلیمان
باز گوئی مگر هوای سبا کرد
بر حدیث صبا چگونه نهم دل

زانکه با دست هر سخن که صبا کرد
سرو سیمین من ز صحبت خواجو

گر نه آزاد شد کناره چرا کرد

خواجوی کرمانی 

 مي بيني چه شب ساكتي ست؟

 انگار هيچ كسي در دنيا نيست،

 يا شايد

من در دنياي هيچ كس 

 نيستم...

ايگور استراوينسكي

عکس نوشت

عکس: 
هادی آخوندی
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کتاب 

قسمت هایی از کتاب :
کتـاب سـه شـنبه  هـا بـا مـوری ازجملـه آثـار ادبیـات 
نویسـنده ی  آلبـوم،  میـچ  کـه  اسـت  غیرداسـتانی 
اسـت.  درآورده  تحریـر  رشـته ی  بـه  را  آن  آمریکایـی 
میـچ آلبـوم در ایـن کتـاب خاطـرات خود با اسـتادش 
مـوری شـوارتز را در خـال سـال های تحصیـل و پـس 
از آن و زمانـی کـه اسـتاد بـه بیمـاری العـاج دچـار 

می کنـد.  بازگـو  می شـود 
پیـر فرزانـه،  راهنمـا، مرشـد یـا به قـول غربی هـا منتور 
زیـاده  افسـانه ها  و  کتاب هـا  در  کـه  کسـی  همـان 
یـا شـنیده ایم. کسـی کـه دسـت  دربـاره اش خوانـده 
راه قهرمـان قصـه قـرارش می دهـد و  بـر سـر  تقدیـر 
بـرای سـؤاالت اساسـی او پیرامـون زندگـی و مافیهـا 
در  را  پاسـخ ها  دقیق تریـن  و  عمیق تریـن  همیشـه 

دارد.  آسـتین 
را  مـا  قهرمـان قصـه  ی  همـان کسـی کـه هوشـمندانه 
روزمرگی هـا  تمـام  بیـن  از  تـا  می کشـد  چالـش  بـه 
دغدغه مندی هـای  و  اطرافـش  دنیـای  تاریکی هـای  و 
به دنبـال مسـیر سـلوک  و  بگیـرد  فاصلـه  عوام النـاس 
خـود باشد.شـاید بگوییـد ایـن موهبت  همیشـه نصیب 
شـخصیت های خیالـی همیـن داسـتان ها و افسـانه ها 
و فیلم هاسـت؛ امـا همیشـه هـم چنیـن نیسـت! میـچ 
آلبـوم یکـی از آن آدم هـای خوش شانسـی اسـت کـه 
تـا  و  بیایـد  را  منتـورش  واقعـی  دنیـای  در  توانسـت 
آخریـن لحظـات حیـاِت او در مکتبـش شـاگردی کند.
کتـاب »سـه شـنبه  هـا بـا مـوری« به قلـم میـچ آلبوم 

نخسـتین بـار در سـال ۱997 منتشـر شـد.
اسـتاد  بـا  میـچ  رابطـه ی  بـه  مربـوط  موضـوع کتـاب 
ایـن  پیشـینه ی  اسـت.  شـوارتز  مـوری  بیمـارش 
دانشـگاه  در  میـچ  دانشـجویی  دوران  بـه  دوسـتی 
براندیـس و شـرکت در کاس های درس روان شناسـی 
اجتماعـی مـوری برمی گـردد. حـاال میـچ وارد دهـه ی 
چهلـم زندگـی خـود شـده و مـوری نیـز بـه دلیـل ابتا 
بـه نوعـی بیمـاری کـه باعـث از کار افتـادن تدریجـی 
اعضـای بدنـش می شـود خـود را بـرای مـرگ آمـاده 
معلمـی  بـه  ذاتـا  و  عمیقـا  آنجـا کـه  از  امـا  می کنـد. 
عمـرش  لحظـات  واپسـین  تـا  مـی ورزد حتـی  عشـق 
در  سه شـنبه  هـر  و  نمی کنـد  رهـا  را  خـود  شـاگرد 
برپـا می کنـد.  زندگـی  درِس  او کاِس  بـرای  اتاقـش 
موضوعاتـی  پیرامـون  مـوری  و  میـچ  گفت وگوهـای 
مـرگ،  حسـرت ها،  و  افسـوس ها  جهـان،  همچـون 
خانـواده، ازدواج و بخشـش در ایـن کتـاب جمـع آوری 

شـده اسـت.

کتاب سه شنبه ها با موری
میچ آلبوم

پیام ما
سال گذشته در چنین روزی به 

متوقف کردن فروش اورانیوم غنی 
سازی شده و آب سنگین پرداخته است. همچنین به موضوع 
توسعه گردشگری شمال غرب ایران با ژاپن نیز پرداخته و به 
مساله ساخت سد السک و اعتراضات فعاالن محیط زیستی 

نسبت به آن پرداخته است.

سال گشت

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

لغو كاپيتاالسيون در ايران
ارديبهشـت   ۱9(  ۱9۲7 سـال  مـي  مـاه  نهـم 
از  و  لغـو شـد  ايـران  ۱3۰۶( كاپيتاالسـيون در 
۱9 ارديبهشـت ۱3۰7 )درسـت يـك سـال بعـد( 
حتـي در مـورد كشـورهاي كاملـة الـوداد هـم با 
اثـر گرديـد. )كاپيتاالسـيون بـه معنـای تسـليم 
اسـت و در اصطـاح قضايـي به مفهـوم قضاوت 
كنسـولیـ  محاکمـه و مجـازات متهم در کشـور 

خـود، بـه جـای محـل وقوع جـرم(.
     ايـن امتيـاز را دولـت قاجاريـه بـه پـاره اي 
ازدولتهـا داده بـود و بـه ايـن ترتيب قسـمتي از 
حاكميـت ملـي را واگذار كرده بود. رسـيدگي به 
جرائـم محلـي و مجـازات متّخلـف تكليـف يك 
دولت حاكم مسـئول در برابر اتباع كشـور اسـت 
و از تكليـف نمـي تـوان گذشـت و آن را واگـذار 

كـرد. تکلیـف از حق جداسـت.

كاپيتاالسـيون از دهـه ۱34۰ بـه صـورت محدود 
در مـورد پـاره اي از اتباع آمريـكا در ايران، برغم 
مخالفـت هـا و اعتـراض هـاي فراوان بـار ديگر 

به اجـرا در آمـده بود.

ايـران و سـپاه ایـران حبشـی ها 
را از یمـن بیـرون کرد ، درسـي از 
تاريـخ ايـران بـراي همـه اعصار و 

ملل همـه 
دومیـن هفتـه ماه مـی سـال 570 ميادي یک 
سـپاه ارتـش امپراتـوری ایـران بـه فرماندهـی 
ژنـرال »وهـرز ديلمـي« از خلیـج فـارس و بـا 
و  نيـرو  ايـن  افـراد  رسـید.  یمـن  بـه  کشـتی 
درخواسـت  بـه  سیسـتانی  و  کرمانـی  عمومـا 
وقـت  تصمیـم شـاه  بـه  يمـن،  قبايـل  سـران 
دولت ساسـاني ايران ـ »خسـرو انوشـيروان به 

يمـن فرسـتاده شـده بودند تـا ارتش اشـغالگر 
حبشـه )اتیوپـی( را از آنجـا براننـد.

     سـپهبد »وهـرز« پـس از پيـاده شـدن در 
يمـن متوجـه شـد كـه شـمار نيـروي اشـغالگر 
حبشـي )بـه فرماندهـی ابرهـه( بيـش از سـه 
كسـب  از  پـس  وي  اوسـت.  رزمنـدگان  برابـر 
اطـاع از شـمار نيـروي حبشـي هـا خطـاب بـه 
سـربازان خـود گفـت: مـا به اينجـا آمـده ايم تا 
متجـاوز را بشـكنيم و برانيـم. ما براي شكسـت 
خـوردن، به اسـارت درآمـدن، شـكنجه و تحقير 
شـدن و بـه صـورت بـرده در بـازار بـه فـروش 
رفتـن نيامـده ايـم. براي يك سـرباز، مـردن در 
ميـدان نبـرد به مراتـب بهتر از اسـارت و تحقير 
و عمـري بردگـي اسـت. نيـاكان مـا ايـن را مي 
دانسـتند كه تسـليم شـدن سـرباز ايراني را منع 

اكيـد كـرده اند. 

وان + وان میلیون
نمایشگاه گروهی

جمعه ۱9 اردیبهشت ۱399 تا جمعه ۲ خرداد ۱399

نمایشگاه
آنالین

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

نوبت اول آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره ب/99/4-۵2

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید کابل زمینی با عایق و روکش ترموپالستیک و کابل افشان با هادی مس را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰99۰۰۵9۶۳۰۰۰۰۰۴ برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار در سامانه تاریخ 99.۲.۲۰ می باشد.
مبلغ برآورد: ۳.۷۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۱۸۸.۴۰۰.۰۰۰ریال به صورت ضمانت نامه بانکی شرکت در )فرایند ارجاع کار( در وجه شرکت آب و فاضالب استان کرمان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 99.۲.۲۰ لغایت 99.۲.۲۵

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱9 روز پنج شنبه تاریخ 99.۳.۸
آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( : به صورت حضوری ساعت ۱۲ روز پنج شنبه مورخ 99.۳.۸ به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان کرمان می باشد.

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰ روز شنبه تاریخ 99.۳.۱۰
محل تامین اعتبار: اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید و سررسید ۱۴۰۱.۳.۱۸

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 
آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان تلفن: ۰۳۴-۳۳۲۲۲9۶۰

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضوریت در سامانه : مرکز تماس ۰۲۱۴۱9۳۴
دفتر ثبت نام: ۸۸9۶9۷۳۸ و ۸۵۱9۳۷۶۸

ــی ۱7۲۵ ــماره پیاپ ــانزدهم      ش ــال ش ــت ۱399     س ــنبه ۲۰ اردیبهش  ش

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. 

توزیع:موسسه اطالعات  )02129999(
چاپ تهران: ایرانیان  )02155275770(

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

@payamema
@payamema www.payamema.ir
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