
ادغام بانک های نظامی چه نفعی برای مشتریان بانک دارد؟

زنگ خطر بحران غذا برای کشورهای وابسته به واردات سیستان و بلوچستان در صدر 
مبارزه با ملخ صحرایی

پرونـده ادغـام بانک هـای وابسـته بـه نیروهای مسـلح 
کـه طبـق گفتـه رئیـس کل بانـک مرکـزی روزهـای 
پایانـی خـود را سـپری می کنـد، بـا ارائـه خدمـات بهتر 
بـه مشـتریان، کنتـرل و تزریـق آرامش به پـول و بهبود 
وضعیـت سـود سـپرده و سـود بیـن بانکـی، منافـع و 
سـهولت هایی را بـرای مـردم در ارتباطـات بانکـی ایجـاد 

می کنـد.
بـه گـزارش ایسـنا، پـروژه ادغـام بانک هـای وابسـته 
بـه نیروهـای مسـلح در بانـک سـپه، از بیـش از یـک 
سـال پیـش کلیـد خـورده و در ایـن مدت نیـز اقدامات 
مقدماتـی آن در حـال انجـام بـوده کـه در پـی آن ادغام 
بانک هـای انصار، قوامین، حکمـت ایرانیان، مهر اقتصاد 
و موسسـه مالـی و اعتبـاری کوثـر در بانـک سـپه از 
ماه های پایانی سـال ۱۳۹۷ آغاز شـد و در سـال گذشـته 
نیـز، در تابلـوی ایـن بانک هـا عبـارت وابسـته بـه بانک 

سـپه درج شـده اسـت.
در این زمینه، مدیرعامل بانک سـپه در روزهای گذشـته 
از نزدیـک شـدن ماموریـت ملـی ادغـام بـه ایسـتگاه 
پایانـی خـود خبـر داد و گفت که تمام ارکان بانک سـپه 
آمـاده برگـزاری مجامـع نهایـی ادغام چهار بانـک و یک 

موسسـه مالی وابسـته به نیروهای مسـلح اسـت.

بـه گفتـه وی، بـا توجه بـه اقدامات صـورت گرفته انتظار 
داریـم در صورت کسـب مجوز از مراجـع ذی ربط تا پایان 
اردیبهشـت مـاه حداقـل دو بانـک از مجمـوع بانک ها و 
موسسـه مالـی وابسـته بـه نیروهـای مسـلح رسـما به 

بانک سـپه ملحق شـوند.
عـاوه برایـن پـس از آن رئیـس کل بانـک مرکـزی 
بـه  وابسـته  بانک هـای  ادغـام  کـه  کـرد  اعـام  نیـز 
نیروهـای مسـلح در هفته هـای آینـده نهایـی می شـود 
و پیگیری هـای ایسـنا مشـخص کـرد کـه دو بانکـی که 
قـرار اسـت تـا پایـان اردیبهشـت بـه بانک سـپه ملحق 
شـوند، بانک هـای حکمـت ایرانیـان و قوامین اسـت که 
کارهـای ارزش گـذاری دارایی هـای آن ها تقریبـا به پایان 

رسـیده اسـت.
بانک هـای مهـر اقتصـاد و انصـار و موسسـه مالـی کوثر 
نیـز پـس از انجـام ارزش گـذاری دارایی هـا توسـط قـوه 
بانـک سـپه ملحـق می شـوند، در واقـع  بـه  قضاییـه 
زیرسـاخت های ادغـام ایـن بانک ها فراهم شـده و برای 
الحـاق بـه بانـک سـپه در انتظـار ارزش گـذاری دارایی ها 
هسـتند کـه به نظـر می رسـد این بانک هـا نیـز در آینده 
نـه چنـدان دور بـه بانـک سـپه ملحـق و پـروژه ادغـام 

نهایی شـود.

همچنیـن، رئیـس کل بانـک مرکـزی در جدیدتریـن 
اظهـارات خود دربـاره ادغام بانک های نظامی از رسـیدن 
پرونـده ادغـام بانکی بـه مراحل پایانی خبـر داد و گفت: 
بـا تصمیماتـی کـه در جلسـه سـتاد ادغام ایـن بانک ها 
انجام شـد، مجامـع ادغام ایـن بانک ها برگـزار و پرونده 

مهم تریـن ادغـام بانکی بسـته خواهد شـد.
اکنـون ایـن پرونـده طبـق اعام بانـک مرکـزی با هدف 
متمرکـز کـردن توانمنـدی و ظرفیـت  بانک هـای انصـار، 
قوامیـن، حکمـت ایرانیـان، مهـر اقتصـاد و مؤسسـه 
اعتبـاری کوثـر در قالـب یـک بانـک واحـد بـا ثبـات و 
کارآمدتـر و بـه منظـور ارائـه خدمـات بهتـر بـه خانـواده 
نیروهـای مسـلح و عمـوم مـردم، بـه مرحلـه پایانـی 
خـود نزدیـک شـده اسـت.عاوه بـر مـوارد ذکـر شـده، 
طبـق گفتـه همتـی در طـول ماه هـای گذشـته و در پـی 
ادغـام، بـا نظـارت بانک مرکزی و تدبیـر و راهبری خوب 
مدیریت بانک سـپه، اصاحات خوبی خصوصا در منابع 
و مصـارف بانک هـای ادغـام شـده انجـام شـده کـه بـه 
آرامـش فعلـی پـول کمـک خوبـی شـده اسـت و ادغام 
ایـن نـوع بانک هـا از جملـه مـواردی اسـت کـه بـر روند 
کنونی سـود سـپرده ها و سـود بین بانکی تاثیر گذاشته 
تـا بانک هـا از سـود سـپرده ۱۵ درصـدی تمکیـن کننـد.

اگـر کشـورهای تولیدکننـده از تـرس کمبـود داخلـی 
زنجیـره صـادرات غـذا را قطـع کننـد، جنـگ غذایـی 
شـکل می گیـرد کـه بـرای دنیـای فقیـر، ویران کننده 

بود. خواهـد 
 آسـیب های ویرانگـر بحـران ویـروس کرونـا، روز بـه 
روز بیشـتر خود را نشـان می دهـد. »زنجیره غذایی« 
و اختـال در تامیـن غـذا، حـاال بـه بزرگتریـن بحران 
بـرای صدهـا میلیون نفـر از مردم جهان تبدیل شـده 

است. 
از  می نویسد:»بسـیاری  اکونومیسـت  نشـریه 
زنجیره هـای تامیـن غـذا بـه دلیـل کوویـد-۱۹ از هم 
ایـن حـال، هنـوز مهم تریـن  بـا  گسـیخته اسـت. 
بخش هـای حیاتی سیسـتم غـذای جهانـی، مقاوم 
هسـتند. از آنجایی که در سـال های اخیر کشـورهای 
وابسـته  واردات  بـه  غـذا  تامیـن  بـرای  بیشـتری 
شـده اند، بعضی کارشناسـان نگرانند که اختال فعلی 
می توانـد بحـران غـذای سـال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ را تکـرار 
کنـد. زمانـی کـه قیمت ها افزایـش یافتنـد، دولت ها 
بـه وضعیـت  نفـر  وحشـت کردنـد و ۷۵ میلیـون 

گرسـنگی رسـیدند.« 

سـازمان ملـل متحـد و برنامه غـذای جهانـی نیز در 
روزهـای اخیـر بارها نسـبت به وضعیتی کـه می تواند 

به تـراژدی گرسـنگی بیانجامد، هشـدار داده اند. 
بـر اسـاس گـزارش برنامـه غـذای جهانی وابسـته به 
سـازمان ملـل متحد، شـمار کسـانی که از گرسـنگی 
رنـج می برنـد، ممکـن اسـت کـه دو برابـر شـود و از 
۱۳۵ میلیـون نفـر در سـال ۲۰۱۹ بـه بیـش از ۲۵۰ 

میلیـون نفـر در سـال ۲۰۲۰ افزایـش یابـد. 
در ایـن شـرایط، کشـورهای وابسـته بـه واردات مـواد 
غذایـی، بیشـترین آسـیب را می بیننـد. »ماکسـیمو 
تـوره رو«، اقتصـاددان ارشـد و معـاون مدیـر بخـش 
می گویـد:  فائـو  اجتماعـی  و  اقتصـادی  توسـعه 
»کشـورهای واردکننده مواد غذایی، تاثیر شـدیدی از 

اختـال عرضـه خواهنـد دیـد.« 
بـر اسـاس پیش بینـی فائـو، با تاثیـر عمیـق بحران 
کوویـد-۱۹ روی زنجیـره عرضـه اقتصـاد جهانـی، ٨٠ 
میلیـون نفـر در کشـورهای واردکننـده مـواد غذایـی 

احتمـاال بـدون غـذا خواهنـد ماند. 
پیـش از ایـن نیـز ۱۳ سـال پیـش، جهـان بحـران 
گرسـنگی را تجربـه کـرد امـا دربـاره وضعیـت فعلـی 

اکونومیسـت می نویسـد:»در واقـع، جهـان حاال جای 
بهتـری اسـت: ارزش بورس بـاال و قیمت نفت پایین 
اسـت. اما بسـیاری از مردم در رنج و مشقت هستند 
و احتمـاال تعـداد بسـیار بیشـتری نیـز به ورطـه رنج 
کشـیده خواهند شـد. نـه به این دلیل کـه کمبود غذا 
وجـود دارد؛ بـه ایـن دلیل کـه آن ها تمام درآمدشـان 
را از دسـت داده انـد. کشـاورزان بـه دلیل کمبـود نیرو 
یـا تقاضـای تجـاری، کمتـر تولید می کننـد. پرداخت 
اعتباری، که جریان غذا وابسـته به آن اسـت، بسـیار 
کـم می شـود. و دولت هـا بـا تـرس کمبـود، ممکـن 
اسـت که صـادرات غذا را محدود و انبارهایشـان را پر 
کننـد.« در چنیـن شـرایطی، اوضاع برای کشـورهای 
واردکننـده غـذا بغرنـج خواهـد شـد. بر اسـاس این 
تحلیـل، کشـورهای تولیدکننـده و صادرکننـده مـواد 
غذایـی بـه دلیـل تـرس از کمبـود داخلـی جریـان 
تجـارت را قطـع می کننـد و بـه نوعـی به احتـکار غذا 
روی می آورنـد. اکونومیسـت دربـاره ایـن سـناریوی 
هشـدار  آینـده  ماه هـای  و  هفته هـا  در  احتمالـی 
می دهد:»یـک جنـگ غذایـی بـرای همـه احمقانـه 
اسـت امـا بـرای دنیـای فقیـر، ویران گـر خواهـد بود.« 

سـخنگوی سـازمان حفـظ نباتـات بـا اعـام اینکـه 
تـا کنـون بیشـترین سـطح مبـارزه بـا آفـت ملـخ 
صحرایـی در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و در 
سـطحی بالغ بر ۷۵ هزار و ۲۹۵ هکتار انجام شـده 
اسـت، گفـت: پیش بینی می شـود در روزهـای آتی 
حجـم گسـترده ای از ملخ های صحرایی وارد کشـور 
شـوند.محمدرضا میـر در گفت وگـو با ایسـنا، با بیان 
اینکـه هفـت اسـتان جنوبی کشـور مشـغول مبارزه 
بـا ملـخ صحرایـی هسـتند، اظهـار کـرد: در اسـتان 
سیسـتان و بلوچستان در سـطحی بالغ بر ۷۵ هزار 
و ۲۹۵ هکتار، اسـتان هرمزگان در سـطحی بالغ بر 
۴۷ هزار و ۸۹۳ هکتار، در اسـتان بوشـهر ۲۹ هزار و 
۳۲۰ هکتار، در اسـتان فارس ۱۹ هزار و ۳۶۰ هکتار، 
در منطقـه جنـوب کرمـان ۱۲ هـزار و ۷۷۰ هکتار ، در 
اسـتان خوزسـتان ۶ هـزار و ۱۷ هکتـار و در اسـتان 
خراسـان جنوبـی در سـطحی بالغ بـر ۴ هـزارو ۵۰۰ 
هکتـار بـا آفت ملـخ صحرایی مبارزه شـده اسـت.

وی ادامـه داد: مجمـوع کل مبـارزات بـا آفـت ملـخ 
صحرایـی در ایـن هفـت اسـتان ۱۹۵ هـزار و ۱۵۵ 

هکتـار تـا به امـروز اسـت و خوشـبختانه هیچگونه 
خسـارت و ضـرر و زیانـی بـه باغـات و مـزارع وارد 
نشـده است.سـخنگوی سـازمان حفـظ نباتـات بـا 
اشـاره بـه اینکه هنوز بـه مرحله پیک مبـارزه با این 
آفـت نرسـیده ایم، گفـت: پیش بینی می شـود طی 
۵ تـا ۱۰ روز آینـده حجـم وسـیعی از ایـن ملـخ هـا 
وارد کشـور شـوند.وی در ادامـه تصریح کرد: سـطح 
مبـارزه بـا آفت ملـخ صحرایـی تاکنون کمتـر از ۲۰۰ 
هـزار هکتـار اسـت و پیش بینی می شـود امسـال 
سـطح مبـارزه بـه یک میلیـون هکتار برسـد. یعنی 

تـا پایـان مبـارزه هنـوز راه زیـادی در پیش اسـت.
میـر بـا بیـان اینکـه مبـارزه با ملـخ هـای صحرایی 
نسـبت به سـال گذشـته در مدت مشـابه ۲.۵ برابر 
افزایـش یافتـه اسـت، گفت: ریزش ملـخ ها تا تیر 
مـاه ادامـه خواهـد داشـت و بعـد از تیـر ایـن رونـد 
کاهشـی مـی شـود. همچنیـن تـا تیـر ماه بـا این 
آفـت مبـارزه مـی شـود  و لکه گیری نیز تا شـهریور 

مـاه ادامـه خواهد داشـت.
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رعایــت نکــردن ســبک زندگــی کرونایــی، یعنــی بدتــر شــدن 
ــردم.  ــف وســیعی از م ــار شــدن طی ــی و بیم ــت زندگ وضعی
کرونــا نشــان داده اســت کــه هیــچ   دل خــوش بــه آمــدن 
تابســتان بودیــم تــا گرمــای هــوا، گرونــا را از پــا دربیــاورد امــا 
ــاب  ــن حرف هاســت کــه ت ــا جــان ســخت تر از ای ــا کرون گوی
گرمــا را نیــاورد. ســوری عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی شــهید بهشــتی می گویــد:» ویــروس کرونــا نســبت 
بــه تغییــرات درجــه حــرارت چنــدان حســاس نیســت. 
تحقیقــات نشــان داده ویــروس تــا دمــای ۶۰ درجــه ســانتی 
ــود کــه  ــدوار ب ــد امی ــن نبای ــد، بنابرای ــده می مان ــز زن گــراد نی
بــا پنــج یــا ۱۰ درجــه گــرم شــدن هــوا در وضعیــت اپیدمــی 

تغییــر چندانــی حاصــل شــود.«
ــا،  ــودی کرون ــرای ناب ــر ب ــد بش ــا امی ــد تنه ــر می رس ــه نظ ب
ســاختن واکســن اســت. تــا زمانــی کــه واکســن از راه نرســد 
ــا ســوخت و ســاخت. ممکــن اســت ســاخت  ــا کرون ــد ب بای
ــن مــدت  ــا بیشــترطول بکشــد، در ای واکســن یــک ســال ب
ــال را در  ــک س ــود ی ــا می ش ــد؟ آی ــه کنن ــد چ ــان ها بای انس
ــه نظــر  ــا می شــود زندگــی را تعطیــل کرد؟ب ــد؟ آی ــه مان خان
ــا  ــه ســمت هــم زیســتی مســالمت آمیــز ب می رســد بایــد ب
کرونــا برویــم. بایــد بپذیریــم کــه کرونــا فعــا هســت و مــا 
ــا و  ــه خانه ه ــود آن را ب ــتی راه نف ــا بهداش ــا رفتاره ــد ب بای

ــم. ــان بگیری محــل کارم
ــا بخشــی از  ــر کرون ــه دیگ ــن نتیجــه برســیم ک ــه ای ــد ب بای
زندگــی ماســت و رســم و رســوم زندگــی خــود را دارد. مثــا 
در زمســتان آدم هــا لبــاس گــرم می پوشــند و یــا درتابســتان 

ــد. ــد هــوا را تحمــل کنن لباس هــای ُخنــک کــه بتوانن
در زمانــه کرونــا هــم بایــد بپذیریــم کــه وقتــی از خانــه خــارج 
می شــویم از ماســک و دســتکش اســتفاده کنیــم. بایــد 
ــا آدم هــا  ــه اجتماعــی را در برخــورد ب ــم کــه فاصل ــول کنی قب

رعایــت کنیــم.
رعایــت نکــردن ســبک زندگــی کرونایــی، یعنــی بدتــر شــدن 
ــردم.  ــف وســیعی از م ــار شــدن طی ــی و بیم ــت زندگ وضعی
کرونــا نشــان داده اســت کــه هیــچ تعارفــی بــا مــردم نــدارد. 
بــرای او پولــدار و فقیــر، جهــان اولــی و جهان ســومی، ســفید 
و ســیاه نــدارد، هــر جامعــه ای او را جــدی نگیــرد بایــد خــود را 
آمــاده بحران هــای جــدی در عرصــه ســامت و اقتصــاد کنــد.
آنهایــی کــه می تواننــد در خانــه بماننــد، بایــد در خانــه بماننــد. 
ــه  ــی ب ــه نان ــا لقم ــوند ت ــارج  می ش ــه خ ــه از خان ــی ک آنهای
دســت بیاورنــد بایــد پروتکل هــای بهداشــتی را رعایــت کننــد. 
در عصــر کرونــا مــا هــم وظیفــه حفــظ جــان خــود را داریــم 
ــا، ویروســی  هــم وظیفــه مراقبــت از ســامت دیگــران. کرون
اســت کــه جمعیــت را دوســت دارد و از هــر اجتماعــی 

اســتقبال می کنــد.
ــم  ــد از تمــام رفتارهــای پرخطرمــان بگذری ــن دوران بای در ای
تــا بــه ســامت جامعــه خدشــه وارد نشــود. در عصــر کرونــا، 
بیشــتر بایــد فردگــرا باشــیم و از تجمــع جلــو گیــری کنیــم. 
حتمــا بــا پایــان کرونــا بــه زندگــی عــادی بــاز خواهیــم گشــت 

امــا تــا آن زمــان بایــد کرونایــی زندگــی کنیــم.
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تصویب اساسنامه صندوق 
توسعه صنایع دستی

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی گفت: دولت به 
موجب قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعاالن 

صنایع دستی  اساسنامه صندوق توسعه را به تصویب رساند.
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ما را در تلگرام 
۱9 تا  28دنبال کنید

دلهره های شاخص یک میلیونی 
کوچ نقدینگی به سمت بازار پرریسک بورس که با چراغ سبز دولت همراه شده 

نگرانی هایی را برای کارشناسان اقتصادی به همراه داشته است

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت البـرز از تخریـب 
دیـواره تـاالب صالحیـه نظرآبـاد خبـر داد و بـا بیـان 
از بدتریـن روزهـای کاری مـن  اینکـه امـروز یکـی 
دیـواره   تخریـب  از  پـس  متأسـفانه  اسـت، گفـت: 
تـاالب، آب به سـمت کانـال زهکش مجـاور که بدون 
پیوسـت زیسـت محیطـی کشـیده شـده بـود رفته و 
۸۰ درصـد آب تـاالب تخلیـه و بـه سـمت رودشـور و 

دریاچـه نمـک رفتـه اسـت.
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گرد و خاک 
استان های غربی 

منشا خارجی دارد
در پی خیرش گرد و خاک در برخی 
استان های غربی کشور در چند روز 
اخیر، مدیرکل پیش بینی و هشدار 

سریع سازمان هواشناسی ضمن 
بیان اینکه منشا گرد و خاک در 

استان های مرزی غرب کشور خارجی 
است، گفت: پیش بینی می شود که 

این شرایط تا امروز )2۱ اردیبهشت( 
ادامه داشته باشد.

کشف 2۰ کتیبه جدید 
در نقش رستم

در پی کاوش و بررسی های بیشتر 
در نقش رستم، کارشناسان این 

مجموعه موفق به کشف 2۰ کتیبه 
جدید بر فراز کوه حسین شدند.
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یادداشت  مهمان
مصطفی داننده

تهران
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مدیرکل حفاظت 
محیط زیست البرز:از 
تخریب دیواره  تاالب، آب به 
سمت کانال زهکش مجاور 
که بدون پیوست زیست 
محیطی کشیده شده بود 
رفته و ۸۰ درصد آب تاالب 
تخلیه و به سمت رودشور و 
دریاچه نمک رفته است

روزغمانگیز
تاالبصالحیه
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 پیام
سیاست

ورود دو فاسد به مجلس بهتر از بازماندن دهها اصلح است
 نماینده تهران در مجلس شورای اسامی در نامه ای به دبیر شورای نگهبان نوشت: این تفکر را که همه مراحل انتخاب را شما 
باید انجام دهید، از سر خود بیرون کنید، بخشی از انتخاب را هم به عهده مردم بگذارید. فرضا دو نفر فاسد وارد مجلس شوند 
بهتر از آن است که دهها اصلح از ورود به مجلس باز بمانند؛ امیدوارم در روش خود تجدید نظر کنید.
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دلهره های شاخص یک میلیونی 
کوچ نقدینگی به سمت بازار پرریسک بورس که با چراغ سبز دولت همراه شده نگرانی هایی را برای 

کارشناسان اقتصادی به همراه داشته است

مـردم ایـران بـا هـزار و یـک دلهـره سـال 
جدیـد را در قرنطینـه نصـف و نیمـه آغـاز 
کردنـد. در روزهایـی کـه بیم  هـای فراوانی 
و امیـد ناچیـزی بـه آینـده داشـتند. تـه 
مانـده خوشـی نـوروز را هـم کوویـد ۱۹ در 
سـینه ایرانیـان حبـس کـرد تـا خسـته از 
۹۸ پـر مصیبـت دل بـه جـاده مبهـم ۹۹ 

. نند بز
سـالی که با نـام جهش اقتصادی شـروع 
شـد امـا فعـا آنچـه کـه جهـش قیمت ها 
را شـاهد هسـتیم. سیاسـت  های دولـت 
امـا فعـا بـر بـورس متمرکز شـده اسـت. 
رهبـری امـا در همیـن ۵۰ روز گذشـته از 
سـال جدید تـاش می کند مسـیر جهش 
تولیـد  تقویـت  مسـیر  از  را  اقتصـادی 

داخلـی ترسـیم کند.
ایرانیـان از سـویی روزانـه شـاهد افزایش 
هسـتند.  خودروهـا  قیمـت  چشـمگیر 
برخـی هنـوز بـه همیـن بـازار خـودرو دل 
ایـران  در  خـودرو  معتقدنـد  و  بسـته اند 
حفـظ  بـرای  پـس  نیسـت.  بشـو  ارزان 
تمـام سـکه های شـانس  سـرمایه خـود 
خـود را در رکاب خـودرو گذاشـته اند. صف 
ایـران   ۹۹ سـال  فـروش  پیـش  اولیـن 
خـودرو خـود گواهـی بـر ایـن ادعـا بـود. 
ناامیـد  دالر  بـازار  از  امـا  دیگـر  برخـی 
شـد ه اند و ارزهـای پس انـداز شـده را بـه 
پـای سـیگنال های بـورس ریختنـد. ایـن 
شـده اند.  خطرناکـی  بـازی  وارد  یعنـی 
بـازاری کـه پرریسـک اسـت و اهـل فـن 

اسـت. لغزنـده  بـورس  جـاده  گفته انـد 

امـا مردمـی که نگـران جا مانـدن از  قطار 
بـی ارزش شـدن سـرمایه  شـان هسـتند 
دل بزرگـی دارنـد و بـا حداکثر سـرعت به 
خیابـان بـورس وارد شـده اند. دولـت هـم 
چـراغ سـبز داد. چـراغ سـبزی که شـتابی 
بـازار  بـه  نقدینگـی  ورود  بـه  دوچنـدان 

داشت.  سـرمایه 
امـا آیـا دولـت تـا آخـر ماجـرا پـای ایـن 
سیاسـت می ایسـتد؟ آیـا وقتـی کـه آن 
می رسـد  فـرا  شـاخص  ریـزش  صبـح 
دولـت مسـتقر حاضـر اسـت از سیاسـت 

دولـت کنونـی دفـاع کنـد؟ 
و  اسـت  خـود  پایانـی  سـال  در  دولـت 
امیـدی  دارد.  قـرار  اقتصـادی  بحـران  در 
دریافـت  آرزوی  کـه  نداشـت  نفـت  بـه 
مالیـات را هـم از دسـت داد. حـاال تمـام 
در  سـرمایه گذاری  بـرای  دولـت  تـاش 
بـورس اسـت تـا سـال آخـر عمـر خـود 
کارشناسـان  زمینـه  ایـن  در  بگذرانـد.  را 
نظـرات متفاوتـی دارنـد. در ادامـه گزارش 

بخوانیـد. را  رابطـه  ایـن  در  کارشناسـی 
رشـد جهشـی شـاخص بـورس علی رغـم 
موانعـی همچـون خسـارت های ناشـی از 
شـیوع کرونـا و افت نـرخ نفـت، همچنان 
قلـه  فتـح  آسـتانه  در  و  داشـته  ادامـه 
یـک میلیـون واحـدی قـرار دارد. هرچنـد 
ایـن رشـد شـاخص و کـوچ نقدینگـی بـه 
بـازار سـرمایه در طـول تاریـخ چنـد دهـه 
بورس ایران مثبت و بی سـابقه اسـت، اما 
نگرانی هایـی نیـز در بـاره تبعـات احتمالی 

آن وجـود دارد.
تومـان  میلیـارد  هـزار  هـزار  دو  گویـا 
سـرگردانی  سـال ها  از  پـس  نقدینگـی 
راهـی یافتـه کـه به تـورم ختم نمی شـود. 
در طـول بیـش از یک سـال گذشـته بازار 

بـرای  قـدری  حریـف  توانسـته  سـرمایه 
بازارهـای مـوازی از جملـه مسـکن، طـا، 
سـکه، خـودرو ... باشـد و امـروز البتـه به 
کمـک تبلیغـات بی سـابقه حاکمیتـی بـه 
بازارهـای سـرمایه گذاری  اولیـن  از  یکـی 
تبدیـل شده اسـت به طوری کـه ایـن روزها 
صـف دریافـت کـد بورسـی بسـیار طوالنی 
شـده و در ایـن صـف طوالنـی هر قشـری 

از مـردم دیـده می شـود.           
ابتـدای سـال گذشـته شـاخص کل ۱۷۹ 
هـزار واحـد بود اما در پایان سـال با رشـد 
بیـش از ۱۸۶ درصـدی بـه چیـزی حـدود 
پربازده تریـن  و  رسـید  واحـد  هـزار   ۵۱۳
ایـن رشـد  بـود.  ایـران  اقتصـاد  در  بـازار 
جهشـی شـاخص علی رغـم موانـع داخلی 
و خارجـی از جملـه خسـارت های ناشـی 
نفـت،  نـرخ  افـت  و  کرونـا  شـیوع  از 
طـوری کـه  بـه  داشـت  ادامـه  همچنـان 
امـروز شـاخص در آسـتانه فتـح قلـه یک 
میلیـون واحـدی قـرار دارد و ایـن رشـد 
شـاخص و کـوچ نقدینگی به بازار سـرمایه 
در طـول تاریـخ چنـد دهـه بـورس ایـران 

بوده اسـت. بی سـابقه 
طبـق گفته وزیـر اقتصاد؛ روزانـه برای صد 
هـزار نفـر کـد بورسـی صـادر می شـود کـه 
بـه زودی بـا غیرحضوری شـدن صدور کد 
بورسـی ایـن رقـم به یـک میلیـون نفر در 
روز می رسـد. ایـن در حالـی اسـت کـه در 
طـول سـال های گذشـته تنهـا ۱۰ میلیـون 

نفـر کد بورسـی داشـتند.    
طبـق آخریـن گزارش هـا تا سـال گذشـته 
ایـران  بـورس  در  معامـات  کل  حجـم 
بالـغ بـر ۹۸۰ هـزار میلیـارد تومـان یعنـی 
نزدیـک به هـزار هـزار میلیارد تومـان بود. 
شـامل  سـرمایه  بـازار  ارزش  همچنیـن 

۲۳۰۰ هـزار  فرابـورس حـدود  و  بـورس 
میلیـارد تومـان بـود که نسـبت بـه ۶۳۰۰ 
هـزار میلیـارد تومـان کل تولیـد ناخالص 
ملـی کشـور بیـش از ۳۳ درصـد ارزش 

داشـت.
امسـال  سـرمایه  جـذب  رونـد  ایـن 
گرفـت.  خـود  بـه  بیشـتری  سـرعت 
براسـاس آنچه کـه کارشناسـان و فعاالن 
بـازار سـرمایه می گوینـد، کل سـرمایه ای 
کـه سـال گذشـته جـذب بـازار سـرمایه 
شـد امسـال تنهـا در ۲۴ روز کاری وارد 
بـورس شـده  و در ایـن مـدت بیـش از 
۲۷ هـزار میلیـارد تومـان در ایـن بـازار 
دلیـل  امـا  شده اسـت.  سـرمایه گذاری 
ایـن اسـتقبال بی سـابقه آحـاد مـردم از 
پیچیده تریـن بـازار ایران چیسـت و چرا 

در حالـی کـه اغلـب مـردم تـوان تحلیـل 
بـورس را ندارنـد بـاز هـم ترجیـح دادنـد 
سـرمایه خـود را از محل امنـی مانند بانک 
وارد بـازار پرریسـک بـورس کننـد. عده ای 
از کارشناسـان ضمن خطرنـاک بودن این 
هجـوم نقدینگـی بـه بـورس، دالیـل مهـم 
آن را تبلیغـات دولتـی و رکـود در بازارهای 

می داننـد. مـوازی 

دالیل کوچ نقدینگی به بورس
بـازار  مهـم  بسـیار  ویژگی هـای  از  یکـی 
سـرمایه نسـبت به سـایر بازارهـای موازی 
ایـن اسـت کـه سـرمایه های خـرد تـوان 
ورود بـه آن را دارنـد. در حالـی کـه افـراد 
بـرای سـرمایه گذاری در بازارهـای مـوازی 
نیـاز بـه پس اندازهـای بزرگی دارنـد اما با 
هـر مقـدار سـرمایه می تواننـد وارد بـورس 
ایـن روزهـا  بنابرایـن اگـر مـردم  شـوند. 
حتـی قـدرت ورود بـه بـازار خودروهـای 
داخلـی را نـدارد، امـا می تواننـد حتـی بـا 

یـک میلیـون تومـان سـهام دار باشـند.
نقدینگـی  هجـوم  مهـم  دالیـل  دیگـر  از 
بـودن  سـبز  سـرمایه،  بـازار  سـمت  بـه 
اسـت.  گذشـته  ماه هـای  طـول  در  آن 
تمـام  شـرایطی کـه  در  حتـی  به طـوری 
مواجـه  ریـزش  بـا  جهانـی  بورس هـای 
کاری  روز   ۱۹ در  ایـران  بـورس  بودنـد، 
ابتـدای سـال بـازده ۴۰ درصـدی داشـت 
کـه ایـن بـه معنـای حمایـت دولتـی از 
ایـن بـازار اسـت و می توانـد نقطـه قـوت 
پس اندازهـای  کـوچ  بـرای  اعتمـادی  و 
حمایت هـای  باشـد.  بـورس  بـه  مـردم 
رییـس  ویـژه  بـه  دولتی هـا  بی سـابقه 
جمهـوری گـواه ایـن سیاسـت حمایتی از 
بـازار سـرمایه اسـت. به طـوری کـه شـاهد 
آن هسـتیم،این روزها»حسـن روحانـی« 
در تمـام سـخنرانی های خـود گریـزی بـه 
بـازار سـرمایه می زنـد و از رشـد ایـن بازار 

دارد. رضایـت  ابـراز 

اجـرای برنامه هایی مانند واگذاری سـهام 
شـرکت های دولتی از طریـق صندوق های 
بـا   )ETF(معامله پذیـر سـرمایه گذاری 
آزادسـازی سـهام  ۲۰ درصـدی،  تخفیـف 
عدالـت، افزایـش عرضه هـای اولیـه، غیـر 
حضـوری کـردن صـدور کـد بورسـی و...
نشـان دهنـده عـزم جـدی دولـت بـرای 
تغییر جهت مسـیر نقدینگی هـای مردمی 

به سـمت بـازار سـرمایه اسـت.    
رکـود  سـرمایه،  بـازار  رشـد  دیگـر  دلیـل 
در  اسـت.  مـوازی  بازارهـای  در  حاکـم 
شـرایطی که معامـات در بازارهـای رقیب 
و سـنتی مانند مسـکن و طا بـه کمترین 
حـد خـود رسـیده، نقدینگـی وارد بـورس 

می شـود.
در ایـن میـان موضـوع قابـل توجـه ایـن 
اسـت کـه هدایـت نقدینگـی بـه سـمت 
و  نیسـت  دولـت  خواسـته  تنهـا  بـورس 
شـاهد آن بودیـم کـه رهبری با آزادسـازی 
سـهام عدالت هـم موافقت کردنـد که این 
اقـدام باعـث تحریـک عرضـه و تقاضا در 
بـازار سـرمایه شـد. بنابرایـن در سیاسـت 
رونـق بـازار سـرمایه شـاهد یکدسـتگی و 
یکپارچگـی بین تمام دسـتگاه ها و نهادها 
هسـتیم و شـرکت های نهادهـای وابسـته 
حاکمیـت هم ماننـد بنیاد مسـتضعفان و 
سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام هم 

امسـال بورسـی می شـوند.

دولت در تبلیغات بورسی، 
ریسک بازار را هم گوشزد کند   

هـر چند کـه در هفتـه گذشـته منتظر یک 
میلیونی شـدن شـاخص کل بازار سـرمایه 
بودیـم امـا ترمـز آن کشیده شـد کـه البتـه 
ایـن هـم باعث ایجـاد صف فروش نشـد 
و همچنـان متقاضیـان برای خرید سـهام 
گذشـته  روز  اینکـه  تـا  بودنـد  صـف  در 

شـاخص بـه یـک میلیون رسـید.
 در ایـن میـان، ولع مردم بـرای خرید هر 

سـهمی از هـر شـرکت و نمـادی موجـب 
ریـزش  دربـاره  جـدی  بسـیار  نگرانـی 
شـاخص اسـت. آنچـه را کـه بسـیاری از 
کارشناسـان و حتی مسـئوالن بـر روی آن 
صحـه می گذارنـد ایـن اسـت کـه حتـی 
اگـر رشـد ارزش سـهام شـرکت ها حبابـی 
نباشـد، انجـام اصـاح قیمـت باعـث افت 
در  اقـدام  ایـن  کـه  می شـود  شـاخص 
نهایـت بـه نفع سـهام داران خـرد و افرادی 
بـازار  وارد  نوسـان گیری  قصـد  بـه  کـه 

نیسـت. شـده اند 
واقعیت این اسـت که بسـیاری از کدهای 
جدید بورسـی تنهـا با هدف نوسـان گیری 
وارد  سـرمایه گذاری کوتاه مـدت  بـرای  و 
ایـن بـازار شـده اند کـه بـرای بازدهـی در 
کوتاه تریـن زمـان تمـام پس انـداز خـود 
ریـزش   . سـهام کرده انـد  بـه  تبدیـل  را 
بـه  قیمت هـا  واقعـی شـدن  و  شـاخص 
معنـای از دسـت رفتـن دارایـی این قشـر 
اعتمـاد  رفتـن  از دسـت  آن  از  مهم تـر  و 
آنهـا بـه دولـت اسـت، چرا کـه ایـن روزها 
دولتی هـا بی وقفـه در حـال تشـویق مردم 
هسـتند  بـورس  در  سـرمایه گـذاری  بـه 
بـدون آنکـه ریسـک ایـن بـازار را بـه آنهـا 

کنند.   گوشـزد 
بـه طـور قطـع مردمی شـدن بـورس، یک 
جریـان خودجـوش نیسـت و پشـت آن 
خواسـت دولـت اسـت چـرا که در شـرایط 
درآمدهـای  کاهـش  بی نفـت،  بودجـه 
شـیوع  دلیـل  بـه  صادراتـی  و  مالیاتـی 
بـازار  مالی هـا  تامیـن  راه   تنهـا  کرونـا 
سـرمایه اسـت. تـا اینجـای کار هـم ایـن 
سیاسـت دولـت غیرعلمـی و غیـر منطقی 
نیسـت امـا نبایـد فراموش کـرد که بورس 
یکـی از پـر ریسـک ترین بازارهـای جهانی 
قبـال  در  نبایـد  و  می شـود  محسـوب 
سـرمایه گذاری مـردم در ایـن بـازار، زیـر 

بـار تعهـد رفـت.   

رئیــس کمیســیون عمران مجلــس گفت: 
متأســفانه در ســال های گذشــته اقدامات 
قابــل قبولــی بــرای تولید مســکن صورت 
نگرفــت، ایــن مســئله موجب شــده که در 
شــرایط کنونــی، کشــور بــا عقــب ماندگــی 
ــه  ــد ک ــه باش ــدی مواج ــون واح ۳ میلی
ایــن میــزان کســری  قطعــا جبــران 
بســیار دشــوار اســت. محمدرضــا رضایــی 
عمــران  کمیســیون  رئیــس  کوچــی 
ــو  ــامی در گفت وگ ــورای اس ــس ش مجل

بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت، 
ــازار مســکن را  رونــد قیمــت گــذاری در ب
افزایــش ارزیابــی کــرد و گفت: متأســفانه 
ایــن پیــش بینــی در ســال گذشــته 
وجــود داشــت کــه بــه علــت کمبــود 
مســکن در کشــور و عــدم رفــع ایــن 
ــت  ــر، قیم ــال اخی ــک س ــکل در ی مش
ــرود و در هفتــه هــای  ــاال ب ــازار ب هــا در ب
اخیــر شــاهد بــروز این مســئله هســتیم.
نماینــده مــردم جهــرم در مجلس شــورای 

ــه داد: متأســفانه در ســال  اســامی ادام
ــی  ــل قبول ــات قاب ــته اقدام ــای گذش ه
ــت،  ــورت نگرف ــکن ص ــد مس ــرای تولی ب
در  ایــن مســئله موجــب شــده کــه 
شــرایط کنونــی، کشــور بــا عقــب ماندگــی 
ــه  ــد ک ــه باش ــدی مواج ــون واح ۳ میلی
قطعــا جبــران ایــن میزان کســری بســیار 
دشــوار اســت. وی تصریــح کــرد: قطعــا 
بــه هــر میزانــی کــه فاصلــه میــزان عرضه 
و تقاضــا بــاال رود، بــه همــان میــزان 
قیمــت هــا در بــازار افزایــش خواهــد 
ــار  ــوان انتظ ــی ت ــن نم ــر ای ــت، بناب یاف
ــکن  ــد مس ــه تولی ــه در عرص ــت ک داش
ــا  ــم، ام ــت بگذاری ــر روی دس ــت ب دس

ــد. ــش نیاب ــا افزای ــت ه قیم

عقب ماندگی 3 میلیون واحدی 
کشور در تولید مسکن

زمان تعیین تکلیف مدیریت 
سهام عدالت تمدید نمی شود

رییــس ســازمان خصوصــی ســازی اعــام کــرد: از مــردم خواهــش می کنیــم 
بــا دقــت دو روش موجــود را مطالعــه کننــد و انتخــاب آن را بــه روزهــای آ خــر 
نگذارنــد چــرا کــه ایــن ســامانه ظرفیــت محــدودی دارد و ایــن مهلــت داده 

شــده هــم بــه هیــچ وجــه تمدیــد نمی شــود.
ــهام  ــازی س ــری آزادس ــتاد راهب ــری »س ــت خب ــح در نشس ــا صال  علیرض
ــن  ــرای تعیی ــت 2٠ روز ب ــهام عدال ــدگان س ــه دارن ــان اینک ــا بی ــت« ب عدال
تکلیــف مدیریــت ســهام خــود فرصــت دارنــد گفــت: دارنــدگان ســهام عدالــت 
ــا  ــتقیم ی ــت مس ــاره مدیری ــه درب ــد ک ــت دارن ــاه فرص ــتم خردادم ــا هش ت

ــد. ــری کنن ــت تصمیم گی ــهام عدال ــتقیم س غیرمس
وی تاکید کرد: این زمان به هیچ وجه قابل تمدید نیست.

ــه از 3٠ روز فرصــت داده  ــان اینک ــا بی رییــس ســازمان خصوصــی ســازی ب
شــده بــرای انتخــاب روش مدیریــت ســهام 1٠ روز آن بــه پایان رســیده اســت 
ــه  ــت دو روش موجــود را مطالع ــا دق ــم ب ــردم خواهــش می کنی ــت:  از م گف
ــامانه  ــن س ــه ای ــرا ک ــد چ ــر نگذارن ــای آ خ ــه روزه ــاب آن را ب ــد و انتخ کنن
ظرفیتــی دارد و ظرفیــت آن محــدود اســت و ایــن مهلــت داده شــده هــم بــه 

ــد نمی شــود. ــچ وجــه تمدی هی

ته
نک

واقعیـت ایـن اسـت کـه بسـیاری از کدهـای جدید بورسـی تنها 
بـا هـدف نوسـان گیری و بـرای سـرمایه گذاری کوتاه مـدت وارد 
ایـن بـازار شـده اند کـه بـرای بازدهـی در کوتاه تریـن زمـان تمام 
پس انـداز خـود را تبدیـل بـه سـهام کرده انـد . ریزش شـاخص و 
واقعـی شـدن قیمت هـا بـه معنای از دسـت رفتـن دارایـی این 
قشـر و مهم تـر از آن از دسـت رفتن اعتمـاد آنها به دولت اسـت، 
چـرا کـه این روزهـا دولتی هـا بی وقفه در حال تشـویق مـردم به 
سـرمایه گذاری در بورس هسـتند بدون آنکه ریسـک ایـن بازار را 

بـه آنها گوشـزد کنند.  
بـه طـور قطـع مردمـی شـدن بـورس، یـک جریـان خودجوش 
نیسـت و پشت آن خواست دولت اسـت چرا که در شرایط بودجه 
بی نفـت، کاهـش درآمدهـای مالیاتی و صادراتی به دلیل شـیوع 
کرونـا تنهـا راه  تامین مالی ها بازار سـرمایه اسـت. تـا اینجای کار 
هـم ایـن سیاسـت دولـت غیرعلمـی و غیـر منطقی نیسـت اما 
نبایـد فرامـوش کرد که بـورس یکی از پـر ریسـک ترین بازارهای 
جهانی محسـوب می شـود و نبایـد در قبال سـرمایه گذاری مردم 

در ایـن بـازار، زیر بار تعهـد رفت. 

گزارش
 پیام ما

سالمتمجلس

تهران پاشنه آشیل کنترل کرونادولت قطعا امسال کسری بودجه دارد
برنامــه،  کمیســیون  رئیــس 
ــس  ــبات مجل ــه و محاس بودج
ــتم  ــا دو سیس ــت ب ــت: دول گف
ســهام  و  دارایی هــا  فــروش 
خــود و پخــش کــردن اوراق بــا اســتفاده از بــازار بــاز 
ــری  ــران کس ــورم و جب ــرخ ت ــش ن ــع افزای ــد مان می توان
رئیــس  تاجگــردون  شــود.غامرضا  امســال  بودجــه 
کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات مجلس، با اشــاره 
بــه گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلــس دربــاره کســری 
ــل  ــه دلی ــی بودجــه ســال 99  ب ــارد تومان ــزار میلی 1٨5 ه
کاهــش قیمــت نفــت گفــت: دولــت قطعــا امســال کســری 
بودجــه خواهــد داشــت و دو فاکتــور در ایــن موضوع بســیار 

تاثیرگــذار اســت.تاجگردون ادامــه داد: درآمدهــای حاصل از 
فــروش نفــت بــه شــدت کاهــش پیــدا کــرده و دیگــر آنکــه 
شــیوع بیمــاری کرونــا هــم در کشــور  بــر ســایر درآمدهــا و 
مســایل اقتصــادی تاثیرگــذار بــوده اســت بنابرایــن دولــت 
ــران کســری  ــرای جب ــژه ب ــد یــک ســری تمهیــدات وی بای
بودجــه امســال در نظــر بگیــرد. وی بــا بیــان اینکــه دولــت 
بــرای جبــران کســری بودجــه دو راه پیــش روی خــود دارد، 
ــت  ــدا بحــث کاهــش هزینه هاســت و دول ــار کــرد: ابت اظه
ــش  ــود را کاه ــای خ ــد هزینه ه ــدود 15 درص ــد ح می توان
دهــد و مابقــی آن هــم فــروش دارایی هــا، توســعه صنــدوق 
دارایی هــا و بورســی اســت کــه بســیار کمک کننــده اســت.

ــت  ــاون کل وزارت بهداشـ معـ
تهـــران  اینکـــه  بیـــان 
آشـــیل  پاشـــنه  می  توانـــد 
ـــت:  ـــد، گف ـــا باش ـــرل کرون کنت
رونـــد خوزســـتان افزایشـــی اســـت و اهـــواز دومیـــن 
ـــوب  ـــین محس ـــزان حاشیه نش ـــر می ـــور از نظ ـــهر کش ش
می شـــود و تمرکـــز مـــوارد افزایـــش بیمـــاری در 
ــی  ــرج حریرچـ ــت. یـ ــواز اسـ ــم در اهـ ــتان هـ خوزسـ
در نشســـت خبـــری کـــه در اســـتودیو ســـامت وزارت 
ــد،  ــزار شـ ــورت ویدئوکنفرانـــس برگـ بهداشـــت و به صـ
ــازمان بهداشـــت  ــه رئیـــس سـ ــور کـ گفـــت: همان طـ
جهانـــی اعـــام کـــرده، دو هـــدف اصلـــی مبـــارزه بـــا 

ویـــروس کوویـــد 19، حفـــظ ســـامت مـــردم، اعـــم 
از جلوگیـــری از مـــرگ و بیمـــاری و حفـــظ معیشـــت 
و اقتصـــاد مـــردم اســـت؛ قاعدتـــًا درصـــدی از عـــدم 
حیـــن  در  بهداشـــتی  دســـتورالعمل های  رعایـــت 
ــن دو  ــض در ایـ ــت و تناقـ ــی رقابـ ــایی ها نوعـ بازگشـ
ــداف  ــزود: اهـ ــد. وی افـ ــاد می کنـ ــم ایجـ هـــدف مهـ
ــردم  ــت مـ ــظ معیشـ ــامت و حفـ ــظ سـ ــی حفـ اصلـ
ــرای  ــه بـ ــایی کـ ــوع بازگشـ ــر نـ ــًا هـ ــت، قاعدتـ اسـ
ـــام  ـــردم انج ـــای اقتصـــادی م ـــن معیشـــت و نیازه تأمی
دســـتورالعمل های  رعایـــت  بـــا  بایـــد  می شـــود، 
ــن   ــد و در عیـ ــن برسـ ــر ممکـ ــه حداکثـ ــتی بـ بهداشـ

نباشـــد. به ســـامت  آسیب رســـان  حـــال، 

با تصویب شـورای عالی هماهنگی اقتصادی مهلت تسـلیم 
اظهارنامـه مالیـات برارزش افـزوده دوره چهارم سـال ۹۸ و 
سررسـید پرداخـت آن بـرای کلیه مودیان مالیاتـی تا پایان 
اردیبهشـت ماه امسـال تعیین شـد.به گزارش پایـگاه اطاع 
رسـانی ریاسـت جمهوری، در جلسه روز شـنبه شورای عالی 
هماهنگـی اقتصـادی کـه بـا حضـور سـران سـه قـوه برگزار 
شـد، پیشـنهاد سـازمان مالیاتی درجهت تسـریع و تسهیل 
درانجـام امـور مودیان مالیاتی تصویب شـد.  براسـاس این 
مصوبـه، مهلـت تسـلیم اظهارنامـه مالیات بـر ارزش افزوده 
دوره چهـارم سـال ۹۸ و سررسـید پرداخـت آن بـرای همـه 

مودیـان مالیاتـی تا پایان اردیبهشـت ماه تعیین شـد.

وزیـر آمـوزش و پـرورش بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح "آجر به 
آجـر" برای سـاخت مـدارس گفت: درباره وضعیت بازگشـایی 
می شـود.  تصمیم گیـری  کرونـا  سـتاد  امـروزدر  مـدارس، 
محسـن حاجی میرزایی با ابـراز اینکه "نگرانیـم در پاییز آینده 
بـاز هـم بـا کرونا مواجه شـویم و این احتمال حتـی اگر اندک 
هـم باشـد بایـد راه حل هـای متنوعی را بـرای پاسـخگویی به 
نیـاز آموزشـی دانش آمـوزان طراحـی کنیـم"، گفـت: یکـی از 
راه حل هـای مهـم مـا اسـتفاده از پیام رسـان "شـاد" اسـت 
کـه البتـه مسـائل و مشـکاتی هـم دارد و به سـرعت آنهـا را 
حـل می کنیـم.وی افـزود:  از مـدارای معلمـان، خانواده هـا و 
دانش آمـوزان سپاسـگزارم و اعـام می کنـم هـر روز وضعیـت 
بهتـری را در "شـاد" خواهنـد داشـت.حاجی میرزایی دربـاره 
مهمتریـن نگرانی هـای خانواده هـا گفـت: یکـی از نگرانی های 
اصلـی خانواده هـا بازگشـایی مدارس اسـت، به آنهـا اطمینان 
می دهـم اصـل بـرای ما سـامت دانش آمـوزان اسـت و کاری 
نمی کنیـم کـه بـا پروتکل های بهداشـتی سـازگار نباشـد، فردا 
جلسـه ای در سـتاد ملـی کرونـا داریـم و دربـاره وضعیـت 

مـدارس تصمیم گیـری می شـود.

 به گفته سـخنگوی شـرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایـران اگرچـه بعـد از زلزلـه تهـران ، تصاویـری از صف هـای 
طوالنـی در برخـی جایگاه هـای سـوخت مشـاهده شـد امـا 
روند مصرف بنزین تغییری چندانی نداشـت و در مقایسـه 
بـا جمعـه هفتـه قبـل تنهـا بـا ۲ میلیـون لیتـر افزایـش به 
۵۷ میلیـون لیتـر رسـید.  »فاطمـه کاهی« روز )شـنبه( در 
گفـت و گـو بـا خبرنـگار اقتصـادی ایرنـا با اشـاره بـه اینکه 
در سـاعات اولیـه وقـوع زلزله تنهـا در برخـی از جایگاه های 
بنزیـن صـف تشـکیل شـد،  گفـت:  مـواردی در غـرب تهران 
و مـواردی نیـز در شـرق پایتخـت بـا صف هـای طوالنـی رو 
بـه رو بودنـد. کاهـی ادامـه داد:  ایـن اعـداد نشـان می دهد 
رونـد مصـرف چندان افزایشـی نبـوده و روال مصرف بنزین 

عادی اسـت.

یک عضو فراکسـیون امید مجلس شـورای اسـامی تاکید 
کـرد: بـا توجـه به شـرایط پیش آمده برای کشـور و سـوابق 
منتخبـان مجلـس یازدهـم، روزهـای سـختی در انتظار این 
مجلـس بـوده و شـرایط ایجـاب می کنـد تـا مدیـری بـا 
تجربـه و کارآمـد بـر مسـند ریاسـت این مجلس بنشـیند.

پروانـه مافـی  بیان کـرد: در دو هفته باقی مانـده از مجلس 
دهـم عمـا امـکان انجـام کار بزرگـی وجـود نـدارد و صرفـا 
بایـد بـه طرح هـا و لوایـح نیمـه کاره رسـیدگی شـود و در 
نهایـت مجلـس را بـه دسـت نماینـدگان دوره بعـد سـپرد. 
امـا مجلـس دهـم در بیـن مجالس ده گانـه بعـد از انقاب 
یکـی از مظلوم تریـن مجالـس بـود، چـرا کـه هـم از جانب 
خودی هـا و طرفدارانـش مـورد هجمـه و حملـه قـرار گرفت 
و هـم از طـرف رقبـا و جناح هـای مقابـل مـورد حملـه بـود.

پایان اردیبهشت؛ سررسید 
مالیات بر ارزش افزوده

امروز برای بازگشایی 
مدارس  تصمیم گیری 

می  شود

مصرف بنزین به ۵۷ 
میلیون لیتر رسید

روزهای سختی پیش  روی 
مجلس یازدهم است



021-88019846

3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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محیط هوا
زیست

گرد و خاک استان های غربی منشا 
خارجی دارد

حمایت ۶۰۰ میلیاردی از پروژه های مدیریت 
سبز دانشگاه ها

گـــرد  خیـــرش  پـــی  در 
برخـــی  در  خـــاک  و 
غربـــی  اســـتان های 
ـــر،  ـــد روز اخی ـــور در چن کش
و  پیش بینـــی  مدیـــرکل 
هشـــدار ســـریع ســـازمان هواشناســـی ضمـــن 
ـــتان های  ـــاک در اس ـــرد و خ ـــا گ ـــه منش ـــان اینک بی
ــت:  ــت، گفـ ــی اسـ ــور خارجـ ــرب کشـ ــرزی غـ مـ
پیش بینـــی می شـــود کـــه ایـــن شـــرایط تـــا 
امـــروز )۲۱ اردیبهشـــت( ادامـــه داشـــته باشـــد.
ــنا  ــا ایسـ ــو بـ ــت و گـ ــان در گفـ ــادق ضیاییـ صـ
بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه گـــرد و خـــاک اخیـــر در 
اســـتان های غربـــی و جنوبـــی غربـــی کشـــور 
منشـــا خارجـــی دارد و از کشـــورهای عـــراق و 
ــار  ــت، اظهـ ــیده اسـ ــران رسـ ــه ایـ ــتان بـ عربسـ
کـــرد: ایـــن گـــرد و خـــاک اســـتان های ایـــام، 

ـــهر  ـــوب بوش ـــدودی جن ـــا ح ـــاه و ت ـــواز، کرمانش اه
ــت. ــرده اسـ ــر کـ ــارس را درگیـ و فـ

وی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن گـــرد و خـــاک و 
کاهـــش کیفیـــت هـــوا تـــا روز )۲۱ اردیبهشـــت( 
ــدید  ــاد شـ ــرد: وزش بـ ــح کـ ــه دارد، تصریـ ادامـ
همـــراه بـــا گـــرد و خـــاک امـــروز بیشـــتر در 
کرمانشـــاه  و  کردســـتان  ایـــام،  اســـتان های 
پیش بینـــی می شـــود و فـــردا ایـــن شـــرایط 
جـــوی در اســـتان خوزســـتان پدیـــده غالـــب 

ــود. ــد بـ خواهـ
ـــه  ـــت ک ـــار روز اس ـــدود چه ـــنا، ح ـــزارش ایس ـــه گ ب
ــوری  ــی کشـ ــوب غربـ ــی و جنـ ــتان های غربـ اسـ
ـــه  ـــوا مواج ـــت ه ـــاک و کاهـــش کیفی ـــرد و خ ـــا گ ب
شـــده اند و بـــه دلیـــل ایـــن شـــرایط جـــوی 
ادارات دولتـــی در برخـــی از ایـــن اســـتان ها بـــا 

تاخیـــر ســـه ســـاعته آغـــاز بـــه کار کرده انـــد.

معـاون اداری، مالـی و مدیریـت 
منابـع وزارت علـوم بـر ضـرورت 
تقویـت  و  ایجـاد  بـه  کمـک 
دانشـگاه ها،  در  سـبز  مدیریـت 
و  پژوهشـی  آموزشـی،  مراکـز 
پارک هـای علـم وفنـاوری تاکید کرد و گفت: در سـال ۱۳۹۸ 
پروژه هـای بسـیاری در حوزه هـای مختلـف مدیریـت سـبز 
بـا مبلـغ بالـغ بـر ۶۰۰ میلیـارد ریال مـورد حمایـت و تأمین 

اعتبـار قـرار گرفـت.
 دکتـر محمدتقـی نظرپور ضمـن بیان این مطلـب گفت: در 
سـال ۱۳۹۸ بـا همـکاری سـازمان برنامـه و بودجه کشـور و 
مشـارکت گسـترده دانشـگاه ها، مراکـز آموزشـی، پژوهشـی 
بـه  توجـه  بـا  همچنیـن  و  فنـاوری  و  علـم  پارک هـای  و 
برنامه ریـزی مناسـب شـورای راهبری مدیریت سـبز سـتاد 
وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، اقدامـات ارزنـده ای در 
حوزه هـای اجرایـی، فرهنگـی و آمـوزش در زمینـه مدیریت 

سـبز صـورت گرفت.
وی بـا بیـان اینکـه در سـال ۱۳۹۸ پروژه هـای بسـیاری در 
حوزه هـای مختلـف مدیریـت سـبز بـا مبلـغ بالـغ بـر ۶۰۰ 
میلیـارد ریـال مـورد حمایـت و تأمیـن اعتبـار قـرار گرفـت، 
تصریـح کرد: همچنین، در سـال گذشـته یک درصد از اعتبار 
سـاالنه دانشـگاه ها در حـوزه پروژه هـای مدیریـت سـبز بـا 

مصوبـه وزارت علـوم هزینـه شـد.
اداری، مالـی و مدیریـت منابـع وزارت  بـه گفتـه معـاون 
زمینـه  در  آن  هـا  اقدامـات  و  دانشـگاه ها  رویکـرد  علـوم، 
مدیریـت مصـرف انـرژی شـامل اسـتفاده از منابـع انـرژی 
تجدیدپذیر، کنترل سیسـتم های روشـنایی و برق مصرفی، 
سیسـتم های حرارتـی، برودتـی و تهویـه مطبـوع، مدیریـت 
مصـرف آب و پسـاب، حمـل و نقـل سـبز، مدیریـت مواد و 
پسـماند و اقدامـات فرهنگی و آموزشـی منجر بـه مدیریت 
مصـرف مـواد، حفـظ و احیای منابـع انرژی و آبـی در اغلب 

مناطق کشـور شـده اسـت.

 پیام
 زیست

هوای بندرخمیر، اهواز و کرمان ناسالم است
رییس گروه پایش آلودگی هوا و صوت سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هوای شهرهای بندرخمیر با شاخص ۱۰۷، اهواز ۱۲۲ 

و کرمان ۱۲۳ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

سنا
 ای

س:
عک

رئیـس اداره محیـط زیسـت گنابـاد گفـت: یکـی از مهم تریـن 
گونه هـای نـادر این شهرسـتان گربه پاالس اسـت کـه در مناطق 
حفاظـت شـده محیـط زیسـت گناباد سـالی چند بار، مشـاهده 
می شـود.محمد یوسـف نژاد رئیـس اداره محیط زیسـت گناباد 
در گفـت و گـو بـا خبرنگار گروه اسـتان های باشـگاه خبرنگاران 
جـوان از مشـهد،گفت: گربـه پـاالس بـه علـت این که در کشـور 
کمیـاب اسـت و دیدنـش بـه نـدرت اتفـاق می افتـد یکـی از 
گونه هـای نـادر در ایـن منطقـه بـه شـمار مـی رود. او افـزود: در 
گنابـاد دو منطقـه حفاظـت شـده هالی بـه مسـاحت ۱۲۰ هزار 
هکتـار و هنـگام بـه مسـاحت ۳۳ هـزار هکتـار وجـود دارد کـه 
گونه های مختلف حیات وحش در آن زیسـت می کنند. رئیس 
اداره محیـط زیسـت گنابـاد ادامـه داد: انـواع گونه هـای پرندگان 
شـامل کبک تیهو و پرندگان شـکاری و پسـتانداران شـامل کل 
بـز قـوچ، میش و آهو و همچنین گوشـتخوارانی همچون گرگ و 
کفتـار در ایـن مناطـق زندگـی می کنند.یوسـف نژاد با بیـان این 
کـه در گنابـاد، دو منطقـه شـکار ممنـوع هنگام به مسـاحت ۷۷ 
هـزار هکتـار و منطقه سـر کوهک به مسـاحت ۱۳۳ هـزار هکتار 
وجـود دارد، بیـان کرد: حفاظت کامـل از گونه های حیات وحش 
در ایـن مناطـق توسـط محیط بانـان انجام می شـود و در صورت 
شـکار یکـی از گونه هـا مثـل آهو، شـکار چی عـاوه بـر مجازات 
حبـس بـه پرداخت ۲۵ میلیون تومان جـزای نقدی نیز محکوم 
می شـود.او تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه بیمـاری وحوش کـه در 
سـال قبـل مشـاهده شـده بـود، خوشـبختانه بـه علـت انجـام 
پروتکل هـای بهداشـتی و مراقبـت از آن هـا، ایـن بیمـاری از 
بهمـن مـاه کنتـرل شـد و تا کنون هیچ تلفاتی مشـاهده نشـده 
اسـت.رئیس اداره محیـط زیسـت گناباد تاکید کـرد: با توجه به 
وضعیـت گـرم و خشـک آب و هوای شهرسـتان گناباد، امسـال 
خوشـبختانه مشـکل خاصـی بـرای تغذیه وحـوش نداریـم، در 
سـال های قبل در منطقه هنگام کمبود آب داشـتیم که امسـال 
بـه لطـف و باران هـای الهـی ایـن مشـکل هم رفع شـده اسـت.

سوژه گربه پاالس 
گونه نادر حیات 

وحش گناباد

روز غم انگیز تاالب صالحیه

»تاالب صالحیه« نظرآباد، تنها تاالب استان البرز است 

مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت البرز از 
تخریـب دیـواره تـاالب صالحیـه نظرآباد 
خبـر داد و بـا بیـان اینکـه امـروز یکی از 
بدتریـن روزهای کاری من اسـت، گفت: 
متأسـفانه پـس از تخریب دیواره  تاالب، 
آب بـه سـمت کانـال زهکـش مجـاور که 
بـدون پیوسـت زیسـت محیطی کشـیده 
شـده بـود رفتـه و ۸۰ درصـد آب تـاالب 
تخلیـه و بـه سـمت رودشـور و دریاچـه 

نمـک رفته اسـت.
فردیـن حکیمـی در گفـت و گو با ایسـنا، 

تـاالب  وضعیـت  آخریـن  خصـوص  در 
تخریـب  بـا  متأسـفانه  صالحیـه گفـت: 
دیـواره تـاالب، آب از تـاالب خـارج و بـه 
کانـال زهکـش مجـاور آن سـرازیر شـده 

ست. ا
حکیمـی افـزود: با ایـن اتفـاق ۷۰ تا ۸۰ 
درصـد حجم آب تـاالب تخلیه و از کانال 

زهکش به سـمت رودشـور رفته اسـت.
وی ادامـه داد:  ایـن کانـال زهکـش کـه 
سـال های گذشـته بدون پیوست زیست 
محیطی و کار کارشناسـی کشـیده شـده 
بـود آب تـاالب را از زیـر جـذب می کـرد 
امـا بـا ایـن تخریب، حجم قابـل توجهی 
از آب بـا ورود بـه این کانال از دسـترس 

خـارج شـده و هرز رفته اسـت.
اتفـاق  ایـن  بـا وقـوع  افـزود:  حکیمـی 
بدتریـن  از  یکـی  بگویـم  می توانـم 
اسـت،  داده  رخ  مـن  کاری  روزهـای 
تاش هـای  سـال  چنـد  ایـن  طـول  در 
صـورت  تـاالب  احیـاء  بـرای  زیـادی 
گرفتـه و همـکاری خوبـی میـان محیـط 
زیسـت، آب منطقـه ای، فعالیـن محیـط 
زیسـت، رسـانه ها و سـایر ارگان هـا و ... 
ایجاد شـده بـود اما همه ایـن زحمات با 
کانالـی کـه بدون نـگاه کارشناسـی ایجاد 

شـده اسـت بـر بـاد مـی رود.
وی ضمـن ابـراز ناراحتـی از وقـوع ایـن 
حادثـه خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه 

اینکـه ایـن روزهـا آب رودخانـه کـردان 
می شـود  اسـتفاده  کشـاورزی  بـرای 
تـاالب دیگـر ورودی نـدارد و فقط باید به 
بارندگـی  در یـک مـاه آینده بـرای جبران 
بخشـی از این خسـارت امیـدوار بمانیم.
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت البـرز 
زهکـش  کانـال  وضعیـت  خصـوص  در 
بـا وجـود چنیـن خسـارتی هـم اعـام 
عنـوان  بـه  نظرآبـاد  دادسـتان  کـرد: 
قاطـع  تصمیـم  یـک  در  مدعی العمـوم 
صـادر  را  کانـال  ایـن  انسـداد  دسـتور 
کردنـد که الزم اسـت از ایشـان تشـکر و 

باشـیم.  داشـته  ویـژه ای  قدردانـی 

آبگیری فوق العاده
 تاالب صالحیه

چنـدی پیش مدیـرکل حفاظـت محیط 
زیسـت البرز با بیان اینکه مشـکل ورود 
فاضـاب صنعتـی بـه تـاالب صالحیه تا 
حـدی حـل شـده اسـت گفتـه بـود: اما 
هنـوز در مواقـع بارندگی شـاهد سـرریز 
فاضـاب و ورود آن بـه تاالب هسـتیم.

فردیـن حکیمـی در گفت و گو با ایسـنا، 
تـاالب  وضعیـت  آخریـن  خصـوص  در 
تـاالب  آبگیـری  بـود:  گفتـه  صالحیـه 
صالحیـه در دو مـاه گذشـته فوق العـاده 
بـود امـا هنـوز مشـکل کانـال زهکـش 

دارد. وجـود 
حکیمـی افـزود: امسـال بـا ورود حجـم 
بـاالی آب بـه تاالب بخشـی از دیواره آن 
تخریب شـد و مقـداری از آب به همین 
کانـال زهکـش وارد و از محـدوده تاالب 

خارج شـد.
همیـن  دلیـل  بـه  داد:  ادامـه  وی 

مشـکاتی کـه ایـن کانـال ایجـاد کـرده 
مقدماتـی  امسـال کارهـای  امیدواریـم 
انجـام و با دسـتور دادسـتانی چند نقطه 
از ایـن کانـال مسـدود شـود تـا آب بـه 
تـاالب حرکـت  جنوبـی  مناطـق  سـمت 

کنـد.
این مسـئول در خصـوص ورود فاضاب 
صنعتـی بـه تـاالب هم گفت: با فشـاری 
شـهرک های  بـه  گذشـته  سـال  کـه 
اصـاح  و  احـداث  بـرای  صنعتـی 
تصفیه خانـه وارد شـد، اکنـون در بحـث 
ورود فاضـاب بـه تـاالب بـه آن صـورت 
مشـکلی وجـود نـدارد امـا ایـن مسـاله 
هنـوز هـم بـه طـور کامـل حـل نشـده 
اسـت چـون در مواقـع بارندگـی شـاهد 
سـرریز فاضـاب صنعتـی و ورود آن بـه 

هسـتیم. تـاالب 
حکیمـی افـزود: بـه طـور کلـی وضعیت 
بـه گذشـته  نسـبت  صنعتـی  فاضـاب 

بهتـر شـده اسـت.
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت البرز 
طـی  صالحیـه  تـاالب  اینکـه  بیـان  بـا 
سـال های گذشـته بـه مقصـد گونه هـای 
تبدیـل  مهاجـر  پرنـدگان  از  مختلفـی 
در  پرنـدگان  ایـن  اسـت گفـت:  شـده 
فصـول مختلـف سـال بـه تـاالب رفـت 
و آمـد دارنـد طـوری کـه مثـا یـک ماه 
پیـش ۴۰۰۰ پرنـده از ۱۵ گونـه مختلـف 

صالحیـه سرشـماری شـد. تـاالب  در 
وی در پایـان اعـام کرد: تـاالب صالحیه 
در سـال ۹۹ یکـی از اولویت هـای محیط 

زیسـت البـرز خواهد بود.

آذربایجان غربـی گفـت: حجـم  اسـتاندار 
آب امـروز دریاچـه ارومیـه ۳.۲ میلیـارد 
مترمکعـب بیشـتر از سـال شـروع طـرح 
نجـات ملـی دریاچـه بـرآورد می شـود که 
ایـن میـزان با اجـرای طرح هـای احیایی 
و همچنین بارش مناسـب سـاالنه محقق 

است. شـده 
محمدمهدی شـهریاری در بازدید از جزایر 
پـارک ملـی دریاچـه ارومیـه بـا اشـاره به 
اینکـه ایـن دریاچـه روزهای امیدبخشـی 
را سـپری مـی کند، افـزود: بـه لطف خدا 
و تـاش هـای صـورت گرفتـه در قالـب 

پـروژه احیـای دریاچـه ارومیه، حـال این 
نگیـن آبـی امـروز خوب اسـت.

وی اضافـه کـرد: تـراز و سـطح دریاچـه 
ارومیه در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 
قبـل افزایـش داشـته و در حـال حاضـر 
حجـم آب موجـود دریاچـه بیـش از پنج 
میلیـارد و ۵۰ میلیـون متر مکعب اسـت.
بـرای  سـرمایه گذاری  کـرد:  بیـان  وی 
حفـاری  ارومیـه،  دریاچـه  احیـای 
دریاچـه،  بـه  آب  انتقـال  بـرای  تونـل 
کاهـش مصـرف آب سـدها، سـاماندهی 
رودخانه هـای منتهی به دریاچـه و اجرای 

جملـه  از  پایـدار  کشـاورزی  طرح هـای 
اقدامـات دولـت تدبیر و امید در راسـتای 
احیای این دریاچه بوده اسـت. اسـتاندار 
آذربایجان غربـی، احیـای دریاچـه ارومیه 
را نخسـتین مصوبـه دولـت تدبیـر و امید 

عنـوان کـرد و گفـت: رییـس جمهـوری و 
هیـات دولـت بـرای تحقـق این وعـده با 
اختصـاص هـزاران میلیـارد تومـان اعتبار 
توانسـته انـد شـرایطی امیدبخـش بـرای 

ایـن دریاچـه رقـم بزننـد.

افزایش 3.2 میلیارد مترمکعبی 
حجم آب دریاچه ارومیه

افزایش زاد و ولد در باغ وحش 
طی ایام قرنطینه

ــه  ــه ب ــا توج ــه خوشــبختانه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــران ب ــاغ وحــش ته ــر ب مدی
ــاری،  ــیوع بیم ــل ش ــه دلی ــران ب ــاغ وحــش ته ــا در ب ــت و آمده ــش رف کاه
ــح  ــت، تصری ــرده اس ــدا ک ــش پی ــش افزای ــاغ وح ــن ب ــد در ای ــار زاد و ول آم
ــس از حــدود شــش ســال،  ــران پ ــاغ وحــش ته ــی ب ــای جنگل ــرد: گربه ه ک
جفت گیــری موفقیت آمیــز داشــتند و در نتیجــه آن دو تولــه گربــه جنگلــی در 
بــاغ وحــش بــه دنیــا آمــد کــه اکنــون ۱۴ روز دارنــد. وی بــا بیــان اینکــه عــاوه 
ــاغ وحــش  ــز در ب ــی نی ــای زرد ایران ــا و گوزن ه ــی، الماه ــای جنگل ــر گربه ه ب
تهــران طــی ایــن مــدت بــاردار شــدند، گفــت: از ایــن رو یــک فــرد المــا و ســه 
رأس گــوزن زرد ایرانــی بــه مجموعــه بــاغ وحــش تهــران افــروده شــده اســت.
ه نظــر می رســد کــه حیوانــات در بــاغ وحش هــا طــی ایــام قرنطینــه بــه دور 
ــال  ــه دنب ــا ب ــرای آن ه ــد ب ــی می توان ــای عموم ــه بازدیده از اســترس هایی ک
ــاغ  ــر ب ــه زندگــی طبیعــی خــود در اســارت بازگشــته اند. مدی داشــته باشــد ب
وحــش تهــران در پایــان ضمــن اشــاره بــه اینکــه برخــی از پرنــدگان ایــن بــاغ 
وحــش کــه مدت هــا بــود اقــدام بــه زاد و ولــد نمی کردنــد، اکنــون تخم گــذاری 
کرده انــد، اظهــار کــرد: در ایــن ایــام قرنطینــه و تعطیلــی بــاغ وحــش، تشــی یــا 

ــد. ــد کرده ان ــاغ وحــش تهــران نیــز زاد و ول خارپشــت های ب

ته
نک

فردیـن حکیمـی در گفـت و گو با ایسـنا، در خصـوص آخرین 
وضعیـت تـاالب صالحیـه گفت: متأسـفانه بـا تخریـب دیواره 
تـاالب، آب از تاالب خارج و به کانال زهکش مجاور آن سـرازیر 
شـده اسـت.حکیمی افزود: با این اتفاق ۷۰ تا 8۰ درصد حجم 
آب تـاالب تخلیـه و از کانـال زهکـش به سـمت رودشـور رفته 
اسـت.وی ادامه داد:  این کانال زهکش که سـال های گذشـته 
بدون پیوسـت زیسـت محیطی و کار کارشناسـی کشـیده شده 
بـود آب تـاالب را از زیـر جـذب می کـرد امـا بـا ایـن تخریب، 
حجـم قابـل توجهـی از آب بـا ورود بـه این کانال از دسـترس 
خـارج شـده و هـرز رفته اسـت. حکیمی افـزود: با وقـوع این 
اتفـاق می توانـم بگویم یکـی از بدترین روزهـای کاری من رخ 
داده اسـت، در طـول ایـن چند سـال تالش های زیـادی برای 
احیـاء تـاالب صـورت گرفتـه و همـکاری خوبی میـان محیط 
زیسـت، آب منطقه ای، فعالین محیط زیسـت، رسانه ها و سایر 
ارگان هـا و ... ایجـاد شـده بود امـا همه این زحمـات با کانالی 

کـه بـدون نگاه کارشناسـی ایجاد شـده اسـت بر باد مـی رود.

حیات دریا
وحش

دوقلوزایی وحوش در بهار ۹۹ افزایش یافتافزایش سطح آب دریاها تا سال 21۰۰
مطالعـات جـوی بر ایـن باورند 
کـه سـطح آب دریـا تـا سـال 
۲۱۰۰ میـادی بیش از یک متر 

افزایـش پیـدا می کنـد.
 ایـن کارشناسـان بـا تاکیـد بـر اینکـه سـطح آب دریاهـا 
بیـش از آنچـه در گذشـته تصـور می شـد رو بـه افزایش 
اسـت و ممکـن اسـت تـا پایـان قـرن حاضـر تـا یـک 
متـر باالتـر رود، اظهـار داشـتند: تنهـا بـا کاهـش میـزان 
انتشـار گازهـای گلخانـه ای می تـوان از وقوع ایـن رویداد 
سـاکنان  کردنـد:  تاکیـد  کرد.کارشناسـان  جلوگیـری 
شـهرهای سـاحلی باید خـود را برای مقابله بـا پیامدهای 
تغییـرات اقلیمـی بـر سـطح آب دریاهـا زودتـر از آنچـه 

سـازمان ملـل پیش بینی کرده بود آمـاده کنند. همچنین 
احتمـال دارد میـزان افزایـش سـطح آب دریاها تا سـال 
۲۳۰۰ بـه پنـج متر برسـد. به گفتـه کارشناسـان، افزایش 
چنـد متـری سـطح آب دریاهـا می توانـد برای بسـیاری 
از شـهرهای سـاحلی از قبیـل میامـی، نیویـورک، ونیـز و 
بانکـوک مخـرب باشـد. همچنیـن در بدتریـن شـرایط و 
همزمـان بـا باال رفتن میزان انتشـار گازهـای گلخانه ای و 
گرمـای جهانـی به میـزان ۴.۵ درجه سـانتی گـراد بیش 
از صنعتی شـدن، سـطح آب اقیانوسـهای جهان در سـال 
۲۱۰۰ بیـن ۰.۶ تـا ۱.۳ متـر باالتـر از سـطح فعلـی خواهد 
رفـت کـه میتوانـد زندگی صدهـا میلیون انسـان را تحت 

تاثیـر قـرار دهد.

مدیـــرکل حفاظـــت محیـــط 
 زیســـت اســـتان مرکـــزی 
پدیـــده  بـــه  اشـــاره  بـــا 
دوقلوزایـــی حیـــات وحـــش 
و  را کم نظیـــر  پدیـــده  ایـــن  جـــاری،  ســـال  در 
ــی  ــت غذایـ ــش و امنیـ ــی از آرامـ ــوع آن را ناشـ وقـ

زیســـتمندان منطقـــه  دانســـت.
مدیـــرکل حفاظـــت محیط زیســـت اســـتان مرکـــزی 
ـــات وحـــش در  ـــی حی ـــده دوقلوزای ـــه پدی ـــاره ب ـــا اش ب
ـــوع آن  ـــر و وق ـــده را کم نظی ـــن پدی ـــاری، ای ـــال ج س
ـــتمندان  ـــی زیس ـــت غذای ـــش و امنی ـــی از آرام را ناش

ـــت. ـــه  دانس منطق

ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــاره گف ـــن ب ـــی در ای ـــا میرزای رض
ــت  ــدن وضعیـ ــب شـ ــوب و مناسـ ــای خـ بارندگی هـ
مراتـــع، در کنـــار اقدامـــات حفاظتـــی مامـــوران 
ـــف  ـــای مختل ـــی در گونه ه ـــت، دوقلوزای ـــط زیس محی

وحـــوش ایـــن اســـتان بیشـــتر شـــده اســـت.
ــال  ــوب سـ ــای خـ ــه بارندگی هـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ــه دارای  ــان مرتعـــی کـ ــاری ســـبب شـــده گیاهـ جـ
ـــدا  ـــری پی ـــی هســـتند رشـــد بهت ـــه ای خوب ارزش تغذی
کننـــد، افـــزود: در حقیقـــت شـــرایط آب و هوایـــی و 
ـــای  ـــه گونه ه ـــد جث ـــزایی در رش ـــر بس ـــه ای تاثی تغذی

حیوانـــی و همچنیـــن زاد و ولـــد آنهـــا دارد.

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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پیام
جامعه 

معلمان غیردولتی عدم دریافت حقوق را گزارش کنند
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در اسفند به موسسان مدارس و مراکز به طور 
رسمی اعام و آنها را به پرداخت حقوق کامل همکاران موظف کردیم گفت: سامانه تلفنی ۴۳۱۷ را برای این منظور اختصاص 
دادیم تا اگر کوتاهی صورت گرفته معلمان به ما گزارش کنند. ما حتما پیگیری می کنیم.

سنا
 ای

س:
عک

راهکارهای کنترل خشم کودکان در دوران قرنطینه

ک روانشــناس کــودک و نوجــوان ضمــن 
ــم  ــرل خش ــرای کنت ــی ب ــه راهکارهای ارائ
ــه،  ــودکان در دوران قرنطین ــت ک و عصبانی

ــح داد. ــن خشــم را توضی ــروز ای ــل ب عل
لیــا صادقــی در گفت وگــو بــا ایســنا، 
دربــاره علــت بــروز اختافــات میــان 
والدیــن و فرزنــدان در دوران قرنطینــه 
می گویــد: مســلما اگــر در ایــن دوران 
والدیــن بــا یکدیگــر اختــاف داشــته 
باشــند و محیطــی پــر تنــش در خانــواده 
ــروز  حاکــم باشــد، ایــن مســئله ســبب ب

اختــاف میــان والدیــن بــا فرزنــدان نیــز 
خواهــد شــد. از ســوی دیگــر در دوران 
ــواده، کار و  ــن خان ــای بی ــه مرزه قرنطین
مدرســه در هــم آمیختــه شــده و والدیــن، 
ــد و هــم نقــش معلمــان  هــم نقــش وال
را بــازی می کننــد و کــودکان نیــز هــم 
ــوز  ــودک و هــم نقــش دانش آم نقــش ک
ــن  ــم والدی ــا ه ــن تعارض ه ــد؛ ای را دارن
ــدان را دچــار مشــکل کــرده و  و هــم فرزن
باعــث ایجــاد تنــش، خشــونت، اختــاف، 
میــان  اختافــات  حتــی  و  اضطــراب 
ــن در حالیســت  ــن شــده اســت، ای والدی
کــه والدیــن و فرزنــدان هــر کــدام حــق را 

بــه خودشــان می دهنــد.

دیگــر  ســوی  از  می دهــد:  ادامــه  وی 
ــرده باعــث  ــا ایجــاد ک ــه کرون شــرایطی ک
ــی  ــزوای اجتماع ــار ان ــودکان دچ ــده ک ش
از  کــودکان  دوران  ایــن  در  شــوند. 
ســرگرمی هایی مثــل پــارک رفتــن، بــازی 
ــروم  ــان مح ــا دوستانش ــد ب ــت و آم و رف
شــده و مــدام در خانــه هســتند و از اینکــه 
مــدام زیرنظــر و نــگاه والدینشــان باشــند 

احســاس خوبــی ندارنــد. 
صادقــی بــه دیگــر عوامــل بــروز اختافــات 
دوران  در  فرزنــدان  و  والدیــن  میــان 
ــد: در  ــد و می افزای ــه اشــاره می کن قرنطین
ایــن دوران والدیــن مــدام نگــران وضعیت 
ــان  ــوزش کودکانش ــه و آم ــامت، تغذی س

اینکــه کودکانشــان  از  آنهــا  هســتند. 
کاس هــای آنایــن را جــدی نمی گیرنــد 
و مــدام در شــبکه های مجــازی هســتند 
و یــا ســاعت خوابشــان بــه هــم ریختــه 
ــی  ــد. از طرف ــی می کنن ــاس نگران احس
دیگــر نیــز آنهــا بــا چالــش جدیــدی بــه 
ــده اند  ــه رو ش ــم روب ــش معل ــوان نق عن
احســاس  زمــان  گذشــت  بــا  کــه 
ــرل فرزندان شــان را از  ــه کنت ــد ک می کنن

ــد. ــت داده ان دس
صادقــی معتقــد اســت کــه والدیــن 
بــا توجــه بــه ســطح درگیــری کاری 
نظــر  از  دوران  ایــن  در  خانوادگــی  و 
روانشــناختی در معرض آســیب هســتند.
 ایــن روانشــناس کــودک و نوجــوان 
در ادامــه بــه ارائــه راهکارهایــی بــرای 
کاهــش اختافــات میــان والدیــن و 

قرنطینــه می پــردازد  دوران  در  کــودکان 
و بیــان می کنــد: اولیــن و مهم تریــن 
راهــکار ایــن اســت کــه والدیــن آرام باشــند 
و بــه ســامت روانشــناختی خــود اهمیــت 
دهنــد. همچنیــن احساســات، عواطــف و 
ــرایط را  ــن ش ــان در ای ــارات کودکانش انتظ

ــد.  درک کنن
ــه در  ــد ک ــه می کن ــن توصی ــه والدی وی ب
ــده  ــر عه ــد را ب ــش وال ــازی نق ــب ب قال
ــک  ــرای ی ــودک ب ــا ک ــد ت ــد بگذارن فرزن
ــا  ــن را ایف ــد ســاعت نقــش والدی ــا چن ی
 کنــد، در ایــن حالــت هــم والدیــن و 
و  انتظــارات  بــا ســطح  هــم کــودکان 
ــوند و  ــنا می ش ــر آش ــای یکدیگ نگرانی ه
ایــن موضــوع باعــث می شــود کــه والدیــن 
راه حل هــای منطقــی و مناســبی موقــع 
بــروز اختافــات بــا فرزندانشــان انتخــاب 

ــان را  ــن کودکانش ــن والدی ــد. همچنی کنن
ــه  ــرده و ب ــه ک ــای روزان ــر فعالیت ه درگی
ــه  ــد، ب ــذار کنن ــئولیت هایی واگ ــا مس آنه
طــور مثــال اجــازه دهنــد کــه کودکانشــان 
ــد.  ــک  کنن ــا کم ــه آنه ــز در آشــپزی ب نی

ــت  ــن اس ــد: ممک ــه می ده ــی ادام صادق
ــادی  ــواالت زی ــودکان س ــن دوران ک در ای
زیــرا  باشــند  داشــته  والدین شــان   از 
ــه ایــن  ــل توجهــی نســبت ب ــه طــور قاب ب
شــرایط دچــار نگرانی هســتند، امــا والدین 
ــد و براســاس  ــوش دهن ــا گ ــه آنه ــد ب بای
ــه ســواالت  ــد ب آنچــه کودکانشــان می دانن
ــا ســطح  ــد. اوضــاع را ت ــا پاســخ دهن آنه
مناســب و صادقانــه توضیــح دهنــد و بــه 
ــا را درک  ــی آنه ــه نگران ــد ک ــا بگوین آن ه
راهــکار  ادامــه چنــد  می کننــد. وی در 
ــم  ــت و خش ــرل عصبانی ــرای کنت ــر ب موث
می گویــد:  و  می کنــد  ارائــه  کــودکان 

بهتریــن روش بــرای مدیریــت خشــم 
ــا نشــان  ــه آنه کــودکان ایــن اســت کــه ب
چــه  خشــم  بــروز  مواقــع  در  دهیــم 
برخــوردی داشــته باشــند؛ زمانــی کــه 
والدیــن هنــگام عصبانیــت خشم شــان 
ــگام  ــز هن ــودکان نی ــد، ک ــروز می دهن را ب
ــد،  ــروز می دهن ــان را ب ــی خشم ش ناراحت
ــع  ــه در مواق ــد ک ــن بدانن ــر والدی ــا اگ ام
خشــم بایــد مهربانانــه و آرام برخــورد کنند، 
کــودک نیــز هنــگام عصبانیــت از والدینش 
تقلیــد می کنــد. امــا اگــر زمانــی در حضــور 
کودکتــان کنتــرل  رفتــار خــود را از دســت 
ــان  ــود را در رفتارت ــت خ ــد و عصبانی دادی
نشــان دادیــد، بایــد مســئولیت آن را قبول 
و عذرخواهــی کنیــد، بــه او توضیــح دهیــد 
کــه بــه جــای پرخاشــگری بایــد چــه کاری 

انجــام می دادیــد.

منابـع  توسـعه  و  برنامه ریـزی  معـاون 
اعـام  بـا  پـرورش  و  آمـوزش  وزارت 
رشـد ۲۷ درصـدی بودجـه سـال ۹۹ این 
وزارتخانـه گفت: اعتبـارات وزارت آموزش 
و پـرورش از ۵۶ هـزار میلیـارد تومـان به 
۶۳ هـزار میلیـارد تومـان رسـیده اسـت.
علـی الهیـار ترکمن در گفت وگو با ایسـنا، 
دربـاره کلیـات بودجـه سـال ۹۹ و تغییـر 
آن نسـبت بـه سـال گذشـته اظهـار کـرد: 
بودجـه سـال ۹۹ حـدود ۲۷ درصـد رشـد 

کـرده و اعتبـارات ادارات کل آمـوزش و 
پـرورش اسـتان ها از ۴۲ هـزار میلیـارد 
تومـان  میلیـارد  هـزار   ۵۳ بـه  تومـان 
رسـیده اسـت.وی افـزود: کل اعتبـارات 
هـزار   ۵۶ از  پـرورش  و  آمـوزش  وزارت 
میلیـارد  هـزار   ۶۳ بـه  تومـان  میلیـارد 
تومان رسـیده اسـت.معاون برنامه ریزی 
و توسـعه منابـع وزارت آموزش و پرورش 
همچنیـن دربـاره بودجـه مورد نیـاز برای 
ترمیـم رتبه بنـدی معلمان گفـت: ترمیم 

رتبـه بنـدی و اصـاح ضرایبی کـه مصوبه 
سـال ۹۸ بـوده اسـت و از چنـدی پیـش 
قـرار  پـرورش  و  آمـوزش  دسـتورکار  در 
گرفـت و بـا موافقـت سـازمان و بودجـه 
روبـرو شـد.   مجـوز ایـن امر بـه آموزش 
و پـرورش داده شـده اسـت.الهیار افزود: 
توجـه  بـا  بنـدی  رتبـه  بودجـه ای  پایـه 
بـه اینکـه در اعتبـارات سـال ۹۸ وجـود 
داشـت، مـا ایـن را بـه سـال ۹۹ منتقـل 
کردیـم و بایـد ضرایـب سـال ۹۹ را هـم 
بـه آن بیافزاییم؛ ولی بایـد اعتباری برای 
ترمیـم و اصـاح ضرایـب اسـتفاده شـود 
کـه رایزنی هـای الزم بـا سـازمان برنامـه 
صـورت گرفتـه و با مشـخص شـدن رقم 
آن، احـکام حقوقـی را اصـاح می کنیـم.

رایزنی با سازمان برنامه برای 
اصالح احکام حقوقی فرهنگیان
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ســخنگوی ســازمان ثبــت احــوال کشــور از انتشــار آمــار فــوت و تولــد زمســتان 
ســال ۱۳۹۸ بــر روی پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان ثبــت احــوال کشــور خبــر 
داد.ســیف هللا ابوترابــی در گفت وگــو بــا ایســنا، در تشــریح ارائــه آمــار فــوت 
و والدت کشــور گفــت: در حــال حاضــر تمــام آمــار والدت و فــوت ســال ۱۳۹۸ 
از جملــه زمســتان ایــن ســال در ســامانه ســازمان ثبــت احــوال کشــور بــرای 
بهره بــرداری در دســترس قــرار گرفتــه اســت. بــر اســاس روال گذشــته زمــان 
انتشــار آمــار زمســتان هــر ســال در همیــن نیمــه دوم اردیبهشــت مــاه بــوده 
اســت لــذا بــر اســاس روال قبلــی و هماننــد ســال گذشــته ایــن کار انجــام 
شــد.وی دربــاره نامــه یکــی از اعضــای شــورای اســامی شــهر تهــران خطــاب 
بــه ریاســت ســازمان ثبــت احــوال کشــور مبنــی بــر اعــام آمــار فــوت و والدت 
در کشــور بــرای زمســتان ســال ۱۳۹۸ و فروردیــن ســال جــاری گفــت: مــن 
بــا آقــای حــق شــناس صحبــت کــردم و بــا قرارگیــری آمــار روی وب ســایت 
ســازمان ثبــت احــوال مشــکل حــل شــد؛ البتــه برخــی دربــاره انتشــار ایــن 
آمــار عجلــه کــردن و بهانــه ای بــه دســت رســانه های آن طــرف آبــی دادنــد کــه 
ثبــت احــوال آمــار را ارائــه نمــی کنــد در صورتــی کــه مــا طبــق روال گذشــته 

ایــن آمــار در همیــن زمــان منتشــر می کردیــم.

ته
نک

ایــن روانشــناس کــودک و نوجــوان می افزایــد: گاهــی 
اوقــات هــم بایــد احســاس عصبانیت تــان را بــه زبــان 
ــد  ــوزش می دهی ــودکان آم ــه ک ــن کار ب ــا ای ــد، ب بیاوری

کــه در مــورد احساساتشــان صحبــت کننــد.
صادقــی بیــان می کنــد: زمانــی کــه کودکتــان عصبانــی 
اســت حــواس او را پــرت کنیــد، او را بــه انجــام فعالیــت 
ــه  ــی ک ــد، محیط ــویق کنی ــد تش ــرگرمی های جدی ــا س ی
ــه  ــا او را ب ــد ی ــر دهی کــودک در آن حضــور دارد را تغیی

ــد. ــه ببری ــاط خان ــا حی پشــت بام ی
ایــن  در  اســت  ادامــه می دهــد: ممکــن  صادقــی 
والدین شــان  زیــادی  از  ســواالت  کــودکان  دوران 
داشــته باشــند زیــرا بــه طــور قابــل توجهــی نســبت بــه 
ایــن شــرایط دچــار نگرانــی هســتند، امــا والدیــن بایــد 
ــان  ــه کودکانش ــاس آنچ ــد و براس ــوش دهن ــا گ ــه آنه ب
می داننــد بــه ســواالت آنهــا پاســخ دهنــد. اوضــاع را تــا 
ســطح مناســب و صادقانــه توضیــح دهنــد و بــه آن هــا 

ــد. ــا را درک می کنن ــی آنه ــه نگران ــد ک بگوین

خبر

آموزشسالمت

تامین تجهیزات پایگاه های آموزش مجازی گرما پاشنه آشیل کرونا نیست
کشـــوری  کمیتـــه  عضـــو 
بیماری هـــای  بـــا  مبـــارزه 
بهداشـــت،  وزارت  واگیـــر 
ــکی  ــوزش پزشـ ــان و آمـ درمـ
شـــایعه خاتمـــه کرونـــا بـــا آغـــاز گرمـــا را رد کـــرد و 
ـــریع  ـــن س ـــن رفت ـــث از بی ـــط باع ـــا در محی ـــت: گرم گف
ـــی در  ـــیار کم ـــر بس ـــا تاثی ـــود ام ـــا می ش ـــروس کرون وی
ـــور  ـــه ط ـــا ب ـــرایت آن ی ـــای س ـــش فاکتوره ـــد کاه رون

کلـــی نابـــودی آن دارد.
ــال اوج  ــراز نگرانـــی از احتمـ ــرز ضمـــن ابـ ــو محـ مینـ
ــروع  ــر شـ ــر اثـ ــا بـ ــروس کرونـ ــدد ویـ ــری مجـ گیـ
زودهنـــگام کار و فعالیـــت در جامعـــه، افـــزود: همـــه 

بیـــرون آمـــده انـــد و رعایـــت نمـــی کننـــد انـــگار کـــه 
اصـــا ویروســـی نیامـــده و نبـــوده! گویـــا فرامـــوش کـــرده 
ـــه گـــذاری  ـــوز هـــم فاصل ـــن در حالیســـت کـــه هن ـــد. ای ان
ـــه در  ـــا راهـــی اســـت ک ـــه و تنه ـــن نکت فیزیکـــی مهمتری
ـــت.  ـــه اس ـــورت گرفت ـــط آن ص ـــا توس ـــرل کرون ـــا کنت دنی
ـــدور و در  ـــی المق ـــردم حت ـــه م ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
مـــوارد غیـــر ضـــروری نبایـــد از خانـــه خـــارج شـــوند، 
تصریـــح کـــرد: خوشـــبختانه در مـــاه رمضـــان مانـــدن 
ـــا  ـــا کرون ـــه ب ـــر مقابل ـــه ام ـــده و ب ـــتر ش ـــه بیش در خان
ـــی  ـــره و ب ـــای روزم ـــت وآمده ـــر رف ـــا اگ ـــرده ام ـــک ک کم
ـــد،  ـــتی را تکـــرار و ادامـــه یاب ـــکات بهداش ـــه ن ـــه ب توج

ـــت. ـــم داش ـــکل خواهی مش

تولیـــد  راســـتای  در 
و  آموزشـــی  تجهیـــزات 
ـــوزان  ـــش آم ـــی دان توانبخش
ـــای  ـــژه امض ـــای وی ـــا نیازه ب
ـــتثنایی  ـــرورش اس ـــوزش و پ ـــازمان آم ـــه س تفاهمنام
 بـــا شـــرکت صنایـــع آموزشـــی ایـــران صـــورت 

گرفـــت.
ـــم  ـــای تفاه ـــم امض ـــینی در مراس ـــواد حس ـــید ج  س
نامـــه ســـازمان آمـــوزش و پـــرورش اســـتثنایی  بـــا 
شـــرکت صنایـــع آموزشـــی ایـــران بـــا بیـــان اینکـــه 
ــان ها  ــواس انسـ ــداد حـ ــرفت امتـ ــعه و پیشـ توسـ
اســـت،اظهار کـــرد: برخـــی مواقـــع نقایـــص باعـــث 

می شـــود یکـــی از حـــواس امتـــداد نیابـــد و نظـــام 
ــده  ــر کننـ ــین و پـ ــد جانشـ ــت بایـ ــم و تربیـ تعلیـ
ـــود. ـــژه ش ـــای وی ـــا نیازه ـــوزان ب ـــش آم ـــص دان نقای
ــف  ــاد مختلـ ــازی در ابعـ ــب سـ ــزود: مناسـ وی افـ
یکـــی از سیاســـت های جـــدی آمـــوزش و پـــرورش 
اســـتثنایی اســـت کـــه در حـــال پیگیـــری و انجـــام 
اســـت. حســـینی بـــا بیـــان اینکـــه  نهضـــت تـــوان 
ــد  ــتثنایی کلیـ ــرورش اسـ ــوزش و پـ ــی در آمـ افزایـ
خـــورده اســـت، خاطرنشـــان کـــرد: شناســـایی 
حـــس کـــم داشـــته و نداشـــته دانـــش آمـــوزان و 
جایگزینـــی تکنولـــوژی بـــه جـــای ایـــن حـــس از 

اهـــداف نهضـــت تـــوان افزایـــی اســـت.

سنا
 ای

س:
عک

زمانی که کودکتان عصبانی است حواس او را پرت کنید

معـاون رئیـس جمهـوری در امور زنـان و خانـواده گفت: در 
نخسـتین همـکاری معاونت با یک موسسـه بیمه در جهت 
بنـا اسـت آموزش هـای مهارتـی در  زنـان،  توانمندسـازی 
حـوزه بیمه بـه ۲۵۰ نفر از بانوان فارغ التحصیل دانشـگاهی، 
واجـد  خانـوار  سرپرسـت  زنـان  و  خودسرپرسـت  بانـوان 
شـرایط ارائـه شـود. وی از رویکرد مثبت بیمـه کارآفرین در 
مسـاله تـوان افزایـی زنـان و توجه دادن جامعـه به موضوع 
بیمه تشـکر کـرد و یادآور شـد: امروز موضـوع بیمه اهمیت 
بسـزایی درحـوزه هـای اقتصـادی و اجتماعـی و سـامت 
دارد، ضمـن اینکـه بیمـه مـی تواند یکی از زمینـه های مهم 

اشـتغال به شـمار آید.

مدیرعامـل هلدینگ کاوه پارس از تهیه ۴۳۰۰ بسـته غذایی 
توسـط شـرکت فـوالد کاوه جنـوب کیـش وابسـته بـه بنیاد 
مسـتضعفان خبـر داد کـه قـرار اسـت تـا پایان مـاه رمضان 
میـان نیازمندان و سـاکنان مناطق محـروم هرمزگان توزیع 

شود.
 محمـد اتابـک بـا اشـاره بـه تهیـه و توزیـع بیـش از ۴ 
هـزار و ۳۰۰ بسـته معیشـتی در میـان اقشـار آسـیب پذیـر 
هرمـزگان اظهـار کـرد: شـرکت فـوالد کاوه جنـوب کیش در 
راسـتای مسـئولیت اجتماعی خود و همچنین مشـارکت در 
رزمایـش مواسـات و همدلـی مومنانه، اقـدام به تهیه بیش 
از ۴ هزار و ۳۰۰ بسـته معیشـتی برای توزیع در میان اقشار 
نیازمنـد و آسـیب دیـده از شـیوع کرونـا در هرمـزگان کـرد. 
مدیرعامـل هلدینـگ کاوه پـارس بـا بیـان اینکـه هر بسـته 
غذایـی، بیـش از ۴۵۰ هـزار تومـان ارزش دارد افـزود: ایـن 
بسـته ها تـا پایـان ماه مبـارک رمضـان در روسـتاها، جزایر 
و مناطق شـرق اسـتان هرمـزگان میان نیازمندان و آسـیب 

دیـدگان بیمـاری کرونـا توزیع می شـود.

سرپرسـت مرکـز برنامـه ریـزی و فنـاوری وزارت آموزش و 
پـرورش با اشـاره بـه اینکـه ۷۸ درصد دانش آمـوزان یعنی 
۱۱ میلیـون و ۳۰۰ هـزار نفـر در شـبکه شـاد عضـو شـده اند 
گفـت: تـا امـروز ۸۹۲ میلیـون و ۲۱۰ هـزار فایـل در شـبکه 

شـاد بارگـذاری و تبادل شـده اسـت.
مهـدی شـرفی بـا اشـاره بـه موضـوع آمـوزش از راه دور و 
چالش هـای فنـاوری گفـت: تـا امـروز ۸۹۲ میلیـون و ۲۱۰ 
هـزار فایـل در شـبکه شـاد بارگـذاری و تبـادل شـده کـه به 
طور متوسـط هر فایل ۲۰ مگابایت اسـت. سرپرسـت مرکز 
برنامـه ریـزی و فنـاوری وزارت آمـوزش و پـرورش افـزود: 
البتـه مـا بـه دنبـال آن هسـتیم کـه هزینـه مصرفی شـبکه 
شـاد رایـگان شـود. ایـن موضـوع بـا سـتاد ملـی مدیریت 
کرونا نیز مطرح شـده و پیگیر هسـتیم کـه از طریق مراجع 
ذیربـط ایـن اتفـاق بیفتد و اینرتنـت مصرفی رایگان شـود.

آموزش کارگزاری بیمه به 
بانوان

توزیع بسته های غذایی 
میان نیازمندان

۷8 درصد دانش آموزان 
به شاد پیوستند 

جامعهبهزیستی

افتتاح ۷2 مرکز نیکوکاری اصناف در کشورآمادگی بهزیستی برای همکاری با خیران
معــاون مشــارکت های مردمــی ســازمان بهزیســتی 
کشــور از جمــع آوری بیــش از ۴۷ میلیــارد تومــان 
ــران در  ــوی خی ــدی از س ــدی و غیرنق ــک نق کم

طــرح همدلــی مومنانــه خبــر داد. 
ــی از  ــه گزارش ــن ارائ ــنا، ضم ــا ایس ــو ب ــر در گفت وگ ــزدان مه ــار ی ذوالفق
پویــش همدلــی مومنانــه  همزمــان بــا مــاه مبــارک رمضــان گفــت: پویــش 
ــت  ــت معاون ــا هم ــان ب ــارک رمض ــاه مب ــدای م ــه از ابت ــی مومنان همدل
ــط  ــس، اداره کل رواب ــور مجل ــازی و ام ــی، توانمندس ــارکت های مردم مش
عمومــی و امــور بیــن الملــل ســازمان بهزیســتی و ادارات کل اســتانی آغــاز 
بــه کار کــرده و بناســت تــا بــا وحــدت رویــه بــه فراگیــری آن کمــک کنــد.
ــون  ــارد و ۶۱۷ میلی ــون ۵ میلی ــش تاکن ــن پوی ــدای ای ــزود: از ابت وی اف
ــه حســاب مشــارکت های مردمــی بهزیســتی واریــز شــده  کمــک  نقــدی ب
ــدی جمــع آوری  ــر نق ــز کمــک غی ــون نی ــارد و ۲۲۱ میلی ــغ ۴۲ میلی و مبل
شــده اســت. در مجمــوع ۴۷ میلیــارد و ۸۳۸ میلیــون تومــان جمــع آوری 
شــده کــه بــه شــکل بســته هــای غذایــی و حمایتــی در اختیــار مددجویــان 

نیازمنــد قــرار گرفتــه اســت.
ــکاران  ــن هم ــت خیری ــا نی ــب ب ــن متناس ــر ، همچنی ــه یزدان مه ــه گفت ب
بهزیســتی در کنــار آنــان بســته ها را تهیــه  و توزیــع کردنــد. ســازمان 
ــارت  ــا نظ ــا ب ــران را دارد ت ــا خی ــکاری ب ــی هم ــان آمادگ بهزیســتی همچن
ــی  ــاده و در شــرایط اقتصــادی کنون ــا را آم ــن کمک ه ــران ای مســتقیم خی

ــد. ــرار دهن ــدان ق ــار نیازمن در اختی
ــه داد: در  ــور ادام ــتی کش ــازمان بهزیس ــی س ــارکت های مردم ــاون مش مع
ــازمان های  ــار س ــتی در کن ــازمان بهزیس ــزرگ س ــواده ب ــش خان ــن پوی ای
ــرای  ــان را ب ــد حقوقش ــا ۵۰ درص ــک ت ــده و از ی ــدم ش ــش ق ــر پی دیگ
ــاون، کار  ــر تع ــریعتمداری وزی ــای ش ــد. آق ــاص دادن ــش اختص ــن پوی ای
ــوق  ــد از حق ــه ۵۰ درص ــد ک ــرات بودن ــن نف ــزو اولی ــی  ج ــاه اجتماع و رف
ایــن ماهشــان را اختصــاص دادنــد. ریاســت ســازمان بهزیســتی کشــور و 
شــورای معاونــان نیــز بخشــی از حقوقشــان را بــه ایــن پویــش اختصــاص 
دادنــد و ادارت کل اســتانی نیــز بــه فراخــور در ایــن پویــش شــرکت کردنــد

ــه  ــی کمیت ــاون توســعه مشــارکت های مردم مع
ــز  ــان ۷۲ مرک ــاح همزم ــام افتت ــا اع ــداد ب ام
ــدای  ــاف در کشــور گفــت: از ابت نیکــوکاری اصن
ــزار ســبد  ــارک رمضــان، حــدود ۷۵۰ ه ــاه مب م
ــع شــده اســت. ــدان توزی ــان نیازمن ــداد می ــه ام ــی توســط کمیت غذای
علیرضــا عســگریان در مراســم افتتــاح همزمــان ۷۲ مرکــز نیکــوکاری 
ــه  ــا تبریــک میــاد امــام حســن مجتبــی )ع( و آغــاز هفت ــاف، ب اصن
ــه  ــکاری کمیت ــا هم ــوکاری ب ــز نیک ــون ۳۸۰۰ مرک ــزود: تاکن ــرام، اف اک
امــداد و خیــران در سراســر کشــور راه انــدازی شــده کــه ۹۰ درصــد ایــن 
ــط  ــی توس ــد و مابق ــت می کنن ــجدمحور فعالی ــورت مس ــه ص ــز ب مراک

اصنــاف مختلــف ایجــاد شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه کمیتــه امــداد تنهــا نقــش هم افزایــی و هماهنگــی 
مراکــز نیکــوکاری را برعهــده دارد، ادامــه داد: بــا کمــک مــردم و 
ــزار  ــه هشــت ه ــان ســال ب ــا پای ــوکاری ت ــز نیک ــداد مراک ــران، تع خی
ــی  ــتای همدل ــر در راس ــت بی نظی ــک حرک ــید و ی ــد رس ــز خواه مرک

ــم خواهــد خــورد. ــی رق مل
ــع ۷۵۰  ــداد از توزی ــه ام ــی کمیت ــاون توســعه مشــارکت های مردم مع
ــارک رمضــان  ــاد در طــول مــاه مب هــزار ســبد غذایــی توســط ایــن نه
خبــر داد و گفــت: ایــن بســته های غذایــی بــا ارزش ریالــی میانگیــن 

۲۱۰ هــزار تومــان بــه نیازمنــدان سراســر کشــور ارائــه شــده اســت.
عســگریان بــه اجــرای طــرح اطعــام مهــدوی در کمیتــه امــداد اشــاره 
ــروی  ــزار نی ــزرگ و ۳۳ ه ــپزخانه ب ــون ۱۱۵۰ آش ــت: تاکن ــرد و گف ک
ــدود  ــته اند و ح ــدوی پیوس ــام مه ــرح اطع ــه ط ــادی ب ــب و جه داوطل
ــع شــده اســت. ــان مســتمندان توزی ــی می ــده غذای ــون وع ســه میلی

بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی کمیتــه امــداد، وی از مشــارکت 
ــدی  ــد ۳۷ درص ــداد و رش ــه ام ــف کمیت ــای مختل ــردم در برنامه ه م
کمک هــا در طــرح اکــرام ایتــام تقدیــر کــرد و افــزود: ســال گذشــته 
ــک  ــام کم ــرام ایت ــرح اک ــه ط ــان ب ــارد توم ــش از ۹۲۰ میلی ــردم بی م
ــیده  ــان رس ــزار توم ــه ۳۵۰ ه ــور ب ــم در کش ــر یتی ــرانه ه ــد و س کردن

اســت.
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امکان بازدید از الله های کندر دوباره فراهم شد
ایسنا/البرز دهیار روستای کندر گفت: با توجه به مباحث مربوط به کرونا، قرار شد بازدید از الله های کندر با رعایت فاصله گذاری 

اجتماعی فراهم باشد.

میراثصنایع دستی

قیچک باس به جای ویلنسل در ارکستر ملیتصویب اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی

مدیرعامـــل صنـــدوق توســـعه صنایـــع 
دســـتی گفـــت: دولـــت بـــه موجـــب 
ـــدان، اســـتادکاران  ـــت از هنرمن ـــون حمای قان
و فعـــاالن صنایـــع دســـتی و بـــه منظـــور 
ـــتباف،  ـــرش دس ـــا و ف ـــای آنه ـــاماندهی فعالیت ه ـــریع در س ـــهیل و تس تس
ـــاده ۸  ـــاس م ـــاند.بر اس ـــب رس ـــه تصوی ـــعه را ب ـــدوق توس ـــنامه صن اساس
قانـــون حمایـــت از هنرمنـــدان، اســـتادکاران و فعـــاالن صنایـــع دســـتی 
)مصـــوب ۲۶ دی مـــاه ۱۳۹۶ مجلـــس شـــورای اســـامی( صنـــدوق توســـعه 
ـــن  ـــرداری از اماک ـــره ب ـــاء و به ـــتباف و احی ـــرش دس ـــتی و ف ـــع دس صنای
ـــادی  ـــدوق ه ـــن صن ـــام ای ـــد.بر اســـاس اع ـــاد ش ـــی ایج تاریخـــی و فرهنگ
ـــع دســـتی  ـــج صنای ـــت، توســـعه و تروی ـــه منظـــور حمای ـــزود: ب ـــی، اف میرزائ
ـــع  ـــش صنای ـــاالن بخ ـــوتان و فع ـــدان، پیشکس ـــم هنرمن ـــویق و تکری و تش
ـــره  ـــری و به ـــوز کارب ـــای مج ـــن و اعط ـــتباف و تعیی ـــرش دس ـــتی و ف دس
بـــرداری از کلیـــه بناهـــای تاریخـــی و فرهنگـــی قابـــل احیـــا، صنـــدوق 
ـــوان مؤسســـه ای  ـــه عن ـــی مســـتقل و ب ـــه دارای شـــخصیت حقوق توســـعه ک

ــتی و  ــع دسـ ــی، صنایـ ــراث فرهنگـ ــه وزارت میـ ــته بـ ــی وابسـ غیرانتفاعـ
گردشـــگری اســـت، طبـــق مفـــاد ایـــن اساســـنامه و قوانیـــن و مقـــررات 
ـــع  ـــدوق توســـعه صنای ـــره صن ـــأت مدی ـــس هی ـــت می کند.رئی ـــوط فعالی مرب
ـــی  ـــن تاریخ ـــرداری از اماک ـــره ب ـــاء و به ـــتباف و احی ـــرش دس ـــتی و ف دس
ــه تســـهیات و جلـــب  ــرد: دریافـــت هرگونـ ــان کـ و فرهنگـــی، خاطرنشـ
ــاری  ــی و اعتبـ ــات مالـ ــا و مؤسسـ ــورد از بانک هـ ــب مـ ــارکت حسـ مشـ
مجـــاز داخلـــی و خارجـــی، مشـــارکت مالـــی بـــا اشـــخاص حقیقـــی و 
حقوقـــی بـــرای احیـــا و ســـرمایه گـــذاری در مراحـــل تولیـــد و تجـــارت 
ـــی،  ـــی و فرهنگ ـــای تاریخ ـــا بناه ـــتباف و احی ـــرش دس ـــتی، ف ـــع دس صنای
ـــپاری در  ـــرون س ـــه ب ـــی از جمل ـــش غیردولت ـــت بخ ـــدی از ظرفی ـــره من به
ـــی  ـــای تخصص ـــا نهاده ـــکاری ب ـــدوق، و هم ـــف صن ـــام وظای ـــتای انج راس
ـــتفاده  ـــدوق و اس ـــای صن ـــوزه فعالیت ه ـــا ح ـــط ب ـــی مرتب ـــی و خارج داخل
متقابـــل از تجـــارب و منابـــع مالـــی و فنـــی آن هـــا از جملـــه وظایـــف و 

اختیـــارات ایـــن موسســـه اســـت.

»ســـاز قیچـــک بـــاس بـــا پیشـــینه 
تاریخـــی در ســـرزمین های شـــرقی، بـــه 
منظـــور جایگزینـــی بـــه جـــای ویلنســـل 
ـــاختار  ـــا س ـــه ب ـــران ک ـــی ای ـــتر مل در ارکس
موســـیقی ایرانـــی تناســـب چندانـــی نـــدارد، توســـط هنرمنـــدان گـــروه 
هنرهـــای ســـنتی پژوهشـــگاه میـــراث فرهنگـــی و گردشـــگری ســـاخته 
ـــراث  ـــگاه می ـــی پژوهش ـــط عموم ـــل از رواب ـــه نق ـــنا ب ـــزارش ایس ـــد.«به گ ش
فرهنگـــی و گردشـــگری، ســـیدعبدالمجید شـــریف زاده  _ رییـــس گـــروه 
ـــی و گردشـــگری _  ـــراث فرهنگ ـــای ســـنتی پژوهشـــگاه می پژوهشـــی هنره
ـــی از  ـــک یک ـــاز قیچ ـــح داد: س ـــاره توضی ـــر،  در این ب ـــن خب ـــام ای ـــا اع ب
کهن تریـــن آالت موســـیقی فـــات ایـــران و بخشـــی از شـــبه قـــاره هنـــد 
بـــوده کـــه از پیشـــینه تاریخـــی قابـــل توجهـــی در میـــان ســـرزمین های 
شـــرق و جنـــوب شـــرقی ایـــران )سیســـتان و بلوچســـتان( برخـــوردار اســـت.
ــای  ــری از تکنیک  هـ ــا بهره  گیـ ــروزی بـ ــهری امـ ــک شـ ــزود: قیچـ او افـ
ـــه  ـــد ک ـــد ش ـــاخته و تولی ـــو س ـــوپرانو و آلت ـــه س ـــه دو گون ـــی ب ـــازهای غرب س

ــی در  ــازهای کششـ ــتی های سـ ــردن کاسـ ــر کـ ــل آن پـ ــن دلیـ عمده تریـ
ـــود. ـــی ب ـــنتی ایران ـــیقی س ـــوار موس رپرت

شـــریف زاده بـــا بیـــان این کـــه »ایـــن ســـاز از اوایـــل دهـــه ۵۰ شمســـی 
در اغلـــب ارکســـترهای موســـیقی ســـنتی ایرانـــی مـــورد اســـتفاده قـــرار 
ـــرد: از  ـــح ک ـــه دارد«، تصری ـــز ادام ـــروز نی ـــا ام ـــد ت ـــن رون ـــه ای ـــت ک می گرف
ـــاخته  ـــاس س ـــو و ب ـــوپرانو، آلت ـــک س ـــف قیچ ـــای مختل ـــاز مدل ه ـــن س ای
ــیقی  ــای موسـ ــیاری از اجراهـ ــه در بسـ ــه این کـ ــه بـ ــا توجـ ــود. بـ می  شـ
ـــاس از ویلنســـل اســـتفاده می شـــود  ـــد صـــدای ب ـــرای تولی ـــی ب ســـنتی ایران
ـــت و  ـــی نیس ـــاز ایران ـــه س ـــده( ک ـــرای زن ـــه در اج ـــتودیو و ن ـــه در اس )البت
ـــاخت  ـــدارد، س ـــی ن ـــب چندان ـــی تناس ـــیقی ایران ـــاختار موس ـــا س ـــا ب طبع
ـــی  ـــرای ایـــن خـــأ صوتـــی در ترکیـــب موســـیقی ایران ـــاس ب ســـاز قیچـــک ب

ـــد. ـــنهاد ش پیش
ـــق،  ـــی و ســـمیرا عزیزی مطل ـــیامک قلم ـــاز توســـط س ـــن س ـــه او، ای ـــه گفت ب
ـــراث  ـــگاه می ـــنتی پژوهش ـــای س ـــروه هنره ـــازی گ ـــدان کارگاه سازس هنرمن

ـــت.     ـــده اس ـــاخته ش ـــگری س ـــی و گردش فرهنگ

ظفـر عبـاس زاده )مدیـر پیشـین مجموعـه میـراث جهانـی 
تخـت سـلیمان( بـا اشـاره بـه بارندگی هـای شـدیدی که در 
نـوروز سـال ۹۸ در سـطح کشـور شـاهد بودیـم درخصـوص 
فعالیت هایـی کـه در زمـان مدیریـت او در مجموعـه میـراث 
جهانـی انجـام شـده اسـت، گفـت: بـا تمهیداتـی کـه در نظر 
گرفتـه شـده بـود، بـر اثـر بارش هـای بهـاری مشـکلی بـرای 
مجموعـه پیـش نیامـد. در این راسـتا انجام کارهای گذشـته 
اعـم از سـاماندهی و اصـاح مسـیر دسترسـی را در برنامـه 
قـرار دادیـم کـه برخـی از این پروژه هـا به دلیل کمبـود منابع 
اقتصـادی  بـه دلیـل وضعیـت  داد:  ادامـه  ناقـص مانـد.او 
کشـور عمـا برخـی کارهـای بسـیار ضـروری در سـایت های 
میراث فرهنگـی انجـام می شـود و عمومـا پروژه هـای جدیـد 
و کاوش هـای جدیـد صـورت نمی گیـرد. کارهـا صرفـا در حد 
حفاظـت و انجـام مرمت هـای اضطـراری صـورت می گیـرد. 
ایـن درحالـی اسـت کـه حـدود ۳۰ تـا ۴۰ درصـد مجموعـه 
جهانی تخت سـلیمان کاوش شـده اسـت و سـایر بخش ها 
کاوش نشـده اند. حتـا اینگونـه احسـاس می شـود کـه نیـاز 
اسـت تـا بازنگـری درخصـوص کاوش هایـی کـه در گذشـته 
انجـام شـده صورت گیـرد چنانکه در دهـه ۸۰ که فصل  جدید 
کاوش هـا آغـاز شـد شـاهد کشـف آثـار بسـیار بـاارزش در 
بخـش شـمالی مجموعـه بودیـم. در این کاوش هـا، مهرهای 
گلـی بسـیار نـادر کـه وضعیـت اداری، سیاسـی و مذهبـی 
آمد.عبـاس  بدسـت  می کـرد  مشـخص  را  ساسـانی  دوره 
زاده بـا اشـاره بـه آنکـه بعدهـا در سـال ۹۶ نیـز کاوش هایی 
در ضلـع جنوبـی صحـن انجـام شـد، گفـت: چنـدی پیـش 
طـی تفاهم نامـه ای کـه بیـن سـازمان میـراث فرهنگـی و 
گردشـگری و دانشـگاه درسـدن آلمـان بـه امضـاء رسـید، 
کارهـای مطالعاتـی مرمـت و حفاظـت بنـای ایـوان خسـرو 
مجموعه میراث فرهنگی و گردشـگری تخت سـلیمان تکاب 
بـا حضـور گـروه آلمانـی آغاز شـد. بـا توجه بـه آنکه قـرارداد 
هیـات آلمانی تمام شـده، نتوانسـتیم قـرارداد را بـرای ادامه 
مرمـت و سـاماندهی ایوان غربی تمدید کنیـم و هنوز تامین 

اعتبار نشـده اسـت.  

سوژه تنها 4۰ درصد از 
تخت سلیمان 

کاوش شده است

توسعه سیستان و بلوچستان در اولویت است

توجه به صنایع دستی و گردشگری، راهکار رونق سیستان و بلوچستان

وزیــر  صمیمانــه  نشســت 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
از  تعــدادی  بــا  صنایع دســتی 
نماینــدگان منتخــب اســتان سیســتان 
شــورای  مجلــس  در  بلوچســتان  و 
ــزار  ــم(، برگ ــس یازده ــامی )مجل اس

شــد.
 در ایــن نشســت کــه ظهــر روز شــنبه 
میزبانــی  بــه   99 اردیبهشــت   2٠
وزارت میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
ــن  ــر ای ــالن فج ــتی و در س صنایع دس
مهم تریــن  شــد،  برگــزار  وزارتخانــه 

ایــن  مأموریت هــای  و  برنامه هــا 
سیســتان  اســتان  در  وزارتخانــه 
دکتــر  حضــور  در  بلوچســتان  و 
شــد. بررســی  مونســان  علی اصغــر 
او در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه 
و  بلوچســتان  و  سیســتان  اهمیــت 
تاریخــی  فرهنگــی،  ظرفیت هــای 
اســتان گفــت:  ایــن  و گردشــگری 
ــه  ــتان موردعاق ــتان و بلوچس »سیس
مــن اســت و توســعه ایــن اســتان 
مجموعــه  و  وزارتخانــه  ایــن  بــرای 
ــت اســت.« ــت دوازدهــم در اولوی دول
وزیــر میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
»بیشــترین  افــزود:  صنایع دســتی 
طــول  در  مــن  ســفرهای  حجــم 

بــه  وزارتخانــه،  ایــن  در  فعالیتــم 
ــوده اســت،  سیســتان و بلوچســتان ب
یــک  را  بلوچســتان  و  سیســتان 
ــوزه  ــه در ح ــم ک ــن می دان ــتان ام اس
فرهنگــی، تاریخــی، صنایع دســتی و 
ــی  ــای باالی ــگری دارای ارزش ه گردش
»مــردم  داد:  ادامــه  او  اســت.« 
مردمــی  بلوچســتان  و  سیســتان 
ــی  ــور معرف ــتند و به منظ ــان هس مهرب
ــن اســتان  ــای موجــود در ای ظرفیت ه
جملــه  از  مختلفــی  پویش هــای 
»سیســتان را ببینیــم، بلوچســتان را 
ــک کار  ــدازی شــد و ی بشــنویم« راه ان
ــی  ــه روز جهان ــود ک ــن ب ــز ای ــم نی مه
گردشــگری را امســال در شــهر زاهــدان 

برگــزار کردیــم.«
بــه  ادامــه  در  مونســان  دکتــر 
ظرفیت هــای مهــم ایــن اســتان بــرای 
ــی  ــت: »یک ــرد و گف ــاره ک ــعه اش توس
ــتان  ــای سیس ــن ظرفیت ه از مهم تری
توســعه ای،  حــوزه  در  بلوچســتان  و 
مکــران اســت کــه در ایــن بــاره نیــز بــا 
توجــه بــه تأکیــد و دســتورهای مقــام 
ــاهد  ــم ش ــور حت ــری به ط ــم رهب معظ
رونــق بیــش از پیــش منطقــه خواهیم 
صحبت هــای  ادامــه  در  او  بــود.« 
مأموریت هــای  و  نقــش  بــه  خــود 
گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزارت 
و  کــرد  اشــاره  صنایع دســتی  و 
ــت  ــت دول ــدای فعالی ــت: »در ابت گف
وقــت  ســازمان  بودجــه  دوازدهــم 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
تومــان  7٨٠میلیــارد  صنایع دســتی 
ــال دو  ــد از دو س ــون بع ــه اکن ــود ک ب
تومــان  14٠٠میلیــارد  برابــر شــده و 
اعتبــار داریــم، بــا ایــن حــال بــا وجــود 
مهــم  و  گســترده  مأموریت هــای 
ــا نیمــی از  ــه، بودجــه م ــن وزارتخان ای
ــت  ــه در دول ــن وزارتخان ــه آخری بودج

اســت.«
وزیــر میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: »ب ــتی گف صنایع دس
مأموریت هــا،  و گســتردگی  اهمیــت 
چشــم اندازهای  و  وظایــف  اهــداف، 
ــرای  ــم ب ــور حت ــه به ط ــن وزارتخان ای
برنامه هــا  و  اهــداف  ایــن  توســعه 
ــه بیشــتری هســتیم و  ــد بودج نیازمن
درخواســت مــن از نماینــدگان محتــرم 
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــس یازده در مجل
ــه  ــش بودج ــه را در جه ــن وزارتخان ای

ــد.« ــک کنن کم
ــای  ــری از صحبت ه ــش دیگ او در بخ
حــوزه  »گســتره  گفــت:  خــود 
بســیار  کشــور  در  میراث فرهنگــی 
وســیع اســت و خوشــبختانه نقطــه ای 
دارای  نــدارد کــه  وجــود  کشــور  در 
ظرفیت هــای تاریخــی و گردشــگری 
برنامه ریــزی  نیازمنــد  لــذا  نباشــد، 
ایــن  از  اســتفاده  بــرای  دقیــق 
ظرفیت هــا هســتیم. در همیــن رابطــه 
ــه در  ــی ک ــه اندک ــه بودج ــه ب ــا توج ب
اختیــار داریــم از ظرفیت هــای بخــش 
بــا  و  کردیــم  اســتفاده  خصوصــی 
ــه بخــش  ــا ب ــذاری برخــی از بناه واگ
شــاهد  مرمــت  از  بعــد  خصوصــی 
ــای  ــن بناه ــب وکارها در ای ــاد کس ایج

هســتیم.« تاریخــی 

بــه  ادامــه  در  مونســان  دکتــر 
کشــور  گردشــگری  ظرفیت هــای 
اشــاره کــرد و گفــت: »خوشــبختانه 
از  ســرمایه گذاران  اســتقبال  شــاهد 
ــه  ــه ای ک ــتیم، به گون ــوزه هس ــن ح ای
در حــال حاضــر 24٠٠ پــروژه در حــوزه 
گردشــگری در حــال انجــام اســت 
ــاخت  ــه س ــوط ب ــروژه مرب ــه 57٠ پ ک
هتــل در کشــور اســت.« او افــزود: 
ــازی  ــرح تجاری س ــوزه ط ــن ح »در ای
صنایع دســتی را آغــاز کردیــم و بــا 
ثبــت جهانــی شــهرها و روســتاهای 
ایجــاد  دنبــال  بــه  صنایع دســتی 
ــادرات  ــروش و ص ــش ف ــازار و افزای ب

هســتیم.« هنرمنــدان  محصــوالت 

بیشـتر در  بررسـی های  و  پـی کاوش  در 
نقـش رسـتم، کارشناسـان ایـن مجموعـه 
موفـق بـه کشـف ۲۰ کتیبـه جدید بـر فراز 
کوه حسـین شـدند. حمید فدایـی )مدیر 
پایـگاه میـراث جهانـی تخت جمشـید( با 
اشـاره به آنکه این روزها تحقیق و بررسـی 
در نقش رسـتم بیش از سـال های گذشته 
مـورد توجـه قرار گرفتـه، گفت: بر فـراز کوه 
حسـین آثـار تاریخی متعددی وجـود دارد 
کـه از آن جملـه می تـوان بـه کتیبه هـای 
متعـددی اشـاره کـرد کـه هنـوز کشـف و 
خوانـده نشـده اند. در این میـان کتیبه ها با 

مضامین متنوع هسـتند. هرچنـد به دلیل 
گـذر زمـان و فرسـایش خوانش بسـیاری 
بـا  ایـن کتیبه هـا کار دشـواری اسـت.  از 
ایـن وجـود طـی ماه هـای گذشـته موفـق 
شـدیم تعـداد زیـادی کتیبه جدید کشـف 
کنیـم کـه تاکنون خوانـده نشـده اند. فضل 
الـه حبیبـی )کارشـناس باستان شناسـی 
پایـگاه میـراث جهانـی تخـت جمشـید، 
در مجموعـه تاریخـی نقـش رسـتم نقش 
رسـتم( با اشـاره به کشـف تعـدای زیادی 
کتیبـه پهلـوی ساسـانی بـر فـراز نقـش 
رسـتم، گفت: در طول دوره تاریخ ساسـانی 

روی صخره هـا،  پهلـوی  نـگارش خطـوط 
آثـار باسـتانی، سـنگ ها، سـکه ها و مهرها 
ادامـه پیـدا کـرد تـا جایـی کـه کتیبه هـای 
موبـدان،  از شـاهان ساسـانی،  متعـددی 
بـزرگان و مـردم عـادی باقی مانده اسـت. 

در ایـن میـان از شـمال دشـت مرودشـت 
)کامفیـروز( تـا جنـوب آن کـه منتهـی بـه 
کتیبه هـای  می شـود،  بختـگان  دریاچـه 
متعـددی بـه خـط پهلـوی نگاشـته شـده 

است.

کشف 2۰ کتیبه جدید
 در نقش رستم

سامان دهی زیرساخت های 
گردشگری پارک طبیعت شیرآباد 

مســئول دفتــر فنــی اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
ــل زیرســاخت های  ــامان دهی و تکمی ــی س ــات اجرای ــت: »عملی گلســتان گف
گردشــگری پــارک طبیعــت شــیرآباد با پیشــرفت فیزیکــی 6٠درصــدی در حال 
اجراســت.« مرتضــی حســینقلی زاده امــروز شــنبه 2٠ اردیبهشــت 99 بــا اعــام 
ــال  ــون ری ــارد و 5٠٠میلی ــار یک میلی ــا اعتب ــروژه ب ــن پ ــت: »ای ــر گف ــن خب ای
ــن و  ــهر خان ببی ــی در ش ــرمایه های مل ــی س ــک دارای ــارات تمل ــل اعتب از مح
پــارک طبیعــت شــیرآباد در حــال اجراســت.«او خاطرنشــان کــرد: »در عملیــات 
اجرایــی ایــن فــاز تکمیــل مســیر دسترســی بــه آبشــار شــیرآباد شــامل اجــرای 
ــون پیرامــون مســیر پیش بینــی  ــواره مال ســنگ فرش مســیر دسترســی و دی
 شــده است.«مســئول دفتــر فنــی اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی گلســتان اضافــه کــرد: »خریــد لولــه و اتصــاالت تجهیــز مبلمــان 
اجــرای آســفالت مســیر بــه طــول دو کیلومتــر، روشــنایی محــور دسترســی، 
تعمیــرات و احــداث ســرویس بهداشــتی احــداث نمازخانــه، احــداث ســکوی 
ــواره  ــنگ فرش و دی ــداث آن، س ــر و اح ــد تانک ــازی، خری ــق محوطه س آالچی
مالــون مســیر آبشــار و پــل دسترســی بــا اعتبــار 9 میلیــارد و 2٠٠ میلیــون ریال 
از اقدامــات ســال گذشــته ایــن اداره کل در پــارک طبیعــت شــیرآباد اســت.«

ته
نک

معین الدیـن سـعیدی نماینـده منتخـب مـردم چابهـار در 
مجلـس یازدهـم در ایـن نشسـت گفـت: »صنایع دسـتی و 
گردشـگری، صنایـع مهمی هسـتند کـه در ایجاد اشـتغال و 
درآمدزایـی نقـش مهمـی دارنـد و بـا توجـه بـه ظرفیت های 
بی نظیـر در کشـور بایـد بـا یـک برنامه ریـزی مناسـب از این 

ظرفیت هـا بهتریـن بهـره را ببریـم.«
دارای  نیـز  بلوچسـتان  و  سیسـتان  »اسـتان  گفـت:  او 
میراث فرهنگـی،  حـوزه  سـه  هـر  در  فـراوان  ظرفیت هـای 
گردشـگری و صنایع دسـتی اسـت کـه توجـه بـه ایـن سـه 
حـوزه در این اسـتان می توانـد موجبات رونق هرچه بیشـتر 
ایـن منطقـه را فراهـم کند.«سـعیدی ادامـه داد: »از آنجایی 
کـه وظیفـه دولـت تسـهیلگری اسـت درخواسـت مـا از این 
وزارتخانـه ایـن اسـت تـا زمینـه را بـرای ورود فعال تر بخش 
خصوصـی ایجـاد کنـد تـا شـاهد رونـق هرچـه بیشـتر این 
اسـتان در هـر سـه حـوزه مأموریت هـای مرتبـط بـا وزارت 

باشـیم.« صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 

میراثمیراث

آغاز حفاظت در ارگ بهارستان بیرجندریل ماشین دودی شهرری مرمت می شود
میراث فرهنگـی،  اداره  رئیـس 
گردشـگری و صنایع دستی ری 
گفـت: »بخشـی از مسـیر ریل 
ماشـین دودی ایـن شهرسـتان 
کـه در اجـرای عملیـات عمرانی شـهرداری منطقـه 2٠ در 
زمسـتان سـال 97 در پیـاده راه خیابـان فدائیـان اسـام 
کشـف شـده بـود، بـا اعتبـار 6٠٠میلیـون ریـال در حـال 

اسـت.« مرمت 
اداره کل  روابط عمومـی  از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
تهـران،  صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
امیـر مسـیب رحیـم زاده روز شـنبه 2٠ اردیبهشـت مـاه 
شـامل  مرمتـی  طـرح  ایـن  نخسـت  »فـاز  99 گفـت: 

استحکام بخشـی ریـل، مرمـت و تعویـض تراورس هـای 
پوسـیده، کف سـازی و نصـب تابلـوی معرفـی تاریخچـه 

ماشـین دودی در اسـتان تهـران اسـت.«
او بـا بیـان این کـه اثـر بـه دسـت آمده هویـت صنعتـی 
و مدرنیتـه شـدن تهـران اسـت، تأکیـد کرد: »ایـن نقطه 
درون شـهری  حمل ونقـل  هویـت  از  بخشـی  می توانـد 
میراث فرهنگـی،  اداره  رئیـس  باشـد.«  نیـز  منطقـه 
»نـام  افـزود:  ری  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
ماشـین دودی در تهـران قدیـم، به اولین خـط آهن ایران 
کـه بیـن تهـران و شـهرری کشـیده شـد، تعلـق گرفـت و 
علـت ایـن نام گـذاری بخـاری بـود کـه از دودکـش قطار 

می شـد.« خـارج  آن 

میراث فرهنگـــی  معـــاون 
از  جنوبـــی  خراســـان 
حفاظـــت  عملیـــات  آغـــاز 
بهارســـتان  ارگ  اضطـــراری 
ــل از  ــا به نقـ ــزارش میراث آریـ ــر داد.به گـ ــد خبـ بیرجنـ
روابط عمومـــی اداره کل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری 
ــی  ــی، علـ ــان جنوبـ ــتان خراسـ ــتی اسـ و صنایع دسـ
شـــریعتی منش روز 2٠ اردیبهشـــت مـــاه 9٨ افـــزود: 
ــر ارگ  ــع خطـ ــراری و رفـ ــت اضطـ ــات حفاظـ »عملیـ
بهارســـتان از اوایـــل هفتـــه گذشـــته آغـــاز شـــده 
ـــات  ـــح، اقدام ـــت مصال ـــات تثبی ـــن عملی ـــت. در ای اس
ــگیری از  ــرای پیشـ ــی بـ ــی و استحکام بخشـ حفاظتـ

ــه بـــرج آجـــری  ــا و آســـیب ها بـ ــعه تخریب هـ توسـ
ــت  ــه داد: »فعالیـ ــرار دارد.«او ادامـ ــتور کار قـ در دسـ
ــرکت آب  ــارکت شـ ــا مشـ ــتان بـ ــت ارگ بهارسـ مرمـ
منطقـــه ای خراســـان جنوبـــی به عنـــوان مالـــک و 
اداره کل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی 
ــی  ــاون میراث فرهنگـ ــورت می پذیرد.«معـ ــتان صـ اسـ
ـــی  ـــای تاریخ ـــرد: »بن ـــان ک ـــی خاطرنش ـــان جنوب خراس
ـــه  ـــت و ب ـــه اس ـــه دوره زندی ـــوط ب ـــتان مرب ارگ بهارس
شـــماره 36٨3 در فهرســـت آثـــار ملـــی ایـــران ثبـــت 
ــی  ــار تاریخـ ــی از آثـ ــوان یکـ ــت و به عنـ ــده اسـ شـ
شـــاخص و بـــا ارزش هـــای تاریخـــی و معمـــاری 

ــت.« ــرح اسـ ــتان مطـ ــته در اسـ برجسـ

لنا
 ای

س:
عک

گزارش
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رییـس کل دادگسـتری البرز عنـوان کرد که 
۷۰۰ هکتـار از اراضـی این اسـتان بـه ارزش 
ریالـی بیـش از ۷۰ هـزار میلیـارد ریـال از 
ابتـدای سـال جـاری تاکنـون آزاد سـازی 

شده است 
بـه گزارش روابط عمومی دادگسـتری البرز، 
نشسـت  در  هریکنـدی  فاضلـی  حسـین 
مجمـع  راهبـری  »شـورای  بـا  صمیمـی 
)ع(  صـادق  امـام  دانشـگاه  دانشـجویان 
اسـتان البرز« با اشـاره به تشـکیل قـرارگاه 
صیانـت از بیـت المـال و مقابلـه بـا تغییـر 
کاربـری در ایـن اسـتان اظهـار داشـت:  از 
اراضـی  میـزان  تاکنـون  سـال  ابتـدای 
آزادسـازی شـده حدود ۷۰۰ هکتار اسـت که 
ارزش ریالـی آن بیـش از ۷۰ هـزار میلیـارد 
ریـال بـوده و بنابـر اعـام منابـع اسـتانی 
حجـم آزادسـازی انجـام شـده در ۵۰ روز 
اخیر با هفت سـال گذشـته برابری می کند.
اراضـی  کاربـری  تغییـر  اضافـه کـرد:  وی 
زراعـی یکی از آسـیب های جدی در اسـتان 
بـود کـه در سـفر آیـت هللا رئیسـی نیـز مورد 
بدیـن منظـور در  تاکیـد قـرار گرفـت کـه 
آمایـش  بـه  اقـدام  اسـتان  دادگسـتری 
 GIS نقشـه های  اسـاس  بـر  سـرزمینی 

کردیـم و اراضـی دارای بیشـترین تغییـر 
کاربـری، شناسـایی و بـرای نخسـتین بـار 

نقشه کاربری استان تهیه شده است.
وی ادامـه داد: دادگسـتری در قانون تکلیف 
تغییـر  بـا  مقابلـه  زمینـه  در  مسـتقیمی 
ایـن  و  نـدارد  زراعـی  اراضـی  کاربـری 
از  متعـددی  ادارات  عهـده  بـر  مسـئولیت 
جمله جهاد کشـاورزی، منابـع طبیعی، اداره 
و محیـط  راهـداری  راه و شهرسـازی،  کل 
زیسـت واگـذار شـده و دسـتگاه قضایـی 
نقـش نظارتـی دارد امـا متوجه شـدیم اگر 
فقـط در انتظـار انجـام تکالیـف قانونی این 
دسـتگاه ها باشـیم در سـال های آتـی اثری 
از فضـای سـبز و اراضی زراعی اسـتان باقی 
نخواهـد مانـد بنابریـن قـرارگاه صیانـت از 
بیـت المال و مقابله با تغییرکاربری اسـتان 
البـرز را ایجـاد کردیم.فاصلـی هریکنـدی به 
طـرح تحـول قضایـی اسـتان اشـاره کـرد و 
گفـت: طرححول قضایی البرز کـه به عنوان 
یـک الگوی مـدون در بین دادگسـتری های 
کشـور شـناخته می شـود حاصل بررسی ها، 
و  کارشناسـی  اقدامـات  و  نیازسـنجی ها 
نشسـت های مختلـف بـا اقشـار، گروه ها و 
نخبـگان اسـتان بود که در طـی چندین ماه 

انجـام و به تناسـب نیازهـای بومی، طراحی 
و پـس از تاییـد ریاسـت قـوه قضائیـه وارد 
فاز عملیاتی شـد.وی ادامه داد: بسـیاری از 
اقدامـات انجام شـده در ذیل ایـن طرح که 
مشـتمل بـر بیـش از ۱۰۰ برنامـه و ۸ محور 
اسـت بـه دلیـل نتایج پربـار مورد اسـتقبال 
دادگسـتری اسـتان های دیگر قـرار گرفته و 

در حال عملیاتی شدن است.

بیشترین درصد ورودی پرونده 
در کشور

کارآمـوزی  دوره  نخسـتین  برگـزاری  وی 
قضـات، جـذب قضـات و نیروهـای اداری، 
افزایـش فضـای فیزیکی و توسـعه عدالت 
سـطح  در  قضایـی  خدمـات  پوشـش  در 
اسـتان را از جملـه اقدامـات انجـام شـده 
برشـمرد و افـزود: بـا اینکـه از نظـر تعـداد 
اسـتان  پنـج  جـزء  کارمنـدان  و  قضـات 
کم برخوردار کشـور هسـتیم همزمـان دارای 
بیشـترین درصـد ورودی پرونـده در بیـن 
اسـتان های دیگـر نیـز بـوده کـه برقـراری 
تـوازن بیـن این کمبودهـا و ورودی، نیازمند 
اسـت.وی  تحولـی  و  جهـادی  فعالیـت 
از  یکـی  البـرز  اسـتان  کـرد:  تصریـح 
تعـداد  بیشـترین  دارای  اسـتان های 

بـا  بـود کـه  پرونده هـای مانـده در کشـور 
اجـرای طـرح تحـول قضایـی و در راسـتای 
اجـرای بخشـنامه ریاسـت قـوه قضائیـه تا 
درصـد   ۵۰ از  بیـش   ۱۳۹۸ سـال  پایـان 
پرونده هـای مسـن یـا داری عمـر بیـش از 
یک سـال مختومه شـد و مترصد هسـتیم 
تا پایان شـهریور امسـال، پرونده مسنی در 

استان نداشته باشیم.

رفع مشکل مالیاتی شهرک 
صنعتی اشتهارد

رییـس کل دادگسـتری  البـرز حمایـت از 
رونـق تولیـد، حفـظ و پایـداری اشـتغال و 
مـورد  محورهـای  از  را  تولیـد  موانـع  رفـع 
پیگیـری دادگسـتری در یـک سـال اخیـر 
زمینـه  ایـن  در  کـرد:  بیـان  و  برشـمرد 
نشسـت های متعددی با فعـاالن اقتصادی 

و تولیـد کننـدگان در کلیه حوزه های قضایی 
اسـتان داشـته ایمکه ن نشسـت ها در هیچ 
شـرایطی حتـی دوران شـیوع کرونا متوقف 
پایـداری  بـه  منجـر  نتیجـه  در  نشـد کـه 
اشـتغال و رفع موانع تولید در اسـتان شـده 
مالیاتـی  اسـت.وی متذکـر شـد: مشـکل 
شـهرک های صنعتی اشـتهارد برای سـال ها 
موجب ناامیدی صاحبان صنایع مسـتقر در 
این شهرسـتان شـده بود که با پیگیری های 
انجام شـده از سـوی همه مدیران اسـتان و 
پـس از سـفر آیت هللا رئیسـی، این موضوع 
بـه  توجـه  بـا  می توانـد  شـد کـه  محقـق 
پتانسـیل های ایـن شهرسـتان کـه یکـی از 
بزرگترین شـهرک های صنعتـی خاورمیانه 

است منجر به جهش تولید شود.

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
چهارمحــال و بختیــاری، از تولیــد ۳۵ درصد 
از محصــول گازکربنیــک کشــور در ایــن 

استان خبر داد.
ســجاد رســتمی میــزان تولیــد روزانــه ایــن 
مجتمــع تولیــدی را ۱۵۰ تــن بــرآورد کــرد و 
اظهــار داشــت: بــا راه انــدازی فــاز ســوم ایــن 

مجتمــع تولیــدی در نیمــه نخســت ســال 
"جهــش تولیــد"، میــزان محصــول تولیدی 
ایــن مجتمــع بــه ۲۱۰ تــن افزایــش خواهــد 

یافت. 
ســاخت  کارخانــه  بــودن  فعــال  وی، 
ماشــین آالت تولیــد گاز کربنیــک را در ایــن 
و تصریــح کــرد:  یــادآور شــد  اســتان 

چهارمیــن شــرکت دارنــده فنــاوری ســاخت 
ماشــین آالت و تولیــد گازکربنیــک جهان در 
شهرســتان بــن چهارمحــال و بختیــاری 
فعالیــت می کنــد، کــه  ایــن شــرکت تنهــا 
دارنــده فنــاوری ســاخت دســتگاه های 

تولید گاز کربنیک در کشور است.
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 

ایــن  افــزود:  بختیــاری  و  چهارمحــال 
خصوصــی  بخــش  تولیــدی  کارخانــه 
فعالیــت خــود را از ســال ۶۸ با اشــتغالزایی 
۸۰ نفــر آغــاز کــرد کــه ســال ۹۸ بــا توســعه 
و افزایــش تولید، تعداد اشــتغال مســتقیم 

این مجتمع به ۱۱۰ نفر افزایش یافت.
ــه گفتــه رســتمی،۱۰۰ درصــد تجهیــزات و  ب
ماشــین آالت ایــن کارخانــه بــه دســت 
متخصصــان داخلی ســاخته شــده اســت و 
ــام  ــه تم ــن کارخان ــص ای ــان متخص کارکن
تجهیــزات فــاز ســوم را طراحــی کردنــد و در 

حال تجهیز آن هستند.
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 

چهارمحــال و بختیــاری گفــت:  بــرای 
تکمیــل فــاز ســوم ایــن مجتمــع تولیــدی، 
ــار از  ــال اعتب ــارد ری ــر ۳۰۰ میلی ــزون ب اف
ــده  ــه ش ــی هزین ــش خصوص ــوی بخ س
ــل و  ــده تکمی ــاه آین ــا ۲ م ــه ت ــت ، ک اس
بهره بــرداری خواهــد شــد و بــا فعــال شــدن 
خــط تولیــد جدیــد ، روزانــه ۶۰ تــن تولیــد 
گازکربنیــک بــه ایــن کارخانــه اضافــه 

می شود.
ــدون  ــی، ب ــن دی اســید یــک گاز خنث کرب
رنــگ، بــدون بــو و بــدون مــزه اســت، کــه 
ــه  ــا ب ــع ی ــه مای ــی ب ــه راحت ــد ب می توان

جامد تبدیل شده و ذخیره شود.

۷۰۰ هکتار از اراضی البرز آزاد سازی شد

3۵ درصد از محصول گازکربنیک کشور در 
چهارمحال و بختیاری تولید می شود

بیش از 2۰ هزار دام در دامغان 
پالک کوبی شد

سمنان

مدیـر جهـاد کشـاورزی دامغان گفت: بیـش از ۲۰ هزار 
دام سـبک و سـنگین در ایـن شهرسـتان، بـا هـدف 

تعیین آمار دام های بومی منطقه، پاک کوبی شد.
سـید محسـن طباطبائیـان  بیـان کـرد: اجـرای طرح 
پـاک کوبـی بیش از ۲۰ هزار دام طی سـال گذشـته با 
و  دام  سـرقت  از  جلوگیـری  هویـت،  ایجـاد  هـدف 

مشخص شدن آمار دامی هر منطقه، اجرا شد. 
وی اضافـه کـرد:  اجـرای طرح پاک کوبی در سراسـر 
شهرسـتان دامغـان اجـرا می شـود و تاش می شـود 

آمار پاک کوبی دام منطقه به ۱۰۰ درصد برسد. 
طباطبائیان اظهار داشـت: یکهـزار و ۱۰۰ واحـد دامداری 
با ظرفیت ۴۰۰ هزار دام سـبک و سـنگین در شهرستان 
فعال اسـت کـه از این تعـداد ۲۵۰ واحد دامـداری دام 

سنگین و ۸۵۰ واحد پرورش دام سبک وجود دارد.
وی بـه ظرفیـت دامداری هـای دامغـان اشـاره کـرد و 
ادامـه داد: در دامداری هـای ایـن شهرسـتان ۳۸۰ هزار 
دام سـبک و ۱۲ هـزار راس گاو و گوسـاله شـیری و 

پرواری پرورش می یابد. 
طباطبائیـان با اشـاره به وجود مرکز اصاح نـژاد دام در 
دامغان افزود: در حال حاضر، ۲ هزار رأس دام سـبک 

در ایـن مرکـز در جنـوب دامغـان پرورش مـی یابد که 
افزایـش دوقلوزایـی و پرورش آن در فضای بیشـتر، از 
مهم تریـن عوامـل ایجـاد و راه انـدازی ایـن مرکـز بوده 
اسـت. وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه نیـاز مـردم بـه 
شـیر، گوشـت قرمز، و دیگر تولیدات دامی، سیاسـت 
کلـی جهـاد کشـاورزی نیـز حمایت های تسـهیاتی از 
واحدهـای دام پـروری باهـدف افزایـش محصـوالت و 

تامین نیاز بازار است.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان دامغـان گفـت: در 
سـال ۹۸ بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ تن گوشـت دام سـبک، 
سـنگین و شـتر در شهرسـتان تولیـد شـد کـه از ایـن 
میـزان یکهـزار و ۲۰۰ تن گوشـت در شهرسـتان مصرف 
شـد. سـال گذشته سه واحد گاوشـیری با ظرفیت ۱۰۵ 
راس، یـک واحـد بوقلمون با ظرفیـت ۲ هزار قطعه و ۶ 
واحـد بـره پـرواری بـا ظرفیـت یکهـزار و ۷۰۰ راس در 

دامغان آغاز به کار کرد. 
حـدود ۵۰ درصـد دام هـای دامغـان توسـط عشـایر 
نگهداری و پرورش داده می شـوند. شهرسـتان دامغان 
در فاصله ۱۱۵ کیلومتری شـرق مرکز اسـتان سـمنان، 

حدود ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.

سودوکو شماره ۱۷26

پاسخ سودوکو شماره ۱۷2۵

افقی
 ۱ - مالــه بنایــی - اتحادیه کارگری

۲ - تنــد کار - پایتخــت فیجی

۳ - صفت موســی - باهوش - زوج 

جفتها ها، 

۴ - تقویــت امواج الکتریکی - 

قســمت عقب دهان، صدا از آنجا 

بیرون می آید - نت ششــم موســیقی، 

نفی عرب، درون چیزی - عضو شــامه

۵ - كلمه شــگفتی - دختر عرب - 

طایفه چادر نشــین، قبیله، عشــیره - 

لحظه همان 

۶ - مــرد قوی هیــکل - تمرین نظامی 

- شــهر مذهبی، من تبریزی

۷ - ســطل - از فیلمهای کیانوش 

عیــاری۸ - جرقه آتش - درخت 

كریســمس - غربال، ســرند، مو بیز - 

تله ماهی گیر، پارچه مشــبك

۹ - پادتن - امر به نگریســتن

۱۰ - عر وارونه - اثری از اسپنســر 

- مروارید۱۱ - مقر حكومت مارشــال 

پتن - نام شــرینگ هام - آب دهان 

- جدید۱۲ - سپاســگذار - حرف 

انتخــاب، بلــه آلمانی، حرف گزینش - 

آجــر گلی - مخفــف هنوز۱۳ - نماینده 

یك دولت در یكی از شــهرهای 

بیگانــه كه وظیفه رســیدگی به امور 

هموطنانش رادارد - ناکس - مســلط 

و پیروز، مســلط، پیروز۱۴ - غزوه 

صدر اســام، از غزوات پیامبر اسام 

)ص( - جمــع ابزار۱۵ - به در 

مراقبان  - كشیدن 

عمودی 
۱ - ناپســند شــرعی - اثری از شیخ 

بهایی۲ - پرســتار كودك - محل 

ورود، مروارید درشــت، درون صدف 

- آشــکار۳ - پاك و پاكیزه - و با - 

خطی که از نســتعلیق اســتخراج شده۴ 

- بعــد اول - خرمــن گندم - مرکز 

کنیا۵ - نــام ترکی، نام آذربایجانی 

- الل - پنهان داشــتن - نوعی نی 

کــه در آب می روید۶ - وكیلی كردن 

- مذهبــی در چیــن - نیمتنه، یار 

شــلوار۷ - زود باور، كودن واحمق - 

رنــج بر۸ - گریزحیــوان، مرکز ایتالیا، 

شــهر بی دفاع، شــهر فراری - مخفف 

از او - آینده - مالک۹ - دبیر ســتاد 

ملــی مبارزه بــا دوپینگ ایران - قلعه 

معروف در صدر اســام، یكی از جنگ 

هــای پیامبر۱۰ - گرداگرد لب و دهان 

- باشــگاه اماراتی كریمی - گرمســیر، 

ســدی در استان کردستان۱۱ - دارو 

- زاپاس، الســتیک اضافی - زمینی 

وســیع - زندگی کن، طرف، جانب۱۲ 

- لقبــی در عهــد صفویه - دیوار کوتاه 

- عالم نهان۱۳ - کاشــف هیدروژن 

- پوســتین دوز - ژاپن قدیم۱۴ - 

داخــل، درون، در میان - پر گویی، 

زدنــي پرچانه ها، طرف - گرداگرد 

دهــان۱۵ - بهترین ۳ امتیازی زن 

ســال ۹۵ و ۹۸در NBA، از سال ۸۲ 

در تیم ایندیانا و پســت شــوت گارد به 

NBA آمد - خوشــبخت

جدول شماره ۱۷26

 پیام
 ایران

۷8 هزار مترمربع مکان های عمومی عسلویه و کنگان ضدعفونی شد
رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست )اچ اس ای( سازمان منطقه ویژه پارس گفت: ۷۸ هزار متر مربع از سطوح اماکن 
عمومی شهرهای عسلویه، کنگان، نخل تقی و بیدخون به همت این واحد در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ضد 
عفونی شد.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد 

اراضـی و سـاختمانهای  هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۲۳۴۷-۹۸/۱۲/۰۶هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبر 
آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم زینب عباسـی پاگـدار فرزند محمد بشـماره 
شناسـنامه ۴۵۲صادره ازجیرفت  درششـدانگ یک باب مغازه  به مسـاحت ۳۵متر مربع پاک 
- فرعـی از۴۷- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۴۷ اصلـی قطعـه یک واقـع درعنبرآباد 
اراضـی احمـد ابـاد بخش۴۵کرمان خریداری از مالک رسـمی اقای غامحسـین پـور حق وردی  
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول 

اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲۴۳۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۰۲/۰۶ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/۰۲/۲۱

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۳۴۸۸-
۹۸/۰۸/۲۶هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
اقای محسـن سـدری  فرزند محمد بشـماره شناسـنامه ۱۸۴صادره ازجیرفت در ششـدانگ یک 
بـاب مغـازه بـه مسـاحت ۵۰/۵۰متـر مربع پـاک - فرعـی از۵۷۴- اصلـی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک ۶۵فرعـی از ۵۷۴-اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی کاغ آبـاد جیرفت خریـداری از مالک 
رسـمی آقای غامحسـین نخعی محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطاع عموم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتـراض خود را به 
این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف:۱۷- تاریخ انتشـار نوبت 

اول:۹۹/۰۲/۲۱ – تاریخ انتشـارنوبت دوم :۹۹/۰۳/۱۱
  جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده۳ قانـون و 
مـاده ۱۳آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۴۵۳۱-۹۸/۱۰/۲۸هیات  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت  تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضی خانم مهناز مرادی کهوری  فرزند عیسـی بشـماره 
شناسـنامه ۹۶صـادره ازعنبـر ابـاد  در سـه دانـگ مشـاع ازششـدانگ یـک باب 
خانـه بـه مسـاحت ۲۱۲متر مربع پاک - فرعـی از۵۸۱- اصلی مفروز و مجزی 

شـده از پـاک -فرعـی از ۵۸۱-اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی حسـین آبـاد 
جیرفـت بخـش ۴۵ کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای ابراهیم سـیدیان 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 
۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول 
اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:۱۹-   تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:۹۹/۰۲/۲۱ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۹۹/۰۳/۱۱
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده۳ قانـون و 
مـاده ۱۳آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۴۵۳۲-۹۸/۱۰/۲۸هیات  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضی اقای اسـماعیل مرسـل نژاد فرزند عباس بشـماره 
شناسـنامه ۳۰۳۱۸۵۰۲۶۲صادره ازجیرفت در سـه دانگ مشـاع ازششدانگ یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت ۲۱۲متـر مربع پـاک - فرعـی از۵۸۱- اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـاک -فرعـی از ۵۸۱-اصلـی قطعـه دوواقع دراراضی حسـین 
آباد جیرفت بخش ۴۵ کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای ابراهیم سـیدیان 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۱۸-  تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:۹۹/۰۲/۲۱ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۹۹/۰۳/۱۱
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده۳ قانـون و 
مـاده ۱۳آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۴۷۲۷-۹۸/۱۱/۰۸هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی خانـم نسـرین علیخـان نـژاد  فرزنـد قربانعلـی بشـماره 
شناسـنامه ۸۰۱۴صـادره از جیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
۳۹۱/۵۳متر مربع پاک - فرعی از۵۴۹- اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک 
-فرعـی از ۵۸۱-اصلـی قطعه دوواقع دراراضی حسـین آبـاد جیرفت بخش ۴۵ 
کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقـای ابراهیم سـیدیان محرزگردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطاع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتـراض 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت 
صـادر خواهدشـد ./م الـف:۱۵-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۹/۰۲/۲۱ – تاریـخ 

انتشـارنوبت دوم :۹۹/۰۳/۱۱
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

اگهی مزایده اموال منقول 
نوبت دوم 

در خصـوص کاسـه پرونـده اجرایـی ۹۷۰۷۷۴لـه اقـای رضـا امیری علیـه اقای 
امیر حسـین رئیسـی اجرای احکام شـعبه دوم دادگسـتری شهرسـتان جیرفت 
در نظـر دارد، یـک دسـتگاه خـودروی سـواری چـری تیگـو ۵،بـه رنـگ مشـکی مدل سـال 
۱۳۹۶ودارای شـماره موتـور۰۲۲۱۳۴و شـماره انتظامـی ۲۳ل۳۳۲ایـران ۴۵متعلـق بـه اقای 
امیـر حسـین رئیسـی کـه به مبلغ ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰ریال توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
کرمـان ارزیابـی وتقویـم گردیـده اسـت را از طریـق مزایـده بـه بفروش برسـاند لـذا طالبین 
خریـد مـی تواننـد ضمـن بازدیـد از خـودرو مذکـور در ادرس،جیرفـت میـدان شـهرداری 
پارکینـگ سـبزوارظرف مـدت ۵روز قبـل از برگـزاری مزایـده وهمچنیـن تـا قبـل از برگزاری 
مزایـده ۱۰٪پیشـنهادی طـی یـک فقـره چـک تضمیـن شـده در وجـه سـپرده دادگسـتری 
کرمـان بـه شـماره شـباlR۱۰۰۱۰۰۰۰۴۰۵۹۰۱۲۹۰۷۶۴۰۳۵۰نزد بانـک ملـی صـادر وچـک را بـه 
همـراه مبلـغ پیشـنهادی در پاکـت در بسـته تحویـل اجـرای احـکام نماینـد. جلسـه مزایده 
راس سـاعت ۱۰مورخـه چهارشـنبه ۹۹.۲.۱۷بـا حضور نماینده دادسـتان منعقد وبرنده کسـی 
خواهـد بـود کـه قیمـت باالتـری پیشـنهاد داده باشـد وبرنـده مزایـده بایـد مابقـی وجـه را 
حداکثـر تـا یـک ماه پـس ار روز برگـزاری مزایـده پرداخت نمایـد در صورت انصـراف برنده 

مزایـده ٪۱۰مبلـغ واریـزی بـه نفـع دولـت ضبط خواهد شـد .
اجرای احکام دادگستری شهرستان جیرفت .م الف :2

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:۱399۰4۰۱9۰63۰۰۰۰26.۱ 
بدینوسـیله بـه خانـم هـا فاطمه پور جعفـری نام پـدر اصغر تاریـخ تولـد ۱۳۳۵.۰۲.۰۵ 
شماره ملی ۳۰۵۱۵۵۲۱۶۱ و سارا صالحی رنجبر نام پدر محمد تاریخ تولد ۱۳۸۳.۰۲.۱۶ 
شـماره ملـی ۳۰۴۰۶۸۳۳۳۰ و آقایـان علـی صالحـی رنجبـر نـام پـدر عبـاس تاریـخ 
تولـد۱۳۲۹.۰۱.۰۴ و شـماره ملـی ۳۰۵۱۴۸۴۰۴۰ و سـهیل صالحـی رنجبر نام پـدر محمد تاریخ تولد 
۱۳۸۸.۰۲.۱۶ و شـماره ملـی ۳۰۴۰۹۰۳۰۸۱ بدهـکاران پرونده اجرایی کاسـه۱۳۹۹۰۴۰۱۹۰۶۳۰۰۰۰۲۶.۱ 
کـه برابـر گـزارش مامـور ابـاغ بـه آدرس اعامی متن سـند ازدواج شـناخته نگردیده ایـد اباغ می 
گـردد کـه برابـر سـند ازدواج صـادره به شـماره ۷۹۸۴ مبلـغ ۳۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابـت مهریه بدهکار 
و خانـم سـمانه پـور جعفـری بسـتانکار پرونده درخواسـت صـدور اجراییه نموده پس از تشـریفات 
قانونـی اجرایـی صـادر و پرونـده اجرایـی به کاسـه۹۹۰۰۰۲۷ در ایـن اجرا مطرح می باشـد لذا طبق 
مـاده ۱۸ آییـن نامـه اجرایی مفاد اسـناد رسـمی به شـما اباغ می گـردد از تاریخ انتشـار این آگهی 
کـه تاریـخ ابـاغ اجرایـی محسـوب اسـت فقط یـک نوبـت در روزنامه چاپ و منتشـر گـردد ظرف 
مـدت ۱۰ روز نسـبت بـه پرداخت بدهی خـود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشـار آگهی دیگری 

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

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه۱399۰4۰۱9۰63۰۰۰۰۵۷.۱
بدیـن وسـیله بـه اقای علیرضا خوانیـن زاده نـام پدر عباس تاریـخ تولـد ۱۳۴۹.۰۴.۲۰ 
شـماره ملی۴۸۹۹۷۱۹۸۵۱ بدهـکار پرونده اجرایـی کاسـه۱۳۹۹۰۴۰۱۹۰۶۳۰۰۰۰۵۷.۱ که 
برابـر گـزارش مامـور ابـاغ بـه آدرس اعامـی متن سـند ازدواج شـناخته نگردیـده اید 
ابـاغ مـی گـردد کـه برابر سـند ازدواج صـادره بـه شـماره ۶۷۴۰ مبلـغ ۲۲.۴۹۶.۴۴۹.۰۱۳ ریال بابت 
مهریـه بدهـکار و خانم شـکوفه میرزائـی عباس ابادی بسـتانکار پرونده درخواسـت صـدور اجراییه 
نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرایی صادر و پرونـده اجرایی بـه کاسـه ۹۹۰۰۰۰۵۹ در این اجرا 
مطـرح مـی باشـد لـذا طبق ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی مفاد اسـناد رسـمی به شـما ابـاغ می گردد 
از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی کـه تاریـخ ابـاغ اجرایی محسـوب اسـت فقط یـک نوبـت در روزنامه 
چـاپ و منتشـر گـردد ظـرف مـدت ۱۰ روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیـر ایـن 
صـورت بـدون انتشـار آگهـی دیگـری عملیـات اجرایی طبـق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان _علی خسرو انجم
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پرورش شتر در سیستان و بلوچستان گامی 
ارزنده در مسیر جهش تولید

 بیشترین جمعیت شتر سیستان و بلوچستان در شهرستان های دلگان، خاش ،زاهدان و میرجاوه متمرکز هستند

واحـد  در ۶۹  نفـر شـتر  وجـود ۷۵ هـزار 
 ۲۲ و  روسـتایی  شـیری  شـتر  پـرورش 
روسـتایی  و  صنعتـی  پرواربنـدی  واحـد 
در سیسـتان و بلوچسـتان زمینـه را بـرای 
جهـش تولیـد و صـادرات شـیر و گوشـت 

ایـن حیـوان فراهـم کـرده اسـت.
دارا  بـا  بلوچسـتان  و  سیسـتان  اسـتان 
در  شـتر  تعـداد  در  نخسـت  رتبـه  بـودن 
در  را  خوبـی  گام هـای  توانسـته  کشـور 
زمینـه پـرورش شـتر بـردارد کـه بـه عنوان 
نمونـه می تـوان از عملیات احـداث جایگاه 
شـترداری بهداشـتی شـیری و گوشـتی و 
هویـت گـذاری شـترها در سـطح اسـتان 

نـام بـرد.      
داشـتن آب و هوای گرم و خشـک موجب 
شـده تـا زمینـه خوبی بـرای پرورش شـتر 
در بسـیاری از اسـتان های جنوبی و شرقی 
کشـور فراهم شـود. هم اکنون اسـتان های 
سیسـتان و بلوچسـتان، خراسـان جنوبی، 
کرمان، بوشـهر و هرمزگان از جمله مناطقی 
بـه شـمار می رونـد کـه بهتریـن شـرایط را 
بـرای پـرورش این حیـوان بیابانـی دارند ، 
در حالـی که بیشـتر این اسـتان ها از لحاظ 
ایجـاد اشـتغال و درآمدزایـی بـا مشـکل 
روبـرو هسـتند. صنعت شـترداری می تواند 
عوایـد زیـادی را نصیـب بهره بـرداران خـود 
کند چراکه پوسـت، گوشـت، شـیر، کرک و 
کوهان شـتر مـورد اسـتفاده قرار مـی گیرد 
و سـود خوبـی را نصیب پـرورش دهندگان 

مـی کنـد و در واقع می توان پرورش شـتر 
را بـه صنعتـی سـودآور بـرای ایـن اسـتانها  
تبدیـل کرد.شـرایط مناسـب بـرای پرورش 
شتر در سیستان و بلوچستان که از زمانهای  
دور در این اسـتان وجود داشـته سبب شده 
تـا یکـی از منابـع درآمـدی روسـتاییان بـه 
حسـاب آید.بـا توجـه به اینکه  شـیر شـتر 
بـه دلیـل دارا بـودن ویتامین هـا و امـاح 
نسـبتا بـاال تقویت کننـده سیسـتم ایمنـی 
بـدن به شـمار مـی رود، سـرمایه گـذاری در 
ایـن بخش سـودآور اسـت، شـکوفایی این 
صنعـت نیازمنـد توجـه بخـش دولتـی و 
خصوصی است.استفاده غذایی و دارویی از 
شـیر و گوشـت و حتی پشـم  شتر موجب 
شـده تـا در چنـد سـال اخیـر پـرورش این 
حیوان در اسـتان  گرم و خشک سیستان و 

بلوچسـتان کـه بهترین مکان برای زیسـت 
ایـن حیوان اسـت از رونق خوبـی برخوردار 
شـود، ایـن در حالـی اسـت کـه رونـق این 
امـر می توانـد ضمـن ایجـاد اشـتغال بـه 
درآمدزایـی و توسـعه اسـتان های فقیـر از 
لحـاظ کشـاورزی کمک شـایانی کنـد و راه 
را بـرای مصـرف داخلـی و صـادرات همـوار 
سازد.اسـتان های سیسـتان و بلوچسـتان، 
خراسـان جنوبی، کرمان، بوشهر و هرمزگان 
از اسـتانهای هسـتند  کـه در ایـن زمینـه 

اقدامـات خوبـی را انجـام داده اند.

تدوین سند پرورش شتر در 
سیستان و بلوچستان

رییس سـازمان جهادکشاورزی سیستان و 
بلوچسـتان در گفـت و گـو با خبرنـگار ایرنا 
اظهـار داشـت: بـا هدف اسـتفاده مطلوب و 
مفیـد از ظرفیـت هـای موجـود اسـتان در 
زمینه پرورش شـتر، سـند توسـعه پرورش 

شـتر تدوین شـده است.
غام حیـدر زورقـی افـزود: از مجموع حدود 
هـزار  در کشـور ۷۵  نفـر شـتر  هـزار   ۱۵۰
نفـر در سیسـتان و بلوچسـتان نگهـداری 
می شـوند بـه همیـن دلیـل این اسـتان در 
پرورش شـتر رتبه نخست کشـور را به خود 
اختصـاص داده و قطـب پـرورش این دام 

در ایـران محسـوب می شـود.
وی تاکیـد کـرد: براسـاس ایـن طـرح کـه 
از سـال ۹۶ اجرایـی شـده اسـت  تولیـد 
افزایـش  شـتر  گوشـت  و  شـیر  روزانـه 
چشـمگیری خواهد داشت.رییس سازمان 
جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان بیان 
کرد: سـند توسـعه پرورش شـتر همچنین 
بـه منظـور هدایت بخشـی شـترهای جوان 
و  پـروار  بـرای  پرواربنـدی  واحدهـای  بـه 
تامین گوشـت شـتر مـورد نیاز بـازار تدوین 
شـده اسـت. وی گفـت: در راسـتای سـند 
اقدامـات  توسـعه پـرورش شـتر تاکنـون 
بـه  می تـوان  کـه  شـده  انجـام  زیـادی 
جایـگاه  ایجـاد  شـتر،  کـردن  هویـت دار 
بهداشـتی سـنتی در مناطق مستعد، ایجاد 
واحدهـای بهداشـتی صحرایـی و سـاخت 
مراکـز جمـع آوری و فـرآوری شـیر شـتر 

اشـاره کـرد. زورقـی بیـان کـرد: همچنیـن 
بـا هـدف سـاماندهی، هویـت دار کـردن و 
اجـرای برنامـه اصـاح نـژاد شـتر و کنتـرل 
قاچـاق ان بیـش از ۴۰ هزار نفر شـتر بومی 
اسـتان بـا تخصیـص بیـش از ۱۵ میلیـارد 
اسـت. شـده  پاک کوبـی  اعتبـار  ریـال 
رییس سـازمان جهادکشـاورزی سیسـتان 
و بلوچسـتان تصریـح کـرد: آمارهـای ایـن 
سـازمان نیـز نشـان می دهـد تنها در سـال 
۹۵ بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ تن گوشـت شـتر 
در ایـن اسـتان تولید شـد کـه از این میزان 
۶ هـزار و ۷۰۰ نفـر شـتر بومـی بـه صـورت 
زنـده بـه اسـتان های یـزد، اصفهـان، قـم 
و خراسـان رضـوی حمـل شـده اسـت کـه 
ایـن امـر مهـم باعث شـد تا سـند توسـعه 
پـرورش شـتر اسـتان بـا توجه بـه ظرفیت 
بـاالی منطقـه تدویـن شـود.           زورقی 
اسـتفاده  هـدف  بـا  سـند  ایـن  افـزود: 
مطلـوب و مفیـد از ظرفیت هـای موجـود 
سیسـتان و بلوچسـتان در زمینـه تولیدات 
شـتر و سـاماندهی پـرورش شـتر شـیری 
و تولیـد شـیر آن بـه عنـوان یـک محصول 
از شـترهای  بخشـی  و هدایـت  ارگانیـک 
بـرای  پرواربنـدی  واحدهـای  بـه  جـوان 
پـروار و تامیـن بخشـی از گوشـت قرمـز 
مـورد نیـاز بـازار تدویـن شـده اسـت.وی با 
اشـاره بـه وضعیت مناسـب تولید شـیر در 
سیسـتان و بلوچسـتان گفـت: بـر اسـاس 
ایـن طرح جایگاه های بهداشـتی سـنتی و 
مراکـز جمـع آوری شـیر در مناطق مسـتعد 
پـرورش در اسـتان سـاخته خواهد شـد که 
در کنـار شـیر تولیـدی شـتر در این اسـتان 
مهم ترین بخش و بیشـترین  نیاز گوشـت 
شـتر کشـور ازطریق  ایـن اسـتان وارد بازار 
می شود.سـاالنه بیش از هزار تن شـیر شتر 
در سیسـتان وبلوچسـتان تولیـد می شـود
سـازمان  دامـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
وبلوچسـتان  سیسـتان  جهـاد کشـاورزی 
گفـت: سـاالنه یکهـزار و ۶۵۴ تـن شـیر 
شـتر و ۲ هـزار و ۲۵۰ تـن گوشـت شـتر 
در ایـن اسـتان تولیـد و روانه بـازار مصرف 

می شـود.

مدیـر تعـاون روسـتایی خراسـان رضـوی گفـت:۲۰ اردیبهشـت 
اسـتان  تشـکلهای  درسـطح  حسابرسـی  عملیـات  آغـاز  مـاه 
خراسـان رضـوی بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان تعـاون 
روسـتایی اسـتان خراسـان رضـوی ایـرج ناصـری مقـدم مدیر 
تعـاون روسـتایی خراسـان رضـوی  گفـت: بـا انعقـاد تفاهـم 
نامـه همـکاری فیمابیـن اداره حسابرسـی  و اتحادیـه نظـارت 
و هماهنگـی تعاونـی هـای روسـتایی اسـتان خراسـان رضـوی 
تعـاون روسـتایی  عملیـات حسابرسـی تشـکل هـای شـبکه 
 خراسـان رضـوی از ۲۰ اردیبهشـت مـاه ۱۳۹۹آغـاز مـی شـود.
 ناصـری مقـدم در ایـن خصـوص گفـت: در راسـتای اجـرای 
برنامـه تعهـدات خدمـات حسابرسـی سـال ۱۳۹۹ مربـوط بـه 
عملکـرد ۱۳۹۸ کـه بـه شهرسـتان ها ابـاغ شـده اسـت ۴۷۹ 
تشـکل فعـال در اسـتان وجـود دارد که اسـامی آنها در سـامانه 
آمـار سـازمان ثبـت و می بایسـت از طریـق اتحادیـه نظـارت  
تعاونـی   ۴۰ انجـام حسابرسـی  بابـت  حسابرسـی شـوند کـه 
متقاضـی گـزارش حسابرسـی اظهارنظـر )موسسـات( و ۴۳۹ 
تعاونـی متقاضـی گـزارش یافتـه هـای عینـی مـی باشـندکه  
بایسـتی توسـط موسسـات  از تعاونـی هایـی کـه  آن دسـته 
حسابرسـی شـوند در ابتدای اسـفند ماه ۱۳۹۸ با چهار موسسه 
موسسـات  نماینـده  کـه  شـده  منعقـد  قـرارداد  حسابرسـی 
داشـته اند. نیزحضـور  مالـی  سـال  پایـان  گردانـی  انبـار   در 
 مدیر تعاون روسـتایی خراسـان رضوی همچنین گفت :تشـکل 
هایـی کـه متقاضـی گزارش هـای یافته هـای عینی بـوده با ۲۷ 
نفر از حسابرسـان از طریق اتحادیه نظارت قرارداد منعقد شـده 
کـه در مجمـوع بابت انجام حسابرسـی سـال ۹۸ تفاهم نامه ای 
بـا اتحادیـه نظـارت و هماهنگـی تعاونیهـای روسـتایی منعقـد 
شـده اسـت کـه بـر اسـاس آمـار دریافتـی در حـال حاضـر ۸۵ 
 ۲۰ از  انشـالله  شـده کـه  وصـول  تعاونی هـا  ترازنامـه  درصـد 
 اردیبهشـت عملیات حسابرسـی در شهرسـتان ها آغاز می شود.
 ناصـری مقـدم همچنیـن افزود :حضـور نماینده موسسـات در 
انبارگردانـی پایـان سـال مالـی برای اولیـن بار در اسـتان اتفاق 
افتـاده و وصولـی ترازنامـه هـا در مقایسـه بـا سـنوات گذشـته 
آمار چشـمگیری داشـته اسـت و با توجه بـه تاکیدهای صورت 
گرفتـه عملیـات حسابرسـی تعاونـی هـای اسـتان تـا پایـان 

تیرمـاه بـه اتمـام خواهد رسـید.

مطهـری  شـهید  سـپاه  مقاومـت  ناحیـه  فرمانـده 
پایتخـت اعـام کـرد که همزمـان با میـاد کریم اهل 
بیـت)ع( توزیـع ۲ هـزار و ۵۰۰ بسـته معیشـتی و ۲۰ 

جهیزیـه در قالـب کمـک مومنانـه انجـام شـد.
سـرهنگ پاسـدار قاسـمعلی محمدی عصر روز شنبه 

در حاشـیه توزیع بسته های معیشـتی در گفت و گو 
بـا خبرنـگار ایرنـا اظهار داشـت: ۲ هـزار و ۵۰۰ بسـته 
معیشـتی شـامل برنـج، روغـن، حبوبـات، رب گوجه 
فرنگـی، نمـک، تـن ماهـی، قنـد، شـکر و چـای کـه 
میزان هربسـته ۴۰۰ هـزار تومان بود میـان نیازمندان 

منطقـه هفـت پایتخت توزیع شـد.
فرمانـده سـپاه شـهید مطهـری تصریـح کـرد: ۲۰ 
جهیزیـه نیـز بـا ارزش مالی ۱۵ میلیـون تومان میان 

نوعروسـان توزیـع شـد.  
بـه گفتـه ایـن مسـئول ایـن کمـک هـای انسـان 
دوسـتانه و مومنانـه توسـط جمعی از خیـران منطقه 

هفـت صـورت گرفـت.  
فرمانده ناحیه مقاومت سـپاه شـهید مطهـری افزود: 
ایـن کمـک هـا در راسـتای فرمایشـات مقـام معظم 
رهبـری مبنی بر مواسـات و کمک مومنانه نسـبت به 
آحـاد  جامعه به خصوص اقشـار نیـاز مند همزمان با 

میـاد امام حسـن مجتبی)ع( انجام شـد.
وی همچنیـن از توزیع ۴۰۰ هزار لیترمحلول شـوینده 
و ضدعفونـی بـرای گنـد زدایی معابـر عمومی منطقه 
هفـت همزمان با شـیوع کرونـا خبـر داد و گفت: این 
اقدام در راسـتای بهداشـت عمومی از ابتدای اسـفند 
سـال گذشـته تا کنون در شـرق تهران)منطقه هفت( 

صـورت گرفت.
گفتنـی ایـن اقـدام خیرخواهانـه در قالـب رزمایـش 
کمک مومنانه همزمان با سراسـر کشـور در حسـینیه 
حضـرت فاطمـه زهـرا)س( واقـع در سـپاه محمـد 

رسـول)ص( تهـران بـزرگ انجام شـد.  

2هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی برای 
نیازمندان پایتخت توزیع شد

قمفارس

2نیروگاه برقابی توسط شرکت آب منطقه ای قم به بهره برداری رسیدبرداشت هفت هزار و 1۰۰ تن دانه روغنی کلزا از مزارع فارس

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی استان فارس 
گفـت: بیـش از هفـت هـزار و ۱۰۰ تـن دانـه 
روغنی کلزا از سـطح افزون بـر چهار هزار هکتار 
از مزارع هشـت شهرسـتان جنوبی این اسـتان 
برداشـت شـد.محمد مهدی قاسـمی، جمعه بیان داشـت: پیش بینی کارشناسـان 
کشـاورزی مبتنـی بـر ایـن اسـت که در سـال جـاری، ۱۰ درصـد از محصـول کلزای 

کشـور در اسـتان فارس تولید شـود.
وی افـزود: در سـال زراعـی ۹۹-۹۸ سـطح زیـر کشـت کلـزا در ایـن اسـتان بیش 
از ۱۶ هـزار و ۷۰۰ هکتاراسـت کـه پیش بینـی می شـود از ایـن سـطح زیـر کشـت، 

افـزون بـر ۳۵ هزارتـن دانـه روغنـی کلـزا برداشـت و تحویـل مراکز خرید شـود.
قاسـمی بیـان کـرد: برداشـت کلـزا در اسـتان فـارس کـه از هفدهـم فروردیـن ۹۹ 
شـروع شـده تا نیمه دوم مردادماه ادامه دارد و هم اینک شـرکت بازرگانی دولتی 
در حـال خریـد ایـن دانه روغنـی به قیمت چهار هزار و ۶۶۰ تومان اسـت و حداکثر 

تـا یـک هفته پـس از تحویل کلزا، پـول بهره بـرداران پرداخت می شـود.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس ادامه داد: در اسـتان فارس، مراکز 
خریـد استانداردسـازی شـده و دارای سـیلوهایی با نگهداری حداقل ظرفیت سـه 
تـا چهـار هـزار بـا پراکنش خـوب موجود اسـت و مشـکلی بـرای نگهـداری کلزای 
خریـداری شـده در شهرسـتان های جنوبـی فـارس و سـایر شهرسـتان های ایـن 

اسـتان وجـود ندارد.
قاسـمی، بـا بیـان اینکـه کلـزای خریـداری شـده در کارخانه هـای داخلـی تبدیـل 
بـه روغـن می شـود، اظهـار داشـت: از کارخانه هـای فعـال در ایـن زمینـه بـا هدف 

مشـارکت زنجیـره ای در تولیـد کلـزا حمایـت خواهد شـد.
وی گفـت: اتحادیـه کمباین داران اسـتان فارس در برداشـت محصوالت کشـاورزی 
کشـور سـهیم اسـت و این اسـتان با توجه بیشـتری، برداشـت را مدیریت می کند 
از ایـن رو تـاش شـده اسـت حتی مزارع کلزا با قطعات کوچـک در دورترین نقطه 
این اسـتان با اسـتفاده از کمباین و همراه با تجهیزات مخصوص برداشـت شـود.

مدیرعامل شـرکت آب منطقـه ای قم گفت:  در 
سـال جهـش تولیـد، ۲واحـد نیـروگاه برقابی 
بـرق و  تولیـد هشـت مـگاوات  بـا ظرفیـت 
میلیـون   ۵۰۰ و  میلیـارد   ۹۲ سـرمایه گذاری 
تومـان توسـط ایـن شـرکت به بهره بـرداری رسـید.احمد حاجی حسـینی مسـگر  
بیـان کـرد: در سـومین هفته از اجرای پویش الـف ب ایران، با ارائـه گزارش ویدیو 
کنفرانسـی بـه وزیر نیـرو، بهره بـرداری از ۲ نیروگاه برقابی کوچک احداث  شـده بر 
پایـه خطـوط انتقـال آب از سـد کوچری به شـهر قم بـا مجموع تـوان تولید انرژی 

۵۶ هـزار مـگاوات سـاعت در سـال آغاز شـد.
وی گفـت: ایـن اسـتان در راه انـدازی نیروگاه هـای برقابـی کوچـک برخـط و تولید 
انـرژی پـاک بـا اسـتفاده از سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی، در کشـور پیشـرو 
اسـت.وی بابیـان این کـه بـا بهره بـرداری از این نیروگاه هـا درمجموع سـه نیروگاه 
برقابـی روی خـط انتقال آب از سـدکوچری به شـهر قم ایجادشـده اسـت، افزود: 
مطالعـات امکان سـنجی چنـد نقطـه دیگر برای ایجـاد نیروگاه برقابـی در این خط 

صـورت گرفته اسـت کـه در آینـده نزدیک با جـذب سـرمایه گذار،  عملیـات اجرایی 
آن آغـاز خواهـد شـد.وی ادامـه داد: ایـن نیروگاه هـا در محـل مخزن سـه و چهار 
خـط انتقـال آب از سـد کوچـری به شـهر قم احداث  شده اسـت کـه ظرفیت تولید 
هشـت مـگاوات بـرق را دارد و سـاالنه ۵۶ هـزار مـگاوات بـرق از ایـن طریـق وارد 
شـبکه توزیع می شـود.حاجی حسـینی مسـگر گفت:  از ویژگی های این نیروگاه ها 
تولیـد انـرژی پـاک به ویـژه در زمان اوج مصرف در فصل تابسـتان اسـت که بدون 
نیاز به سـوخت فسـیلی و جلوگیری از انتشـار ۳۵هزار تن گاز گلخانه ای درسـال و 
صرفه جویـی در مصـرف ۱۵ میلیون مترمکعب سـوخت فسـیلی صـورت می گیرد.
وی بیـان کـرد: ظرفیت اسـتحصال انـرژی از خط لوله انتقال آب از سـدکوچری به 
شـهر قـم ۱۸مـگاوات برآورد شـده که بـا راه اندازی ایـن دو نیـروگاه درمجموع ۶۵ 

درصـد از این ظرفیت مورداسـتفاده قرار گرفته اسـت.
سـد کوچـری در هشـت کیلومتری جنـوب غرب شهرسـتان گلپایگان شـهریورماه 
۱۳۹۵ باهدف تأمین آب شـرب درازمدت شـهرهای دلیجان، سـاوه، قم، خوانسـار، 
خمیـن، گلپایگان، محات، نیمور، سـلفچگان به طور رسـمی به بهره برداری رسـید.

صادرات کشمش 
مالیر به بیش از 

2۵ میلیون دالر رسید
ناصـر ترکاشـوند اظهار داشـت: میزان 
صادرات انواع کشـمش سـال گذشته 
نسـبت به مدت مشـابه سـال ۹۷، از 

نظر دالری ۱۸ درصد رشد داشت.
انـواع  گذشـته  سـال  افـزود:  وی 
کشـمش انگوری، تیزابـی و آفتابی به 
وزن خالـص حـدود ۲۱ هـزار ُتـن از 
گمـرک این شهرسـتان به کشـورهای 
هـدف صـادر شـد کـه از نظـر وزنـی 
نسـبت به مدت مشابه سـال قبل، ۱۲ 
درصـد رشـد داشـته است.سرپرسـت 
گمـرک مایـر ارزش ریالـی صـادرات 
کشـمش مایر در سـال گذشته را نیز 
۲۸۶ میلیـارد تومـان عنـوان و بیـان 
کرد: میزان صادرات انواع کشـمش در 
سـال گذشـته نسـبت به مدت مشابه 
سـال قبـل، رشـدی ۱۱۵ درصـدی را 
نشـان می دهد.ترکاشـوند ادامـه داد: 
تـراز صادراتی کشـمش مایر در سـال 
گذشـته مثبـت اسـت و پیش بینـی 
می شـود امسـال نیـز رونـد صادراتـی 
ایـن محصـول صعـودی باشـد.وی با 
اشـاره به جایگاه باالی انواع کشـمش 
همـدان گفـت:  اسـتان  صـادرات  در 
کشـمش همچنـان بیشـترین میزان 
حجـم صادراتـی اسـتان و شهرسـتان 
خـود  بـه  ارزشـی  نظـر  از  را  مایـر 
اختصـاص داده است.ترکاشـوند بیان 
کـرد: سـال گذشـته حـدود ۳۷ هـزار 
ُتـن انـواع کاال بـه ارزش دالری حـدود 
۴۱ میلیـون دالر و ارزش ریالـی ۴۵۴ 
میلیـارد تومـان از گمـرک مایـر بـه 
بیش از ۲۷ کشـور جهان صادر شـد که 
انواع کشـمش بیش از نیمی صادرات 
ایـن شهرسـتان را به خـود اختصاص 

داد.

   آغاز حسابرسی همدان
تشکل های تعاون 

روستایی خراسان رضوی
گزارش

  8 نفر  مصدوم بر اثر آتش سوزی  منزل مسکونی در کرمان 
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان گفت: در آتش سوزی منزل مسکونی هشت نفر مصدوم شدند. به 
گزارش مدیریت ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان رضا میرزایی بیان کرد:  بی احتیاطی در داخل منزل 

باعث انفجار خفیف و آتش سوزی یک منزل مسکونی در شهر کرمان شد . میرزایی تصریح کرد: این حادثه در ساعت ۱۴ و ۲۸ دقیقه 
نوزدهم  اردیبهشت  ماه رخ داد که  بافاصله بعد از اطاع از این حادثه آتش نشانان از دو  ایستگاه  در محل حادثه حضور یافتند. 

آگهی مفقودی
ــر  ــر کالیب ــه پ ــی ت ــاچمه زن ــول س ــاح 1ل ــل س ــوز حم ــل کارت مج اص
12بــه شــماره ســاح 902764مــدل کوســه ســاخت ایــران بــه نــام علــی 
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده اســت واز درجــه اعتب ــود گردی ــان مفق فرهادی
2757 )ایالم(  

آگهی مفقودی
ــرول  ــپ پات ــان تی ــواری نیس ــودرو س ــبز خ ــرگ س ــنامه وب اصــل شناس
ــاک  ــماره پ ــه ش ــدل 1379 ب ــک م ــمی –کرم-متالی ــگ یش 4درب رن
755س62ایــران 814 بنــام محمــد صــادق اردشــیری لردجانــی بــه 
ــور z24057286zوشــماره شاســی  ــه شــماره موت کدملــی 4660064263ب
PNVH35Z904437مفقــود گردیــده اســت واز درجــه اعتبــار ســاقط مــی 

باشــد.
)ایالم(  2758



رسانه در آینه تصویر
شماره جدید تجارت فردا منتشر شد

جشنواره بین المللی فیلم کوتاه موبایلی با 

موضوع »یک دقیقه قرنطینه« 
به همت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 

شهرداری تهران و با همراهی جمعی از 
هنرمندان و سینماگران برگزار می شود.

دو نمایش از مازندران به نخستین جایزه 

بزرگ »سرو« راه یافتند

سازمان فضایی آمریکا )ناسا( برای ساخت 

اولین فیلم سینمایی در فضا، با تام کروز 

همکاری می کند.

ابوالفتح: رضا وقتی مردهای همسایه آنقدر 
دیر به خانه می روند تا طفان بخوابند که 
نان از دست خالی پدر نخواهند چه جای 

عشرت است؟

هزاردستان

نمایشجشنوارهسینما دیالوگ

دیشب خبرت هست که در مجلس اصحاب
تا روز نخفتیم من و شمع جگرتاب
از دست دل سوخته و دیده خونبار

یک لحظه نبودیم جدا ز آتش و از آب
من در نظرش سوختمی ز آتش سینه
و او ساختی از بهر من سوخته جالب
از بسکه فشاندیم در از چشم گهرریز

شد صحن گلستان صدف لؤلؤی خوشاب
در پاش فکندم سرشوریده از آنروی

کو بود که میسوخت دلش برمن از اصحاب
یاران بخور و خواب بسر برده همه شب

وان سوخته فارغ ز خور و چشم من از خواب
او خون جگر خورده و من خون دل ریش
او می به قدح داده و من دل به می ناب
او بر سر من اشک فشان گشته چو باران

و افتاده من دلشده از دیده بغرقاب
من باغم دل ساخته و سوخته در تب
و او از دم دود من دلسوخته در تاب

چون دید که خون دلم از دیده روان بود
میداد روان شربتم از اشک چو عناب

جز شمع جگر سوز که شد همدم خواجو
کس نیست که او را خبری باشد از این باب

خواجوی کرمانی 

 من به تو دلباختم

زیرا که زخم های تو

شبیه زخم های من بود

ِاجه  آیهان

عکس نوشت

عکس: 
پگاه قدیری

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

هشدار پاَپک ساسانی و سرآغاز تغییر 
بزرگـ  پاپک فساد دولتی را برای 

ایران بسیار زیان آور اعالم کرد
پاَپــک ساســانی )پــدر اردشــیر( از بــزرگان اســتخر 
ــارس( در ســال ۲۰۹ میــادی  )شــیراز ـ ُاســتان پ
ــاه مــی  ــازه، ۱۱ م ــق محاســبات تقویمــی ت )و طب
آن ســال( در اجتمــاع آتشــکده آناهیتــا )ناهیــد( 
ــرای  در ســخنرانی خــود ادامــه فســاد دولتــی را ب
ــت  ــت و گف ــام داش ــان آور اع ــیار زی ــران بس ای
ــرادر )دو  ــان دو ب ــدرت می ــر ق ــر س ــارزه ب ــه مب ک
شــاهزاده اشــکانی( ـ اردوان و بــاش ـ ســرانجام 
ــاکان و ازجــان گذشــتگی  ــراث نی ــه می ــران را ک ای
هــا اســت بربــاد خواهــد داد و خواســت کــه 
ــود  ــدا ش ــوری پی ــل ف ــن راه ح ــظ وط ــرای حف ب
کــه اجتمــاع یــک زبــان اورا بــه رهبــری انتخــاب 

ــوان گرفــت.  ــارس عن ــن روز شــاه پ کــرد کــه از ای
وی قبــا رئیــس )پاســدار ـ گاردَیــن( معبــد 
آناهیتــا بــود. ایالــت پــارس وقــت شــامل فــارس 
ــی آن ـ  ــمال غرب ــتانی ش ــق کوهس ــروز و مناط ام
یاســوج امــروز، بنــادر و جزایــر، کرمــان، اصفهــان، 
مکــران )بلوچســتان( و سیســتان )جنــوب غربــی 
افغانســتان امــروز( بــود. ایــن خبــر کــه بــه 
تیســفون )پایتخــت وقــت ایــران ـ ۳۰ کيلومتــري 
جنــوب بغــداد( رســید، دو بــرادر ـ اردوان و بــاش 
ـ را بــرآن داشــت کــه بــا هــم بــه ســازش برســند 
ــد،  ــمت کنن ــود قس ــان خ ــوررا می ــت کش و ریاس
ــه  ــاوری را ک ــران خ ــرد و ای ــی ک ــی اردوان زرنگ ول
هــوادار پاَپــک بــود بــه بــاش ســپرد. هــردو 
ــم  ــم و اردوان پنج ــاش پنج ــن ب ــا عناوی ــرادر ب ب
قــدرت را در مناطــق خــود بــه دســت گرفتنــد. ایــن 
تقســیم بنــدی تنهــا شــامل قــدرت حکومتــی بــود 
و نــه تجزیــه کشــور و ِمهســتان )پارلمــان ایــران( 

یکپارچــه مانــده بــود. اردوان پنجــم ســپس گرفتار 
ــور روم شــد کــه مــی  نیرنــگ هــای کاراکاال امپرات
خواســت دامــاد او )شــوهرِ میتــرا( شــود و از ایــن 
راه ایــران را تصاحــب کنــد. اردشــیر ساســانی کــه 
برجــای پــدر نشســته و حکمــران ایالــت پــارس و 
پاســدار آناهیتــا شــده بــود مخالفــت خــودرا بــا این 
ــگ  ــس از شکســت نیرن ــام و پ خواســتگاری اع
ــاد  ــام دام ــه ن ــه ب ــفون )ک کاراکاال در دروازه تیس
آینــده ایــران عــازم پایتخــت شــده بــود( و ســپس 
ــت  ــگ پرداخ ــه جن ــا اردوان ب کشــته شــدنش، ب
کــه در نبــرد بهبهــان بــر او چیــره شــد و حکومــت 
ــد  ــرض ش ــادی منق ــال ۲۲۶ می ــکانیان در س اش
و ساســانیان بــر جــای آنــان نشســتند و اردشــیر 

ــوی خــود کــرد. میتــرارا بان
ــه  ــدن او ب ــته ش ــک کاراکا و کش ــاره نيرن     ]درب
مطالــب هشــتم اپريــل ايــن تاريــخ آنايــن رجــوع 

شــود[

فیلم کوتاه بریسبال به نویسندگی 
و کارگردانی ریحانه مرتضایی نیا 
 Ramsgate در چهارمین دوره جشنواره بین المللی فیلم

انگلستان رقابت می کند.

فیلم

وز
یر

 د
ما

م 
پیا

کتاب 

برایـم دنیایـی خلق کن که وقتـی احتیاج دارم بتوانم به آن 
پناه ببرم دنیایی که آن قدر دور نباشـد که به نظر برسـد 

مسـتقل از تو زندگی می کنم و آن قدر نزدیک نباشـد که به 
نظر برسـد می خواهم بـه دنیای تو تجاوز کنم.
بهتر اسـت آدم نصف یـک چیز کامل را بخورد.

داشـته  را کنارمـان  اسـت کـه کسـی  ایـن  تنهایـی  از  بدتـر 
در  احسـاس کنـد  شـخص  ایـن  و کاری کنیـم کـه  باشـیم 

نـدارد! اهمیتـی  هیـچ  مـا  زندگـی 
شـهوت نابود کردن شـهوتی خاقانه است.

بیشـتر وقـت ها حمله ی ما به عنـوان دفاع عمل می کند.
مـن مـن نبـودم هیـچ کـس نبـودم و ایـن بـه معجـزه ای 

مانسـت. مـی 
یـاران مـی گویند:بخـت بـا تـو یـار اسـت! لیـک او مـی فهمد 

بخـت یعنـی بـه اطـراف نگریسـتن و یـاران را دیـدن!
بـا  بکنـد در رسـتوران  توانـد کار متفاوتـی  آدم هـر روز مـی 

شـخصی کـه سـر میـز کنـاری نشسـته حـرف بزنـد..
سـن و سـال غقـط مـی توانـد از ضرباهنـگ کسـانی بکاهـد 
کـه هرگـز جـرات نکـرده اند بـا قدم های شـخصی خودشـان 

راه برونـد.
را  امـروز  کوچـک  بـرکات  بایـد  امـا  دشـوار  هرچنـد  پـس 

بپذیـرم.
از حالتـی کـه مـرا لمـس مـی کـرد فهمیـدم آن چـه را نمـی 
خواسـتم بفهمـم و پذیرفتـم آن چـه را نمـی توانسـتم بپذیـرم.
رنـج موقعـی زاییـده مـی شـود کـه انتظـار داریـم دیگـران به 
شـکلی دوسـتمان بدارنـد کـه خودمـان مـی خواهیـم نـه بـه 
شـکلی کـه عشـق بایـد متجلـی بشـود…آزاد و بـی اختیـار ما 

را بـا قدرتـش هدایـت کند_
چـرا کـه بایـد بـی درنـگ بـر مـی گشـتم بـه آنجـا تـا تاثیـر 
منفـی ای را کـه احتمـاال بـر مـن گذاشـته بـود از بیـن ببـرم.
فقـط بـه ایـن خاطـر کـه بـازی اغواگـری جالـب تریـن بازی 

نیاست! د
را  آن  مـی کنیـم  نیـروی عشـق سـعی  پذیرفتـن  جـای  بـه 

بگیـرد. جـای  مطلوبمـان  درجهـان  تـا  دهیـم  کاهـش 
اگـر سـنگ قبـری داشـتم مـی خواسـتم رویـش بنویسـند:او 

زمانـی مـرد کـه هنـوز زنـده بود!
آن کـه صورتـش کثیـف اسـت بـه آن یکـی نـگاه مـی کنـد و 
فکرمـی کنـد صـورت خـودش هـم همـان طـور اسـت.اما آن 
کـه صورتـش تمیـز اسـت مـی بینـد سـرتاپای رفیقـش غبـار 
گرفتـه اسـت و بـه خـودش مـی گوید:حتمـا مـن هـم کثیفم 

بایـد خـودم را تمیـز کنـم!
سرگذشـت  اسـیر  اسـت..مردم  غمگینند؟سـاده  مـردم  چـرا 
شـخصی شـانند.همه اعتقـاد دارنـد هدف این زندگـی پیروی 
ا ز یـک برنامـه است.کسـی از خـودش نمـی پرسـد کـه آیـا 
ایـن برنامـه ی خود اوسـت یا شـخص دیگـری آن را برایش 

ریخته.بنابرایـن رویاهـای خودشـان را از یـاد مـی برنـد.
ایـن داسـتان قدیمـی را بایـد آن قـدر تکـرار کنیـم تـا دیگـر 

برایمـان مهـم نباشـد.
چیـز مهـم همیشـه مـی مانـد..آن چه مـی رود چیزی اسـت 
کـه فکـر مـی کنیـم مهم اسـت امـا در واقـع بی ارزش اسـت.
یـک رزم آور تمـام جزییـات آموختـه هایـش را به یـاد ندارد 
امـا در زمـان موعـود بلد اسـت ضربـه اش را چطـور وارد کند.

دیگر آن کسـی نباشـید که بودید کسی بشـوید که هستید.

زهیر
نوشته پائولو کوئلیو

ترجمه آرش حجازی

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

نوبت دوم آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره ب/۹۹/4-۵2

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 2۰99۰۰۵963۰۰۰۰۰4 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 99.2.2۰ می باشد.
مبلغ برآورد: 3.۷68.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۱88.4۰۰.۰۰۰ریال 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 99.2.2۰ لغایت 99.2.2۵

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱9 روز پنج شنبه تاریخ 99.3.8
آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( : به صورت حضوری ساعت ۱2 روز پنج شنبه مورخ 99.3.8 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان کرمان می باشد.

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰ روز شنبه تاریخ 99.3.۱۰
محل تامین اعتبار: اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید و سررسید ۱4۰۱.3.۱8

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 
آدرس: کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان تلفن: ۰34-3322296۰

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضوریت در سامانه : مرکز تماس ۰2۱4۱934
دفتر ثبت نام: 88969۷38 و 8۵۱93۷68

 یکشــنبه ۲۱ اردیبهشــت ۱۳۹۹     ســال شــانزدهم      شــماره پیاپــی ۱۷۲۶

روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی 

گرافیک: ندا صفاریان

محیط زیست: نیما افشار

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

اداری : راضیه زنگی آبادی، 
محمدرضا وزیری نسب 

 جدول: شیوا کرمی
فناوری: رضا بهرام نژاد

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

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

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

@payamema
@payamema www.payamema.ir
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