
کنترل تورم مهم ترین سیاست پولی
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا تاکیــد براینکــه سیاســت های 
اعتبــاری معطــوف بــه تولیــد اســت، اعــام کــرد: علیرغــم 
تاثیــر تحریم هــای  نفتــی تحــت  کاهــش درآمدهــای 
ظالمانــه و کاهــش شــدید قیمــت نفــت، وضعیــت ذخایــر 
ــابقه  ــی س ــور ب ــخ کش ــب و در تاری ــکناس ارزی مناس اس
ــدات الزم  ــی تمهی ــای اساس ــن کااله ــرای تامی ــت و ب اس

ــدارد. ــی شــده و مشــکلی وجــود ن پیــش بین
جلســه  در  همتــی  عبدالناصــر  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــاون  ــور مع ــا حض ــه ب ــد« ک ــش تولی ــی و جه ــام بانک »نظ
و  بانک هــا  عامــل  مدیــران  جمهــوری،  رئیــس  اول 
اعضــای هئیــت عامــل در بانــک مرکــزی برگــزار شــد، 
اقدام هــا و دســتاوردهای بانــک مرکــزی در حوزه هــای 
»سیاســت پولــی«،» اعتبــاری«،» ارزی« و »نظام هــای 
ــا  ــن دســتاوردها ب ــت: ای ــرد و گف پرداخــت« را تشــریح ک
تــاش و کوشــش مجموعــه نظــام بانکــی و در ســایه 
ــه دســت آمــده  ــک مرکــزی ب ــح بان سیاســت گذاری صحی
ــود،  ــت ش ــی حمای ــام بانک ــه از نظ ــی ک ــت و در صورت اس
دســتاوردهای بزرگتــری در آینــده شــاهد خواهیــم بــود.
دربــاره سیاســت های  اعتبــار  و  پــول  رییــس شــورای 
ــر اســاس  ــر اینکــه ب ــد ب ــا تاکی ــک مرکــزی ب ــاری بان اعتب

ــژه ای  ــه وی ــد توج ــوع تولی ــه موض ــت گذاری ب ــن سیاس ای
شــده اســت، اظهــار کــرد: بانــک مرکــزی گام هــای موثــری 
از جملــه اعطــای تســهیات بــه شــرکت های پیشــران، 
دانــش  شــرکت های  و  متوســط  و  بنگاه هــای کوچــک 
ــن بخــش برداشــته اســت  ــت از ای ــت حمای ــان در جه بنی
ــا و  ــرمایه بنگاه ه ــن س ــه تأمی ــز ب ــتا نی ــن راس و در همی
ــت. ــده اس ــژه ای ش ــت وی ــگاه و حمای ــد ن ــره تولی زنجی
ــت های  ــوزه سیاس ــتاوردهای ح ــه دس ــه ب ــی در ادام همت
پولــی بانــک مرکــزی پرداخــت و گفت:مهمتریــن سیاســت 
ــن  ــوده اســت و ای ــد آن ب ــرل رون ــورم و کنت ــار ت ــی مه پول
ــت خــاص  ــم و وضعی ــم شــرایط تحری ــی رغ دســتاورد عل
ــرای  ــت. ب ــده اس ــت آم ــه دس ــت ب ــت نف ــروش و قیم ف
ــوب  ــای خ ــا و برنامه ه ــه، تصمیم ه ــری بودج ــن کس تامی
ــه آن  ــه نمون و مناســبی اندیشــیده و در حــال اجراســت ک
ــری  ــن کس ــرای تأمی ــی ب ــروش اوراق بده ــه ف ــم ب تصمی
ــک  ــط بان ــاز توس ــازار ب ــزم ب ــتفاده از مکانی ــه و اس بودج
ــی ســابقه  ــه در شــصت ســال گذشــته ب مرکــزی اســت ک

اســت.
ــک  ــه بان ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــزی ب ــک مرک ــس کل بان ریی
ابــزار قــوی و  مرکــزی در زمینــه سیاســت های پولــی 

مناســبی در اختیــار دارد، افــزود: بــازار بــاز مکانیزمــی 
اســت کــه بانــک مرکــزی بــرای مدیریــت بــازار پــول از آن 
ــا و  ــبختانه بانک ه ــت و خوش ــه اس ــره گرفت ــی به ــه خوب ب
ــزار دســتوری،  ــدون فشــار و اب ــز ب ــاری نی موسســات اعتب
همراهــی مناســب و مطلوبــی بــا سیاســت های بانــک 
ــر دارد. ــه جــای تقدی ــه داشــته اند ک ــن زمین مرکــزی در ای
ــا تاکیــد بــر اینکــه بانــک محــور بــودن  همتــی در ادامــه ب
اقتصــاد بایــد اصــاح شــود، تصریــح کــرد: درحــال حاضــر 
ــه  ــان اســت ک ــارد توم ــی ۲۰۰۰ میلی ــده تســهیات بانک مان
ــه حســاب مــی  ــی کشــور ب ــن مال نزدیــک ۹۰ درصــد تامی
آیــد و خوشــبختانه اقبــال خوبــی بــه بــازار ســرمایه شــده 
اســت و جــا دارد کــه نقــش بــازار ســرمایه در تامیــن 
ــئوالن  ــرمایه مس ــازار س ــه در ب ــد. البت ــش یاب ــی افزای مال
ــد  ــر بگیرن ــات احتیاطــی الزم را در نظ ــد اقدام ــرم بای محت
تــا بــا مدیریــت مناســب شــاهد رشــد مطمئــن و منطقــی 
ــای  ــم کاهــش درآمده ــی، علیرغ ــه همت آن باشــیم.به گفت
نفتــی تحــت تاثیــر تحریم هــای ظالمانــه و کاهــش شــدید 
ــب  ــکناس ارزی مناس ــر اس ــت ذخای ــت، وضعی ــت نف قیم
ــرای  ــی ســابقه اســت، ضمــن آنکــه ب و در تاریــخ کشــور ب
تامیــن کاالهــای اساســی تمهیــدات الزم پیــش بینــی 

ــدارد. ــود ن شــده و مشــکلی وج
حــوزه  دســتاوردهای  بــه  مرکــزی  بانــک  رییــس کل 
در حــوزه  و گفــت:  پرداخــت  نیــز  نویــن  فناوری هــای 

نظام هــای پرداخــت اقدامــات مناســبی انجــام شــده اســت 
کــه مهمتریــن آن کنتــرل جــدی بــر گــردش پــول ملــی و 
ــات ســفته بازانه در  ــری جــدی از پولشــویی و اقدام جلوگی
بازارهــای مختلــف به ویــژه بــازار ارز اســت و در مقابــل، ایــن 
ــادی  ــد اقتص ــای مول ــت فعالیت ه ــول در خدم ــردش پ گ
قــرار گرفتــه اســت.همتی در پایــان ســخنانش دربــاره 
ــی  ــزی از فضــای کســب و کار در پ ــک مرک ــای بان حمایته
ــار  ــا آث ــازره ب ــح داد: در مب ــا توضی ــروس کرون ــیوع وی ش
ــتم  ــا سیس ــروس کرون ــیوع وی ــتی ش ــادی و معیش اقتص
بانکــی در خــط مقــدم قــرار دارد و علیرغــم شــرایط ســخت 
ــی  ــهیات حمایت ــای الزم تس ــا برنامه ریزی ه ــادی ب اقتص
از محــل اعتبــار ۷۵ هــزار میلیــارد تومانــی در اختیــار اقشــار 
ــای  ــا برنامه ریزی ه ــت و ب ــه اس ــرار گرفت ــده ق ــیب دی آس
ــاالن حــوزه کســب و  ــه فع ــن تســهیات ب انجــام شــده ای
ــتور  ــروز دس ــن ام ــود و همی ــت می ش ــد پرداخ کار و تولی

ــد. ــادر ش ــا ص ــه وام بنگاه ه ــوط ب ــل مرب العم
ــک  ــت عامــل بان ــن جلســه اعضــای هیئ ــن، در ای  همچنی
ــاری«،»  ــی«،» اعتب ــت پول ــای »سیاس ــزی در حوزه ه مرک
ارزی«،»نظارتــی« و »نظــام هــای پرداخــت« بــه ارائــه 
ــای  ــل بانک ه ــران عام ــد و برخــی از مدی ــزارش پرداختن گ
دولتــی و خصوصــی بــه تشــریح مســائل، مشــکات و 

ــد. ــاره کردن ــنهادی اش ــای پیش راهکاره

اطالعيه شماره 1                              
فراخوان شناسايي شركت ها به شماره 99/1/ف

بدیـن وسـیله بـه اطـاع كلیـه شـركت كنندگان در فراخـوان شناسـایی شـركت ها جهـت برگـزای مناقصه با 
موضوع: " طراحی، تامین و نصب كارخانه سـولفورزدایی از گازهای خروجی گندله سـازی شـماره یک شـركت 
معدنـی و صنعتـی گل گهر" می رسـاند، پیرو بنـد 4 آگهـی فراخـوان، شـركت های دارای گواهینامه صاحیت 
رتبـه 1 طـرح و سـاخت در رشـته صنعـت و معدن از سـازمان برنامـه و بودجه نیـز واجد صاحیت شـركت در 
ارزیابی و مناقصه می باشـند. ضمنأ به اطاع می رسـاند، مهلت دریافت پاكات متقاضیان شـركت در ارزیابی 
كیفی تا تاریخ 99/03/17 تمدید گردید. الزم به ذكر اسـت دسـتورالعمل ارزیابی كیفی مناقصه گران از سـایت 
شـركت گل گهـر بـه نشـانی www.geg.ir بخش تأمین كننـدگان و مشـتریان- مناقصه ها، مربـوط به آگهی 

مدیریت قراردادها و معامات فراخـوان شـماره 99/1/ف قابل دریافت می باشـد.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

نشست اعضا مجمع نمايندگان استان كرمان با مهندس 
مالرحمان مديرعامل شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

عصر ديروز برگزار شد
به گـزارش روابط عمومـی و امور بین الملل شـرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر، اعضـا مجمع نمایندگان 
اسـتان در ایـن نشسـت ضمـن تقدیـر و تشـکر از 
زحمات مهنـدس مالرحمان و معاونیـن، مدیران و 
پرسنل شرکت گل گهر در سـال گذشته، افتخارات 
و دستاوردهای حاصل شـده در مجموعه گل گهر را 

اقدامی بزرگ و ارزشـمند دانسـتند.
دکتـر امیـری رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان 
نیز بـا بیـان اینکـه خوشـبختانه »جهـش تولید« 
یکسـال زودتـر در مجموعـه گل گهر محقق شـده 
اسـت، گفت: بـا توجه بـه شـفاف سـازی مهندس 
مالرحمـان در ایـن زمینه دغدغـه نماینـدگان نیز 

مرتفـع گردید.دکتـر امیـری پیشـرفت در اجـرای 
پروژه خط انتقـال آب خلیج فـارس در سـال ۹۸ را 
اقدامی بـزرگ و قابل تقدیـر دانسـت و از زحمات و 
پیگیری های مهندس مالرحمـان در جهت اجرای 
ایـن پـروژه و رسـیدن آب خلیج فـارس به اسـتان 

کرمـان اظهـار رضایـت و خشـنودی نمود.
مهنـدس مالرحمان نیـز در این نشسـت با تشـکر 
از نظارت نمایندگان اسـتان بر مجموعـه گل گهر و 
دغدغه های آن در بحث تولید و پیشـبرد پروژه های 
در دسـت اجرا در این شرکت، خواسـتار همکاری و 
تعامل بیشـتر بیـن نماینـدگان و مجموعه گل گهر 

. شد

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
صفحه 8

آگهی مناقصه عمومی 
يک مرحله ای 

نوبت اول امور فضای سبز پردیس دانشگاه و ساختمانهای چهارراه شفا

»اکران اینترنتی« راه نو 
سینمای ایران

وزیر بهداشت:

از خرداد به بعد روزهای 
بهتری خواهیم داشت
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ایـن شـیوه اکـران فیلم های سـینمایی ابراهیم حاتمی کیـا و پرویز 
شـهبازی یـک تجربـه جدید در سـینمای ایـران رقم زد، دیـر یا زود 

بایـد بـه سـمت این مـدل فیلم دیـدن هـم می رفتیم.
 ابراهیـم حاتمـی کیـا، بـه خاطـر شـیوع ویـروس کرونـا و تعطیلی 
سـینماها، آخرین اثرش را از یکشـنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ به صورت 
آنایـن از طریـق شـبکه هـای وی او دی بـه پخـش رسـاند، بعد از 
ابراهیـم حاتمـی کیـا و فیلم »خـروج« فیلم »طا« پرویز شـهبازی 

هـم از ۱۰ اردیبهشـت اکران اینترنتی شـد.
اکـران اینترنتـی فیلم هـای سـینمایی حاتمی کیـا و شـهبازی یـک 
تجربـه جدیـد در سـینمای ایـران رقـم زد و فارغ از هر گونه حاشـیه 
و قضاوتـی بایـد گفـت ایـن یک امکان جدید اسـت که اسـتفاده از 
آن گریـز ناپذیـر اسـت و دیـر یـا زود باید به سـمت ایـن مدل فیلم 

دیـدن هـم می رفتیم.
در سـینمای جهـان هـم مـواردی از ایـن دسـت و رو آوردن به اکران 
اینترنتـی در همیـن روزهای کرونایی شـاهد بودیم مثا فیلم موفق 
»هرگـز، بـه نـدرت، گاهی، همیشـه« که بـا حضور در فسـتیوال های 
مختلـف جوایـز و واکنش هـای بسـیار خوبـی از سـمت منتقـدان و 
تماشـاچیان دریافـت کـرد، خیلـی زود قید اکران در سـینماها را زد. 
ایـن فیلـم کـه قرار بـود در ۱۳ مـارس ۲۰۲۰ )۲۳ اسـفند ۹8( اکران 
شـود، در تاریـخ ۳ آوریـل بـه صـورت اینترنتـی اکـران شـد.اکران 

اینترنتـی از چنـد وجه قابل بررسـی اسـت:
در سـینمای ایـران کـه تولیـدات سـاالنه فیلـم تقریبـا ۲ یـا ۳ برابر 
ظرفیـت اکـران اسـت و هـر سـال فیلم هـای زیـادی )۵۰ الـی ۷۰ 
فیلـم( پشـت در سـینما مـی ماننـد و شـاید هرگـز بـه روی پـرده 
نرونـد ) حـدود همیـن تعداد فیلم هـای به نمایش در نیامده سـال 

گذشـته و ۲ سـال قبـل و... هـم در صـف اکـران هسـتند(.
ایـن شـرایط باعث شـده که همواره شـائبه های وجود البـی، مافیا و 

باندبـازی بر سـر گرفتن نوبت اکران مطرح باشـد.
ایـن شـیوه اکران یـک راه نو برای ارائه فیلم به مخاطب اسـت علی 
الخصـوص بـرای گروهـی از تولیدات سـینمای ایران کـه با کمک یا 
سـرمایه نهـاد یـا سـازمانی تولیـد می شـود و فروش دغدغـه اصلی 
آنهـا نیسـت بلکـه دیده شـدن فیلـم وارتبـاط با مخاطـب مهمترین 
وجـه تولیـد چنیـن آثـاری اسـت. کمـا اینکـه اقـدام سـازمان اوج 
تولیدکننـده فیلـم خـروج در همیـن راسـتا کاما منطقی اسـت و تا 
بـه اکنـون هم بـه آن هدفی که مدنظرشـان اسـت دسـت یافته اند.
پراکندگـی سـالن های سـینمای ایـران در کشـور بسـیار محـدود و 
بیشـتر متمرکـز در کان شـهرها و یـا مراکـز استان هاسـت بـا اکران 
اینترنتـی دیگـر در هـر نقطه ای از کشـور که دسترسـی بـه اینترنت 
میسـر باشـد می تـوان ایـن فیلم هـای جدیـد اکـران را دیـد و ایـن 

اتفـاق مهمـی اسـت کـه یـک پتانسـیل نهفته قـوی در خـود دارد.
در شـرایط امـروز سـینما رفتـن بـه یـک مراسـم شـبیه اسـت علی 
الخصـوص بـرای خانواده هـا، هماهنـگ شـدن افـراد با هـم، رفت و 
آمـد، خـوردن یـک وعـده غذایی و ... بـا توجه به اینکه این مراسـم 
سـینما رفتـن برای اقشـار زیـادی از جامعه امکان پذیر نیسـت ) به 
دالیـل مختلـف اقتصادی، فرهنگـی و ...( این اکـران اینترنتی تنها 
راه پیونـد آنهـا با سینماسـت که بـا هزینه ای محـدود می توانند همه 

خانـواده در کنـار هـم جمع شـده و یک فیلـم را ببینند.
بـرای آن دسـته از تولیـدات امـروز سـینما کـه نیـازی بـه نمایـش 
بـر روی پـرده عریـض ندارنـد و دیـدن ایـن چنیـن فیلم هـای در 
تلویزیـون یـا صفحه نمایـش کوچک هم امکان پذیر اسـت فرصت 
خوبـی اسـت تا هـر چه زودتـر در معرض دیـد مخاطب قـرار گیرد.
یکـی از راه های سـاده جلوگیـری از قاچاق این فیلم های ارائه شـده 
در اکـران اینترنتـی ایـن اسـت کـه قیمت گـذاری ایـن بلیت هـای 
اینترنتـی معمـوال۳۰ تـا ۴۰ درصـد بلیت سـینما اسـت و بـا قیمت 
گـذاری مناسـب مراجعه به نسـخه قاچاق و دانلـود غیرقانونی قابل 

کنترل اسـت.
بـا ارائـه مسـتقیم این فیلم هـا در سـامانه های وی او دی و با توجه 
بـه تغییـر در ماهیـت تبلیغـات و ... می توانـد بـرای سـازندگان و 
صاحبـان آثـار از مـدل اکـران سـینمایی قابـل قبول تـر و حتـی 
پولسـازتر باشـد زیـرا نسـبت بـه هزینـه هـای اکـران و درصد سـود 
حاصلـه و مـدت زمان خواب سـرمایه، مورد مناسـب تری اسـت. در 
واقـع ایـن طرح بـرای فیلم های کم هزینـه که سـینماداران هم غالبًا 
عاقـه ای بـه اکـران آن ها ندارنـد، می تواند فرصت مناسـبی از جهت 

بازگشـت سـرمایه و دیده شـدن باشـد.
و البتـه از طـرف دیگـر سـامانه های ارائـه فیلـم هـم می تواننـد از 
طریـق تبلیغـات و ارائـه محصـوالت دیگـر و ... از ایـن راه ارزش 

افـزوده  بیشـتری حاصـل کننـد.
مخلـص کام ، ایـن اتفـاق را بایـد بـه فال نیـک گرفت زیـرا در این 
دنیـای آکنـده از میل به تسـلط، باندبازی ها، انحصـار و ...، هر اندازه 
بتـوان ظرفیـت  و امـکان رویارویـی آزادانـه هنرمنـد بـا مخاطـب را 
فراهـم کـرد نتیجـه آن رشـد و بالندگی بـرای هر دو طـرف و بالطبع 
بـرای جامعـه اسـت و "اکـران اینترنتـی" چنیـن فرصتـی را مهیـا 

می سـازد.
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خرید و فروش چوب، هیزم و 
زغال ممنوع  شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مصوبه ای خرید و 
فروش چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی را 
مطلقا ممنوع کرده و مجازاتی برای متخلفان تعیین کردند.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
19  تا  28دنبال کنید

کروناوموجمهاجرتبهشهرها
بیم آن می رود که با رکود حاصل از شیوع کرونا سرمایه گذاران کسب و کار های 
گردشگری و صنایع دستی در روستاها قید کار کردن را زده و به شهرها برگردند.

رییس اداره محیط زیسـت شهرستان رامسـر با ابراز نگرانی 
از تخلیـه و نفـوذ فاصـاب لجن کش هـا در رودخانه هـای 
ایـن شـهر خواسـتار تاسـیس و راه اندازی سیسـتم تصفیه 
 خانـه بـرای خودروهـای لجن کش در این شهرسـتان شـد.
محمدرضـا نیاسـتی در جلسـه کارگـروه سـامت و امنیـت 
غذایی رامسـر با اشـاره به شـیوع بیماری های عفونی نظیر 
وبـا، تـب شـالیزار و اخیـرا کرونـا گفـت: بـا توجه به شـیوع 
کرونـا در کشـور و نیـز اخیـرا بیمـاری فاسـیوال در گیان که 
بـه دلیـل ابیاری سـبزیجات بـا اب هـای الوده ایجاد شـده 
نیـاز اسـت مدیریـت فاضـاب ایـن شهرسـتان در ارتباط با 

تاسـیس ایـن تصفیـه خانه چـاره اندیشـی کند.
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تخفيف مراكز 
اقامتی به كادر 

درمان كرونا
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی گفت: »676 
مرکز اقامتی شامل هتل های 

چهار و پنج ستاره، اقامتگاه های 
بوم گردی و برخی هتل آپارتمان ها 
در 31 استان کشور آمادگی خود 

را برای ارائه خدمات به کادر 
درمان اعام کردند.«

۴۰ درصد تاالب هامون 
آبگيری شده است

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
سیستان و بلوچستان گفت: ورود 

آب در ۲ ماه اخیر، موجب آبگیری و 
احیای 40 درصد از تاالب بین المللی 

هامون در شمال استان شده است.
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یادداشت  مهمان
نهال موسوی 

تهران
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رییس اداره محیط زیست 
رامسر: خودروهای لجن کش 
متاسفانه به طور پنهانی و 
دور از چشم نهاد های نظارتی 
مخازن خود را در رودخانه 
تخلیه می کنند

تخلیه  
فاضالب خانگی در 
رودخانه ها ی رامسر
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این صفحه می خوانیم
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كرونا و موج مهاجرت به شهر  ها
بیم آن می رود که با رکود حاصل از شیوع کرونا سرمایه گذاران کسب و کار های گردشگری 

و صنایع دستی در روستاها قید کار کردن را زده و به شهرها  برگردند.

اشــتغال روســتایی از کرونــا چــه تاثیری 
اســت  قــرار  پســاکرونا  در  و  گرفــت 
ــمت  ــه س ــتایی چ ــب و کار های روس کس
و ســویی داشــته باشــند؟ آیــا بــار دیگــر 
ــتا ها  ــرت از روس ــش مهاج ــاهد افزای ش
بــه شــهر ها خواهیــم بــود؟ جــواب ایــن 
ســواالت بســتگی بــه تصمیماتــی دارد که 
ایــن روز هــا گرفتــه می شــود.در روز هــای 
ــای  ــز پژوهش ه ــزارش مرک ــر دو گ اخی
ــا  مجلــس بــه صــورت ویــژه تاثیــر کرون
بــر زندگــی روســتاییان و عشــایر را مــورد 
بررســی قــرار داد. یافته هــای ایــن دو 
گــزارش کــه یکــی دربــاره مهاجــرت 
شهرنشــینان بــه روســتا ها بــه دلیــل 
ــر  ــاره تاثی ــری درب ــا و دیگ ــیوع کرون ش
کوویــد ۱۹ بــر کســب و کار روســتاییان 
بــود، می توانــد بــه تحلیل هــای متفــاوت 

ــود. ــر ش ــده ای منج و گاه پیچی
روســتا ها  از  مهاجــرت  دهه هاســت 
ــل  ــک معض ــوان ی ــه عن ــهر ها ب ــه ش ب
اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و حتــی 
گرفتــه  قــرار  بحــث  مــورد  سیاســی 
ــر اینکــه  اســت. ایــن مهاجــرت عــاوه ب
جنبه هــای اجتماعــی و فرهنگــی خاصــی 
دارد، بــه شــدت شــاخص های اقتصــادی 
از جملــه اشــتغال، بیــکاری، تــورم و ... را 
تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. در شــرایطی 
کــه ســه ســالی می شــود ارزیابی هــا 
نشــان دهنــده مهاجــرت معکــوس از 
شــیوع  روستا هاســت،  بــه  شــهر ها 

ــه  ــادالت را ب ــت مع ــن اس ــا ممک کرون
هــم بزنــد. هــر چنــد در هفته هــای اخیــر 
ــه  ــت از شــهر ها ب شــاهد مهاجــرت موق
تاثیــرات  امــا  بوده ایــم،  روســتا ها 
اقتصــادی کرونــا بــر کســب و کار های 
شهرنشــینان  احتمــاال  روســتایی 
روستانشــین شــده را بــه فکــر بازگشــت 
ــم  ــتایی را ه ــان روس ــدازد و جوان می ان
وسوســه می کنــد در جســت و جوی کار 

بــه شــهر ها برونــد.

از مهاجرت معکوس تا شلیک 
کرونا به اشتغال روستایی

»از ســال 6۵ تــا ۹۵ حــدود ۱۳ هــزار 
روســتای کشــور، خالــی از جمعیــت 
ــت  ــار ثب ــاس آم ــر اس ــا ب ــده اند، ام ش
شــده از ســال ۹6 تاکنــون بــا رشــد 
جمعیــت جــوان در روســتاها مواجــه 

بوده ایــم.«
ــارات را ۱۹ اردیبهشــت امســال   ــن اظه ای
محمــد امیــد -معاون توســعه روســتایی 
ــرد؛  ــان ک ــروم کشــور- بی ــق مح و مناط
گفته هایــی کــه پیــش از ایــن هــم 
مســئوالن مختلــف آن را بــه نحــوی بیــان 
کــرده بودنــد و ارزیابی هــای آمــاری هــم 

ــد آن اســت. موی
دهه هــا  از  بعــد  می رســد  نظــر  بــه 
تمایــل بــه مهاجــرت بــه روســتا ها، 
ــر  ــاوه ب ــت و ع ــته اس ــاال ورق برگش ح
اینکــه جوانــان روســتایی دیگــر چنــدان 
ــتند،  ــدن نیس ــین ش ــر شهرنش ــه فک ب
شهرنشــینان نیــز بــرای کار و زندگــی بــه 
ــد. در ایــن بیــن بهبــود  روســتا ها می رون
ــادی  ــا حــد زی ــد ت زیرســاخت ها می توان

ــای  ــد. کمبود ه ــده باش ــع ش ــر واق موث
زیــادی از ایــن نظــر در روســتا های کشــور 
ــانی،  ــانی، آب رس ــرق رس ــا ب ــت، ام هس
گازکشــی، ســاخت جــاده و راه هــای 
ــر از آن، متصــل شــدن  ارتباطــی و مهم ت
روســتاییان بــه اینترنــت، همگــی باعــث 
ــتایی  ــی روس ــای زندگ ــده جذابیت ه ش
افزایــش یابــد. عــاوه بــر ایــن، آلودگــی 
ــی  ــات زندگ ــک و معض ــهر ها، ترافی ش
شــهری بی تاثیــر در افزایــش تمایــل بــه 

ــت. ــوده اس ــتا ها نب ــی در روس زندگ
هــر چنــد دالیــل ذکــر شــده بســیار مهــم 
هســتند، امــا وزن همگــی آنهــا شــاید بــه 
انــدازه وزنــی کــه اشــتغال روســتایی در 
مانــدگاری یــا مهاجــرت روســتاییان دارد 
نباشــد؛ بی تردیــد طــرح وام اشــتغال 
روســتاییان و عشــایر کــه دو ســالی 
از  یکــی  می شــود،  پرداخــت  اســت 
مانــدگاری  مشــوق های  اصلی تریــن 
ــرت  ــود و مهاج ــتاییان در زادگاه خ روس
شهرنشــینان بــه روســتا ها بــوده اســت.
معــاون توســعه روســتایی و مناطــق 
ــک  ــدود ی ــد: ح ــور می گوی ــروم کش مح
ــعه  ــدوق توس ــارد دالر از صن ــم میلی و نی
ملــی در اختیــار مجموعــه روســتایی 
ــش از ۱۲  ــون بی ــه تاکن ــه ک ــرار گرفت ق
ــه  ــغ ب ــن مبل ــان از ای ــارد توم ــزار میلی ه
هــدف نشســته، طــوری کــه تاکنــون 
۲۰۰ هــزار موقعیــت شــغلی در روســتاها 
ایجــاد شــده اســت. در ســال جدیــد 
ــن  ــا تدوی ــود ب ــی می ش ــم پیش بین ه
حــدود  روســتایی  جدیــد  طرح هــای 
پنــج هــزار میلیــارد تومــان بــرای توســعه 

ــود. ــه ش ــرف و هزین ــتایی ص روس
ــم وجــود  ــن بیــن دو موضــوع مه در ای
دارد. اول اینکــه اشــتغال روســتایی کــه 
بــه واســطه پرداخــت وام رونــق گرفتــه 
بــود، بــا توقــف اعطــای وام هــا ممکــن 
اســت درجــا بزنــد و مهم تــر اینکــه 
بــه  هــم  روســتایی  کســب و کار های 
ــده اند. ــر ش ــا متاث ــود از کرون ــه خ نوب

مرکــز  گــزارش  اســاس  بــر 
ــر  ــه تاثی ــه ب ــس ک ــای مجل پژوهش ه
کرونــا بــر کســب و کار های روســتایی 
اقامتگاه هــای  می پــردازد  عشــایر  و 
ــده  ــل ش ــتایی تعطی ــگری روس گردش
و بــه دلیــل ممنوعیت هــای مســافرتی، 
ورودی گردشــگران بــه روســتاها کاهش 

ــن  ــع ای ــه تب ــت. ب ــته اس ــی داش اساس
موضــوع، درآمــد ناشــی از فــروش صنایع 
دســتی و ســایر محصــوالت در روســتاها 
ــر  ــه صف ــا ب ــز تقریب ــگران نی ــه گردش ب
رســیده اســت. در ایــن دوره بســیاری از 
ــه دلیــل تعطیلــی، حتــی  روســتاییان، ب
ــود در  ــوالت خ ــروش محص ــه ف ــادر ب ق
در  نبوده انــد.  هــم  محلــی  بازارهــای 
ســال های گذشــته، محصــوالت فراوانــی 
اعــم از ســبزی، تخــم مــرغ و غیــره چــه 
ــی و  ــاکنان بوم ــه س ــه ب ــل عرض از مح
چــه از محــل عرضــه بــه گردشــگران بــه 
فــروش می رســید، ولــی ایــن میــزان بــا 
ــه حداقــل خــود رســید. ــا ب شــیوع کرون
اشــتغال  آینــده  در چنیــن شــرایطی 
آن  تبــع  بــه  و  چیســت؟  روســتایی 
مهاجــرت از روســتا ها بــه شــهر ها یــا 
برعکــس چــه رونــدی را طــی می کنــد؟

احتمال معکوس شدن 
مهاجرت معکوس

اســت  تعبیــری  مهاجــرت معکــوس 
ــینان  ــرت شهرنش ــرای مهاج ــه از آن ب ک
می شــود؛  اســتفاده  روســتا ها  بــه 
ــه  ــد ک ــاری نشــان می ده ــای آم یافته ه
ــد مهاجــرت  ــر رون در دو ســه ســال اخی
معکــوس شــده و ایــن بیشــتر شــهری ها 
هســتند کــه بــه روســتا ها می رونــد.

ــناس  ــتکی )کارش ــکیب بس ــد ش محم
شــرایط  دربــاره  روســتایی(  توســعه 
ــتغال  ــر اش ــر آن ب ــده و تاثی ــش آم پی
روســتایی عنــوان می کنــد: شــیوع کرونــا 
کســب و کار های روســتایی را نیــز بــه 
ــت.  ــرار داده اس ــر ق ــت تاثی ــدت تح ش
ایــن مهــم بــه ویــژه در بخش گردشــگری 
ــد.  ــم می آی ــه چش ــتی ب ــع دس و صنای
اینکــه در مضیقــه قرار گرفتن روســتاییان 
بــه دلیــل شــیوع کرونــا چــه تاثیــری بــر 
ــی  ــه رویکرد های ــته ب ــرت دارد، بس مهاج

ــم. ــش می گیری ــه پی ــت ک اس
ســال های  در  می دهــد:  توضیــح  او 
ــه  ــوس ب ــرت معک ــاهد مهاج ــر ش اخی
مهاجــرت  ایــن  بوده ایــم.  روســتا ها 
ــی اســت  ــل جذابیت های ــه دلی ــا ب عمدت
ــت،  ــده اس ــاد ش ــتا ها ایج ــه در روس ک
یعنــی اینکــه طرح هایــی اجــرا شــده 
و برخــی از کارآفرینــان را ترغیــب بــه 
ــرده  ــتا ها ک ــادی در روس ــت اقتص فعالی
می دهــد  نشــان  بررســی ها  اســت. 
کارآفرینــان شــهری بیشــتر متمایــل بــه 
فعالیــت در بخــش گردشــگری روســتا ها 
ــزه  ــد کشــاورزی مکانی ــر چن هســتند، ه
و دامپــروری مــدرن نیــز آنهــا را بــه 

می کشــاند. روســتا ها 
روســتایی  توســعه  کارشــناس  ایــن 
بــا اشــاره بــه توقــف ثبت نــام بــرای 
روســتاییان  اشــتغال  وام  پرداخــت 
می گویــد: اینکــه طــرح بــه پایــان برســد 
و دیگــر کســی نتوانــد چنیــن وام هایــی 
را بگیــرد باعــث کنــد شــدن مهاجــرت و 
مانــدگاری در روســتا ها می شــود. بــه 
نظــر نمی رســد در شــرایط کنونــی منابــع 
الزم بــرای ادامــه چنیــن طرح هایــی 
وجــود داشــته باشــد، همانطــور کــه بهبود 
زیرســاخت ها نیــز بودجــه می خواهــد 
ــه  ــن بودج ــه ای ــت چگون ــوم نیس و معل

ــد. ــد ش ــه خواه تهی
ــا بیــان اینکــه اگــر قبــا می گفتیــم  او ب
مهاجــرت از روســتا بــه شــهر بــاال و 
پاییــن دارد و معلــوم نیســت در مقصــد 
ــون  ــد، اکن ــی می افت ــه اتفاق ــا چ دقیق
بایــد بگوییــم هیــچ چشــم انداز روشــنی 
نیســت، عنــوان می کنــد: بــا شــیوع 
کرونــا بســیاری از مشــاغل رســمی و 
ــد.  ــن رفته ان ــهر ها از بی ــمی در ش غیررس
ــرای ایجــاد اشــتغال  ــت شــهر ها ب ظرفی
ــت  ــن ظرفی ــه ای ــال آنک ــده، ح ــم ش ک
همچنــان در روســتا ها باالســت. بــر ایــن 

اســاس بایــد بهبــود زیرســاخت ها و 
کمــک بــه اشــتغال روســتایی در اولویــت 
ــا شــاهد معکــوس شــدن  ــرد ت ــرار گی ق
مهاجــرت معکــوس نباشــیم و بــه خانــه 

اول برنگردیــم.

اشتغال پایدار در روستا ها
وقتــی گمانه زنی هــا دربــاره وام اشــتغال 
روســتایی داغ بــود، کارشناســان هشــدار 
ــد  ــد هدفمن ــن وام بای ــه ای ــد ک می دادن
اشــتغال  بــه  منجــر  و  شــده  اعطــا 
پایــدار شــود، نــه اینکــه روســتاییان 
ــاید  ــوند. ش ــکار ش ــت آن بده ــا دریاف ب
دادن  پــس  امتحــان  وقــت  اکنــون 
وام اشــتغال روســتاییان اســت، امــا 
ــا  ــای برداشــتن حمایت ه ــه معن ــن ب ای
از اشــتغال روســتایی نیســت. ایــن 
ــتغال  ــر اش ــا ب ــر کرون ــه تاثی ــل ک تحلی
روســتایی کمتــر از اشــتغال شــهری 
بــوده، می توانــد زمینــه پــی گرفتــن 
رویکرد هایــی را فراهــم کنــد کــه مبتنــی 
ــتایی  ــتغال روس ــردن اش ــارج ک ــر خ ب
چنیــن  اســت.  حمایــت  اولویــت  از 
اتفاقــی عــاوه بــر اینکــه معیشــت 
خطــر  بــه  را  روســتایی  میلیون هــا 
ــر  ــار دیگ ــود ب ــث می ش ــدازد، باع می ان
تغییــرات مهاجرتــی رخ دهــد. مهاجــرت 
و  مبــدا  در  شــهر ها  بــه  روســتا ها  از 
مقصــد مشــکاتی را ایجــاد می کنــد. 
ــی از  ــتا های خال ــا روس ــا ب ــدا م در مب
ســکنه ای مواجــه می شــویم کــه گاهــی 
موقعیــت اســتراتژیک دارنــد. در مقصــد 
آســیب های  و  حاشیه نشــینی  نیــز 
ــات  ــن تبع ــه مهم تری ــی ازجمل اجتماع
شــهر ها  بــه  روســتا ها  از  مهاجــرت 
مشــاغل  از  حمایــت  بــا  هســتند. 
زیرســاخت های  بهبــود  و  روســتایی 
جلــوی  می تــوان  روســتایی  مناطــق 

ایــن مشــکات را گرفــت.

ته
نک

در سـال های اخیر شـاهد مهاجرت معکوس به روسـتا ها 
بوده ایـم. ایـن مهاجـرت عمدتا بـه دلیـل جذابیت هایی 
اسـت کـه در روسـتا ها ایجـاد شـده اسـت، یعنـی اینکه 
طرح هایـی اجرا شـده و برخی از کارآفرینـان را ترغیب به 
فعالیـت اقتصـادی در روسـتا ها کرده اسـت. بررسـی ها 
نشـان می دهـد کارآفرینـان شـهری بیشـتر متمایـل بـه 
هـر  روسـتا ها هسـتند،  بخـش گردشـگری  در  فعالیـت 
چنـد کشـاورزی مکانیـزه و دامپـروی مـدرن نیـز آنها را 
بـه روسـتا ها می کشـاند.حدود یـک و نیـم میلیـارد دالر 
از صنـدوق توسـعه ملـی در اختیـار مجموعـه روسـتایی 
قـرار گرفتـه که تاکنـون بیش از 1۲ هـزار میلیـارد تومان 
از ایـن مبلـغ بـه هدف نشسـته، طـوری که تـا کنون ۲00 
هـزار موقعیـت شـغلی در روسـتاها ایجـاد شـده اسـت. 
در سـال جدیـد هـم پیـش بینـی می شـود بـا تدویـن 
طرح هـای جدیـد روسـتایی حـدود پنـج هـزار میلیـارد 

تومـان بـرای توسـعه روسـتایی صـرف و هزینه شـود.

گزارش
ایلنا

بی تردید طرح وام اشتغال روستاییان و عشایر  یکی از اصلی ترین مشوق های ماندگاری روستاییان در زادگاه خود  است.

 پیام
سیاست

ظریف به کمیسیون امنیت ملی مجلس می رود
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی از حضور وزیر خارجه در جلسه امروز)دوشنبه( این 
کمیسیون خبر داد.
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آمـار  اینکـه  بیـان  بـا  بهداشـت  وزیـر 
حـال  در  بـروز  روز  کرونـا  مرگ ومیـر 
کاهـش اسـت، گفـت: مسـیر کرونـا بـه 
سـمت مهـار و کنتـرل اسـت. بـا همراهی 
مـردم از خـرداد بـه بعـد روزهـای بهتـری 
خواهیـم داشـت.وزیر بهداشـت در ارتبـاط 
زنـده اینسـتاگرامی خـود از دفتـر کارش 
در وزارت بهداشـت بـا احسـان علیخانـی 
-مجـری تلویزیـون- گفـت: در این مدت 
شـب و روز نداریـم و تمـام مـدت خـود 

را در وزارتخانـه می گذرانیـم. تمـام مـوارد 
بـه صـورت لحظـه ای در وزارتخانـه رصـد 
عنوانـی  بـه  بنـده  می شـود. وی  گفـت: 
معلمـی بـا سـابقه ی بیش از ۳۰ سـاله در 
دانشـگاه های علـوم پزشـکی می گویم که 
نـه مـن و نه هیـچ کس در دنیـا نمی تواند 
پاسـخ دهـد که ایـن ویروس چـه خواهد 
کـرد. مـا هر روز شـرایط جدیـدی را از این 
ویـروس مشـاهده می کنیـم و نمی دانیـم 
ویـروس بـه چـه سـمت و سـویی حرکت 

می کنـد. مـردم بایـد مراقـب باشـند ولـی 
نـه بـا شـرایطی کـه در آنهـا ایجـاد هراس 
و وحشـت کنیـم؛ همـواره سـعی کـرده ام 
ضمن در خواسـت رعایت نکات بهداشتی، 
بـه مـردم امیـدواری دهـم. نمکـی تاکیـد 
کـرد: ایـن ویروس نه واکسـن و نه داروی 
مقابلـه  راه  بهتریـن  و  دارد  اختصاصـی 
بـا آن کاری اسـت کـه مـا داریـم انجـام 
رعایـت  فاصله گـذاری،  یعنـی  می دهیـم، 
اصول بهداشـتی و از طرف مسـئوالن نظام 
سـامت پیدا کـردن هرچه زودتـر بیماران، 
جداکـردن آنهـا از سـایرین، پیـدا کـردن 
افـراد آلـوده فاقـد عامـت و ایزوالسـیون 
آنهـا کـه تا کنـون نیز با همیـن روش عمل 

کردیم.

از خرداد به بعد روزهای بهتری 
خواهيم داشت

افتخارات ملی در زمینه مقابله با 
کرونا باید ثبت شود

ــکی،  ــات پزش ــواع خدم ــان و ان ــه درم ــد: در زمین ــد کردن ــاب تاکی ــر انق رهب
ــًا  ــی، کاری حقیقت ــز عموم ــط و مراک ــری، بهداشــت محی پیشــگیری، غربالگ
بــزرگ و در خــور قدردانــی انجــام شــده اســت.آیت هللا خامنــه ای رهبــر معظــم 
ــا ســتاد ملــی  انقــاب اســامی صبــح روز )یکشــنبه( در ارتبــاط تصویــری ب
مبــارزه بــا کرونــا کــه بــا حضــور اعضــای ایــن ســتاد و اســتانداران ۳۱ اســتان 
ــاد  ــه در ابع ــن زمین ــئوالن را در ای ــت و مس ــرد مل ــد، عملک ــزار ش ــور برگ کش
ــی و  ــی، مدیریت ــتی، علم ــی، بهداش ــی، درمان ــی- فرهنگ ــف اجتماع مختل
ــد  ــا تأکی ــد و ب ــز« خواندن ــم و افتخارآمی ــادی، عظی ــی جه ــی »حرکت خدمات
ــی  ــداکاری مل ــاش و ف ــن ت ــه ای ــت هنرمندان ــی و روای ــت، بازخوان ــر ثب ب
افزودنــد: مــردم عزیــز ایــران بــا رفتــار متیــن و صبورانــه خــود انصافــًا خــوش 

ــاختند. ــر س ــی را جلوه گ ــامی- ایران ــگ اس ــیدند و فرهن درخش
ایشــان بــا قدردانــی از گزارش هــای بســیار خــوب و روشــنگری کــه در جلســه 
ــا  ــارزه ب ــبانه روزی مســئوالن و دســت اندرکاران مب ــات ش ــد، از زحم ــان ش بی
کرونــا تشــکر کردنــد و خــدای متعــال را بــه علــت توفیــق بزرگــی کــه در ایــن 
زمینــه نصیــب ملــت و مســئوالن کشــور کــرده اســت، شــکر و ســپاس گفتنــد.

جامعهدولت

حضور دانش آموزان در مدارس اجباری نيستنگذاشتيم اولويت نان يا جان به راه بيفتد
جلسـه سـتاد ملـی مقابلـه بـا 
کرونـا صبح یکشـنبه بـا حضور 
رهبـر  ای  خامنـه  هللا  آیـت 
معظـم انقاب اسـامی، حجت 
االسـام و المسـلمین حسـن روحانـی رئیـس جمهـور، 
اعضـای سـتاد ملی و حضور ویدئوکنفرانسـی اسـتانداران 
سراسـر کشـور تشکیل شـد. رئیس جمهور در این جلسه 
ضمـن ارائـه گزارشـی از رونـد شـیوع ویـروس کرونـا در 
کشـور و اقدامـات و برنامـه های انجام گرفتـه تاکنون در 
راسـتای کنترل و جلوگیری از شـیوع این بیمـاری و ارائه 
خدمـات درمانـی به مبتایـان، از تاش هـای کادر درمانی 
و پزشـکی کشـور و سـایر بخش هایـی کـه در ایـن ایـام 

فداکارانـه فعالیـت کردنـد تقدیر کـرد و اظهار کـرد: امروز 
جمهـوری اسـامی ایـران در مقایسـه بـا سـایر کشـورها 
در اقدامـات خـود بـرای کنتـرل و مقابلـه با ایـن بیماری 

سـرافراز و آبرومنـد اسـت.
رئیـس جمهـور  بـا بیان اینکـه از 25 فروردین و گذشـت 
دوره پیک بیماری، آمار فوت شـدگان کشـور عما همانند 
قبـل از 25 اسـفند یعنـی شـروع پیک این بیمـاری، از 3 
رقمـی بـه دو رقمی رسـید، گفـت: در دوره مبـارزه با کرونا 
نگذاشـتیم در کشـور مـا برخـاف بسـیاری از کشـورها از 
جملـه آمریـکا اولویـت نان یا جـان به راه بیفتـد و خیلی 
حساب شـده هـم حفظ سـامت مـردم و هم توجـه ویژه 

بـه نـان و اقتصاد مـردم در اولویت قـرار گرفتند.

اســـتاندار تهـــران بـــا اشـــاره 
برخـــی  بازگشـــایی  بـــه 
مـــدارس از ۲۷ اردیبهشـــت 
مـــاه اعـــام کـــرد: هیـــچ 
اجبـــاری بـــرای حضـــور دانـــش آمـــوزان در مـــدارس 

نیســـت.
ــانی  ــاع رسـ ــگاه اطـ ــنبه پایـ ــزارش روز یکشـ ــه گـ بـ
اســـتانداری تهـــران، »انوشـــیروان محســـنی بندپـــی« 
ـــر  ـــه در محض ـــس ک ـــو کنفران ـــه ویدئ ـــیه جلس در حاش
ـــوری  ـــس جمه ـــا حضـــور رئی ـــری و ب ـــم رهب ـــام معظ مق
و اعضـــای ایـــن ســـتاد، اســـتانداران و ســـتادهای 
اســـتانی سراســـر کشـــور برگـــزار شـــد بـــا اشـــاره بـــه 

ــار  ــاه اظهـ ــت مـ ــدارس از ۲۷ اردیبهشـ ــایی مـ بازگشـ
ـــی  ـــا مدارس ـــی کرون ـــتاد مل ـــم س ـــق تصمی ـــت: طب داش
ــای  ــکل هـ ــت پروتـ ــاظ رعایـ ــه لحـ ــکلی بـ ــه مشـ کـ
ـــت و  ـــه فعالی ـــد شـــروع ب ـــی توانن ـــد، م بهداشـــتی ندارن
ـــی  ـــکاالت درس ـــراد و اش ـــع ای ـــرای رف ـــوزان ب ـــش آم دان
ـــاره  ـــا اش ـــن ب ـــد. وی همچنی ـــه کنن ـــدارس مراجع ـــه م ب
ـــزاداری شـــب  ـــرای ع ـــاجد ب ـــات و مس ـــت هی ـــه فعالی ب
ــای  ــی هـ ــق هماهنگـ ــرد: طبـ ــان کـ ــا بیـ ــای احیـ هـ
ـــینیه  ـــجد و حس ـــا ۳۰ مس ـــدود ۲۰ ت ـــه ح ـــورت گرفت ص
ـــا  ـــه ب ـــد ک ـــی کنن ـــرا م ـــه اج ـــازی برنام ـــورت مج ـــه ص ب
ـــق  ـــا از طری ـــای آنه ـــم ه ـــیما مراس ـــی صداوس هماهنگ

ـــود. ـــی ش ـــش م ـــی پخ ـــانه مل رس

وزیـر آمـوزش و پـرورش از بازگشـایی مـدارس در هفتـه 
پروتکل هـای  رعایـت کامـل  بـا  اردبیهشـت(   ۲۷( آینـده 
بهداشـتی و فراهـم کردن تمهیـدات الزم در ضدعفونی کردن 

مـدارس خبـر داد.
بـه گزارش روز یکشـنبه مرکز اطاع رسـانی و روابط عمومی 
وزارت آمـوزش و پـرورش، محسـن حاجـی میرزایـی در 
جلسـه ویدئـو کنفرانـس سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا از 

بازگشـایی مـدارس از ۲۷ اردبیهشـت خبـر داد .
وی افـزود: حضـور دانش آمـوزان اجبـار نیسـت و تنها برای 
رفـع مشـکات و سـئواالت از معلمـان می توانند به مدرسـه 

مراجعـه کنند.

ــان  ــا بی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــران در مجل ــده ته نماین
اینکــه حــق انتخــاب حــق طبیعــی سرنوشــت همــه 
از  را  انتخــاب  نبایــد حــق  مــا  انسان هاســت، گفــت: 
ــد حــق انتخــاب را از مجلــس  ــم. مــا نبای مجلــس بگیری

ــد. ــد باش ــاب بای ــکان انتخ ــم و ام بگیری
ــا معرفــی  ــان روز یکشــنبه در موافقــت ب مصطفــی کواکبی
حقوقدانــان قــوه قضاییــه بــه مجلــس اظهــار داشــت: بــا 
ــه  ــت ک ــث اولوی ــس در بح ــدگان مجل ــی از نماین قدردان
ــه  ــد و اینک ــب کردن ــن موضــوع را تصوی ــی ای ــا رای باالی ب
امــروز اخطــار را وارد ندانســتید.نماینده تهــران در مجلــس 
شــورای اســامی افــزود: ســه نکتــه را مهــم می دانــم کــه 
عنــوان کنــم. نکتــه اول اینکــه آقــای قاضــی پــور می گویــد 
کــه ایــن اختیــار را بــه رییــس قــوه قضاییــه بدهیــد کــه 
دســتش بازتــر باشــد عجیب اســت شــما نماینــده مجلس 
ــد؟کواکبیان  ــر نباش ــتش بازت ــس دس ــرا مجل ــتید چ هس
ــوان کــرد: فعــا بحــث آقــای رییســی مطــرح نیســت  عن
مــا داریــم قانــون وضــع می کنیــم بــرای همیشــه کــه همــه 
روســای قــوه قضاییــه و نماینــده مجلــس براســاس ایــن 

قانــون عمــل کننــد.

معدنـی  اکتشـافات  و  شناسـی  زمیـن  سـازمان  معـاون 
کشـور اعـام کـرد: امـروز این سـازمان با سـابقه 6۰ سـاله و 
بهره گیـری از تجهیـزات و امکانـات روز قادر به انجام فعالیت 
اکتشـاف مواد معدنی برای کشـورهای منطقه است.»محمد 
باقـر دری« روز یکشـنبه در گفـت وگـو با خبرنـگار اقتصادی 
ایرنـا افـزود: کشـورمان برخـوردار از 68 نـوع مـاده معدنـی 
اسـت و متخصصـان ایـن سـازمان قادرنـد، باتوانمنـدی باال 
در این ارتباط برای کشـورهای منطقه نیز فعالیت اکتشـافی 
بـرای شناسـایی ذخایر مربوطـه را انجام دهند.پیـش از این 
علیرضا شـهیدی رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدنی کشـور گفته بود،  کارهای اکتشـافی در آسـیای میانه 
بـرای تاجیکسـتان در آفریقـا بـرای کشـورهای سـودان و 
نیجـر، همچنین در آمریکای التین برای کشـورهای بولیوی، 

ونزوئـا و اکـوادور انجام شـده اسـت.

رئیـس فراکسـیون مبـارزه بـا مفاسـد اقتصـادی مجلـس 
شـورای اسـامی گفت: وزارت جهاد کشـاورزی باید انحصار 
نهـاده هـای دامـی را از دسـت عـده ای خـاص خـارج کند.
امیـر خجسـته در گفتگو با خبرنـگار خبرگـزاری خانه ملت، 
بـا انتقـاد از وجـود انحصـار در تامیـن خـوراک نهـاده هـای 
دامـی گفـت: متاسـفانه این موضوع باعث شـده تا محموله 
هـای خـوراک دامی در دسـت یـک فـرد و مجموعه خاصی 
باشـد و هـر وقـت اراده کنـد آن هـا را در بیـن دریـا نگـه 
داشـته و قیمـت هـا را  افزایـش دهـد از ایـن رو شکسـتن 
انحصـار در ایـن بخـش در حـال پیگیـری اسـت. وی ادامه 
داد: وزارت جهـاد کشـاورزی بایـد انحصـار از دسـت عده ای 
خـاص خـارج کنـد چـون چهـره ایـن شـخص بـرای همـه 

شـناخته شـده و موجـب التهـاب بازار شـده اسـت.

بازگشایی مدارس با رعایت 
پروتکل های بهداشتی 

نباید حق انتخاب را از 
مجلس بگیریم

ایران آماده اکتشاف معادن 
در کشورهای منطقه است

انحصار نهاده های دامی 
باید شکسته شود
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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شکارحیات وحش

تفنگ شکارچی و محيط بان نبايد در مقابل هم قرار گيردچالش های پيش روی دامپزشکی حيات وحش در ايران

ــکی  ــی دامپزشـ ــص جراحـ ــک متخصـ یـ
می گویـــد کـــه مـــا در ایـــران رشـــته 
تخصصـــی دامپزشـــکی حیـــات وحـــش 
ـــازار کار محـــدودی دارد  ـــه ب ـــم. چـــرا ک نداری
ـــت  ـــش طباب ـــات وح ـــه حی ـــد در زمین ـــه می خواهن ـــانی ک ـــن رو کس و از ای
ـــا در  ـــده ی ـــوزش دی ـــه آم ـــن زمین ـــی در ای ـــه صـــورت تجرب ـــد ب ـــا بای ـــد ی کنن
ـــند. ـــده باش ـــش را گذران ـــات وح ـــی حی ـــای تخصص ـــور دوره ه ـــارج از کش خ
بـــه گـــزارش ایســـنا، از حـــدود یـــک مـــاه گذشـــته تاکنـــون کـــه 
یوزپلنگ هـــای در اســـارت پـــارک پردیســـان بـــا حواشـــی زیـــادی بـــه 
ســـمنان منتقـــل شـــدند، موضوعـــات و چالش هـــای متفاوتـــی دربـــاره 
دامپزشـــکی حیـــات وحـــش مطـــرح شـــده اســـت. عـــده ای بـــر ایـــن 
ـــد  ـــم و برخـــی تاکی ـــات وحـــش نداری ـــران دامپزشـــک حی ـــه در ای ـــد ک باورن
دارنـــد کـــه دامپزشـــک های عمومـــی یـــا انـــواع متخصصـــان دام هـــای 
کوچـــک نمی تواننـــد حیـــات وحـــش را معاینـــه یـــا وضعیـــت ســـامت 
ـــا  ـــن ادعاه ـــه ای ـــی اینجاســـت ک ـــا پرســـش اصل ـــد ام ـــا را بررســـی کنن آن ه

ـــی  ـــص جراح ـــرادی - متخص ـــد م ـــر امی ـــت؟ دکت ـــت اس ـــدر درس ـــه ق چ
ـــا ایســـنا ضمـــن اشـــاره بـــه اینکـــه در ایـــران  دامپزشـــکی - در گفـــت و گـــو ب
ـــد:  ـــار می کن ـــم، اظه ـــش نداری ـــات وح ـــکی حی ـــی دامپزش ـــته تخصص رش
ــکی را  ــی دامپزشـ ــرای عمومـ ــدرک دکتـ ــه مـ ــرادی کـ ــا افـ ــور مـ در کشـ
ــی  ــای تخصصـ ــد دوره هـ ــی می تواننـ ــته های مختلفـ ــد، در رشـ می گیرنـ
ـــا  ـــات وحـــش ی ـــام حی ـــه ن ـــته ای ب ـــی سررش ـــور کل ـــه ط ـــا ب ـــد ام را بگذرانن

بیماری هـــای حیـــات وحـــش در ایـــران نداریـــم.
او در ادامـــه بـــا بیـــان اینکـــه در خـــارج از کشـــور دوره هـــای تخصصـــی 
ـــد  ـــکان می توانن ـــود دارد و دامپزش ـــش وج ـــات وح ـــکی حی ـــرای دامپزش ب
بـــا شـــرکت در ایـــن دوره هـــای تخصصـــی در زمینـــه خاصـــی از حیـــات 
ـــح  ـــد، تصری ـــوزش ببینن ـــی و... آم ـــا بیهوش ـــازی ی ـــد مقیدس ـــش مانن وح
می کنـــد: کســـانی کـــه می خواهنـــد در زمینـــه حیـــات وحـــش طبابـــت 
کننـــد یـــا بایـــد بـــه صـــورت تجربـــی در ایـــن زمینـــه آمـــوزش دیـــده 
ـــات وحـــش  ـــای تخصصـــی حی ـــد در خـــارج از کشـــور دوره ه ـــا بای باشـــند ی

ـــند. ـــده باش را گذران

زیســـت شناســـی  یـــک متخصـــص 
ـــه در بیشـــتر  ـــه اینک ـــا اشـــاره ب ـــوری ب جان
کشـــورهای جهـــان  بهتریـــن حامیـــان 
شـــکارچیان  خـــود  وحـــش  حیـــات 
ــا را  ــرد: کارهـ ــد کـ ــتند، تاکیـ ــراد بومـــی و محلـــی هسـ ــد و  افـ عاقه منـ
ــان و  ــگ محیط بـ ــر تفنـ ــا دیگـ ــپاریم تـ ــی بسـ ــردم محلـ ــه مـ ــد بـ بایـ
شـــکارچی روبـــه روی هـــم قـــرار نگیـــرد بلکـــه بـــه مـــوازات هـــم و در 

راســـتای حفاظـــت باشـــد.
مجیـــد نواییـــان در گفـــت و گـــو بـــا ایســـنا بـــا اشـــاره بـــه مجـــازات 
ــم  ــن جرایـ ــت: ایـ ــد گفـ ــکار و صیـ ــه شـ ــوط بـ ــدی مربـ ــم نقـ و جرایـ
ـــه  ـــا آن چ ـــند ام ـــاز باش ـــر مج ـــکار غی ـــده  ش ـــل بازدارن ـــد از عوام می توانن
اهمیـــت دارد عـــاج واقعـــه قبـــل از وقـــوع اســـت؛ یعنـــی ســـازوکار بـــه 
ـــر  ـــکار غی ـــوع ش ـــگیری از وق ـــت پیش ـــه در جه ـــود ک ـــی ش ـــه ای طراح گون
ـــم از  ـــه بتوانی ـــن زمین ـــق فرهنگســـازی در ای ـــم و از طری ـــت کنی ـــاز حرک مج

ــای حیـــات وحـــش حفاظـــت کنیـــم. گونه هـ

وی در پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش کـــه افزایـــش نـــرخ جرایـــم نقـــدی 
ـــرد:  ـــح ک ـــاز دارد، تصری ـــر مج ـــد غی ـــکار و صی ـــزان ش ـــر می ـــری ب ـــه تاثی چ
ـــوع  ـــد ممن ـــش از ح ـــا دارد بی ـــه تقاض ـــکار ک ـــد ش ـــئله ای مانن ـــرگاه مس ه
شـــود، نـــرخ آن  جـــرم بـــاال مـــی رود بنابرایـــن بـــا جریمه هـــای نقـــدی 
ســـنگین شـــکار و صیـــد موافـــق نیســـتم چراکـــه بـــا بـــاال رفتـــن نـــرخ 
جریمـــه شـــکار، قیمـــت  بـــازار ســـیاه آن نیـــز افزایـــش پیـــدا می کنـــد 
و در نتیجـــه متقاضـــی بیشـــتری پیـــدا خواهـــد کـــرد. ایـــن متخصـــص 
ـــر  ـــل موث ـــی از عوام ـــه یک ـــان اینک ـــن بی ـــوری ضم ـــی جان ـــت شناس زیس
ـــت:  ـــت، گف ـــکارچیان اس ـــوزش ش ـــاز آم ـــر مج ـــکار غی ـــگیری از ش در پیش
ـــاده در  ـــه م ـــک گون ـــد شـــکار ی ـــا بدانن ـــد ت ـــوزش ببینن ـــد آم شـــکارچیان بای
ـــا  ـــا کشـــته شـــدن ده ه ـــر ب ـــل اســـت براب ـــد مث ـــه فصـــل تولی ـــار ک فصـــل به
حیـــوان اســـت و صـــدای گلولـــه ای کـــه در فصـــل بهـــار در پارک هـــای 
ــقط  ــث سـ ــود باعـ ــنیده می شـ ــده شـ ــت شـ ــق حفاظـ ــا مناطـ ــی یـ ملـ
ـــرای  ـــاعد ب ـــرایط مس ـــود و ش ـــاردار می ش ـــات ب ـــیاری از حیوان ـــن بس جنی

زادآوری حیـــات وحـــش را از بیـــن می بـــرد.

 پیام
 زیست

کیفیت هوای پایتخت پاک است
کیفیت هوای پایتخت روز یکشنبه ) بیست و یکم اردیبهشت( با کاهش غلظت ذرات آالینده معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در 

شاخص لحظه ای ۵۰ در شرایط پاک قرار گرفت.

یکــی از شــهروندان خلخالــی در حیــن گشــت و گــذار در 
ــی  ــادر ایران ــگ ن ــاده پلن ــک ق ــا مشــاهده ی طبیعــت ب

آن را رصــد و موفــق بــه تصویربــرداری از آن شــد.
ــل روز  ــط زیســت اســتان اردبی ــرکل حفاظــت محی مدی
یکشــنبه در گفــت و گــو بــا ایرنــا، بــا تاییــد ایــن خبــر 
ــق  ــگ عم ــن پلن ــرداری شــده ای ــزود: محــل تصویرب اف

ــه حفاظــت شــده آق داغ خلخــال اســت . منطق
ــا بیــان اینکــه در ســال های اخیــر نیــز  ســعید شــهند ب
ــه  ــق ب ــگ موف ــاهده پلن ــض مش ــه مح ــان ب محیط بان
ثبــت تصاویــری از ایــن گونــه ایرانــی کمیــاب و در حــال 
ــن اســت  ــن امــر بیانگــر ای ــزود: ای انقــراض شــدند، اف
ــات وحــش در  ــود حی ــه موج ــت زیســتی گون ــه امنی ک
ــرار اســت. ــن و برق مناطــق حفاظــت شــده آق داغ تامی

ــه پلنــگ در  ــه اینکــه گون ــا توجــه ب  وی اظهارداشــت: ب
راس هــرم غذایــی قــرار گرفتــه ،مشــاهده آن در منطقــه 
نشــانگر وجــود و تامیــن زنجیــره غذایــی در داخــل 

ــد. ــده آق داغ می باش ــت ش ــه حفاظ منطق
ــه اینکــه در ایــن  ــا توجــه ب شــهند از مــردم خواســت ب
مواقــع از ســال پلنــگ در دوران زادآوری بســر می بــرد، 
بــه هنــگام عبــور وســایط نقلیــه از منطقــه احتیــاط 

ــد. ــکاری کنن ــان هم ــا محیط بان ــرده و ب ک
بــر  راســته گربه ســانان  از  وحشــی  حیــوان  پلنــگ 
اســاس قوانیــن ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
انقــراض  خطــر  در  و گونه هــای  وحــوش  زمــره   در 

. شــد می با
ــاحت  ــه مس ــال ب ــده آق داغ خلخ ــت ش ــه حفاظ منطق
88 هــزار هکتــار در ســال ۱۳8۹ طــی مصوبــه ۳۲۲ 
شــورای عالــی حفاظــت محیــط زیســت کشــور مصــوب 
ــوع  ــل تن ــه دلی ــه ب ــن منطق ــت رســمی شــده و ای و ثب
ــوری  ــی و جان ــادر گیاه ــای ن ــود گونه ه ــتی و وج زیس
مهم تریــن منطقــه تحــت مدیریــت اســتان اردبیــل 

اســت.

سوژه یک قاده پلنگ 
در حال انقراض 

در خلخال مشاهده شد

تخليه فاضالب خانگی در رودخانه ها در رامسر

تخلیه و نفوذ فاصاب لجن کش ها در رودخانه های رامسر مشکل هایی را ایجاد کرده است

رییــس اداره محیــط زیســت شهرســتان 
رامســر بــا ابــراز نگرانــی از تخلیــه و 
در  لجن کش هــا  فاصــاب  نفــوذ 
خواســتار  شــهر  ایــن  رودخانه هــای 
تاســیس و راه انــدازی سیســتم تصفیــه 
خانــه بــرای خودروهــای لجــن کــش در 

ــد. ــتان ش ــن شهرس ای
آفتاب  نیوز :

محمدرضــا نیاســتی در جلســه کارگــروه 
ــا  ــر ب ــی رامس ــت غذای ــامت و امنی س
اشــاره بــه شــیوع بیمــاری هــای عفونــی 
ــا  ــا، تــب شــالیزار و اخیــرا کرون نظیــر وب

ــا در  ــیوع کرون ــه ش ــه ب ــا توج ــت: ب گف
کشــور و نیــز اخیــرا بیمــاری فاســیوال در 
گیــان کــه بــه دلیــل ابیــاری ســبزیجات 
شــده  ایجــاد  الــوده  هــای  اب  بــا 
نیــاز اســت مدیریــت فاضــاب ایــن 
ــا تاســیس ایــن  شهرســتان در ارتبــاط ب

ــد. ــی کن ــاره اندیش ــه چ ــه خان تصفی
ــه اینکــه بیمــاری هــای  ــا اشــاره ب وی ب
ــرای  ــا ب ــارس و کرون ــر س ــی نظی عفون
ســاعت هــای طوالنــی در فاضــاب هــای 
انســانی هــا زیســت دارنــد، افــزود: یکــی 
ــن  ــدت و در عی ــاه م ــای کوت از راهکاره
حــال تاثیرگــذار بــرای مدیریــت فاضاب 
و جلوگیــری از تهدید ســامتی، تاســیس 
سیســتم تصفیــه ســپتاژها)خودرو هــای 

ــن خــودرو  ــرا ای لجــن کــش( اســت زی
ــی و دور از  ــه طــور پنهان هــا متاســفانه ب
چشــم نهــاد هــای نظارتــی مخــازن خــود 

را در رودخانــه تخلیــه مــی کننــد.
ــه وی ، در شهرســتان رامســر ۵  ــه گفت ب
خــودرو لجــن کــش وجــود دارد کــه اگــر 
حجــم مخــازن انــان بــه طــور تقریبــی ۵ 
متــر مکعــب در نظــر بگیریــم هــر کــدام 
فقــط یــک ســرویس در روز از ایــن 
فاضــاب هــا جــا بــه جــا کننــد، معــادل 
ــه  ــت ک ــاب اس ــب فاض ــر مکع ۲۵ مت
ــای  ــتگاه ه ــم دس ــه دور از چش ــه ب هم
ــی  ــه م ــا تخلی ــه ه ــی و در رودخان نظارت
ــرای  ــدی ب ــد ج ــر تهدی ــن ام ــود و ای ش
ســامت، بهداشــت و محیــط زیســت 

اســت.
رئیــس اداره محیط زیســت رامســر گفت 
:  بــه عنــوان نمونــه اخیــرا فاضــاب یــک 
ــای  ــه دارای فاکتوره ــی ک ــرکت غذای ش
بیمــاری زا هــم نبــوده بــه دلیــل تخلیــه 
در رودخانــه باعــث تلــف شــدن نزدیــک 
بــه ۱۰ هــزار قطعــه ماهــی در ایــن منطقــه 

شــده اســت.
ــق  ــه موف ــه تجرب ــاره ب ــا اش ــتی ب نیاس
تاســیس  بــرای  تنکابــن  شهرســتان 
ــرد  ــاره ک ــور اش ــپتاژ در کش ــتم س سیس
ــد  ــی توان ــپتاژ نم ــه س ــا اینک ــت: ب و گف
پاســخ گــوی تمــام نیاز شهرســتان باشــد 
ــاب  ــه فاض ــت بهین ــرای مدیری ــی ب ول
ــاری  ــری از شــیوع بیم شــهری و جلوگی
هــا و تخریــب محیــط زیســت نیازمنــد 
فاضــاب شــهری  طراحــی سیســتم 

ــتیم. ــزا هس مج
وی بــا بیــان اینکــه اســتانداری مازنــدران 
اعطــای  و  تاســیس ســپتاژها  بــرای 
ــهرداری  ــا ش ــای الزم ب ــکاری ه وام هم
هــا و بخــش خصوصــی دارد، افــزود: 
شــهرداری هــا مــی تواننــد در ایــن بحــث 
ورود کننــد، زیــرا تاســیس ســپتاژها 
بهــره اقتصــادی دارد و دارای محدودیــت 
ــت  ــاز اس ــن نی ــت، بنایرای ــه نیس فاصل
مکانهایــی را بــرای ایــن کار انتخــاب 
ــطه  ــه واس ــوص ب ــن خص ــم و در ای کنی
ــق  ــم تعل ــتانداری وام ه ــی اس هماهنگ

ــرد. ــی گی م
ــده در ایــن جلســه  اعضــای شــرکت کنن
نقطــه نظــرات خودشــان را در ارتبــاط بــا 
مســئله فاضــاب ایــن شهرســتان بیــان 
ــدازی سیســتم  ــد و خواســتار راه ان کردن
تصفیــه خانــه فاضــاب شــهری شــدند.

ــان  ــا نش ــی ه ــا بررس ــزارش ایرن ــه گ ب
مــی دهــد کــه کار مطالعاتــی طــرح ملــی 
تاســیس تصفیــه خانــه فاضاب شــهری 
ــد نقطــه  در رامســر از ســال ۱۳۹۲ در چن
ــت  ــاز و در نهای ــتان آغ ــطح شهرس از س
ــی  ــرح در حوال ــن ط ــرای ای ــکان اج م
روســتای ›طالــش محلــه‹ تعییــن شــد.
ســرانجام در ســال ۱۳۹6 عملیاتی شــدن 
اســتانی  کار مســئوالن  در دســتور  آن 
و محلــی قــرار گرفــت کــه در فرآینــد 
اجــرا بــا اعتراضــات محلــی مواجــه شــد 
ــر  ــل و ابت ــار تعل ــرای آن دچ ــد اج و رون

ــد. ــی مان باق
ــت  ــن اس ــی از ای ــا حاک ــی از آماره برخ
کــه تــا ســال ۲۰۳۰، تغییــرات آب و 
هوایــی حــدود نیمــی از اهالــی زمیــن را 
ــم  ــی از ک ــای ناش ــران و تنش ه ــا بح ب

آبــی درگیــر می کنــد از ســویی دیگــر در 
بســیاری از مناطــق دنیــا، توانایــی تأمین 
آب بــه دلیــل افزایــش جمعیــت تقریبــا 
غیرممکــن و تــا ســال ۲۰۵۰ بــر اســاس 
پیــش بینی هــا، حــدود ســه چهــارم 
ــع آب  ــود مناب ــا کمب ــان ب ــت جه جمعی

روبــرو می شــوند.
واســطه  بــه  آب  روزافــزون  تقاضــای 
برداشــت غیراصولــی، آلودگــی، تغییــرات 
اقلیمــی بــا چالــش هــای گوناگونــی 
ــه  ــا توج ــت و ب ــان اس ــه گریب ــت ب دس
بــه وضعیــت موجــود، اتــاف فــرص 
ت هایــی کــه بــا مدیریــت بهینــه منابــع 
بــه ویــژه در بخــش فاضــاب و  آب 
ــل  ــود، غیرقاب ــل می ش ــاب آن حاص پس

ــت. ــان اس کتم

زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
سیسـتان و بلوچسـتان گفت: ورود آب در 
۲ مـاه اخیـر، موجـب آبگیـری و احیـای 
۴۰ درصـد از تـاالب بین المللـی هامون در 
شـمال استان شده اسـت.وحید پورمردان 
روز یکشـنبه در گفـت وگـو بـا خبرنـگار 
بـه  اظهـار داشـت: قطـع ورود آب  ایرنـا 
تـاالب هامـون در بیش از ۲ دهه گذشـته، 
حیـات ایـن تـاالب بیـن المللـی را از بین 
شـدن  خشـک  گفـت:  اسـت.وی  بـرده 
نیزارهـا، از بیـن رفتن زیسـتگاه پرندگان و 
ماهیـان و سـایر جانوران منطقـه، افزایش 

ریزگردهـا، کاهـش کیفیـت هـوا و از بیـن 
رفتـن بسـیاری از مشـاغل در منطقـه، از 
پیامدهـای خشـک شـدن تـاالب هامـون 
در منطقـه اسـت.مدیرکل حفاظـت محیط 
افـزود:  بلوچسـتان  و  زیسـت سیسـتان 
آبهـای سـیابی )در  روان  جـاری شـدن 
اصطاح محلی دشـتمال( در مسـیل های 
منتهـی بـه تـاالب بیـن المللـی هامـون و 
احیـا بخـش هایی از بسـتر آن، بازگشـت 
نویـد مـی  را  تاالبـی  و  مهاجـر  پرنـدگان 
دهـد.وی بیـان کـرد: بارش های زمسـتان 
جـاری  سـبب  امسـال  بهـار  و  گذشـته 

شـدن روان آبهـای سـیابی در مسـیل ها 
و رودخانـه هـای منتهـی بـه تـاالب بیـن 
المللـی هامـون و احیـای بخـش هایی از 
ایـن تاالب شـده اسـت. تاالب یـا دریاچه 
دریاچـه  سـومین  هامـون  المللـی  بیـن 

بـزرگ ایـران پـس از دریاچـه هـای خـزر 
و ارومیـه و هفتمیـن تـاالب بیـن المللـی 
جهـان و یکـی از ذخیـره گاه های زیسـت 
اسـتان  شـمال  در  واقـع  ایـران  در  کـره 

سیسـتان و بلوچسـتان اسـت.

۴۰ درصد تاالب هامون 
آبگيری شده است

تاالب هللا آباد زیستگاه موقت 
30 گونه از پرندگان

ــط  ــت محی ــش اداره کل حفاظ ــات وح ــور حی ــر ام ــارت ب ــس اداره نظ ریی
ــا  ــا آفریق ــه از ســیبری ت ــده ک ــه پرن ــون ۳۰ گون ــت: اکن ــن گف زیســت قزوی
ــد. ــاد آبیــک زیســت می کنن ــاالب هللا آب ــه طــور موقــت در ت ــد و ب ــردد دارن ت
ــار  ــا اظه ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــنبه در گف ــازاده روز یکش ــیاوش رض س
ــی در اســتان قزویــن  ــاالب فصل ــوان یــک ت ــه عن ــاد ب ــاالب هللا آب داشــت: ت
ــدگان مهاجــر  ــان پرن ــا افزایــش بارندگــی هــا احیــا شــده و هرســاله میزب ب
ــدگان  از داخــل و خــارج کشــور اســت.وی اظهــار داشــت: برخــی از ایــن پرن
در مســیر شــمال دریــای خــزر تــا ســیبری واقــع در کشــور روســیه و برخــی 

ــد. ــردد دارن ــا ت ــز در مســیر غــرب آســیب واقــع در شــمال آفریق دیگــر نی
رضــازاده همچنیــن تصریــح کــرد:  فامینگوهــا، درنــا، اردک سرســبز، هوبــره، 
تیهــو، حواصیــل و حتــی برخــی پرنــدگان داخلــی از کشــور خودمــان ماننــد 
عقاب،شــاهین و بوتیمــار در ایــن تــاالب بــه مــدت موقــت بــه شــکل آبــزی و 
کنــار آبــزی زیســت می کننــد. رضــازاده یــادآور شــد: وجــود پرنــدگان مهاجــر 
ــایت  ــه س ــی ب ــه طبیع ــن جاذب ــل ای ــث تبدی ــد باع ــاالب می توان ــن ت در ای
پرنــده نگــری شــود و میــزان گردشــگران اســتان قزویــن را افزایــش دهــد.

ته
نک

رئیس اداره محیط زیسـت رامسـر گفت :  به عنوان نمونه اخیرا 
فاضـاب یک شـرکت غذایـی کـه دارای فاکتورهای بیمـاری زا 
هـم نبـوده بـه دلیـل تخلیـه در رودخانـه باعـث تلـف شـدن 
نزدیـک بـه 10 هـزار قطعـه ماهـی در ایـن منطقه شـده اسـت.
نیاسـتی بـا اشـاره بـه تجربـه موفـق شهرسـتان تنکابـن برای 
تاسـیس سیسـتم سـپتاژ در کشـور اشـاره کرد و گفت: با اینکه 
سـپتاژ نمـی تواند پاسـخ گوی تمام نیاز شهرسـتان باشـد ولی 
بـرای مدیریـت بهینـه فاضـاب شـهری و جلوگیری از شـیوع 
بیمـاری ها و تخریب محیط زیسـت نیازمند طراحی سیسـتم 
فاضـاب شـهری مجزا هسـتیم.وی با بیـان اینکه اسـتانداری 
مازنـدران برای تاسـیس سـپتاژها و اعطـای وام همکاری های 
الزم بـا شـهرداری ها و بخش خصوصی دارد، افزود: شـهرداری 
هـا مـی توانند در این بحث ورود کنند، زیرا تاسـیس سـپتاژها 
بهره اقتصادی دارد و دارای محدودیت فاصله نیسـت، بنایراین 

نیـاز اسـت مکانهایی را بـرای این کار انتخـاب کنیم.

خبرمجلس

ُفک خزری مجروح در جزيره آشوراده تلف شدخريد و فروش چوب، هيزم و زغال ممنوع  شد
شـورای  مجلـس  نماینـدگان 
اسـامی در مصوبـه ای خرید و 
فـروش چـوب، هیـزم یـا زغال 
را  از درختـان جنگلـی  حاصـل 
مطلقـا ممنـوع کـرده و مجازاتـی بـرای متخلفـان تعیین 

کردند.
ایسـنا،  از  نقـل  بـه  آنایـن  همشـهری  گـزارش  بـه 
نماینـدگان مجلـس در جلسـه علنـی روز یکشـنبه مـاده 
۲8 الیحـه اصـاح قانـون مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز را 
تصویـب کردنـد. بـر اسـاس مـاده ۲8، یـک مـاده بـه 
عنـوان مـاده ۲۵ مکـرر بـه قانـون بـه شـرح زیـر الحـاق 

می شـود:

مـاده ۲۵ مکرر- حمـل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، 
اقـدام بـرای خـروج و یـا خـارج کـردن چـوب، هیـزم یا 
زغـال حاصـل از درختـان جنگلـی مطلقـا و ارتـکاب ایـن 
یـا  و  فرآورده هـا  و  محصـوالت  سـایر  مـورد  در  اعمـال 
مصنوعـات منابـع طبیعـی اعـم از جانـوری و گیاهـی بـا 
قصـد تجـاری بدون تحصیـل پروانه از مرجع ذی صــاح 
ممنــوع است و مرتکب عاوه بر ضــبط کاالهـای مزبـور 
و آالت و ادوات مــورد اسـتفاده جـز در مـوارد مذکـور در 
مـاده ۲۵ و ۲6 ایـن قانـون و سـایر مواردی کـه مجازات 
اسـت،  شـده  پیش بینـی  قوانیـن  موجـب  بـه  بیشـتر 
مشـمول مجازاتهـا و احـکام مقـرر بــرای قاچاق کــاالی 

مجــاز مشــروط می شود.

نماینـــده مرکـــز تحقیقـــات و 
بازتوانـــی ســـگ های آبـــی 
ـــک  ـــت: ُف ـــران گف ـــد در ای هلن
کـــه  مجروحـــی  خـــزری 
ـــن  ـــه ای ـــانی ب ـــران گمیش ـــط قایق ـــته توس ـــه گذش هفت
مرکـــز در جزیـــره آشـــوراده تحویـــل داده شـــده بـــود 
ـــق  ـــت عمی ـــی از جراح ـــت ناش ـــدت عفون ـــت ش ـــه عل ب

تلـــف شـــد.
امیـــر شـــیرازی روز یکشـــنبه در گفـــت و گـــو بـــا 
ــایی  ــرای شناسـ ــت: بـ ــار داشـ ــا اظهـ ــگار ایرنـ خبرنـ
ـــگاه  ـــه دانش ـــوک ب ـــن ف ـــه ای ـــرگ، الش ـــق م ـــت دقی عل
ـــکافی و  ـــد ش ـــس از کالب ـــده و پ ـــل ش ـــتان منتق گلس

انجـــام تحقیقـــات، نتایـــج آن اعـــام خواهـــد شـــد. 
وی بیـــان کـــرد: ضعـــف مفـــرط ناشـــی از جراحـــت و 
ـــل  ـــه حداق ـــزری را ب ـــک خ ـــن ُف ـــت ای ـــت، مقاوم عفون
ـــا وجـــود تمـــاش تـــاش هـــا و اســـتفاده از  رســـانده و ب
ـــن پســـتاندار خـــزری  ـــرگ ای ـــه م ـــا ب ـــک ه ـــی بیوتی آنت

انجامیـــد.
ُفـــک، تنهـــا گونـــه پســـتاندار دریـــای خـــزر اســـت و 
جمعیـــت آن بـــه دلیـــل صیـــد بـــی رویـــه در حـــوزه 
برخـــی کشـــورهای حاشـــیه دریـــا ســـیر نزولـــی دارد، هـــر 
ـــوب خـــزر و در  ـــه شـــیرازی؛ در حـــوزه جن ـــه گفت ـــد ب چن
ـــد  ـــوردی از صی ـــران م ـــمالی ای ـــتانهای ش ـــدوده اس مح

ـــت. ـــده اس ـــزارش نش ـــه گ ـــن گون ای
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تشکیل صف طوالنی در ژنو برای دریافت غذای رایگان
در بحبوحه همه گیری بیماری کووید ۱۹ و محدودیت های اعمال شده بیش از ۱۰۰۰ نفر در ژنو برای دریافت بسته های غذای 
رایگان صف کشیدند.

رنا
 ای

س:
عک

مادران و كودكانی كه با ظهور كرونا سرگردان شده اند

تعطیلــی مهــد کــودک هــای پایتخــت 
ــا  ــاری کرون ــری بیم پــس از همــه گی
ــه در ادارات  ــادران شــاغلی ک ــرای م ب
مشــغول کار هســتند و ایــن روزهــا 
ــیفتی و دو  ــورت ش ــه ص ــه ب ــر چ اگ
ســوم)بر اســاس تصمیــم دولــت( 
بایــد بــر ســر کار خــود حاضــر شــوند 
مشــکاتی را ایجــاد کــرده و در واقــع 
موجــب ســرگردانی ایــن مــادران و 

ــت ــده اس ــان ش کودکانش
تعطیلــی مراکــز آموزشــی و مهدهــای 

نــکات  رعایــت  بــرای  کــودک 
بهداشــتی و جلوگیــری از تجمــع در 
ــاغان  ــا ش ــد ت ــث ش ــا باع ــکان ه م
ــان  ــت فرزندانش ــی وضعی در باتکلیف

قــرار بگیرنــد.
ــا حــدود ۷۰ روز  ــه ت ــادر شــاغلی ک م
پیــش کودکــش را در مهدکــودک قــرار 
ــل کارش  ــایی مح ــا بازگش ــی داد ب م
ــار  ــودک را در کن ــد ک ــر نمــی توان دیگ
تعطیلــی  بــا  و  دارد  نگــه  خــودش 
مهدهــای کــودک مجبــور اســت از 
پرســتار کودکــی کــه شــاید هیــچ 
ــد. ــدارد، اســتفاده کن شــناختی از او ن
معلــوم  اصــا  کــه  پرســتارهایی 

بــرای  ســابقه کافــی  آیــا  نیســت 
نگهــداری و آمــوزش کــودک دارنــد یــا 
ــل اعتمــاد  ــراد قاب ــن اف ــٰه؟ اصــا ای ن
از لحــاظ اخاقــی و فرهنگــی هســتند 
ــده  ــث ش ــث باع ــن مباح ــه؟ ای ــا ن ی
ــودک  ــر روز اســتخدام ک ــا ه اســت ت
ــتقبال  ــا اس ــی ب ــا حت ــد و ی ــا تردی ب

ــد. ــراه باش ــا هم ــواده ه خان
تهــران  در  هــا  خانــواده  از  بعضــی 
ــادران  ــدران و م ــه پ ــان را ب فرزندانش
ــک  ــوام نزدی ــه اق ــی ب ــش و حت خوی
ــه محــل کار خــود  ــا ب مــی ســپارند ت
برســند کــه خــود ایــن کار نیــز از 
نــکات بهداشــتی و  لحــاظ رعایــت 

مســاله در خانــه مانــدن چالــش 
هایــی را ایجــاد کــرده اســت.

 بعضــی دیگــر از خانــواده هــا در 
تــا  ندارنــد  خویشــاوندی  تهــران 
فرزندانشــان را بــه آن بســپارند از 
ایــن رو نیــاز بــه پرســتار در ایــن 
روزهــای کرونایــی تهــران زیــاد شــده 
ــت  ــه دس ــی ک ــواده های ــت. خان اس
بــه دامــان مربیــان مهدکــودک شــده 
ــد  ــی کنن ــش م ــا خواه ــد و از آنه ان
ســاعتی  چنــد  بــرای  حتــی  کــه 
قبــل  از  او کــه  بــه  را  کودکشــان 

میشــناخته انــد؛ بســپارند.
ــی کــودک  لیــا رئیــس صفــری مرب
و مــددکار اجتماعــی کــه دارای ۱۲ 
ســال ســابقه کار اســت بــه خبرنــگار 
ــادران  ــی از م ــد: یک ــی گوی ــا م ایرن

ــت از  ــاله اس ــد ۴ س ــه دارای فرزن ک
ــی  ــا زمان ــرد ت ــی ک ــش م ــن خواه م
ــش را در  ــی رود کودک ــرکار م ــه س ک

ــم. ــداری کن ــودم نگه ــه خ خان
وی مــی گویــد: بــا وجــود اصرارهــای 
ــن کار  ــن از ای ــد م ــه کردن ــادی ک زی
بــه دالیــل مختلفــی از جملــه عواقــب 
ــودم  ــه خ ــن کار در خان ــئولیت ای مس
و هــم پوشــانی بــا نگهــداری فرزنــدم 

ــردم. ــاب ک اجتن
ــد:  ــی ده ــه م ــری ادام ــس صف رئی
کــه  تلفنــی  تمــاس  در  حتــی 
داشــتند  مــن  بــا  مــادران  ســایر 
بــا  اقــوام  کــه  ســورفتارهایی  از 
فرزندانشــان و ارائــه تربیــت هــای 
غلــط و ناخواســته اظهــار ناراحتــی 

کردنــد. مــی 

ــتارهای  ــت پرس ــغ و فعالی وی از تبلی
کــودک غیــر متخصــص در شــبکه 
هــای مجــازی انتقــاد مــی کنــد و 
مــی گویــد: نحــوه برخــورد و ارائــه 
آمــوزش بــرای کــودکان در مقاطــع 
ســنی مختلــف، متفــاوت اســت ایــن 
در حالــی اســت کــه مــا شــاهد تبلیــغ 
ــذب  ــی ج ــودک و حت ــتارهای ک پرس

ــتیم. ــادران هس ــط م ــا توس آنه
مــددکار  و  کــودک  مربــی  ایــن 
اجتماعــی اضافــه مــی کنــد: یکــی 
ــه  ــدش را ب ــه فرزن ــادران از اینک از م
غیــر متخصــص  پرســتاری  دســت 
ســپرده بــود بســیار ناراحــت بــود و بــا 
رفتارهایــی کــه از ایــن پرســتار دیــده 
بــود او را از ادامــه فعالیــت معــاف 

ــرد. ک
وی تاکیــد مــی کنــد: بســیاری از 

ــا  ــتند ت ــور هس ــاغل، مجب ــادران ش م
قــرار  مهدکــودک  در  را  فرزندشــان 
مهدهــای  تعطیلــی  بــا  دهنــد کــه 
جــذب  بــه  روی  اکنــون  کــودک، 
غیــر  هــای  مربــی  و  پرســتاران 
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــرده ان متخصــص ک
ــر  ــودکان تاثی ــازی ک در شــخصیت س

خواهــد گذشــت. منفــی 
مربــی کــودک و مــددکار اجتماعــی 
بــه  تعطیلــی  دهــد:  مــی  ادامــه 
قــرار  و  کــودک  مهدهــای  یکبــاره 
ــواده هــا  ــار خان گرفتــن کــودک در کن
باعــث وابســتگی کــودکان بــه والدیــن 
شــد و بعــد از بازگشــایی مهدهــای 
بــی  جملــه  از  مشــکاتی  کــودک 
قــراری و دلبســتگی بــه والدیــن و 
ــودکان  ــار را در ک ــی رفت ــی دوگانگ حت

خواهیــم داشــت.

نوجوانــان  و  کــودکان  امــور  مدیــرکل 
ــا  ــت: ت ــور گف ــتی کش ــازمان بهزیس س
 ۱۵ از  مهدکــودک   ۱۳۰۰ لحظــه  ایــن 
ــاره  ــش اج ــمول بخش ــد مش ــزار مه ه
شده اند،»ســعید  مالــکان  بهــای 
و  کــودکان  امــور  مدیــرکل  بابایــی«  
نوجوانــان ســازمان بهزیســتی کشــور 
دربــاره جمع بنــدی میــزان مشــارکت 
مالــکان ملــک مهدهــای کــودک در طرح 
»پویــش همدلــی« تــا پایــان فروردیــن 

مــاه گفــت: طبــق گزارش هــای دریافتــی 
ــدام  ــا اق ــتان ها مدیرکل ه ــی اس در برخ
ــا مالــکان بــرای بخشــش  ــه تمــاس ب ب
ماه هــای  اجاره بهــای  تخفیــف  یــا 
ــا توجــه  ــر ب ــن ام ــد. ای ــی کرده ان کرونای
ــک  ــرکل ی ــغله های مدی ــام مش ــه تم ب
ــه داد:  اســتان ارزشــمند اســت.وی ادام
آذربایجــان  خوزســتان،  اســتان های 
شــرقی، هرمــزگان، فــارس و بوشــهر 
در تعــداد مهدهــای مشــارکت کننــده در 

ایــن طــرح پیشــتاز هســتند، قطعــا ایــن 
میــزان مشــارکت تنهــا متناظــر بــه اعــام 
داوطلبانــه مالــکان نیســت. اســتان هایی 
ــا  ــلما ب ــد مس ــری دارن ــار باالت ــه آم ک
و  اســتان  کارشناســان  مشــارکت 
ــرکل و  ــژه مدی ــر وی ــتان ها و نظ شهرس
ــن  ــتان ای ــی اس ــور اجتماع ــاون ام مع
ــه گفتــه  مســئله محقــق شــده اســت. ب
نوجوانــان  و  کــودکان  امــور  مدیــرکل 
ایــن  تــا  بهزیســتی کشــور  ســازمان 
هــزار   ۱۵ از  مهدکــودک   ۱۳۰۰ لحظــه 
ــکان  ــش مال ــن بخش ــمول ای ــد مش مه
 8.۵ حــدود  میــزان  ایــن  شــده اند، 
درصــد مهدهــای کــودک سراســر کشــور 

ــت. اس

1۳۰۰ مهدكودک مشمول 
بخشش اجاره بها شدند

نوبت دهی تاالرهای عروسی 
غیرقانونی است

ــا گفــت: هــر  ــی مدیریــت کرون ــه اجتماعــی انتظامــی ســتاد مل ــر کمیت دبی
ــر  ــهرهای کم خط ــو در ش ــی ول ــی و غیرمذهب ــم مذهب ــزاری مراس ــه برگ گون
ــه  ــر کمیت ــمی« دبی ــین قاس ــت است.»حس ــر وزارت بهداش ــه نظ ــوط ب من
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــا در گفت وگ ــی مدیریــت کرون اجتماعــی انتظامــی ســتاد مل
ــی و  ــای عروس ــی، تاالره ــگاه های ورزش ــایی باش ــان بازگش ــاره زم ــا درب ایلن
ــر  ــه نظ ــوط ب ــت: بازگشــایی مشــاغل پرریســک من مشــاغل پرریســک گف
وزارت بهداشــت اســت. فعــا بــا اولویــت شــهرهای ســفید در حــال بررســی 
ایــن موضــوع هســتیم، امــا به صــورت سراســری ممنوعیت هــا ادامــه دارد.وی 
دربــاره پرداخــت خســارت و جبــران مالــی بــه صــورت وام یــا ســایر تســهیات 
ــن  ــرای ای ــه داد: حمایت هــای اقتصــادی ب ــن مشــاغل ادام ــرای ای بانکــی ب

مشــاغل توســط کمیتــه اقتصــادی در دســت اقــدام اســت.
دبیــر کمیتــه اجتماعــی انتظامــی ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا دربــاره 
ــی و  ــز ورزش ــی مراک ــه تعطیل ــه ب ــا توج ــی ب ــای عروس ــی تاالره نوبت ده
تاالرهــای عروســی تصریــح کــرد: نوبت دهــی قانونــی نیســت، چــرا کــه فعــا 
زمانــی بــرای بازگشــایی پیــش بینــی نشــده اســت. در صــورت اعــام حتمــا از 

ــر داده خواهــد شــد. ــاف تذک ــق پلیــس اماکــن و اصن طری

ته
نک

لیـا علیزاده مسـئول و موسـس یکـی از مهدهـای کودک در 
تهـران کـه دکترای علـوم تربیتـی را دارد به خبرنـگار ایرنا می 
گویـد: مـادران شـاغل در سـایت دیـوار اقـدام بـه جـذب و 
اسـتخدام پرسـتار کـودک کـرده اند که ایـن امر مشـکاتی را 
بـه بـار خواهـد آورد از ایـن رو بایـد جلـوی این کارهـا گرفته 
شـود.وی که دارای ۲0 سـال سـابقه کاری درحـوزه مددکاری 
اجتماعـی اسـت مـی گویـد: باید بـر روی آگهی هایـی که در 
روی شـبکه هـای مجازی گذاشـته می شـود نظارت شـود تا 

در آینـده دچـار معضـل بـرای خانواده ها نشـویم.
ایـن مسـئول و موسـس یکـی از مهدهـای کـودک در تهران 
ادامـه مـی دهـد: نـه تنهـا پرسـتارهای غیرمجـاز بلکـه مراکز 
غیرمجـاز اقـدام به نگهـداری کـودکان به صورت سـاعتی می 
کننـد و خانـواده هـا نیـز از روی اجبـار تـن بـه ایـن کار مـی 
دهنـد. وی تاکیـد مـی کند: بسـیاری از خانواده هـا در تهران 
تـک فرزنـد دارنـد و زمانی که سـرکار می روند فرزندانشـان را 
هـر روز در کنـار یکـی از اقوام نگهـداری می کنند کـه این امر 

باعـث آسـیب به کـودکان می شـود.

گزارش

زنانجامعه

پاسخ رهبران سياسی جهان به نامه ابتکار اجرای طرح »خير موثر« در تهران
ــی  ــی و فرهنگ ــاون اجتماع مع
شــهرداری تهــران گفــت: بــا 
شــدن  اجبــاری  بــه  توجــه 
اســتفاده از ماســک در متــروی 
تهــران و بــا هــدف حمایــت از افــراد نیازمنــد، طــرح خیــر 
ــا ۱۲8 غرفــه در ایســتگاه های  ــر در ۷8 ایســتگاه و ب مؤث

ــت. ــام اس ــال انج ــران در ح ــروی ته مت
ــاه  ــت م ــنبه ۲۱ اردیبهش ــر روز یکش ــه ظه ــوادی یگان ج
۹۹ در بازدیــد از غرفه هــای خیــر موثــر در ایســتگاه 
ــن  ــده ای ــزود: ای ــرو اف ــع در خــط ۴ مت ــر شــهر واق تئات
طــرح توســط اداره کل امــور بانــوان معاونــت اجتماعــی و 
فرهنگــی شــهرداری تهــران شــکل گرفــت و بــا همــکاری 

معاونــت امــور فرهنگــی و اجتماعــی شــرکت بهره بــرداری 
متــروی تهــران اجــرا شــد.وی گفــت: بــا توجــه بــه الزامی 
شــدن  اســتفاده از ماســک در متــرو هــر چقــدر بتوانیــم 
ــن  ــا در ای ــم ت ــب کنی ــراد را ترغی ــتری از اف ــداد بیش تع
طــرح مشــارکت کننــد موفق تــر عمــل کرده ایــم. معــاون 
ــه  ــاره ب ــا اش ــران ب ــهرداری ته ــی ش ــی و فرهنگ اجتماع
اینکــه ایــن طــرح بــا شــعار »دو تــا بخــر، یکــی هدیــه 
ــه  ــک های عرض ــت: ماس ــت گف ــال اجراس ــده« در ح ب
ــوار  ــان سرپرســت خان شــده در ایــن غرفه هــا توســط زن
دوختــه شــده و یکــی از اهــداف اجــرای آن نیــز حمایــت 
و ایجــاد اشــتغال بــرای ایــن بانــوان اســت و بــا کمتریــن 

ــرد. ــرار می گی ــردم ق ــار م ــود در اختی س

نامـــه  ارســـال  از  پـــس 
ـــکار در خصـــوص  ـــه ابت معصوم
ـــی  ـــران سیاس ـــه رهب ـــا ب کرون
زن جهـــان، مبنـــی بـــر ضـــرورت 
ـــا  ـــورد ب ـــروس و برخ ـــن وی ـــا ای ـــه ب ـــرای مقابل ـــاد ب اتح
ـــت  ـــا، میمن ـــیا بارن ـــکا، آلیش ـــه آمری ـــای ظالمان تحریم ه
محمـــد شـــریف و اینگـــر آندرســـن از جملـــه کســـانی 
ـــیا  ـــد.  آلیش ـــخ داده ان ـــه پاس ـــن نام ـــه ای ـــه ب ـــتند ک هس
بارنـــا، دبیـــر اجرایـــی کمیســـیون اقتصـــادی ســـازمان 
ـــب در  ـــن و کارائی ـــکای التی ـــه آمری ـــد منطق ـــل متح مل
ـــوری اســـامی  ـــه معـــاون رئیـــس جمه ـــه مکاتب پاســـخ ب
ـــار  ـــود، از فش ـــرام خ ـــب احت ـــام مرات ـــن اع ـــران ضم ای

ــیوع  ــا شـ ــه بـ ــی کـ ــادی مضاعفـ ــی و اقتصـ اجتماعـ
ــل  ــی تحمیـ ــای ایرانـ ــر خانواده هـ ــا بـ ــروس کرونـ ویـ
شـــده، ابـــراز تاســـف کـــرده اســـت. وی تاکیـــد کـــرده 
ـــه  ـــا، ک ـــع تحریم ه ـــت رف ـــیون درخواس ـــن کمیس ـــه ای ک
عامـــل تضعیـــف ظرفیـــت کشـــورها بـــرای مقابلـــه بـــا 
ـــه  ـــی و ب ـــن الملل ـــروس اســـت را در ســـطوح بی ـــن وی ای
ـــازی  ـــاس مج ـــل و اج ـــازمان مل ـــرکل س ـــه دبی ـــژه ب وی
ــد  ــت محمـ ــد.  میمنـ ــی کنـ ــس مـ ــروه ۲۰ منعکـ گـ
شـــریف؛ مدیـــر اجرایـــی برنامـــه اســـکان بشـــر ملـــل 
متحـــد نیـــز در پاســـخ بـــه مکاتبـــه معصومـــه ابتـــکار 
اعـــام کـــرده کـــه بـــرای انعـــکاس درخواســـت رفـــع 

ــرد.  ــد کـ ــاش خواهـ ــا تـ تحریم هـ

liv
س: 

عک

کرونا مهدهای کودک را ورشکسته کرد

مدیـرکل مـدارس و مراکـز غیـر دولتـی وزارت آمـوزش و 
پـرورش دربـاره نحـوه پیـش ثبت نـام مـدارس غیردولتی 
توضیـح داد و گفـت: ایـن امـر بایـد بـا رعایـت پروتکل ها و 
حتـی االمـکان بـه صـورت الکترونیکـی انجام و شـهریه به 
صورت علی الحسـاب برای مدرسـه واریز شود.سـعید صالح 
در گفت وگـو بـا ایسـنا، درباره انجام پیش ثبـت نام مدارس 
غیردولتی برای سـال تحصیلی آینده اظهار کرد: شـماری از 
مـدارس غیردولتی دارای ظرفیت محدود هسـتند، بنابراین 
جهـت آغـاز فراینـد ثبـت نـام از خانواده هـای متقاضـی، 
امـکان پیـش ثبـت نـام وجـود دارد و در حال حاضـر انجام 

پیـش ثبـت نـام هیچ اشـکالی نـدارد و بامانع اسـت.

زنـان خانـه دار و دختـران مجـرد می تواننـد تنها بـا پرداخت 
۲۲۰ هـزار تومـان در مـاه خـود را تحـت پوشـش و حمایت 
بیمـه تامیـن اجتماعـی قرار دهند و با پرداخت ۱۰ سـال نیز 

بازنشسـته شوند.
حسـین امیری گنجـه، سرپرسـت اداره کل تامین اجتماعی 
غـرب تهـران بـزرگ کـه در حاشـیه نشسـت شـورای اداری 
اداره کل غـرب تهـران بـزرگ سـخن می گفـت، افـزود: در 
راسـتای اجـرای اصـل ۲۹ قانـون اساسـی مبنـی بـر تحـت 
پوشـش قـرار گرفتـن آحـاد مـردم و جهـت حفـظ کرامـت، 
امنیـت و اسـتقال مالـی؛ بیمـه زنـان خانـه دار بـه اجـرا 

درآمد.
وی افـزود: بیمـه زنـان خانـه دار فرصتـی اسـت بـرای آن 
دسـته از زنـان خانـه داری کـه در جایـی مشـغول بـه کار 
نیسـتند، امـا بـا پرداخـت حـق بیمـه می تواننـد در دوران 
میانسـالی و کهنسـالی از مزایـای بازنشسـتگی و دریافـت 

مسـتمری برخـوردار شـوند.

یـک جامعـه شـناس ضمـن تشـریح تبعـات اجتماعـی و 
روانشـناختی پسـابحران و مداخـات و راهکارهای موثر جهت 
بازگشـت تعـادل روانـی و اجتماعـی بـه جامعـه، بـا اشـاره به 
مسـدولیت الیه هـای مختلـف اجتمـاع در حـل ایـن بحـران، 
تاکیـد کـرد: تناسـب بیـن رویـداد و عمـل درسـت انسـان 
اجتماعـی فرهیختـه، وابسـته بـه ذهنیتـی اسـت منظـم و 
غیرمشـّوش، هم پیمان با سـایر همنوعان و تابع قوانین الزام 
آور اجتماعی که فقط منحصر به قوانین مدّون و نوشـته شـده 
نیسـت بلکـه بسـیار فراتـر از آن و اخاقـی اسـت. وی با بیان 
اینکـه پیـش بینـی رفتارهـا و واکنش هـا در دوران پسـابحران 
دقیقـًا قابـل اندازه گیـری نیسـت، عنـوان کـرد: بـا ایـن حـال 
می تـوان احتمـال داد پدیـده ای که توانسـته خـود را بر زندگی 

مـردم تحمیـل و سـبک زندگـی خـاص خـود را خلـق کند.

واریز علی الحساب شهریه 
برای ثبت نام مدارس

بیمه زنان خانه دار
اجرایی شد

راهکارهایی برای بازگشت 
تعادل به جامعه 

هال مدرسه
احمر

پيگيری الزم برای جذب 1۰۰۰ امدادگرپروژه آموزشی خيرساز بالتکليف نداريم
ــام  ــور اع ــدارس کش ــازی م ــازمان نوس ــس س رئی
ــی  ــازی باتکلیف ــروژه خیرس ــچ پ ــروز هی ــرد: ام ک
ــی  ــل توجه ــداد قاب ــال تع ــاه امس ــم و مهرم نداری
پــروژه مشــارکتی تحویــل آمــوزش و پــرورش مــی 

ــود. ش
 مهرالــه رخشــانی مهر در برنامــه تلویزیونــی »شــب گرد« بــا موضــوع تکریــم 
خیریــن ضمــن تجلیــل از خدمــات ارزنــده خیریــن مدرسه ســاز بــا اشــاره بــه 
اینکــه مجموعــه هایــی بــا ماموریــت کار خیــر متنــوع هســتند، اظهــار کــرد: در 
امــر مدرســه ســازی مجموعــه ای از افــراد بــا روحیــه جهــادی در کنــار هــم 
جمــع شــدند و در مجمــوع ۱۳۰ هــزار کاس درس بــه همــت خیریــن مدرســه 

ســاز ســاخته شــد.
وی ادامــه داد: شــروع ایــن کار را مدیــون زحمــات خیریــن هســتیم کــه در 
ــل  ــد تبدی ــه درختــی تنومن ــه امــروز ب ــا ب ــی را کاشــتند کــه ت ســال ۷۷ نهال
ــا  ــرد ت ــازی از خ ــه س ــوزه مدرس ــیاری را در ح ــن بس ــت و خیری ــده اس ش

ــرده اســت. ــن عرصــه ک متمــول وارد ای

ــه  ــن اســت ک ــه ای ــر ب ــت کار خی ــه اهمی ــه اینک ــا اشــاره ب ــر ب رخشــانی مه
ــرادی در ایــن عرصــه وارد  ــن کار  وارد شــوند، گفــت: گاهــی اف همگــی در ای
ــاد  ــران ایج ــت دیگ ــا حمای ــد و ب ــادی ندارن ــی زی ــوان  مال ــه ت ــوند ک می ش
ــم  ــوزی داری ــش آم ــادی و دان ــای جه ــروه ه ــرکات داشــتند، گ ــرات و ب خی
کــه بــه ســراغ افــراد مختلــف می رونــد تــا آنهــا را بــه ســمت مدرســه ســازی 
ســوق دهنــد و نمونــه آن هــم کار موسســه خیریــه دســت یاری بــه دشــتیاری 
ــه همــت جوانــی ۱۹ ســاله پایــه گــذاری شــد، جوانــی کــه دوران  ــود کــه ب ب
تحصیلــش در انگلیــس گذرانــد و بــه ایــران برگشــت و در منطقــه سیســتان و 
بلوچســتان مشــغول مدرســه ســازی شــد. رئیــس ســازمان نوســازی مدارس 
کشــور بیــان کــرد: مهــم تریــن اقدامــی کــه دولــت بــرای حمایــت از پــروژه 
هــای خیرســاز انجــام داده اســت ایــن بــود کــه ردیفــی در قانــون ایجــاد شــد 
و بــه موجــب آن اگــر خیــری در مناطــق روســتایی تــا ۵۰ درصــد و در مناطــق 
شــهری تــا ۳۰ درصــد یــک پــروژه را ایجــاد کنــد، دولــت بافاصلــه ســهمش را 

بــرای تکمیــل کار بگــذارد و پــروژه بــه نــام خیریــن نامگــداری شــود.

جلســه ویدئــو کنفرانــس رئیــس جمعیــت هال احمر 
ــران عامــل  ــا معاونیــن، روســای ســازمان ها و مدی ب
ــر  ــد ب ــا تاکی ــر ب ــال احم ــت ه ــتان های جمعی اس
ــوزش  ــر در حــوزه آم ــه هــال احم ــات وظیف موضوع
همگانــی، توســعه خانه هــای هــال و حضــور نیروهــای هــال احمــر در صحنــه 
حــوادث، پیــش از ظهــر امــروز برگــزار شــد.به گــزارش ایلنــا، کریــم همتــی در 
ــازمان  ــل و روســای س ــران عام ــن، مدی ــا معاونی ــس ب ــو کنفران جلســه ویدئ
هــای جمعیــت هــال احمــر، ضمــن تبریــک میــاد بــا ســعادت امــام حســن 
مجتبــی)ع(، از زحمــات همــکاران ســتادی، مدیــران و مســئوالن اســتانی در 
موضــوع مقابلــه بــا ویــروس کرونــا تقدیــر کــرد و گفــت: اعضــای هــال احمــر 
در ایــن عرصــه، پــا بــه پــای ســتاد ملــی مدیریــت بیمــاری کرونــا و مســئوالن 
وزارت بهداشــت، اقدامــات ارزشــمند و قابــل تحســینی انجــام دادنــد، هــر چنــد 
کــه شــاید بســیاری از خدماتــی کــه ارائــه شــد در حیطــه وظایــف هــال احمــر 
نبــود. همتــی تاکیــد کــرد: الزم اســت بــه دور از هیاهوهــای سیاســی؛ تعامــل 
و هماهنگــی ســازنده و مثبتــی بــا اســتانداران، مســئوالن سیاســی و امنیتــی و 

نظامــی و همــکاری تنگاتنگــی بــا آنهــا داشــته باشــیم چراکــه جمعیــت هــال 
ــردم  ــه م ــت ب ــزی خدم ــوان هســته مرک ــه عن ــا ب ــن بحــران ه ــر در حی احم
محســوب می شــود و بــرای ارائــه خدمــات ارزشــمند و بــا کیفیــت، همپوشــانی 
و همــکاری تمــام دســتگاه هــا نیــاز اســت.وی در ادامــه تاکیــد کــرد: در روزهــا 
ــت هــای هــال  ــا و فعالی ــام کاره ــای پیــش رو در ســال جــاری، تم و ماهه
ــا داشــته باشــد چراکــه براســاس پیــش  احمــر، بایــد رنــگ و بویــی از کرون
بینــی هــا، ایــن بیمــاری در ســرزمین پهنــاور مــا و در جــای جــای دنیــا وجــود 
خواهــد داشــت. بنابرایــن الزم اســت از آمادگــی الزم برخــوردار باشــیم تــا در 
زمــان بحــران احتمالــی و مــوج دوم ایــن بیمــاری، بتوانیــم خدمــات مناســب 
و شایســته ای ارائــه دهیم.همتــی تاکیــد کــرد: مانــور بعــدی ســاعت صفــر در 
هــال احمــر بــا همــکاری تمــام دســتگاه هــای عضــو ســتاد مدیریــت بحــران 
برگــزار مــی شــود و مانــوری بــزرگ بــوده کــه بــدون اطــاع قبلــی و در ســاعت 
غیــر معمــول اجــرا خواهــد شــد. مناطــق براســاس تقســیم بندی، مشــخص و 
اســتانهای معیــن بایــد آمــاده باشــند و طبــق یــک برنامــه مــدون، اولیــن فــرد 

پاســخگو در حادثــه بایــد مشــخص باشــد.
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5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام
میراث 

ارسال 2هزار ماسک برای زنان هنرمند سرپرست خانوار سیستان و بلوچستان
معاون صنایع دستی کشور گفت: »با تأکید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای حمایت از زنان هنرمند سرپرست 

خانوار، ۲هزار ماسک امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۹ به استان سیستان و بلوچستان ارسال شد.«

صنایع دستیمیراث

راه اندازی دبيرخانه شهر ملی سوزن دوزی در ايرانشهر12۴ بنای تاريخی خراسان رضوی مرمت شد

مدیـــرکل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری 
از  رضـــوی  خراســـان  صنایع دســـتی  و 
مرمـــت 124 بنـــای تاریخـــی طـــی ســـال 

98 خبـــر داد.
ـــن  ـــت ای ـــرای مرم ـــزود: »ب ـــب اف ـــن مطل ـــان ای ـــر بابی ـــل مکرمی ف ابوالفض
ـــه شـــده اســـت.« ـــال هزین ـــون ری ـــارد و 980میلی ـــغ 82میلی ـــا مبل ـــداد بن تع
او بـــرج و بـــاروی تـــوس، تأسیســـات آرامـــگاه فردوســـی، آســـبادهای 
ـــن  ـــه خرگـــرد را از مهم تری ـــاط شـــرف و مدرســـه غیاثی نشـــتیفان خـــواف، رب
ـــرج  ـــای ب ـــت: »احی ـــرد و گف ـــام ک ـــته اع ـــال گذش ـــی س ـــای مرمت پروژه ه
ـــول 350  ـــه ط ـــده و ب ـــی کاوی آغازش ـــا پ ـــال 98 ب ـــوس در س ـــاروی ت و ب

ـــت.« ـــال اجراس ـــف در ح ـــل دروازه کش ـــوس از مح ـــاروی ت ـــر ب مت
مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی خراســـان 
رضـــوی بـــا اشـــاره بـــه پـــروژه نوســـازی تأسیســـات آرامـــگاه فردوســـی 
ــی و  ــات سرمایشـ ــازی تأسیسـ ــرح نوسـ ــن طـ ــرد: »همچنیـ ــار کـ اظهـ
ـــاری در ســـال  گرمایشـــی آرامـــگاه فردوســـی مشـــهد در عرصـــه ای 5/5 هکت

ــت.« ــده اسـ ــرداری شـ 98 بهره بـ
ـــت  ـــا محوری ـــران ب ـــبادهای ای ـــده آس ـــه پرون ـــرد: »ازآنجایی ک ـــح ک او تصری
ــی  ــراث جهانـ ــت میـ ــت موقـ ــوی در فهرسـ ــان رضـ ــبادهای خراسـ آسـ
قرارگرفتـــه اســـت و بیشـــترین آســـبادها در شـــهر نشـــتیفان شهرســـتان 
ــت و  ــرداری، تثبیـ ــه آواربـ ــی ازجملـ ــات مهمـ ــرار دارد، اقدامـ ــواف قـ خـ
استحکام بخشـــی ســـازه برخـــی از آســـبادها، ســـاماندهی محوطـــه 
ــاماندهی  ــتیفان و سـ ــت نشـ ــی بافـ ــی، بازپیرایـ ــیرهای دسترسـ و مسـ
ــبادهای  ــرای آسـ ــم بـ ــازی حریـ ــگاه و آزادسـ ــاختمان پایـ ــز سـ و تجهیـ
ــه  ــه غیاثیـ ــه مدرسـ ــان این کـ ــت.« او بابیـ ــده اسـ ــتیفان انجام شـ نشـ
ـــت:  ـــار تاریخـــی مرمت شـــده اســـت، گف ـــواف از آث ـــرد در شهرســـتان خ خرگ
»عملیـــات مرمتـــی در چنـــد بخـــش ازجملـــه ورودی، بخشـــی از نمـــا و 
پشـــت بام ایـــن اثـــر تاریخـــی انجام شـــده اســـت هم چنیـــن ســـاخت و 
ـــی(  ـــر )کاه فرنگ ـــردش بادگی ـــف غام گ ـــاح ک ـــی، اص ـــره چوب ـــب پنج نص

از دیگـــر اقدامـــات مرمتـــی ایـــن اثـــر تاریخـــی اســـت.«

میراث فرهنگـــی، گردشـــگری  رئیـــس 
و صنایـــع دســـتی ایرانشـــهر گفـــت: 
»دبیرخانـــه شـــهر ملـــی ســـوزن دوزی در 
ـــتی  ـــع دس ـــی صنای ـــهر در روز جهان ایرانش
ــط  ــل از روابـ ــه نقـ ــا بـ ــراث آریـ ــزارش میـ ــود.«به گـ ــدازی می شـ راه انـ
ـــع  ـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنای عمومـــی و امـــور فرهنگـــی اداره کل می
ـــاری روز 21 اردیبهشـــت  ـــد خدای دســـتی سیســـتان و بلوچســـتان، عبدالحمی
ـــهر  ـــتان ایرانش ـــگری شهرس ـــات گردش ـــا و تاسیس ـــرد: »هتل ه ـــار ک ۹۹ اظه
ـــای بهداشـــتی شـــروع  ـــکل ه ـــل پروت ـــت کام ـــا رعای ـــی و ب ـــس از ضدعفون پ
بـــه کار کردنـــد.«او گفـــت: »در شهرســـتان ایرانشـــهر آمادگـــی الزم بـــرای 
ـــی  ـــای بوم ـــازی ه ـــنواره ب ـــم از جش ـــگری اع ـــای گردش ـــت ه ـــرای فعالی اج
و محلـــی، برگـــزاری تورهـــای گردشـــگری و... وجـــود دارد و در صـــورت از 
ـــد.« ـــد ش ـــی خواهن ـــا اجرای ـــه ه ـــن برنام ـــا ای ـــروس کرون ـــن وی ـــن رفت بی
ـــزود:  ـــع دســـتی ایرانشـــهر اف ـــی، گردشـــگری و صنای ـــراث فرهنگ ـــس می رئی
ـــوزن  ـــای س ـــته ه ـــتی در رش ـــع دس ـــوزش صنای ـــای آم ـــزاری دوره ه »برگ

ـــع  ـــگاه صنای ـــی نمایش ـــز برپای ـــواردوزی و... و نی ـــی، پری ـــه محل دوزی، البس
دســـتی در اولویـــت برنامـــه هـــای حـــوزه صنایـــع دســـتی در شهرســـتان 

ـــد.« ـــد ش ـــزار خواهن ـــا برگ ـــد از کرون ـــام بع ـــه در ای ـــت ک ـــهر اس ایرانش
ـــکاری بخـــش  ـــا هم ـــتی ب ـــع دس ـــم صنای ـــگاه دائ ـــاح فروش ـــت: »افتت او گف
خصوصـــی و برگـــزاری کاســـهای آموزشـــی مشـــترک بـــا دهیـــاری هـــا، 
کمیتـــه امـــداد و ... در دســـتور کار اداره میـــراث فرهنگـــی ایرانشـــهر اســـت.«
ـــوزن دوزی  ـــی س ـــهر مل ـــه ش ـــدازی دبیرخان ـــه راه ان ـــاره ب ـــا اش ـــاری ب خدای
همزمـــان بـــا هفتـــه صنایـــع دســـتی در ایرانشـــهر گفـــت: »شناســـایی 
ـــه  ـــوز از برنام ـــران دارای مج ـــاماندهی صنعتگ ـــوز و س ـــد مج ـــران فاق صنعتگ
ـــتور کار اداره  ـــتی در دس ـــع دس ـــوزه صنای ـــه در ح ـــت ک ـــری اس ـــی دیگ های

ـــرار دارد.« ـــهر ق ـــی ایرانش ـــراث فرهنگ می
ـــواردی  ـــت م ـــری ثب ـــی پیگی ـــراث فرهنگ ـــرد: »در حـــوزه می او خاطرنشـــان ک
ــت  ــه مرمـ ــه زودی ادامـ ــم و بـ ــه داریـ ــوس را در برنامـ ــراث ناملمـ از میـ
ـــاز  ـــور آغ ـــه بمپ ـــری و قلع ـــت رهب ـــور، بی ـــه بمپ ـــاغ خالص ـــری، ب ـــه ناص قلع

می شـــود.«

ــی و  ــر تاریخ ــزار اث ــک ۲۰ه ــف نزدی ــا از کش ــس اروپ پلی
دســتگیری بیــش از ۱۰۰ نفــر از قاچاقچیــان در ایــن زمینــه 

ــر داد. خب
ــه نقــل از فوربــس، در یــک علمیــات  ــه گــزارش ایســنا ب ب
پلیــس  گمــرگ،  جهانــی  ســازمان  میــان  مشــترک 
بین المللــی )اینترپــل( و پلیــس اروپــا )یوروپــل(، ۳۰۰ 
عملیــات جســت وجو در ۱۰۳ کشــور جهــان انجــام شــد کــه 
منجــر بــه کشــف بیــش از ۱۹ هــزار اثــر تاریخــی باســتانی 

ــد.  ــاق ش قاچ
کشــورهای  از  غارت شــده  آثــاری  شــامل  اشــیا  ایــن 
جنــگ زده و همچنیــن آثــار هنــری بــه ســرقت رفته از 
می شــود.  کشــورها  باســتانی  محوطه هــای  و  موزه هــا 
پلیــس آرژانتیــن بــا کشــف ۲۵۰۰ ســکه باســتانی کــه قــرار 
بــود در یــک حراجــی آنایــن بــه فــروش برونــد بیشــترین 
ــز توانســت ۱۳۷۵  ــی نی کشــفیات را داشــت و کشــور لتون

ســکه باســتانی را کشــف و ضبــط کنــد.
ــادر  ــه ای ن ــز مجموع ــد اســپانیا نی ــرودگاه شــهر مادری در ف
ــک  ــک ماس ــامل ی ــاکلمبی ش ــی دوران پیش ــار تاریخ از آث
باســتانی  جواهــرت  و  طــا  مجســمه های  طایــی، 
غارت شــده از کشــور کلمبیــا کشــف شــده اســت. مقامــات 
ــه کشــف هــزار شــیء تاریخــی  ــق ب افغانســتانی هــم موف
ــتانبول در  ــه اس ــود ب ــرار ب ــه ق ــدند ک ــل ش ــرودگاه کاب در ف
ترکیــه منتقــل شــوند. بــر اســاس اعــام پلیــس اروپــا، در 
ــد و  ــر روی خری ــز ب ــات مشــترک بیشــتر تمرک ــن عملی ای
فــروش غیرقانونــی آثــار تاریخــی در اینترنــت بــود و تقریبــا 
یک ســوم از آثــار کشــف شــده قــرار بــود در حراجــی آنایــن 
ــی  ــیای فرهنگ ــاق اش ــوند. قاچ ــته ش ــروش گذاش ــه ف ب
ــی  ــم بین المل ــبکه های جرای ــان ش ــق هم ــوال از طری معم
انجــام می شــود کــه در زمینــه قاچــاق مــواد مخــدر و 
اســلحه نیــز فعالیــت دارنــد و پنهــان بــودن معامــات آثــار 
ــویی و  ــرای پولش ــبی ب ــت مناس ــده فرص ــی غارت ش تاریخ
ــرای ایــن شــبکه های  ــع مالــی ب کاهبــرداری و تامیــن مناب

ــت.  ــرده اس ــاد ک ــازمان یافته ایج ــم س جرای

سوژه کشف حدود 
۲0هزار اثر 

تاریخی قاچاق

نگذاريم مرواريد كرج فراموش شود

اعتباری که برای مرمت دو سقف این کاخ براورد شده بیش از پنج میلیارد تومان است

کل  اداره  فرهنگــی  میــراث  معــاون 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری البــرز گفــت: کاخ مرواریــد 
میراثــی ملــی اســت و نگهــداری از آن 
تنهــا وظیفــه  ارگانــی مثــل میــراث 
ــتگاه های  ــه دس ــت بلک ــی نیس فرهنگ
مختلــف  مثــل شــهرداری، اداره کل 
شهرســازی و ... نیــز می تواننــد بــه 
فراخــور تــوان خــود بــرای حفاظــت از 

ــد. ــه گام بردارن ــن گنجین ای
در  مهرجــردی  دهقــان  علیرضــا 
ــن  ــاره آخری ــنا درب ــا ایس ــو ب گفت وگ

ــح  ــد کــرج توضی وضعیــت کاخ مرواری
اعتبــاری کــه در ســال ۹8  بــا  داد: 
ــص  ــرج تخصی ــد ک ــرای کاخ مرواری ب
ویایــی کــه  دو  تنوانســتیم  یافــت 
مدیریتــی  ســاختمان های  جــزو 
را  بودنــد  مرواریــد  کاخ  مجموعــه 

مرمــت کنیــم.
وی ادامــه داد: عملیــات بهســازی و 
نگهــداری فضــای ســبز ایــن مجموعــه 
نیــز بــر اســاس تفاهــم نامــه ای کــه بــا 
شــهرداری کــرج منعقــد شــده در حــال 

انجــام اســت.
وی توضیــح داد: در کنــار ایــن مــوارد، 
ســال گذشــته عملیــات تخلیــه آب 
نیــز  ایــن کاخ  دریاچــه  الیروبــی  و 

انجــام گرفــت و ایــن دریاچــه مجــددًا 
ــد. ــری ش آبگی

بــا  داد:  توضیــح  مســئول  ایــن 
ســال  یافتــه  تخصیــص  اعتبــارات 
گذشــته برخــی اقدامــات بــرای تعمیــر 
و تجهیزاتــی کــه  ادوات  بهســازی  و 
ــه  ــاری فضــای ســبز مجموع ــرای آبی ب
مــورد نیــاز اســت، صــورت گرفــت.

وی بــا بیــان اینکــه  اعتبــاری که ســال 
ســقف کاخ  مرمــت  بــرای  گذشــته 
از وزارت میــراث فرهنگــی  مرواریــد 
ــوز تخصیــص  ــم هن ــرده بودی تقاضــا ک
ــن  ــی از ای ــرد: بخش ــار ک ــه، اظه نیافت
اعتبــار مصــوب شــده ولــی بــه خاطــر 
ــه کــرد  ــا و ضــرورت هزین شــیوع کرون

دولــت بــرای امــور بهداشــتی، بخشــی 
از اعتبــارات وزارت میــراث فرهنگــی 
ــردم  ــای بحــض ســامت م ــرای ارتق ب

ــه شــده اســت. هزین
بــه  اشــاره  بــا  مهرجــردی  دهقــان 
فرهنگــی  میــراث  امســال  برنامــه 
البــرز بــرای مرمــت و پوشــش ســقف 
ســال های  طــی  مرواریــد کــه  کاخ 
گذشــته آســیب زیــادی دیــده، افــزود: 
مرمــت  بــرای  ای  برنامــه  و  طــرح 
ســقف  و  مرکــزی  ســالن  ســقف 
اســتخر کــه بــه صــورت گنبــدی اســت 
ــم  ــه داده ای ــرز ارائ ــتانداری الب ــه اس ب
و امیدواریــم بــا اختصــاص اعتبــار 
مناســب مســیر بــرای اجــرای ایــن 

ــود. ــاز ش ــات ب عملی
ــرای  ــه ب ــاری ک ــرد: اعتب ــه ک وی اضاف
مرمــت دو ســقف ایــن کاخ بــراورد 
ــان  ــارد توم ــج میلی ــش از پن ــده بی ش
ــم  ــی از آن ه ــر بخش ــی اگ ــت ول اس
ــاری اســتانی تخصیــص  ــع اعتب از مناب
یابــد،  فــاز اول مرمــت را شــروع مــی 

ــم. کنی
برآوردهــای  طبــق  داد:  ادامــه  وی 
نیــم  و  یــک  بــا  گرفتــه،  صــورت 
اول  فــاز  می شــود  تومــان  میلیــارد 
ــام  ــه اتم ــن کاخ را ب مرمــت ســقف ای

رســاند.
ــه،  ــرد: مطالع ــه ک ــئول اضاف ــن مس ای
الزم  مســتندنگاری های  و  طراحــی 
ــرای مرمــت ســقف ایــن کاخ انجــام  ب
ــد،  ــص یاب ــار تخصی ــر اعتب ــده و اگ ش

ســقف یــه ســرانجامی می رســد.
ــت  ــام مرم ــد از اتم ــت: بع ــان گف دهق
و  داخلــی  فضــای  مرمــت  ســقف، 

تزئینــات ایــن کاخ آغــاز خواهــد شــد.
البــرز  فرهنگــی  میــراث  معــاون 
گذشــته  ســال  داد:   توضیــح 
ــراث  ــی می ــارات عمران ــص اعتب تخصی
فرهنگــی البــرز بســیارکم  بــود طــوری 
ــون  ــاری ۷۰۰ میلی ــود اعتب ــرار ب ــه ق ک
ــرز  ــه الب ــا ب ــی از اداره کل موزه ه تومان
اختصــاص یابــد کــه در نهایــت از ایــن 
۷۰۰ میلیــون تومــان  تنهــا ۱۰۰ میلیــون 

تومــان تخصیــص یافــت.
ــا ایــن صــد میلیــون  وی ادامــه داد: ب
اول  فــاز  نمی شــود  حتــی  تومــان 
ایــن کاخ را شــروع  مرمــت ســقف 
کــرد ولــی قــرار شــده بــا ایــن اعتبــار 
ایــن  ســینمای  ســقف  از  قســمتی 

مجموعــه را مرمــت کنیــم.
ایــن مســئول اضافــه کــرد: ســقف 

ــرار  ــزی کاخ ق ــالن مرک ــینما در س س
ــا از  ــود ت ــه ش ــده ایزول ــا ش دارد و بن
ــم و آب  ــوذ ن ــوی نف ــق جل ــن طری ای

بگیریــم. اتاق هــای کاخ  بــه 
فرهنگــی  میــراث  داد:  توضیــح  وی 
البــرز در صــدد اســت هــم از وزارت 
اســتان  از  میــراث فرهنگــی و هــم 
اعتبــاری را بــرای مرمــت ایــن کاخ در 

ــد. ــذب کن ــاری ج ــال ج س
ــی  ــد میراث ــت: کاخ مرواری ــان گف دهق
ملــی اســت و نگهــداری از آن تنهــا 
میــراث  مثــل  ارگانــی  وظیفــه  
ــتگاه های  ــه دس ــت بلک ــی نیس فرهنگ
مختلــف  مثــل شــهرداری، اداره کل 
شهرســازی و ... نیــز می تواننــد بــه 
فراخــور تــوان خــود بــرای حفاظــت از 

ایــن گنجینــه گام بردارنــد.

باستان شناسـی سـد  سرپرسـت هیئـت 
پژوهشـی  طـرح  »در  گفـت:  گـوراب 
بـا  کـه  باستان شـناختی  بررسـی های 
مکان هـا  معرفـی  و  شناسـایی  هـدف 
منظـر  و  باسـتانی  محوطه هـای  و 
پیشـنهادی  محـدوده  تاریخی فرهنگـی 
سـد  سـاخت  پـروژه  اجـرای  بـرای 
محوطـه   ۱۱ شـد،  انجـام  ایـام  گـوراب 
باسـتانی،  فـرزاد مافـی روز یکشـنبه ۲۱ 
اردیبهشـت ۹۹ گفـت: »پـس از بررسـی 
باستان شناسـی و معرفـی آثـار باسـتانی، 
ارزیابـی  پژوهـش  ایـن  اصلـی  هـدف 

تأثیـرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم اجرای 
و  مکان هـا  بـر  سـد  احـداث  پـروژه، 
محوطه هـای باسـتانی، شناسـایی منظـر 
پیشـنهادی  محـدوده  تاریخی فرهنگـی 
بـرای سـاخت و آبگیـری سـد اسـت.«او 
افـزود: »بررسـی ها بـه شـکل پیمایشـی 
ماهـواره ای  تصاویـر  از  بهره گیـری  و 
انجـام شـده اسـت.«این باستان شـناس 
کـه  جـوی  بارش هـای  بـه  اشـاره  بـا 
در  مشـکات  ایجـاد  و  کنـدی  موجـب 
تصریـح  اسـت،  شـده  پـروژه  انجـام 
مناطـق  باستان شناسـی  »سـوابق  کـرد: 

مهـم  محوطـه  بـه  )نزدیکـی  پیرامونـی 
گورسـتان های هـکان و پرچینـه( و دارا 
مناسـب  زیسـت محیطی  منابـع  بـودن 
بـرای جـذب جوامـع انسـانی، نشـان از 
اهمیـت ایـن منطقـه دارد.« او بیـان کرد: 

در مجمـوع  ایـن مطالعـات  نتیجـه  »در 
۱۱ محوطـه باسـتانی شناسـایی، معرفـی 
و مسـتندنگاری شـده و گاه نـگاری اولیـه 
یافته هـای  و  بـر اسـاس شـواهد  آن هـا 
اسـت.« شـده  پیشـنهاد  سـطح االرضی 

شناسايی 11 محوطه باستانی در 
محدوده سد گوراب

تخفیف مراکز اقامتی به کادر 
درمان کرونا

وزیر میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی گفت: »676 مرکز اقامتی شـامل 
هتل هـای چهـار و پنـج سـتاره، اقامتگاه هـای بوم گـردی و برخـی هتل آپارتمان هـا 
در 31 اسـتان کشـور آمادگـی خـود را بـرای ارائـه خدمـات بـه کادر درمـان اعـام 
کردند.«دکتـر علی اصغـر مونسـان گفـت: »نظـر بـه زحمـات جبران ناپذیـر کادر 
درمانـی کشـور در مبـارزه و مدیریـت بیمـاری کرونا و در راسـتای انجام مسـئولیت 
اجتماعـی و ضـرورت ارائه خدمات و تسـهیات بـه پاس ایثار و فـداکاری از آن ها، 
معاونـت گردشـگری به همـراه ادارات کل اسـتانی تابعه این وزارتخانه، تأسیسـات 
گردشـگری سراسـر کشـور را ترغیـب بـه در نظـر گرفتـن تسـهیاتی بـرای کادر 
درمـان در دوران پسـاکرونا بـه میـزان حداقـل 50درصـد تخفیـف کـرده اسـت.«او 
افـزود: »فهرسـت تأسیسـات گردشـگری بـه وزارت بهداشـت اعام شـده اسـت و 
بـه تأسیسـات گردشـگری سراسـر کشـور نیـز اعـام کردیم تا تمـام کسـانی را که 
بـا معرفی نامـه وزارت بهداشـت و واحدهای تابعه آن در سراسـر کشـور )اسـتان ها 
و شهرسـتان ها( شـامل دانشـگاه های علـوم پزشـکی، بیمارسـتان ها، درمانگاه هـا، 
مراجعـه  درمانـی  و کلینیک هـای  و شهرسـتانی  اسـتانی  بهداشـت  شـبکه های 
می کننـد، بـا تسـهیات در نظـر گرفته شـده، پذیرش کننـد. همچنین مدیـران کل 

اسـتانی حسـن نظـارت بـر اجرای موضـوع را در دسـتور کار قـرار خواهنـد داد.«

ته
نک

معـاون میـراث فرهنگـی البـرز توضیح داد:  سـال گذشـته 
تخصیـص اعتبارات عمرانـی میراث فرهنگی البرز بسـیارکم  
بـود طـوری کـه قـرار بـود اعتبـاری 700 میلیـون تومانی از 
اداره کل موزه هـا بـه البـرز اختصـاص یابـد کـه در نهایت از 
ایـن 700 میلیـون تومان  تنها 100 میلیـون تومان تخصیص 

یافت.
وی ادامـه داد: بـا ایـن صـد میلیون تومان حتی نمی شـود 
فـاز اول مرمت سـقف این کاخ را شـروع کرد ولی قرار شـده 
بـا ایـن اعتبار قسـمتی از سـقف سـینمای ایـن مجموعه را 

مرمـت کنیم.
ایـن مسـئول اضافـه کرد: سـقف سـینما در سـالن مرکزی 
کاخ قرار دارد و بنا شـده ایزوله شـود تـا از این طریق جلوی 
نفـوذ نم و آب بـه اتاق هـای کاخ بگیریـم. وی توضیح داد: 
میـراث فرهنگـی البـرز در صـدد اسـت هـم از وزارت میراث 
فرهنگی و هم از اسـتان اعتباری را بـرای مرمت این کاخ در 

سـال جاری جـذب کند.

میراثمیراث

مرمت 1۳ نقش از نقوش آرامگاه خشايارشااختصاص اعتبار برای مرمت قلعه فلک االفالک
و  مدیریـت  سـازمان  رئیـس 
لرسـتان  اسـتان  برنامه ریـزی 
از اختصـاص 3میلیـارد و ۵۰۰ 
مرمـت  بـرای  ریـال  میلیـون 
اضطـراری قلعـه فلک االفـاک خرم آبـاد کـه در جریـان 

زلزلـه اخیـر دچـار خـارت شـده اسـت، خبـر داد.
اداره کل  روابط عمومـی  از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
اسـتان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
لرسـتان، سـمانه حسن پور روز یکشـنبه 21 اردیبهشت 99 
در ایـن خصـوص گفـت: »قلعـه فلک االفـاک به عنـوان 
یـک نمـاد تاریخـی و فرهنگـی در لرسـتان، بـرای مـا 
اهمیـت بسـیار باالیـی دارد و بـا توجـه بـه زلزلـه اخیـر 

ترک هـا و آسـیب هایی زیـادی در سـطوح مختلف سـازه 
ایـن بنـای ارزشـمند مشـاهده شـده اسـت کـه ضـرورت 
دارد هـر چـه زودتـر ترمیـم و استحکام بخشـی شـود.«
فلک االفـاک  قلعـه  مجموعـه  از  بازدیـد  جریـان  در  او 
خرم آبـاد افـزود: »با توجه به اهمیت و ضرورت بازسـازی 
اضطـراری بنـای قلعـه فلک االفـاک، تأمیـن اعتبـار در 
سـطح ملـی انجام شـده و در اختیار اسـتان قـرار خواهد 
گرفـت.« رئیس سـازمان مدیریت و برنامه ریزی اسـتان 
لرسـتان تأکیـد کـرد: »به منظور استحکام بخشـی این اثر 
ارزشـمند در سـطح اسـتانی و ملی از هیچ تاشـی دریغ 
اداره کل میراث فرهنگـی،  نمی کنیـم و همـواره در کنـار  

گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان خواهیـم بـود.«

مجموعـــه  داخلـــی  مدیـــر 
تاریخـــی نقـــش رســـتم از 
ـــش  ـــراری 13 نق ـــت اضط مرم
ـــگاه خشایارشـــا  ـــوش آرام از نق

ــر داد. خبـ
ـــاه 1399   مصطفـــی رخشـــنده خـــو روز 21 اردیبهشـــت م
ـــده ای  ـــش عم ـــرد: »بخ ـــار ک ـــر اظه ـــن خب ـــام ای ـــا اع ب
ـــش  ـــرک، روی ـــر ت ـــا در اث ـــگاه خشایارش ـــوش آرام از نق
ـــار  ـــاط و فش ـــاض و انبس ـــکفتگی، انقب ـــان ش ـــاه، نه گی
ــه  ــه تکـ ــی از جملـ ــار عارضه هایـ ــنگ دچـ ــی سـ داخلـ
ـــش شـــده  اســـت.«او  ـــه شـــدن و شکســـتگی و جدای تک
ــراری  ــت اضطـ ــرح مرمـ ــن طـ ــا تدویـ ــه داد: »بـ ادامـ

ـــای  ـــه، فعالیت ه ـــی مجموع ـــر فن ـــروه دفت ـــط کارگ توس
مرمتـــی بـــر روی نقـــوش بـــا اولویـــت پرخطـــر آغـــاز 
ـــاه،  ـــون پادش ـــش همچ ـــر 13 نق ـــغ ب ـــون بال ـــد و تاکن ش
انســـان بالـــدار )فروهـــر(، مـــاه، آتشـــدان، نیـــزه داران، 
ـــه شـــرقی، ســـکاهای  ـــگان جبه ـــزرگان و بلندپای نقـــش ب
ـــی، اســـکودارا،  ـــه گوشـــی، هرات ـــی، ثت ـــا، بابل آنســـوی دری
ــی  ــده اند.«مدیر داخلـ ــت شـ ــی مرمـ ــوزی و پارسـ خـ
ـــرد: »کارگاه  ـــان ک ـــتم بی ـــش رس ـــی نق ـــه تاریخ مجموع
مرمـــت آرامـــگاه خشایارشـــا یکـــی از بزرگ تریـــن 
کارگاهـــای مرمتـــی اســـت کـــه آغـــاز فعالیت هـــا بـــر 
روی اثـــر از تابســـتان 96 آغـــاز شـــده و همچنـــان در 

ـــت.« ـــام اس ـــال انج ح

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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افقی
 ۱ - بدرقــه كننده

۲ - اثری از ســاموئل بکت

۳ - بم وارونــه - مخترع تلفن، 

گرفتنــی از هوا - مادر عرب، عزیز 

تــازی۴ - نجار - رگ گردن۵ - 

خدعه و نیرنگ، مكر - ریشــه - علت 

و ســبب، باعث هر چیز6 - بیان 

شــده، شرح داده شده - كف دست 

- یــازده، دو یار هم قد - رودی در 

فرانســه، از باشگاه های فرانسوی۷ 

- كاه فرنگی - ســازمان جاسوسی، 

ســازمان جاسوسی آمریکا - سرخ 

- از الفبای فارســی8 - رود - گازی 

بــی رنگ و آتش زا، از گازهای آلی 

- همراه مت۹ - واحد وزن - ســر 

شــناس - لشگر - مردن از غصه۱۰ 

- گرمــا - صد متر مربع، واحد 

ســطح، پســوند فاعلی, مخفف اگر - 

احمق و کودن - نویســنده امریكایی 

خالق»موبــی دیك«۱۱ - از بین 

برده شــده - تکرار حرف دوازدهم - 

مجلس طرب، محفل شــادمانی۱۲ 

- از جنــس فلــز پر مصرف - معلق۱۳ 

- مــن و تــو، ضمیر جمع، آب تازی - 

ضمیر غائب، وی، ضمیر ســوم شخص 

مفــرد - هکر ناتمام

۱۴ - کوه پیما

۱۵ - چرك ها

عمودی 
۱ - تبحر و اســتادی

۲ - زراعت - کودک۳ - زود نیســت، 

صومعــه، مقابل زود - آبکی، لنگ 

میزنــد - گام بــی ته۴ - رمانی از 

گراهام گرین - اســب سیاه۵ - پدر 

عرب - زنده - با شــرم6 - فرمانده 

بدن - خرس فلكی، خرس آســمان 

- صــد و یازده - حرف ندا - حرف 

تعجب، تعجب زنانه، گشــوده۷ - 

فتنــه، بــدی، فتنه و بدی - مخفف 

گنــاه - از صمیــم قلب - غزال، گریز 

پای زیبا چشــم، مارال8 - نام سابق 

شــهر طارم - ایالتی در آلمان - 

واحــدی در وزن، واحد اندازه گیری 

وزن در كشــور انگلستان، واحد وزن 

تقریبــَا برابــر با ۲8 گرم۹ - موی گردن 

شــیر، موی گردن اسب - نام رگی 

در بازو - برداشــت محصول - حرف 

تعجب، تعجب زنانه، گشــوده۱۰ - 

ارجمندی - درخت زبان گنجشــك 

- ماش زرد - شــهر مذهبی، من 

تبریزی - صورت، مهره شــطرنج۱۱ 

- مجله اقبال آشــتیانی - حس 

بویایی، بوئیدن - پارســایی۱۲ - نام 

گروهی از اقوام سرخپوســت در 

جنوب مکزیک، قربانی کردن انســان 

برای اهداف مذهبی و یا پزشــکی در 

بیــن آنها رایج بود، تمدنی باســتانی 

در امریــکای مرکزی - چهارمین زن 

برنده نوبل ادبی۱۳ - حرف اســتثنا 

- پوســتین - ســنگینی۱۴ - ملكه 

آســمان و همسر زئوس - کشت به 

امید باران، کشــت بارانی

۱۵ - جمــع ناقله

جدول شماره 17۲7

 پیام
 ایران

کوچ کُلنی های زنبور عسل به مناطق چهارمحال و بختیاری آغاز شد
مدیر طیور و زنبور عسل سازمان جهادکشاوری چهارمحال و بختیاری از آغاز کوچ بهاره زنبورداران همراه با ۱۰۰ هزار کُلنی زنبور 
عسل از مناطق گرمسیری خوزستان، بوشهر و فارس به مناطق ییاقی این استان خبر داد.حسن رحمانی  تعداد کلنی های زنبور 
عسل این استان را ۳۰۰ هزار کُلنی اعام کرد و افزود: با توجه به بارش های اخیر و به شکوفه نشستن باغات مثمر شهرستانهای 
استان، رغبت استقرار زنبورداران برای کوچ چند برابر شده است.

میـزان مصـرف آب در اسـتان ایام  در 
حـدود یـک مـاه اخیـر در مقایسـه بـا 
درصـد   ۲۰ قبـل،  سـال  مشـابه  مـدت 

افزایش داشته است.
بـه گزارش روابط عمومی شـرکت آب و 
عامـل  مدیـر  ایـام،  اسـتان  فاضـاب 
ایـام  اسـتان  فاضـاب  و  آب  شـرکت 
شـیوع  از  نگرانـی  پـی  در  گفـت: 
رعایـت  ضـرورت  و  کرونـا  ویـروس 
سـوی  از  بهداشـتی  نـکات  بیشـتر 
شـهروندان سـبب شده شـیب صعودی 
مصـرف آب شـرب و بهداشـت همچون 
ایـام  اسـتان  در   نقـاط کشـور  سـایر 
آب  مصـرف  بطوریکـه  یافتـه  افزایـش 
نسـبت بـه مشـابه سـال گذشـته حدود  

در  اسـت،  یافتـه  افزایـش  درصـد   ۲۰
حجـم  شـبکه  ظرفیـت  کـه  حالـی 

دارد. مشخصی 
مهنـدس تیمـوری بـا اشـاره بـه اینکـه 
شـرب  آب  وضعیـت  حاضـر  حـال  در 
اسـتان  شـهری  و  روسـتایی  مـردم 
بـه شـهروندان توصیـه  مطلـوب اسـت 
کـرد تـا از مصـارف غیرضـروری در این 
ایـام خـودداری کننـد و افزودنـد همـه 
مـا بایـد در مصـرف آب شـرب صرفـه 
جویـی کنیـم؛ نمونـه بـارز ایـن صرفـه 
جویـی، بسـته بـودن شـیر آب در زمان 
مـی  هـا  دسـت  ثانیـه شستشـوی   ۲۰
توانـد از هـدر رفتـن حداقـل 6 لیتر آب 
جلوگیـری  ثانیـه  چنـد  همیـن  ظـرف 

کنـد و از شـهروندان تقاضـا داریـم کـه 
در انجام این کار کوشـا باشند.

وی افـزود: توصیـه مـا هماننـد سـایر 
نهاد هـای ناظـر بـر بهداشـت این اسـت 
کـه مـردم مسـائل بهداشـتی را رعایـت 

کننـد و همزمان از مصـارف غیرضروری 
فعـا خـودداری کننـد تـا بـرای مصارف 
و  نشـویم  آب  کمبـود  دچـار  ضـروری 
ایـن مقطـع حسـاس را بـدون کم آبی و 

قطع آب سـپری کنیم.

افزایش 20 درصدی مصرف آب 
در استان ایام در پی شیوع کرونا

عبدالمهدی رنجبر-شهردار ماهان

آگهی مزايده زمين
شهرداری ماهان باستناد مجوز شورای محترم اسامی شهر 

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

عمومی با شرایط ذیل اقدام نماید :

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

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

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

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

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

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

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

وانتقاالت دفاتر رسمی و بعهده برنده مزایده میباشد.

نوبت دوم

اگهی مزایده 
 اجـرای احـکام حقوقی دادگاه عمومی بخش سـاردوئیه در اجرای نیابت به شـماره 
۱۳۹8۰۲۱۰۰۱۲8۴۱۷۰مـورخ ۱۳۹8/۰۹/۲۳صـادره از اجـرای احـکام شـعبه ۴دادگاه 
عمومـی حقوقـی کرمـان در پرونده کاسـه ۹۷۰۰۳۲اجـرای در نظر دارد ملک مـورد مزایده خانم 
سـارینا رفیعـی تحت پاک ۴فرعـی از 6۰6اصلی بخش ۴۵کرمان واقع در روسـتای آب انجیر 
دلفـارد در نظـر دارد یـک قطعـه زمیـن زراعـی فاقد اعیانـی به مسـاحت ۴۹۰۳/۵متـر مربع از 
قـرار هـر متـر مربع ۳۷۰/۰۰۰هـزار ریال که جمعا به مبلـغ ۱/8۱۴/۲۹۵/۰۰۰هـزار ریال طبق نظریه 
کارشناسـی بـراورد گردیـده بـه فروش برسـاند وحق ابـه زمین از قنات می باشـد کـه در ارزش 

گـذاری عرصـه لحـاظ گردیـده لـذا از متقاضیان خریـد دعوت به عمل مـی اید .
جلسـه مزایـده :مورخـه ۱۳۹۹/۰۳/۰6راس سـاعت ۱۰:۰۰صبح با حضور نماینـده دادگاه در اجرای 

احـکام مدنـی دادگاه عمومی بخش سـاردوئیه برگزار مـی گردد .
شـرایط شـرکت در مزایـده :متقاضیان می تواننـد از تاریـخ ۱۳۹۹/۰6/۰۴از ملک موصوف بازدید 
وپـس از واریـز ۱۰درصد قیمت پیشـنهادی به حسـاب شـبای سـپرده دادگسـتری جیرفت نزد 
حسـاب ir۱۰۰۱۰۰۰۰۴۰۵۹۰۱۲۹۰۷6۴۰۳۵۰بانـک ملـی ایران در پاکت درب بسـته به اجرای احکام 
مدنـی تحویـل نماینـد کلیـه هزینه هـا برعهده برنـده مزایده می باشـد برنده مزایده شـخصی 
اسـت که باالترین قیمت را پیشـنهاد و۱۰درصد قیمت پیشـنهادی را واریز نموده باشـد ومابقی 
بهـای ملـک را نقـدا بپـردازد در صـورت انصـراف مبلـغ پیشـنهادی به نفـع دادگاه ضبـط وبرنده 

شـخص بعدی خواهـد بود .
مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش ساردوئیه –امین رفیعی 

گواهی انحصار وراثت
آقای ماشـاهللا سـهرابی شـعبجره بشـماره شناسـنامه ۱ باسـتناد شـهادتنامه و گواهی 
فـوت و فتوکپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بشـماره ۱8۹/۴/۹8تقدیـم ایـن دادگاه 
نمـوده چنیـن  اسـت که شـادروان مرحومه حاج کبری نبوی زاده شـعبجره به شـماره 
شناسـنامه ۲۰ در تاریـخ ۱۳۹8/۰۹/۰۹در اقامتـگاه دائمـی خـود درگذشـته و ورثه حیـن الفوت وی 

از: عبارتند 
۱.آقای ماشـاهللا سـهرابی شـعبجره فرزند عباس بشـماره شناسـنامه ۱ متولد ۱۳۳۳ محل صدور 

حـوزه ۵ زرنـد فرزند متوفی
۲. خانـم فاطمه سـهرابی شـعبجره فرزند عباس بشـماره شناسـنامه ۹ متولـد ۱۳۳۴ محل صدور 

حـوزه ۵ زرنـد فرزند متوفی
۳. خانـم زهـرا سـهرابی شـعبجره فرزنـد عبـاس بشـماره شناسـنامه 6 متولد ۱۳۳6 محـل صدور 

حـوزه ۵ زرنـد فرزنـد متوفی.
۴. خانم خدیجه سـهرابی شـعبجره فرزند عباس بشـماره شناسنامه ۳۲ متولد ۱۳۳8 محل صدور 

حـوزه ۵ زرند فرزند متوفی.
۵. خانـم ربابـه سـهرابی شـعبجره فرزنـد عباس بشـماره شناسـنامه ۹ متولد ۱۳۴۲ محـل صدور 

حـوزه ۵ زرنـد فرزنـد متوفی.
6. خانـم صغری سـهرابی شـعبجره فرزند عباس بشـماره شناسـنامه ۱ متولـد ۱۳۴۷ محل صدور 

حـوزه ۵ زرنـد فرزند متوفی.
۷. خانم صدیقه سـهرابی شـعبجره فرزند عباس بشماره شناسـنامه 8۱۲ متولد ۱۳۵۰ محل صدور 

حـوزه ۵ زرند فرزند متوفی.
8. خانـم ایـران سـهرابی شـعبجره فرزنـد عباس بشـماره شناسـنامه 8 متولـد ۱۳۵۱ محل صدور 

حـوزه ۵ زرنـد فرزنـد متوفی.
۹. خانم معصومه سـهرابی شـعبجره فرزند عباس بشـماره شناسـنامه ۲ متولد ۱۳۵۵ محل صدور 

حـوزه ۱ زرنـد فرزند متوفی.
 ۱8۹ پرونـده  بشـماره  ارث  بـر  مالیـات  گواهینامـه  ماحظـه  و  قانونـی  تشـریفات  از  پـس 
مورخـه۹۹/۰۲/۱۴در وقـت فـوق العـاده شـعبه ۴ شـورای حـل اختـاف کیانشـهر و طغرالجـرد بـه 
تصـدی امضـا کننـدگان زیر تشـکیل و پـس از ماحظه پرونـده کار و باسـتناد ،مـاده ۹۰۷_ ۹۴6 و 
۹۴۵ قانـون آییـن دادرسـی مدنـی گواهـی می نماید کـه ورثه درگذشـته منحصر به اشـخاص یاد 
شـده در بـاال بـوده و وارث دیگـری نـدارد و دارایـی ان شـادروان پـس از پرداخت و انجـام حقوق و 
دیونیکـه بـر ترکـه تعلـق مـی گیـرد. از کل ماترک از عیـن اموال منقـول و قیمت امـوال غیرمنقول 

متوفـی بـه هـر پسـر دو برابـر هـر دختـر ارث تعلـق مـی گیـرد. م الف 8
قاضی دادگاه عمومی/ شورای حل اختاف کیانشهر و طغرالجرد
محمدمهدی میرزایی عبدالیوسفی

اگهی مزایده
اجـرای احـکام شـوراهای حـل اختـاف ماهـان امیـد دارد در 
پرونـده کاسـه ۹8۰۹۹8۳88۲۲۰۰۴۵۲ و اقـام بـه تعـداد ۱۲۵ 
قلـم وسـایل و اثاثيـه دسـت دوم مربـوط به آقای سـعید سـعیدی گراغانی 
توقیـف شـده در منـزل واقـع در جوپـار خیابـان توحید روبـروی پمپ بنزين 
قديم به شـرح لیسـت شـماره ۲۲۴/۱۵ مورخ ۱۳۹8/8/۲۵ از قبيل ۱-ظرف 
پاسـتیکی ۲-میـز پایـه فلزی رویه پاسـتیک بـا صندلی تاشـو پایه فلزی 
رویـه پارچـه ای ۳- جـارو دسـته دار ۴- سـبد پاسـتیکی بـزرگ ۵-سـبد 
پاسـتیکی چهار گوش 6- ظرف پاسـتیکی خالی ۷-ظرف اسـتیل 8-سبد 
پاسـتیکی داخـل سـینک ظرفشـویی۹- جـاکاردی تـور گلـی ۱۰-  بطـری 
پاسـتیکی درب دار ۱۱-فاکـس چـای ۱۲- آبميـوه گيـر خارجـی۱۳- بطری 
کوچـک ۱۴- قـاب مثبـت کاری ۱۵-سـاک دسـتی زنانه۱6- سـه راهی ۱۷- 
رومیـزی قرمـز ۱8- لگـن نونـی ۱۹- روتختـی یـک نفـره دو عـدد زرد یـک 
قهـو ه ای۲۰- بـا لشـت کوچک ۲۱- رو تختـی یکنفره۲۲-رومیزی ترمه۲۳-
نازبالشـت ۲۴-پتـو معمولـی-۲۵ پتـو گلبافـت ۲6-پـرده قرمـز ۲۷- پتـو 
مسـافرتی ۲8-کوسـن قـاب بافـی ۲۹- رومیـزی قاب بافـي ۳۰- ملحفه 
سـفيد دونفـره ۳۱- پـرده سـفید ۳۲- ملحفـه سـفید معمولی ۳۳-تشـک 
یکنفـره۳۴۔ روتختـی یکنفره۳۵-کتـاب بافتنـی۳6- دو عـدد کتاب جنگ 
تحمیلـی و کتـاب قصـه های شـب ۳۷ - البوم عکـس ۳8- تعدادکاموا ۳۹ 
-یـک عدد کتاب۴۰- قاب عکس ۴۱- پشـم شیشـه ۷كيلـو ۴۲-جاجورابی 
۷ خانه ۴۳- پالتو ۴۴-یک سـاک پاسـتیکی لباس ۴۵- شارژواتومو۴6-
شـال مشکی بافتنی۴۷-یک ساک فرسـوده لباس۴8- یک ست روتختی 
کـرم۴۹- سـه عـدد شـال بافتنـی رکوچـک ۵۰-پتـو معمولـی ملحفه شـده 
۵۱- سـاک چرخـدار پارچـه ای لبـاس ۵۲- کیـف دسـتی حـاوی کتـاب 
گلدوزی۵۳-سـاک حـاوی قـاب بافـی و اسـباب بـازی و چـادر وسـاک 
۵۴-حولـه حمـام کاه دار زنانـه ۵۵-سـاک طوسـی حـاوی لباس مشـکی 
زنانه -سـاگ سـبز حاوی ملحفه-رومیزی-تعدادی پیراهـن وپارچه -کتاب 
قصـه کـودک۵8- یکعـدد کتـاب معنـوی ۵۹-كنترل6۰-سـه عدد سـبد زرد 
–سـفید-آبی 6۱-تعدادی کفـش و دمپایی 6۲-جارو فرسـوده با خاک انداز 
6۳-پـرده آويـز ابی 6۴- تی پاسـتیکی 6۵-چرخ دسـتی خريد66-فرغون 
اسـباب بـازی 6۷-رحـل قـرآن چوبـی 68 - سـبد چوبی 6۹-میـز چوبی در 

دو انـدازه ۷۰- ميـز مبلـی چهر گوش چوبی ۷۱-كوسـن کوچک۷۲- کوسـن 
قرمـز ۷۳-قابلمـه نیـکل در چهـار انـدازه ۷۴-قابلمـه کوچک تفلـن درب دار 
۷۵- کتـری کوچـک اسـتیل۷6-کتری کوچـک نیـکل ۷۷-ماهیتابـه تفلن 
۷8-سـبد پاسـتیکی سبز۷۹-سـرویس چینی ۱۲نفره8۰-سـاعت دیواری 
8۱- تخـت فلزی با تشـک خوشـخواب 8۲-ميـز چوبی 8۳-تی دسـته دار 
8۴-میـز چهـار گـوش عسـلی 8۵ -جعبه دوخانـه چوبی 86-کتـری 8۷-
ظرف درب دار چوبی 88 - گلدان با6شـاخه گل مسـتعمل 8۹-گلدان کوچک 
۹۰-ظـرف سـفيد درب دار ۹۱-اینـه قاب خاتم۹۲-سـه عدد ظرف مسـتطيل 
شـكل ۹۳-قـوری و کتـری لعابـی ۹۴-رنـده دسـتی نو۹۵-ظرف سـه تیکه 
پیرکـس ۹6 - شـیرینی خـوری پیرکس۹۷-گلـدان سـرامیکی۹8 - تختـه 
سـفيد ۹۹۔ تيشـه قند شـکن ۱۰۰- پارچ آبی درب دار ۱۰۱- گوسفند اسباب 
بازی ۱۰۲- سـبد چوبی بافتنی و تعدادی بافتنی تخم مرغی شـکل ۱۰۳- 
تنگ بیشـه ای دکوری ۱۰۴-تابلو نقاشـی ۱۰۵-گاز فر دار ۵شـعله ۱۰6-جا 
سـيب پیـازی فلـزی۱۰۷ -جاظرفـی جاکاردی۱۰8-قفسـه چوبی حصیری 
سـه طبقـه ۱۰۹- كمـد چوبـی سـفید رنگ۱۱۰--جا وسـایل خیاطـی ۱۱۱-
چهار پایه پاستیکی۱۱۲-سـینی پاسـتیکی زرد ۱۱۳- جانونی ۱۱۴-كلمن 
کوچـک سـبز۱۱۵- زيـر انـداز وسـط آشـپزخانه ۱۱6- مبل قهـوه ای چوبی 
۱۱۷-  میـز جلومبلـی چوبـی بـا رومیـزی قـاب بافی-۱۱8مبـل راحتـی 
چوبـی روکـش پارچـه ای ۱۱۹- مبـل راحتـی دونفـره چوبـی روکـش آبـی 
رنگ۱۲۰-سـاعت دیـواری سـیکو ۱۲۱-میـز چوبی شیشـه ای مشـکی زیر 
تلويزينی۲کشـو ۱۲۲-فوتبال دسـتی ۱۲۳ -سشـوار قرمز۱۲۴- قاب آيينه 
۱۲۵-چمـدان مسـتعمل از طریـق مزایـده عمومـی بـا قیمـت کارشناسـی 
شـده جمعـا نـودو هفـت میلیـون و ششـصدو پنجـاه هـزار ریـال از طریق 
مزایده عمومی بفروش برسـاند و کسـانی که قصد شـرکت در مزایده فوق 
را دارنـد حداکثـر مـی توانند پیشـنهادات خـودرا به انضمـام ۱۰ درصد مبلغ 
پیشـنهادی کـه بصـورت یک فقره چـک تضمینی بانک ملـی در وجه برای 
احـکام شـوراهای حـل اختاف ماهـان صادر می شـود تا تاریخ و سـاعت 
شـروع مزایـده بـه اجـرای احکام شـوراها ارائه نماینـد و تاریـخ مزایده روز 

۱۳۹۹/۰۳/۰۹ سـاعت ۱۱ اعـام مـی گـردد%
دادورز شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف بخش ماهان 
ربابه ساالری نژاد- م الف13
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ــی   ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــرای قان ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
ــر رای 2615—  ــمی براب ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س اراض
1398 مــورخ 98/9/23 تصرفــات خانم/آقــای محمــد حســین یفالــی 
صــادره از اهــواز فرزنــد مهــدی دارای کــد ملــی شــماره 1756721912 
ــع در  ــر مرب ــه مســاحت 129 مت ــاب ســاختمان ب ــه یــک ب نســبت ب
ــواز  ــش 2 اه ــی 2690/25 در بخ ــاک ثبت ــدانگ پ ــمتی از شش قس
ــده  ــدور رای گردی ــی بص ــین یفال ــد حس ــام محم ــی بن ــار خروج اخب
برابــر مــاده 3 قانــون مزبــور مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده 
ــبت  ــس نس ــر ک ــا ه ــردد ت ــی گ ــی م ــوم آگه ــاع عم ــت اط روز جه
ــه تصرفــات مفــروزه و مالکیــت ایشــان اعتــراض داشــته باشــد از  ب
تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن آگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را مســتقیمًا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک اهــواز تســلیم و رســید 
ــاه  ــف اســت ظــرف مــدت یــک م ــد و معتــرض مکل دریافــت نماین
از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت بــه مقامــات قضایــی تقدیــم 
ــه اداره ثبــت محــل تحویــل  و گواهــی تقدیــم دادخواســت اخــذ و ب
ــد  ــراض در موع ــدم وصــول اعت ــی اســت در صــورت ع ــد. بدیه نماین
مقــرر اداره ثبــت برابــر مقــررات اقــدام بصــدور ســند مالکیــت خواهــد 

ــف: 5/86 نمــود. شــماره م/ال
)تاریخ انتشار نوبت اول :1399/2/6(                       

)تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/2/22(
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز- نصرت اله        2287
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ــی   ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــرای قان ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
ــر رای 3321—  ــمی براب ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س اراض
1398  مــورخ  98/11/21 تصرفــات عبدالــرزاق منصــوری مهــر شــماره 
شناســنامه 1344 صــادره از اهــواز فرزنــد عبدالعبــاس دارای کــد ملــی 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ  یکب ــماره 1752966181 شش ش
247/50 متــر مربــع در قســمتی از ششــدانگ پــاک 2690/876 
باقیمانــده در بخــش2- اهــواز اخبــار خروجــی بنــام عبدالــرزاق 
ــه  ــت ب ــور مراتــب در دو نوب ــون مزب ــر مــاده 3 قان منصــوری مهــر، براب
فاصلــه پانــزده روز جهــت اطــاع عمــوم آگهــی مــی گــردد تــا هــر کــس 
نســبت بــه تصرفــات مفــروزه و مالکیــت ایشــان اعتراض داشــته باشــد 
از تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن آگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
ــید  ــلیم و رس ــواز تس ــاک اه ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــتقیمًا ب را مس
ــاه  ــک م ــدت ی ــرف م ــت ظ ــف اس ــرض مکل ــد و معت ــت نماین دریاف
ــه مقامــات قضایــی تقدیــم  از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت ب
ــل  ــل تحوی ــت مح ــه اداره ثب ــذ و ب ــت اخ ــم دادخواس ــی تقدی و گواه
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در موعــد مقرر 
اداره ثبــت برابــر مقــررات اقــدام بصــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود.

)تاریخ انتشار نوبت اول :1399/2/6(                     
)تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/2/22(

شماره م/الف:   5/89
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز- نصرت اله          2288
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نظــر بــه اینکــه در اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی 
و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای 3432— 1398  
ــادره  ــور ص ــد پ ــا محم ــای آزیت ــات خانم/آق ــورخ  98/12/5 تصرف م
ــماره 1987633865  ــی ش ــد مل ــد دارای ک ــد احم ــنگرد فرزن از سوس
ــع در  ــر مرب ــاحت 160 مت ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــه ی ــبت ب نس
ــواز   ــش 2 اه ــی 2620/4490 در بخ ــاک ثبت ــدانگ پ ــمتی از شش قس
اخبــار خروجــی منوچهر،حاجــی خــان ،کریــم و محمــد مهــدی دولتــی 
ــور مراتــب در دو نوبــت  بصــدور رای گردیــده برابــر مــاده 3 قانــون مزب
بــه فاصلــه پانــزده روز جهــت اطــاع عمــوم آگهــی مــی گــردد تــا هــر 
کــس نســبت بــه تصرفــات مفــروزه و مالکیــت ایشــان اعتراض داشــته 
باشــد از تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن آگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض 
ــلیم و  ــواز تس ــاک اه ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــتقیمًا ب ــود را مس خ
رســید دریافــت نماینــد و معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک ماه 
ــه مقامــات قضایــی تقدیــم  از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت ب
ــل  ــل تحوی ــت مح ــه اداره ثب ــذ و ب ــت اخ ــم دادخواس ــی تقدی و گواه
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در موعــد مقرر 
اداره ثبــت برابــر مقــررات اقــدام بصــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. 

ــف: 5/82 شــماره م/ال
)تاریخ انتشار نوبت اول :1399/2/6(                       

)تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/2/22(
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز- نصرت اله           2289

آگهی مزایده مال غیر منقول
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کاســه 9701788 شــش دانــگ پــاک ثبتــی 903/13968 بخــش 7 ثبتــی اهــواز )پاک ســیزده 
هــزار و نهصــد و شــصت و هشــت فرعــی از نهصــد و ســه اصلــی بخــش هفــت اهــواز( بــه آدرس اهــواز – فــاز ســه کــوی ملــت 
،خیابــان اقبــال غربــی ،پــاک 49 ،مجتمــع مســکونی مهــدی، طبقــه یــک، واحــد پشــتی ،کــه در دفتــر 294 صفحــه 73 ثبــت 
گردیــده اســت بــه مســاحت 85/52 متــر مربــع در مالکیــت مرحــوم آقــای مرتضــی کیانپــور کلخواجــه فرزنــد علــی جمعــه 
شــماره شناســنامه 1841527866 مــی باشــد کــه بــه علــت عــدم پرداخــت بدهــی بــه خانــم فــرح تقــی پــور منجــر بــه صــدور 
اجرائیــه شــده و طبــق نظــر کارشــناس رســمی ششــدانگ پــاک مذکــور مبلــغ 3/200/000/000 ریال)ســه میلیــارد و دویســت 
میلیــون ریــال( ارزیابــی شــده و شــش دانــگ آپارتمــان پــاک فــوق بــا کاربــری مســکونی شــامل پذیرایــی ، دو اتاق خــواب و 
آشــپزخانه اپــن و حمــام و ســرویس بهداشــتی و دارای پارکینــگ شــماره یــک بــه مســاحت 11/25 متــر مربــع اســت مجتمــع 
دارای اســکلت فلزی،ســقف تیرچــه بلــوک ،نمــای آجــر ســه ســانت و بــا قدمتــی حــدود 18 ســال و فاقــد آسانســور اســت :بــا 
حــدود اربعــه :شــماال در 3 قســمت اول بطــول 5/30 متــر دیــواری اســت بفضــای پــاک 903/3937 دوم کــه شــرقی اســت 
بطــول 3/25 متــر ســوم بطــول 4/70 متــر پنجــره و دیــواری اســت بفضــای حیــاط خلــوت اشــتراکی شــرقا: بطــول 7 متــر 
دیــواری اســت بفضــای پــاک 903/3974 جنوبــا : در 5 قســمت اول بطــول 4/85 متــر پنجــره ای و دیــواری اســت بفضــای 
نورگیــر اشــتراکی دوم کــه غربــی اســت بطــول 1/30 متــر ســوم بطــول 0/90 متــر چهــارم کــه شــرقی اســت بطــول 1/30 متــر 
پنجــره و دیــواری اســت بفضــای هواکــش اشــتراکی پنجــم بطــول 4/25 متــر درب و دیــواری بــه راه پلــه اشــتراکی غربــا: 
بطــول 10/15 متــر دیــواری اســت بفضــای پــاک 903/3976 پــاک مذکــور از ســاعت 9 الــی 12 مــورخ 1399/03/07 در اهــواز  
بلــوار دعبــل خزاعــی پشــت مجتمــع قضایــی باهنــر ،اداره اجــرای اســناد رســمی اهــواز از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد 
مزایــده از مبلــغ 3/200/000/000 ریــال )ســه میلیــارد و دویســت میلیــون ریــال( شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی 
فروختــه مــی شــود الزم بذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب ، بــرق گاز اعــم از انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و 
مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود 
مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق 

مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد. تاریــخ انتشــار آگهــی:1399/02/22— شــماره م/ الــف: 5/210 
2807 مسول واحد مهریه اداره اجرای اسناد رسمی اهواز- مریم آهنی 

مهاجــری  محبــوب  اقــای  بــه  وســیله  بدیــن 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــمت ال ــد قس ــیرآباد فرزن ش
37 و شــماره ملــی 2631210379 صــادره از تالــش 
ــان شــهید  ســاکن اســتارا روســتای ســیبلی خیاب
ــد پســتی 4378114717  ــالت ک ــه رس ــادار کوچ وف
ابــاغ میشــود کــه بانــک مســکن بــه اســتناد ســند 
 105 دفترخانــه   88/7/8-14460 شــماره  رهنــی 
ــال  ــغ 209/718/408 ری ــول مبل ــت وص ــتارا جه اس
ــر  ــام خســارت تاخی ــه انضم ــخ 98/10/5 ب ــا تاری ت
ــل  ــویه کام ــا روز تس ــور ت ــخ مذک ــه و از تاری متعلق
بدهــی طبــق مقــررات طبــق مقــررات علیــه شــما 
اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه کاســه 
9800403 در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق 
گــزارش مــورخ 98/11/18 مامــور اباغ نشــانی شــما 
بــه شــرح متــن ســند شناســایی نگردیــد لــذا بنــا 
بــه تقاضــای بانــک طبــق مــاده 18 آئیــن نامــه اجرا 
مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامه 
هــای کثیراالنتشــار محلــی آگهــی میشــود و چنانچه 
ــن آگهــی کــه روز  ــخ ای ظــرف مــدت ده روز از تاری
ابــاغ محســوب میگــردد نســبت بــه پرداخــت 
بدهــی خــود اقــدام ننماییــد مــورد وثیقــه منــدرج 
ــا تقاضــای بســتانکار پــس  در ســند رهنــی فــوق ب
ــه و از حاصــل  ــده فروخت ــق مزای ــی از طری از ارزیاب
فــروش آن طلــب بســتانکار و حقــوق دولتــی 
ــخ انتشــار : 99/2/22 ــد شــد . تاری ــتیفا خواه اس

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا 
2777  عباس نوروزی  

آگهی دعوت به افراز قسمتی از پالک 10 و 9 واقع در بخش نه اهواز
ــی  ــواز م ــاک 10 و 9 بخــش 9 اه ــن مشــاعی پ ــن و مالکی ــه زارعی ــه اطــاع کلی ب
رســاند بــا توجــه بــه گواهــی بنــد دال مــاده 26 آییــن نامــه امــوال دولتــی بــه شــماره 
51/14597 مورخــه 1396/2/3 صــادره اداره کل امــوال دولتــی و اوراق بهــادار در 
خصــوص یــک قطعــه زمیــن )محــل ســایت شــهید معیــدی اهــواز( بــه مســاحت 
12 هکتــار دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــا نمایندگــی وزارت دفــاع و پشــتیبانی 
ــن  ــر مالکی ــت دیگ ــه طرفی ــامی ب ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــای مسلح-س نیروه
ــاک  ــاع پ ــن مش ــه مالکی ــیله از کلی ــه بدینوس ــوده ک ــراز نم ــت اف ــاع درخواس مش
مزبــور دعــوت مــی شــود در روز شــنبه مــورخ 1399/3/3 ســاعت 10 صبــح در محــل 
ملــک مــورد نظــر حضــور یابنــد .ضمنــا عــدم حضــور هــر یــک از مالکیــن مانــع از 

انجام عملیات نمی گردد. شماره م/الف:5/213 
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آگهی مفقودی
ــک  ــاچ ب ــواری ه ــودرو س ــبز  خ ــه س ــند برگ ــه س ــه اینک ــر ب نظ
شاســی   97 مــدل  متالیــک   مشــکی  رنــگ   SE-ATجــک
    HFC4GB33DJ0004995موتــور    NAKSG7423JB106285
بــه نــام شــبنم گیتــی جــال بــه کــد ملــی 3875306791 مفقــود 
گردیــده اســت ، لــذا بــه همیــن منظــور اطــاع عمــوم مراتــب آگهــی 
میشــود در صورتــی کــه  اشــخاص اطاعــی در ایــن بــاره دارنــد بــه 

ــد . 2780 ــه نماین ــدان مراجع ــهر هم ــاک در ش ــض پ مرکزتعوی

آگهی ابالغ  اجرائیه چک
بدینوســیله بــه:1- شــرکت پــارس تمــدن زردکــوه بــه شــماره ثبــت 
:3288 و شناســه ملــی :10861837950 محــل ثبــت: مســجد 
ســلیمان تاریــخ ایجــاد:1388/09/17 بــه نشــانی اعامــی متعهــد له: 
اهــواز اراضــی پادادشــهر خ دانــش 4 پــاک 46 و 2- آقــای امیــرآزاد 
طهماســبی نــام پــدر: حیــدر بــه شــماره شناســنامه :676 و شــماره 
ملــی 1840429186 محــل صــدور: ایــذه تاریــخ تولــد :1357/12/01 
بــه نشــانی اعامــی متعهــد لــه: اهــواز اراضــی پادادشــهر خ دانــش 4 
پــاک 46 بدهــکاران پرونــده بــه کاســه بایگانــی 9800451 کــه برابــر 
گــزارش مأمــور پســت شــناخته نگردیــده ،ابــاغ مــی گــردد کــه برابــر 
ــه تاریــخ 1396/07/21 عهــده بانــک ســپه شــعبه  چــک 907821 ب
ــده  ــدی جری ــای مه ــه آق ــما ب ــط ش ــادره توس ــواز ص ــهر اه پادادش
ــکار  ــی ،بده ــوق دولت ــاوه حق ــه ع ــال ب ــغ کل 230/000/000 ری بمبل
مــی باشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت 
صــدور اجرائیــه نمــوده پــس از تشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر 
گردیــد. لــذا طبــق مــاده 18 آئیــن نامــه اجرائــی مفاد اســناد رســمی 
ــخ  ــه تاری ــی ک ــن آگه ــخ انتشــار ای ــردد از تاری ــی گ ــاغ م بشــما اب
ــه  ــت در روزنام ــک نوب ــط ی ــردد فق ــوب میگ ــه محس ــاغ اجرائی اب
ــه  چــاپ  درج و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت 20 روز نســبت ب
پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیــر ایــن صــورت بــدون انتشــار 
آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب 

خواهــد شد.شــماره م/الــف:5/214
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 پیام
ایران

تالش برای بازگشت جريان آب به اعماق البرز

داود نجفیان گفت:  تراکم و فشردگی جمعیت و مصرف باالی آب گاهی مواقع وضعیت آبی البرز را به خط قرمز 
می رساند و منابع موجود پاسخگو نیست .

سـنتی  آبیـاری   ، جمعیـت  افزایـش 
رویـه چـاه هـای  بـی  کشـاورزی و حفـر 
غیـر مجـاز در دهـه های اخیر سـبب شـده 
تـا جریـان آب در سـفره هـای زیـر زمینـی 
اسـتان البـرز بـه کمتریـن سـطح خـود در 

ایـن برهـه زمانـی برسـد.
اسـتان البـرز  بـه گسـتره پنـج هـزارو 8۰۰ 
کیلومتـر مربـع از دهـه ۵۰ آمـاج مهاجـرت 
هـای بـی رویه از نقـاط مختلف کشـور قرار 
گرفـت و شهرسـتان هـای آن بـه صـورت 
ناگهانـی بـا سـیل جمعیـت مواجه شـدند.
بررسـی هـای آمـاری بیانگـر آن اسـت کـه 
اسـتان البـرز یکـی از متراکم ترین اسـتان 
های کشـور به نسـبت جمعیت و جغرافیای 
طبیعـی بـوده و همیـن امر سـبب شـده تا 
هـر روز از پهنـه اراضـی کشـاورزی،  باغـی 
و ملـی آن کاسـته شود.برداشـت هـای بی 

رویـه هـا منابـع آب سـطحی و زیـر زمینی 
آشـامیدنی،  مصـارف  بـرای  البـرز  اسـتان 
کشـاورزی و صنعتـی در کنـار حـدود۲ دهه 
خشکسـالی وکم بارشـی  معلول دیگری به 
نام خشـکیدگی دشـت ها ، توسـعه مناطق 
بیابانی و دور شـدن آب از دسـترس مردم را 
پدیـد آورد بـه طوریکـه میزان دسترسـی به 
آب هـای زیـر زمینی البرز از حـدود ۱۰ تا ۱۵ 
متـری زمیـن در دهه ۷۰ به حـدود ۳۰۰ متر 

در زمـان کنونی رسـانده اسـت.
بـا ایـن اوصـاف آنچـه مـی توانـد در ایـن 
وضعیـت نامطلـوب آبی ،اسـتان پرجمعیت 
البـرز را از آثـار مخـرب کـم آبی نجـات دهد 
اجـرای طـرح هـای مختلـف و درازمـدت 
آبخوانـداری و آبخیـزداری در کنـار مدیریت 
مصـرف بهینـه آب اسـت کـه بـا مشـارکت 
مـردم ، جوامـع محلـی و دسـتگاه هـای 

اجرایـی تحقـق پذیـر اسـت .
وقـوع بـارش هـای خـوب ۲ درسـال هـای 
و  کشـور  در   ۹8  -  ۹۹ ۹۷و   -۹8 زراعـی 

اسـتان البـرز ایـن فرصـت را به وجـود آورد 
تـا مسـووالن و دسـت انـدرکاران بـا اجـرای 
اعتبـارات   محـل  از  ضربتـی  هـای  طـرح 
ملـی و اسـتانی بـرای بازگشـت جریـان آن 
بـه سـفره هـای زیـر زمینـی و تقویـت آنهـا 
در ایـن اسـتان همـت گمارنـد و اگـر ایـن 
رونـد بـه خوبـی اسـتمرار یابـد می تـوان به 
بهبـودی وضعیـت آب در البـرز پرجمعیـت 

امیـدوار بـود.
 اگـر چـه اسـتان البرز در گذشـته نه چندان 
دور بـه واسـطه رودهای خروشـان و دشـت 
هـای سرسـبز یکـی از مناطـق خـوش آب 
وهـوای ایران بوده امـا ورود بی رویه خوش 
نشـینان و جویندگان کار در پایتخت  البرز را 
آماج سـاخت وسـازهای بی رویه قرار داد و 
سرسـبزی و نشـاط را از بیشـتر دشت های 

این اسـتان ربود.
کـه  البـرز  هـای  بـاغ  از  بسـیاری  امـروز 
نـه چنـدان دور سـربه آسـمان  درگذشـته 
کشـیده بودنـد بـی اثـر شـده و بـه جـای 

آنها سـاختمان هـای چندطبقـه خودنمایی 
مـی کنـد.از سـوی دیگـر انتقـال بخشـی از 
آب رودخانـه هـا و سـدهای البرز بـه تهران 
وسـایر مناطق کشـور به سبب نیاز جمعیتی 
از عللـی اسـت کـه در کاهش میـزان آبهای 
سـطحی این اسـتان بـی تاثیر نبـوده و آب 
هـای سـطحی و زیـر زمینـی البـرز در هر ۲ 
شـکل مـورد مصـارف بـی رویـه قـرار گرفته 

است.

میزان بارندگی های 
ساالنه البرز

طبق بررسـی هـای آمـاری میـزان بارندگی 
میـزان  درازمـدت  در  البـرز  سـاالنه  هـای 
بارندگی سـاالنه اسـتان البـرز ۳۹۵.۱ میلی 
متـر در سـال بوده کـه در ۲ دهه اخیر برخی 
سـال هـا بـه کمتـر از ۲۷۰ میلی متر رسـید 
و ایـن امـر در کنـار برداشـت های بـی رویه 

آب بـر مشـکات کـم آبـی افزود.
زراعـی  سـال  طـی  البـرز  اسـتان  البتـه 
گذشـته و امسـال بـه لطـف پـروردگار بـه 
لحـاظ بارندگـی وضعیـت بهتری نسـبت به 
گذشـته پیدا کرد و در سـال زراعی گذشـته 
حـدود ۴۹۰ میلـی متـر بارندگـی در البرز به 
ثبـت رسـید.از ابتـدای سـال زراعـی جاری 
)مهرماه ۹8 ( تا هفدهم اردیبهشـت ۹۹ نیز 
۴۷8.۷ میلـی متـر بارندگـی در البـرز ثبت 
شـده که به نسـبت بلندمـدت ۱۲8.۴ میلی 
متر و مدت مشـابه سـال قبل حـدود چهار 

میلـی متر بیشـتر اسـت.
در ایـن حـال بـا توجـه بـه اینکـه اسـتان 
البـرز حـدود ۲ دهـه خشکسـالی پشـت 
سرگذاشـته و سـفره هـای زیـر زمینـی آن 
بـه واسـطه برداشـته هـای بـی رویـه از آب 
تهـی شـده بنـا بـه گفتـه مسـووالن اجرایی  
جبـران کـم آبـی  سـفره هـا و آبخـوان هـا 

زمـان زیـادی خواهـد بـرد.
از دیگـر سـو اسـتان البـرز دارای حـدود ۷۰ 
هـزار هکتار اراضی کشـاورزی و باغی اسـت 
کـه تمـام ایـن اراضـی آبی بـوده و بیشـتر 
آنهـا بـه وصورت سـنتی آبیـاری می شـود.
همچنیـن فعالیـت حـدود سـه هـزارو۵۰۰ 
واحـد تولیـدی و صنعتـی در اسـتان البـرز 

نیازمنـد تامیـن آب بـوده کـه بخـش عمده 
ای از ایـن صنایـع آب بـر هسـتند.

میزان مصارف آب در استان البرز
مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای اسـتان 
البـرز مـی گویـد: بـه طـور تقریبـی سـاالنه  
آب  مصـرف  مکعـب  متـر  میلیـون   ۲۷۷
 6۰ حـدود  داریـم کـه  اسـتان  در  شـرب  
میلیـون متـر مکعـب  از آب های سـطحی 
و مابقـی از آب هـای زیـر زمینـی و از طریق 
حـدود ۴۰۰ حلقـه چـاه تامیـن مـی شـود.
داود نجفیـان گفـت:  تراکـم و فشـردگی 
جمعیـت و مصـرف بـاالی آب گاهـی مواقع 
وضعـت آبـی البـرز را بـه خـط قرمـز مـی 
رسـاند و منابـع موجـود پاسـخگو نیسـت .
ایـن درحالـی اسـت کـه زیرسـاخت هـای 
خوبـی در امـر تامیـن آب شـرب و صنعـت 
اسـتان البـرز شـکل و کارهـای بزرگـی در 
افـزود:  اسـت.نجفیان  انجـام شـده  البـرز 
اکنون بیشـتر شـهرک هـای صنعتـی البرز 
از آب زیـر زمینـی اسـتفاده می کننـد و تنها 
شـهرک دارویی برکت سـاالنه یـک میلیون 
مترمکعـب آب سـطحی بـه مصـرف مـی 

رساند.

کاهش ساالنه یک
 از آبخوان های البرز

بـه گفتـه مدیرعامـل آب منطقـه ای البـرز، 
هـر سـال بیـن ۹۰ سـانتی متر تـا یک متر 
افـت سـطح آبخـوان هـای البـرز را شـاهد 
هسـتیم .افزایـش چاه هـای غیر مجـاز در 
اسـتان البـرز از علـل کاهش سـطح آبخوان 
هـا شـناخته شـده بـه طوریکـه در سـال 
هـای اخیـر حـدود ۱۱ هـزار حلقـه چـاه غیر 
مجاز در این اسـتان شناسـایی شـد.هرچند 
بخشـی از ایـن چـاه ها توسـط شـرکت آب 
منطقـه ای اسـتان مسـدود شـده امـا بایـد 
تـاش بیشـتری بـرای مهـار و کنتـرل آنهـا 
بـه عمل آورد ضمن آنکه کشـاورزی سـنتی 
و برداشـته هـای غیـر اسـتاندارد آب را باید 
در ایـن اسـتان مدیریـت کرد.هر سـال بین 
۷۰ تـا ۹۰ میلیـون متر مکعـب از ذخایر آب 
اسـتراتژیک البـرز )آبخـوان ها ( به واسـطه 

افـت سـطح آب ، کـم می شـود.

گفــت:  ایــام  گاز  پاالیــش  شــرکت  مدیرعامــل 
واحــد  ایــن  در  محیطــی  زیســت  آســیب های 
ــدازی واحــد الفیــن و ســولفورزدایی  ــا راه ان ــی ب صنعت

می یابــد. کاهــش  پتروشــیمی 
روح الــه نوریــان روز شــنبه در دیــدار بــا شــهردار و 
اعضــای شــورای شــهر چــوار افزود: بــا راه انــدازی واحد 
الفیــن و ســولفورزدایی پتروشــیمی ایــام و ارســال گاز 
ــه مجتمــع، ارســال  ــوان خــوراک ب ــه عن ــع خــام ب مای
ــون کاهــش  ــل توســط کامی ــا حم ــه مشــعل و ی آن ب
یافتــه کــه بــه تبــع آســیب های زیســت محیطــی نیــز 

ــود. ــر می ش کمت
ــوق، ۲  ــد ف ــدازی واح ــا راه ان ــن ب ــزود: همچنی وی اف
ــات گازی  ــون میعان ــگاه همچ ــر پاالیش ــول دیگ محص
پتروشــیمی  خوراک،تحویــل  بعنــوان  نیــز  اتــان  و 

. د می شــو
تاکیــد  ایــام  گاز  پاالیــش  شــرکت  مدیرعامــل 
نقــش  ایفــای  راســتای  در  شــرکت  ایــن  کــرد: 
بــه  را  پروژه هایــی  اجتماعــی  مســوولیت های 
صــورت  در  اســت کــه  پیشــنهاد کــرده  وزارتخانــه 
و  چــوار  شــهر  در  بودجــه،  اختصــاص  و  تصویــب 
روســتاهای اطــراف تاسیســات پاالیشــگاه، هزینــه 

شــد. خواهــد 
جهانگیــر چراغــی شــهردار چــوار نیــز در ایــن دیــدار بــا 
اشــاره بــه اینکــه پاالیشــگاه گاز ایــام یکــی از صنایــع 
ــد دروازه  ــه می توان ــت ک ــتان اس ــال در اس ــزرگ فع ب
ــاد  ــت: ایج ــد، گف ــدار باش ــعه پای ــوی توس ــه س ای ب
صنایــع بــزرگ همچــون پاالیشــگاه و پتروشــیمی 
مختلــف  جنبه هــای  در  بســزایی  تاثیــر  می تواننــد 
ــته  ــه داش ــی در منطق ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع اقتص

ــند. باش
همچنیــن ســجاد بیــگ محمــدی رییــس شــورای 
ــه پاالیشــگاه  ــادآور شــد: از آنجــا ک ــز ی شــهر چــوار نی
ــی رود  ــار م ــرار دارد انتظ ــوار ق ــه چ ــام در منطق گاز ای
ــای  ــی در زمینه ه ــوولیت های اجتماع ــتای مس در راس

ــد. ــاری کن ــه را ی ــهرداری منطق ــف ش مختل
منابــع  اصلی تریــن  از  یکــی  ایــام  پاالیشــگاه گاز 
تامیــن کننــده گاز در منطقــه غــرب کشــور اســت.
ــی  منطقــه غــرب کشــور از نقــاط حســاس شــرکت مل
گاز ایــران اســت و اســتمرار تولیــد پاالیشــگاه گاز 
ایــام بــه عنــوان تنهــا پاالیشــگاه تولیــد کننــده گاز در 

ــادی اســت. ــت زی ــور دارای اهمی ــرب کش غ
شــرکت پاالیــش گاز ایــام بــه منظــور تامیــن گاز 
ــور  ــی کش ــتان های غرب ــام و اس ــتان ای ــی اس مصرف
و همچنیــن تامیــن خــوراک پتروشــیمی ایــام و 
تقویــت فشــار گاز غــرب کشــور در ۲۵ کیلومتــری 
شــمال غــرب شهرســتان ایــام و ۱۲ کیلومتــری غــرب 
ــی  ــوان ایران ــان ج ــت متخصص ــه دس ــوار ب ــش چ بخ

ــت. ــده اس ــدازی ش راه ان
ظرفیــت اســمی پاالیشــگاه گاز ایــام 6.8 میلیــون 
ــه خــوراک آن از مخــزن  ــر مکعــب در روز اســت ک مت
گازی تنــگ بیجــار واقــع در اســتان ایــام بــه فاصلــه 

ــود. ــی ش ــن م ــگاه تامی ــری پاالیش ۴۰ کیلومت

همــدان _ ســارا پرویــزی ســاالر/ پس از ســیل ســال گذشــته و در 
بخــش مســکن ۱۹ هــزار واحــد بازســازی و یــا نوســازی شــد |همه 
مــردم شــاهد درخشــش امدادگــران هــال احمــر در عرصه هــای 
مختلــف خدمــت رســانی در حــوادث، بحران هــا و بایــای مختلــف 
ــد شــاهرخی از مدیــران ارشــد ایــن  طبیعــی و غیرطبیعــی بوده ان
ــرای  ــا حفــظ اســتقال هــال احمــر، ب ــاد مردمــی خواســت ب نه
ارتقــای ســطح اعتمــاد مــردم بــه آن تــاش کنند.اســتاندار همــدان 
بــا بیــان اینکــه پــس از ســیل ســال گذشــته و در بخــش مســکن 
۱۹ هــزار واحــد بازســازی و یــا نوســازی شــد، گفــت: ایــن اقــدام 
قدمــی بزرگــی در راســتای خدمــت بــه مــردم اســتان همــدان بــود.
سیدســعید شــاهرخی در نشســتی بــا شــورای مدیــران جمعیــت 
ــرخ و  ــب س ــی صلی ــک روز جهان ــا تبری ــدان ب ــر هم ــال احم ه
هــال احمــر بــه ســرخ و ســپید پوشــان جمعیــت هــال احمــر 

اســتان همــدان، گفــت: همــه مــردم شــاهد درخشــش امدادگــران 
هــال احمــر در عرصه هــای مختلــف خدمــت رســانی در حــوادث، 

ــد. ــی بوده ان ــی و غیرطبیع ــف طبیع ــای مختل ــا و بای بحران ه
ــق  ــه خل ــت ب ــت، خدم ــوع خدم ــن ن ــه بهتری ــان اینک ــا بی وی ب
ــت  ــی دانس ــت اله ــک نعم ــزاری را ی ــت خدمتگ ــت، فرص خداس
ــه  ــوع کاری ک ــه ن ــه ب ــا توج ــزود: ب ــران اف ــه امدادگ ــاب ب و خط
ــن  ــی از بزرگتری ــود یک ــام می ش ــر انج ــال احم ــت ه در جمعی
فرصت هــا و نعمت هــای الهــی پیــش روی شــما قــرار داده شــده 
است.شــاهرخی در ادامــه افــزود: از هــر کســی کــه بــه هــر نحــوی 
چــه بــه عنــوان کادر رســمی و چــه بــه عنــوان نیــروی خودجــوش 
و داوطلــب بــا جمعیــت هــال احمــر همــکاری می کنــد از صمیــم 
ــدر  ــد ق ــا بای ــه م ــه هم ــان اینک ــا بی ــم.وی ب ــب تشــکر می کن قل
ــم،  ــر را بدانی ــال احم ــع ه ــگاه رفی ــدر جای ــت و ق ــن موقعی ای

ــه وســیله خــود  ــوان کــرد: از آنجــا کــه شــاکله هــال احمــر ب عن
ــردم اســت  ــان م ــاد و اطمین ــورد اعتم ــرد، م ــردم شــکل می گی م
و بــر ماســت کــه بــا همــت و قــدرت مضاعــف، بــرای حفــظ ایــن 
ــن  ــاش کنیم.شــاهرخی در همی ــی ت ســرمایه ارزشــمند اجتماع
ــد از ســوی معاونت هــای  ــزوم برنامــه ریــزی هدفمن ــه ل ــه ب زمین
ــرای  ــوان دریچه هایــی ب ــه عن ــان هــال احمــر ب ــان و جوان داوطلب
ــدی،  ــاز بع ــرد: در ف ــار ک ــاره و اظه ــن اش ــان و خیری ــذب جوان ج
ــرار  ــت ق ــورد اهمی ــی م ــب مردم ــای داوطل ــن نیروه ــوزش ای آم
می گیــرد تــا بتواننــد در مواقــع بــروز بحــران، مفیدتــر واقــع شــوند.
ــه خدمــات جمعیــت هــال احمــر  ــا اشــاره ب اســتاندار همــدان ب
ــه  ــانی ب ــت رس ــاب و خدم ــه ســرپل ذه ــدان در زلزل ــتان هم اس
ســیل زدگان ســال گذشــته در اســتان های لرســتان، کرمانشــاه و 
گلســتان، گفــت: گرچــه همــدان از نظــر موقعیــت جغرافیایــی در 
شــرایطی قــرار گرفتــه و دارای ثبــات اســت امــا تــاش کرده ایــم 
بــه عنــوان یــک اســتان معیــن و مطمئــن در غــرب کشــور، هــر جا 
کــه نیــاز شــد وارد عمــل شــویم.وی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته 

ــود، اظهــار  ــاران در کشــور ب اســتان همــدان دومیــن اســتان پــر ب
کــرد: بــه ســبب ســطح بــاالی آمادگــی کــه بــرای مقابلــه بــا بحران 
در اســتان وجــود داشــت و بــا اقدامــات بــه موقعــی کــه صــورت 
گرفــت، کمتریــن خســارات را شــاهد بودیــم و در حــال حاضــر بــا 
بازســازی یــا نوســازی ۱۹ هــزار واحــد مســکونی، بخــش زیــادی 
ــان اینکــه  ــا بی ــران شــده است.شــاهرخی ب از ایــن خســارات جب
اســتانداری همــدان بــا تمــام تــوان در کنــار نهــاد خدمــت رســان 
هــال احمــر کــه فعالیــت آن فرابخشــی، عامــه و فراگیــر اســت 
قــرار دارد، از مدیــران ارشــد ایــن نهــاد مردمــی خواســت بــا حفــظ 
اســتقال هــال احمــر، بــرای ارتقــای ســطح اعتمــاد مــردم بــه آن 
تــاش کنند.سرپرســت جمعیــت هــال احمــر اســتان همــدان نیز 
بــا بیــان اینکــه امســال روز هــال احمــر را نیــز بــا حادثــه شــروع 
کردیــم، گفــت: هفتــه هــال احمــر بــا زلزلــه تهــران شــروع شــد 
ولــی نیروهــای اســتان همــدان از آمادگــی خوبــی برخــوردار بودند و 
در لحظــات اول تیم هــای واکنــش ســریع آمــاده اعــزام بــه تهــران 

و امــداد رســانی شــدند.

بازسازی 19 هزار واحد خسارت ديده از سيل در همدان

قزوین

خوزستانکرمان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین:

علوم پزشکی قزوين برنامه های تاب آوری اجتماعی را عملياتی كرده است

برگزاری جلسه همفکری و هم انديشی مسائل آموزشی شركت برق خوزستاندر شهر كرمان، بيش از ۳۰۰۰ انشعاب غير مجاز آب به مجاز تبديل شد

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اســتان قزویــن گفــت: طــرح 
بــرای  اجتماعــی  آوری  تــاب 
کاهــش آســیبهای روانــی ناشــی 
ــی،  ــف آموزش ــای مختل ــه ه ــدارک برنام ــا ت ــا ب از کرون
ــی شــده  مشــاوره ای و ســامت محــور در اســتان اجرای

ــت. اس
ــی،  ــور اجتماع ــی ام ــروه تخصص ــر، کارگ ــزارش مه ــه گ ب
فرهنگــی، ســامت، بانــوان و امــور خانــواده در اســتانداری 

قزویــن برگــزار شــد.
پیمــان نامــدار در ایــن جلســه بــا ارائــه گزارشــی از وضعیت 
ــت  ــرای تقوی ــار داشــت: ب ــا در اســتان اظه ــاری کرون بیم

ــوم پزشــکی  تــاب آوری اجتماعــی از ســوی دانشــگاه عل
برنامه هــای مختلفــی اجــرا شــده اســت کــه تــداوم دارد.
ــان کــرد: در اجــرای برنامه هــای مشــاوره ای، یــک  وی بی
ــرد  ــواده ف ــرای خان ــناختی ب ــات روان ش ــری مداخ س
متوفــی صــورت گرفــت و ۱۱۲ مــورد مداخلــه چنــد ســاعته 

ــدگان انجــام شــد. ــرای کاهــش آالم بازمان ب
ــراد  ــرای اف ــلیت ب ــه کارت تس ــرد: تهی ــح ک ــدار تصری نام
متوفــی از دیگــر مداخــات انجــام شــده بــرای فــرد مبتــا 
از ســوی دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن بــود کــه بیــش 
ــه  ــورت گرفت ــی ص ــی و روان ــه روح ــورد مداخل از ۲۳۷ م

اســت.
قزویــن  اســتان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 

ــرای افــراد  ــه ب یــادآور شــد: همچنیــن ۵8۲ مــورد مداخل
ــن  ــه در ای ــت ک ــی اس ــر برنامه های ــه از دیگ ــود یافت بهب
ایــام انجــام شــد و چــون بــا بیمــاری نوظهــوری مواجهیــم 
ــا واکنش هــای  ــی ب ــرای پاســخگویی کارشناســی و روان ب

ــی شــد. ــم اقدامات ــوردی ه م
وی اضافــه کــرد: بــا راه انــدازی ســامانه ۴۰۳۰ بــرای 
مشــاوره تلفنــی اقــدام کردیــم کــه بیــش از ۳ هــزار و 8۹۹ 

ــی پاســخ داده شــد. تمــاس تلفن
نامــدار اظهــار داشــت: توجــه بــه امــور آموزشــی و تهیــه ۳ 
هــزار بســته آموزشــی، تولیــد کلیپ هــای مجازی و ارســال 
ــازی  ــای مج ــار در فض ــی و انتش ــتگاه های اجرای ــه دس ب
ــی  ــرای معرف ــتی ب ــا بهزیس ــی ب ــن بخش ــکاری بی و هم

کلینیک هــای مشــاوره ای و ارائــه خدمــات ســامت روان، 
ــز  ــدر در مراک ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــا س ــی ب هماهنگ

تحــت پوشــش از دیگــر کارهــای انجــام شــده اســت.
ــال  ــان ه ــازمان جوان ــن س ــرد: همچنی ــه ک ــدار اضاف نام
ــای  ــدازی تیم ه ــا راه ان ــر دســتورالعمل هایی دارد و ب احم
ــرای  ــار ب ــرح غمگس ــی و ط ــاوره روان ــرای مش ــحر ب س
همــدردی بــا خانواده هــای آســیب دیــده و تیم هــای 
مشــاوره روانــی اقدامــات خوبــی بــرای کاهــش آســیب ها 
صــورت داده اســت.وی اضافــه کــرد: بــا تشــکیل کمیته ای 
ــه ســامت روان و  ــوط ب ــات مرب ــری موضوع ــرای پیگی ب
ســامت معنــوی در معاونــت بهداشــت می تــوان بــه 

ــج بهتــری دســت یافــت. نتای
نامــدار گفــت: بــه دلیــل قرنطینه و مشــکات اقتصــادی و 
معیشــتی می تــوان اذعــان کــرد کــه شــرایط جامعــه تــوأم 
ــکی و روان  ــات پزش ــد مداخ ــت و بای ــراب اس ــا اضط ب
شــناختی بــه صــورت کارشناســی و ســریع صــورت گیــرد.

بــا تبدیــل بیــش از ۳۰۰۰ انشــعاب غیــر مجــاز، 
۴۷.۰8 لیتــر بــر ثانیــه آب بــه شــبکه توزیــع 

آب شهرســتان کرمــان افــزوده شــد.
خبرنــگار آبفــا کرمــان- حمیــد صمدانــی 
ــا  ــان ب ــتان کرم ــا شهرس ــور آبف ــت ام سرپرس
بیــان اینكــه ســاماندهی انشــعابات غیرمجــاز طبــق یــك برنامــه  ریزی منســجم در 
حــال انجــام اســت،گفت:طی ســالهای ۹6 تــا ۹8، ۳۰۴8 فقــره انشــعاب غیــر مجاز 

ــه مجازشــد. ــل ب ــان تبدی آب در شــهر کرم
وی میــزان حجــم آب مصرفــی شناســایی شــده از ایــن تعداد انشــعاب غیــر مجاز 
را ۱۲۱۹۲۰ متــر مکعــب معــدل ۴۷.۰8 لیتــر بــر ثانیــه عنــوان کــرد و افزود: برگشــت 

ایــن میــزان آب بــه شــبکه توزیــع  ،معــادل حفــر دو حلقــه چــاه مــی باشــد.
سرپرســت آبفا شهرســتان کرمان با اشــاره به اینكه بیشــترین انشــعابات غیرمجاز 
در مناطــق حاشیه نشــین شــهر قــرار دارد و ســاكنان ایــن مناطــق بــه  صــورت ثبــت 
نشــده و غیرمجــاز از آب اســتفاده می كننــد، افــزود: وجــود اشــتراك های غیرمجــاز 

موجــب افزایــش هزینه هــای جــاری شــده و ارائــه خدمــات مطلــوب بــه مــردم را 
بــا مشــكاتی مواجــه مــی كند.

صمدانــی انشــعابات غیرمجــاز را بــه عنــوان مهم تریــن عامــل هدررفت آب دانســت 
و تاكیــد كــرد: ایجــاد عــدم تعــادل فشــار در شــبكه توزیــع آب، اســتفاده بیــش از 
حــد اســتاندارد یــا حــد نیــاز از آب بــه علــت عــدم انــدازه گیــری و عــدم پرداخــت 
آب بهــا، تشــدید نشــت از ایــن انشــعابات )بــه علــت این كــه معمــوالً از اتصــاالت 
ــه  ــی آن، از جمل و لوله هــای غیراســتاندارد اســتفاده می شــود( و نصــب غیراصول

مشــكاتی اســت كــه انشــعابات غیرمجــاز بــه وجــود مــی آورد.
ایشــان بــا بیــان اینكــه اســتفاده غیرمجــاز از شــبكه آب شــهری براســاس مــاده 
66۰  قانــون مجــازات اســامی جــرم بــوده و مشــمول جریمــه اســت، تصریح كــرد: 
در واقــع كســانی كــه از طریــق انشــعابات غیرمجــاز بــه شــبكه وصــل می شــوند، 
عــاوه بــر نپرداختــن هزینــه خدمــات خــود و بــا تجــاوز به حقــوق دیگر مشــتركان، 
موجــب وارد شــدن خســارت بــه شــبكه آبرســانی نیــز میشــوند، بــه همیــن خاطــر 

موضــوع شناســایی انشــعابات غیرمجــاز بــا حساســیت ویــژه دنبــال می شــود.

اندیشــی  هــم  و  همفکــری  جلســه 
مســائل آموزشــی شــرکت بــرق منطقــه 
ای خوزســتان بــا حضــور معــاون منابــع 
انســانی، مدیــر دفتــر برنامــه ریــزی منابــع 
انســانی و آمــوزش و مســئولین مجتمــع عالــی آموزشــی و پژوهشــی صنعــت 

آب و بــرق خوزســتان برگــزار شــد.
ــت:  ــه گف ــن جلس ــرکت در ای ــانی ش ــع انس ــاون مناب ــند مع ــوان خورس کی
دســتیابی بــه اهــداف ســازمانی بــه توانایــی کارکنــان در انجــام وظایــف محوله 
آنــان بســتگی دارد و اجــرای آمــوزش و بهســازی منابــع انســانی ســبب مــی 
شــود تــا افــراد بتواننــد متناســب بــا تغییــر و تحــوالت ســازمانی و محیطــی 
بطــور موثــر فعالیــت هــای محولــه را انجــام داده و بــر کارایــی خــود بیفزاینــد.
ســید عمــاد ســید نــژاد مدیــر دفتــر برنامــه ریــزی منابــع انســانی و آمــوزش 
ــا،  ــش ه ــاره چال ــر درب ــالت مجــری آموزشــی تفک ــه رس ــان اینک ــا بی ــز ب نی

دغدغــه هــا و مســائل مهــم صنعــت بــرق در دنیــای امــروز اســت، بیــان کــرد: 
انتظــار مــی رود مجتمــع عالــی آموزشــی و پژوهشــی صنعــت آب و بــرق در 

ایــن راســتا و همــگام بــا تغییــرات روز از پویایــی کافــی برخــوردار باشــد.
ــی آموزشــی و پژوهشــی صنعــت آب  ــع عال ــی رئیــس مجتم نرگــس ظهراب
و بــرق خوزســتان نیــز در ایــن جلســه همفکــری تصریــح کــرد: بــه تناســب 
ــه صــورت حضــوری میســر  شــرایط موجــود کــه امــکان برگــزاری دوره هــا ب
ــت  ــی جه ــای الکترونیک ــوزش ه ــتر الزم آم ــاخت و بس ــد، زیرس ــی باش نم

ــم آموزشــی شــرکت هــا فراهــم شــده اســت. اجــرای تقوی
در ادامــه ایــن جلســه در خصــوص انتظــارات و نیازهــای هــر دو بخــش و گام 
هــای اساســی کیفیــت بخشــی بــه اجــرای دوره هــای آموزشــی و وضعیــت 

امکانــات رفاهــی بحــث و تبــادل نظــر شــد.
همچنیــن در ایــن جلســه کارکنــان گــروه آمــوزش شــرکت جهــت اثربخشــی 
بیشــتر دوره هــا اهــم مــوارد اجرایــی برنامــه هــای آموزشــی را مطــرح کردنــد .

آذربایجان شرقی به 
سمت مهار کرونا 

حرکت می کند
ــا اشــاره  اســتاندار آذربایجان شــرقی ب
ــش  ــع افزای ــی مواق ــه برخ ــه اینک ب
بیماریابــی موجــب افزایــش آمــار 
تعــداد مبتایــان بــه کرونــا می شــود، 
ــی  ــن موضــوع جــای نگران گفــت: ای
ــر  ــن اســتان ب ــع ای نیســت و در واق
اســاس داده هــای بدســت آمــده بــه 
ســمت مهــار بیمــاری کرونــا حرکــت 
ــدی در  ــا پورمحم ــد. محمدرض می کن
ــان  ــای آذربایج ــتاد کرون ــه س جلس
شــرقی اظهــار کــرد: آنچــه کــه موجب 
ــاری در  ــد بیم ــت رون ــرافرازی اس س
کشــور در حــال مدیریــت اســت و 
نقطــه غرورآفریــن آن کاهــش فــوت 
بیمــاران کرونایــی اســت.  وی بــا 
موفقیت هــای  اینکــه  بــه  اشــاره 
بدســت آمــده در مقابلــه بــا کرونــا بــا 
همدلــی و همــکاری بــوده اســت، 
ــدت  ــب ش ــی موج ــی دقت ــت: ب گف
ــن  ــر ای ــود و ب ــا می ش ــیوع کرون ش
اســاس از مــردم، اصنــاف، واحدهــای 
اداری و تولیــدی می خواهیــم فاصلــه 
اجتماعــی و پروتــکل های بهداشــتی 
را همچنــان رعایــت کنند.پورمحمــدی 
ــا  ــه ب ــه داد: در مقابل ــن ادام همچنی
کرونــا سیاســت هــای ســتاد کرونــای 
اســتان هــا متفــاوت خواهد بــود و بر 
اســتان  هــر  مقتضیــات  اســاس 

تصمیم گیری می شود.  
 ۲8 از  نیــز  مــدارس  افــزود:  وی 
اردیبهشــت بازگشــایی مــی شــود امــا 
ــه  ــت بلک ــمی نیس ــورت رس ــه ص ب
دانــش آمــوزان بــه صــورت اختیــاری 
مــی تواننــد در مدرســه حضــور یافته و 

رفع اشکال کنند.  

آسیب های آذربایجان شرقی 
زیست محیطی پاالیشگاه 
گاز ایام کاهش می یابد گزارش

90درصد از عشایر گچساران با خودرو کوچ می کنند
رئیس اداره امور عشایر شهرستان های گچساران و باشت گفت: برای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا ، ۹۰درصد از عشایر در 

شهرستان گچساران با خودرو به مناطق ییاقی کوچ می کنند.
صادق فاتحی اظهار داشت: توصیه های الزم به عشایر برای رعایت بهداشت فردی و پروتکل های بهداشتی پیشگیری از انتشار 

ویروس کرونا حین کوچ انجام شده است.

بسمه تعالی
آگهی مزایده

 دادگاه عمومـی ماهـان قصـد دارد در پرونـده کاسـه ۹8۰۹۹8۳۴۲۰۴۰۰۳۰۷يـک قطعـه زمیـن بـا کاربـری 
کشـاورزی و دارای پـاک ثبتـی ۴۱۲فرعـی از سـه اصلـی واقـع در بخـش ۵ کرمـان )ماهان( دارای درختان سـیاه ریشـه 
انبـاری قدیمـی بـه مسـاحت ۱۰ متـر و دو درب فلـزی ماشـین رو و اطراف آن بـا دیوارهای بلوکی به ارتفـاع دو متر حصار 

کشـی گردیـده بـه مسـاحت ۱۰۹۰متـر مربـع و دو نبـش بـا قیمت پایه کارشناسـی شـده به
مبلـغ  هشـتصد میلیـون ریـال از طریـق مزایده عمودی به فروش برسـاند کسـانی که قصد شـرکت در مزایده فـوق دارند 

مـی تواننـد حداکثـر از تاریخ نشـر آگهـی تا روز برگـزاری مزایده پیشـنهادات خود را بـه دفتر اجرای
احـکام حقوقـی دادگاه ماهـان ارائـه نماینـد و مبلغ ۱۰ درصد قیمت پیشنهادشـده بعنوان ودیعه به صـورت یک فقره چک 
تضمینـی بانکـی از متقاضیـان اخـذ میگردد و تاریخ مزایده مورخ دوشـنبه ۱۹/۰۳/۱۳۹۹ سـاعت ۱۱صبح می باشـد. برنده 

مزایده کسـی اسـت که باالترین پیشـنهاد را ارئه نماید. م الف۱۴
دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی بخش ماهان

آبجارونیست



پیام ما در سال گذشته در 
چنین روزی از اوضاع نا مطلوب 

شناگاه های مازندران خبر داد

سال گشت

نمایشگاه »چهل آینه« با آثار 
قرآن نگاری، خوشنویسی، تذهیب با همکاری 
موزه ملک و فرهنگسرای گلستان به مناسبت 
لیالی قدر برای بازدید عموم در فضای مجازی 

به نمایش گذاشته می شود.

شصت و پنجمین دوره جوایز 

»دیویددوناتلو« به صورت مجازی و 
با اعطای شش جایزه از جمله بهترین فیلم 

و کارگردانی به فیلم مافیایی »خائن« 
برگزار شد.

هشتمین شماره از دوماه نامه تخصصی هنر 

»شیوه« با تصویر روی جلد
 محمدرضا اصانی منتشر شد.

تقی من در منزل داماد من سکونت دارم؛ 
هیچ داغی بزرگتر از این نیست! دارم به 

قهقرا میرم من فقط بذارید »برم« من

پایتخت

سینمانمایشگاههنر دیالوگ

بگذر ای خواجه و بگذار مرا مست اینجا
که برون شد دل سرمست من از دست اینجا
چون توانم شد از اینجا که غمش موی کشان

دلم آورد و به زنجیر فرو بست اینجا
تا نگوئی که من اینجا ز چه مست افتادم

هیچ هشیار نیامد که نشد مست اینجا
کیست این فتنٔه نوخاسته کز مهر رخش

این دل شیفته حال آمد و بنشست اینجا
دل مسکین مرا نیست در اینجا قدری

زانک صد دل چو دل خسته من هست اینجا
دوش کز ساغر دل خون جگر میخوردم

شیشه نا گه بشد از دستم و بشکست اینجا
نام خواجو مبر ای خواجه درین ورطه که هست

صد چو آن خستٔه دلسوخته در شست اینجا

خواجوی کرمانی 

 نیستی و راه را در قفس 
پوچ زندگی گم کرده ام

عکس نوشت

عکس: 
 یاسر خدیشی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

»صلح رومي« برضد امپراتوري 
ايران، و طرز مصرف آن در دوران 

معاصر )قرن ۲1(
طبـق پيوسـتي كه بـر تاريـخ روم تاليف »ليوي 
مـوّرخ   »Titus Livius ليويـوس  تيتـوس   =
اين كشـور در سـده يكـم پيش از مياد نوشـته 
 Gaius Julius »اگوسـتوس  اسـت،  شـده 
مـاه   ۱۲ روم  امپراتـور   »Caesar Augustus
مـی سـال ۲۳ پيـش از ميـاد )و ايـن تاريـخ 
بعـدا پـس از تبديـل و احتسـاب تقويـم هـا به 
دسـت آمـده اسـت( اعام كـرده بود كـه دولت 
روم يـك دولـت تجاوزگـر نيسـت و جنگهايـي 
را كـه بـه آن دسـت مـي زده اسـت بـه منظـور 
تاميـن صلح بـوده و »آزاديبخش« بايد بشـمار 
رويدادنـگاران  كـه  بـود  داده  دسـتور  و  آينـد! 

فعاليـت هـاي  روزانـه  وقايـع  روم كـه  ارتـش 
آن  مـورد  هـر  و  مـي كردنـد  ثبـت  را  نظامـي 
»وقعـه« خطـاب مي شـد از آن پـس اين نكته 
را از نظـر دورندارنـد و وقايـع را طوري ننويسـند 
توسـعه  و  تجاوزگـر  روميـان  دهـد  نشـان  كـه 
طلـب بـوده انـد ]کـه نخسـتین سانسـور قلـم 
بشـمارآورده شـده اسـت[، مـا دولـت تيسـفون 
)ايرانيـان و بـه نوشـته روميـان، دولـت پارتيان 
سـلطه  از  كـه  نيسـتيم  اشـکانيان(  دولـت  ـ 
گـري دسـت بـر نمـي دارد! و .... از آن پـس، 
 Paxرومانـا )پاكـس  رومـي  صلـح  عبـارت 
Romana( وارد تاريـخ شـده اسـت و مورخان 
عهـد امپراتـوري اين كشـور، تجـاوزات؛ جنگها و 
اشـغالگري هـاي روم را »خدمـت و فـداكاري 
بـه خاطـر صلـحـ  و يـک وظيفـه جهانـي!« مي 
نوشـتند.  پس از شكسـت هاي نظامي سـخت 
سـال هـاي ۲۳8، ۲۴۴ و ۲6۰ ميـادي از ايران 

)زمـان اردشـير ساسـاني و پسـرش شـاپور( و 
از دسـت دادن دو امپراتـور در ايـن جنـگ ها و 
سـپردن تعهـد پرداخـت بـاج و خراج بـه ايران، 
سـران روم در نشسـت چنـد هفتـه اي ماههاي 
آن  در  ميـادي كـه  سـال۲6۱  مـی  و  اپریـل 
اسـتراتژي و پاليسـي روم تنظيـم شـد بارديگر 
»صلـح رومـي« و دفاع از آزادي سـاير ملل!، به 
ويـژه ملـل كوچـك به ميـان آمـد و تاييد شـد. 
بـه موجـب ايـن سياسـت، جنـگ و تعرض هم 
البتـه اگـر از جانـب روم )ايتاليـا( باشـد )بود( 
نوعـي صلـح اسـت )بـود(!. »تاريـخ«، مصـرف 
عبـارت »صلـح رومـي« را كـه ادامـه دارد در هر 
زمـان بـه طرز و گونـه اي ثبت كرده اسـت و در 
دهـه آخـر قـرن بيسـتم و دهـه يکـم قـرن ۲۱ 
تحـت عناوين »برقـراري دمكراسـي، جلوگيري 
از گسـترش سـاحهاي كشـتار جمعـي، ريشـه 

كنـي تروريسـم و ...«.

اولین دوره مستر کاس اینترنتی 

»هنر معاصر« با مدیریت 
احمد نادعلیان و حمایت اداره کل هنرهای تجسمی و موسسه 

توسعه هنرهای تجسمی معاصر برگزار می شود.

هنر

وز
یر

 د
ما

م 
پیا

کتاب 

جماتی از کتاب:
هـر انسـانی ترکیبـی اسـت از بخشـی کـه در آن بـه جهان چشـم 
گشـوده، خانـه شـهری یـا کلبـه روسـتایی ای کـه در آن راه رفتـن 
آموختـه، بازی هایـی کـه بـه کودکـی کـرده، افسـانه هایی کـه از 
دیگـران بازشـنیده، غذایـی کـه خورده، مدرسـه ای که بـه آن رفته، 
ورزش هایـی کـه دنبـال کـرده، شـاعرانی که شـعر آنـان را خوانده 
و خدایـی کـه در او ایمـان نهـاده اسـت. این هـا همـه دسـت بـه 
دسـت هـم داده تـا او را آنچه هسـت، سـاخته اسـت و این ها نه 
چیـزی اسـت کـه انسـان از راه شـنیدن، بـه هسـتی و کیفیت آن 
پـی توانـد بـرد. این هـا را تنهـا هنگامـی درک می توانیـم کـرد که 
خـود، جزءجـزء آن را بـه تجربه زندگی دیده و آمیغی از آن شـده 
باشـیم و چـون مـردم کشـورهای دیگـر را کـه بیگانه ما هسـتند، 
جـز بـه ظاهر نمی توانیم شـناخت، آنان را در صفحـات کتاب زنده 

نمی توانیـم کـرد. )رمـان لبـه تیـغ – صفحه ۵(
از خـودم می پرسـم: بهتـر نبـود مـن هـم راهـی را کـه دیگـران 
رفته انـد، بـروم و بگـذارم هرچـه بـر سـرم آمدنی اسـت، بیاید؟ و 
آن وقـت بـه یـاد آن یارویـی می افتـم کـه یـک سـاعت پیش پر 
از شـور زندگـی بـود و اکنـون مـرده افتـاده اسـت. چقـدر ظالمانه 
و بی معنـی اسـت! آدم بی اختیـار از خـود می پرسـد: ایـن زندگی 
چیسـت؟ چـه معنـی دارد؟ آیـا راسـتی از آن منظوری هسـت یا 
بـودن آن، فقـط معلـول یـک اشـتباه کـور کورانـه تقدیـر اسـت؟ 

)رمـان لبـه تیغ – صفحـه 6۱(
مـن جـوان هسـتم و دلم می خواهـد از زندگی خودم لـذت ببرم. 
دلـم می خواهـد همـه کارهایـی را کـه دیگـران می کننـد، بکنـم. 
دلـم می خواهـد بـه مهمانـی بـروم، بـه مجالـس رقـص بـروم، 
گلـف بازی کنم، اسـب سـوار بشـوم. دلـم می خواهـد لباس های 
قشـنگ بپوشـم. تـو هیچ می توانـی بفهمـی وقتی دختـر جوانی 
سـرووضعش از دوروبری هایـش بدتـر اسـت، چقـدر سـرافکنده 

می شـود؟ )رمـان لبـه تیـغ – صفحـه ۹۲(
آدم بی عشـق هـم می توانـد سـعادتمند زندگـی کنـد. )رمـان لبـه 

تیـغ – صفحـه ۲۰۷(
آیـا در دنیـا چیـزی عملی تـر و مفیدتـر از ایـن هسـت کـه آدم 
راه درسـت زندگی کردن را یـاد بگیـرد؟ )رمـان لبـه تیـغ – صفحـه 

)۲66
زندگـی روی هم رفتـه جهنـم اسـت، امـا اگـر آدم تاآنجایـی کـه 
می توانـد از آن لـذت نبـرد، خیلـی احمـق اسـت. )رمـان لبـه تیغ 

– صفحـه ۲8۲(
کم کـم دریافتـم کـه می توانـم بـه دیگـران کمـک کنـم. نه تنهـا 
دردهایشـان را از بیـن ببـرم، بلکه ترس را هم در دلشـان بکشـم. 
نمی دانیـد چـه تعـداد زیـادی از مردم دچـار این مرض هسـتند. 
منظـورم تنهـا تـرس از بلندی و تـرس از جاهای محدود نیسـت. 
عـده زیـادی از مـردم از مـرگ و حتـی از زندگی هم می ترسـند و 
این هـا بیشـتر، مردمـی هسـتند کـه در عین سـامتی و راحتی و 
بـه ظاهـر، بی نگرانـی خاطـر زندگـی می کننـد و با وجـود این، هر 
لحظـه، تـرس، جانشـان را شـکنجه می کنـد. مـن بعضی وقت هـا 
فکـر می کنـم ترس بیش از هر احسـاس دیگر جـان آدمی را آزار 

می کنـد. )رمـان لبـه تیغ – صفحـه ۳۱۱(
فکـر می کـردم اگـر خدایـی بـه بزرگـی آنکه مـا فـرض می کنیم، 
او آن  بـرای  بهتریـن سـتایش  باشـد، بی شـک  وجـود داشـته 
خواهـد بـود کـه هرکس بـه مقتضـای آنچـه می فهمد، بکوشـد و 

خـوب باشـد. )رمـان لبـه تیـغ – صفحـه ۳۲۰(

لبه تیغ
نویسنده: ویلیام سامرست موام

ترجمه: مهرداد نبیلی
انتشارات: علمی و فرهنگی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای
امور فضای سبز پردیس دانشگاه و ساختمانهای چهارراه شفادانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 

شماره مناقصه 10/11/3/99دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار

امور فضای سبز پردیس دانشگاه و ساختمانهای چهارراه شفاموضوع مناقصه 
دریافت اسناد: 

الف( سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir

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

9/۲65/۲66/960برآورد یکساله )ریال(
463/۲63/348تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30 دریافت اسناد 
روز یکشنبه مورخ 1399/0۲/۲8

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه 
تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1399/03/10ستاد ایران

از ساعت 11:00روز یکشنبه مورخ 1399/03/11بازگشایی پیشنهادها

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1399/02/31 در محل مدیریت امور پشتیبانی ورفاهی دانشگاه برگزار خواهد شد
محل تسلیم فقط پاکت الف)تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان- ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

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

شناسه: 84070۲ 

نوبت اول

 دوشــنبه ۲۲ اردیبهشــت ۱۳۹۹     ســال شــانزدهم      شــماره پیاپــی ۱۷۲۷

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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