
شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

 )تجدید مناقصه( 

آگهی مناقصه شماره 479 د 99

شـرکت شـهرکهای صنعتـی کرمـان در نظر دارد مناقصـه عمومی همزمـان با ارزیابی کیفی )فشـرده( واگـذاری امور 
جـاری برخـی شـهرکها و نواحـی صنعتـی اسـتان کرمـان و امـور خدمات پشـتیبانی سـاختمان اداری شـرکت شـهرکهای 
صنعتـی اسـتان کرمـان را بـه صـورت حجمـی بـه شـرکت واجد شـرایط واگـذار نمایـد، کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصه از 
دریافـت اسـناد مناقصـه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی 
دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصـه گران در صـورت عدم عضویت 
قبلـی، مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقق 

. سازند 

-سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 2.640.000.000 )دو میلیارد و ششصد و چهل میلیون ریال (می باشد. 
-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز یکشنبه مورخ 99/02/28می باشد. 

-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 18:00  روز پنجشنبه مورخ 99/03/01
-مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 99/03/18

-زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 99/03/19
-اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه و ارائه )پاکت الف(: کرمان - بلوار شـهید 

عباسـپور )پارادیس( - نبش میدان عاشـورا- تلفن: 034-312۷2012 
اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهـت انجـام مراحـل عضویـت در سـامانه: مرکـز تمـاس 41934-021 دفتـر ثبـت نـام: 88969۷3۷ و 

 021-8۵193۷68
اطالعـات تمـاس دفاتـر ثبـت نـام سـایر اسـتانها، در سـایت سـامانه ) www.setadiran.ir( بخـش »ثبـت نـام / پروفایل تامیـن کننده / 

مناقصه گـر« موجود اسـت.

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژهای به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تداکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1399/02/30 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1399/02/30 تا تاریخ 1399/03/06

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1399/03/20
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1399/03/21

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو 
و پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310۵16-034 و سایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

)http://iets.mporg.ir( کشور
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969۷3۷ و 8۵192۷68

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

144/ج98/3
حفاظت از اراضی دولتی 

جنوب کرمان
649،000،000

ضمانت نامه بانکی) مطابق با 
فرمت ارایه شده در اسناد( _ اصل 

فیش واریز وجه  نقد
12،970،435،716

براساس قانون کار 
سال 1399

ول
ت ا

نوب

1- موضوع مناقصه : خرید بسکتهای سرد یانگستروم نیروگاه حرارتی تبریز
2- مناقصه گزار : شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی 

http://www.Tpgmco.ir : 3- محل دریافت اسناد : سایت این شرکت به آدرس
4- محــل تســلیم پیشــنهادات : اموربازرگانــی شــرکت واقــع در تبریــز کیلومتــر 16 جــاده آذرشــهر 
– شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق آذربایجانشــرقی – تلفــن تمــاس : 34300673 ، 041-34300485-90

تذکر 1 ( هزینه مربوط به چاپ آگهی مناقصه ) نوبت اول و دوم ( بعهده برنده مناقصه خواهد بود .
تذکــر2 ( متقاضیــان میتواننــد متــن آگهــی فــوق را در ســایت http://www.Tpgmco.ir ، مرکز اطالع رســانی 

مناقصــات کشــوری و ســامانه معامــالت شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد نیروی بــرق حرارتــی مالحظــه نمایند .
سایرجزئیات و شرایط مربوط به مناقصات در اسناد مربوطه درج گردیده است .

تذکــر 3 ( کلیــه شــرکتهای دریافــت کننــده اســناد مناقصــه مــی بایســت پــس از دریافــت اســناد ، مــوارد 
را جهــت امــکان اطــالع رســانی بموقــع در خصــوص تغییــرات احتمالــی ) در اســناد مناقصــه ( و یــا ســایر 

مــوارد ، بــه امــور بازرگانــی ایــن شــرکت از طریــق شــماره تلفــن هــای فــوق کتبــا اعــالم فرماینــد .
شناسه آگهی : 841495

نوبت اول : 99/2/23 نوبت دوم : 99/2/29

2817

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 3099/3

امور بازرگانی - شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی 

نوبت دوم

مبلغ برآورد عنوان مناقصهردیف
)ریال(

مبلغ تضمین 
توضیحات)ریال(

 تکمیل ساختمان نگهبانی ومحوطه سازی مجتمع 1
فهرست بهاي سرجمع ابنیه 9/969/710/728500/000/000ادارات شهرستان البرز آسفالت ورسجآ

وتاسیسات برقی ومکانیکی سال 1399 

آموزش مجازی نمره قبولی 
نمی گیرد

کدخدایی:
قانون استخدامی معلمان 

حق التدریس تایید شد
2

5

سالهاســت معلمــان مــدارس و اســاتید دانشــگاه از ســقوط 
ــی  ــی و ب ــر علم ــوزان و دانشــجویان از نظ ــش آم ــی دان علم
انگیــزه شــدن آنهــا در مکتوبــات خــود ســخن گفتــه و از ایــن 

ــد. درد مــی نالن
ــاری  ــا و بیم ــروس کرون ــل وی ــه دلی ــر ب ــای اخی ــاه ه در م
خطرنــاک ریــوی حاصلــه تقریبــا تمــام کشــور هــا ناچــار بــه 
انتخــاب کالس هــای مجــازی و دنبــال کــردن دروس از ایــن 
ــی بایســتی  ــود و م ــاره ای نب ــه چ ــق شــدند. صــد البت طری

ــه تــدرس مجــازی انتخــاب و عمــل مــی شــد. گزین
آنچــه مســلم اســت در کالس هــای حضــوری نقــش اســتاد 
بســیار پــر رنگتــر و درگیــری بچــه هــا بــرای یادگیــری بســیار 
زیادتــر از آمــوزش مجــازی آنهــم بــرای دروس اصلــی اســت. 
آمــوزش مجــازی بــدون شــک جایگاهــی در آمــوزش هــای 
ــن  ــای حی ــوزش ه ــاه و آم ــمینارهای کوت ــدت، س ــاه م کوت
ــی  ــش خوب ــا ... نق ــزار ی ــرم اف ــک ن ــس ی ــت و تدری خدم
ــد عــرض  ــدون شــک بای ــی ب از خــود نشــان داده اســت ول
ــوزان و  ــش آم ــرای دان ــد مــدت و آنچــه ب ــم آمــوزش بلن کن
دانشــجویان گذشــت و یــا در حــال برگــزاری اســت بــه هیــج 
ــت  ــان از دس ــن زم ــال ای ــته و عم ــی الزم را نداش ــه کارای وج

رفتــه بایــد فــرض شــود.
ــی از  ــی در انتقــال کالمــی و بیان نتیجــه بازخــورد ایــن ناتوان
ســوی مــدرس و جــذب ناقــص آن از طــرف محصــل در ســال 
آینــده و همینطــور در ســالهای آینــده بطــور وضــوح مشــاهده 
خواهــد شــد. بایــد توجــه داشــت کــه دانــش آمــوزان ایــن 
یــک ســاعت را هــم مثــل دیــدن یــک فیلــم یــا یــک ویدیــو 
یــا کلیپــی در ســایت هــای مجــازی قلمــداد کــرده و خیلــی 
ــود  ــه خ ــذف آن در حافظ ــه ح ــبت ب ــا نس ــز آنه ــریع مغ س

اقــدام مــی نمایــد.
ــش  ــده از نزدیــک شــاهد هــر دو قشــر دان ــن دوران بن در ای
ــک  ــوان ی ــه عن ــودم. ب ــد ب ــن فراین ــجو در ای ــوز و دانش آم
مــدرس بــا ســی و انــدی ســال ســابقه تحــت هیــچ عنــوان 
ایــن دوران را در آمــاده ســازی علمــی جوانــان کشــور کارامــد و 
صحیــح نمــی دانــم و از نظــر حقیــر متاســفانه ایــن دوران را از 

دســت رفتــه یــا بــا کارایــی بســیار پاییــن مــی دانــم.
شــرایط یادگیــری مســتقیم )face to face( عجــب نعمتــی 
بــوده کــه فعــال از دســت رفــت. بــی خــود نیســت بســیاری 
ــم و ادب همیشــه در خدمــت و مــالزم اســتاد  ــزرگان عل از ب
و حتــی در مراتــب باالتــر خدمتگــزار اســتاد هــم مــی بودنــد. 
نحــوه صحبــت، تــون صــدا، اخــم اســتاد، مــزاح هــا و مثــل 
هــای اســتاد در میــان درس و ... حتمــا تاثیــر بســیاری در 
ــن  ــاتید ف ــدوارم اس ــه امی ــوزش کالســیک دارد، البت ــر آم ام

انس طال         1.743.210

مثقال طال     30.980.250

گرم طالی 18  7.159.192

گرم طالی 24   9.536.200

بهار آزادی      72.000.000

امامی          73.210.000

نیم       36.800.000

ربع         20.300.000

گرمی       9.920.000

دالر             170.390

یورو         184.200

درهم          42.359

لیر ترکیه           25.423

دالر استرالیا      102.848

اجرای کاوش های جدید 
در تپه هگمتانه

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
همدان از کاوش های جدید در تپه هگمتانه خبر داد.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
18 تا  31دنبال کنید

ورود بهزیستی به خرید و فروش نوزاد
 آگهی خرید و فروش نوزاد قابل پیگرد است و هم خریدار و هم فروشنده هر دو مجرم هستند

رییـس مرکـز ملـی خشکسـالی و مدیریـت بحران 
آخریـن  تشـریح  ضمـن  هواشناسـی  سـازمان 
وضعیـت خشکسـالی در ایران بر اسـاس مدل های 
خشکسـالی گفـت: تابسـتان امسـال دمـای هوا در 
 کشـور حـدود یک درجه بیـش از نرمال خواهد بود.
احـد وظیفـه با اشـاره بـه اینکه از ابتدای سـال آبی 
تاکنـون ۲۸۲ میلیمتـر بـارش در کشـور داشـتیم، 
اظهـار کـرد: ایـن میـزان حـدود ۳۰ درصـد بیشـتر 
از میانگیـن بلنـد مـدت در ایـران اسـت همچنیـن 
سـه اسـتان گیـان، مازندران و لرسـتان بیشـترین 
دریافـت  را  جـاری  آبـی  سـال  طـی  بارش هـا 

کرده انـد،

3
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لک لک ها را 
فراری ندهید

راه اندازی کارگاه بلوک زنی در 
کنــار اثر طبیعی باغ لک لک های 

دزفول این روزها به دغدغه 
اصلی دوستداران محیط زیست 
شهرستان تبدیل شده و بیم آن 

می رود که ســروصدا لک لک ها را 
فراری دهد

رونمایی از سکه های 
ضرب توس وخراسان

مدیر کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خراسان 

رضوی با اعالم برنامه های روز 
جهانی موزه ها گفت: برای اولین 

باراز سکه های ضرب توس و 
خراسان به مناسبت روز جهانی 

موزه ها رونمایی می شود.
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یادداشت  مهمان
فریبرز ناطقی الهی

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1733

دوشنبه 29 اردیبهشت 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

رییس مرکز 
ملی خشکسالی:تابستان 
امسال دمای هوا در کشور 
حدود یک درجه بیش از 
نرمال است.

تابستان 
پیش رو گرم تر از 
سال گذشته

2

3

ــط  ــه بس ــر، ب ــاه حقی ــه کوت ــن مرقوم ــد از ای بع
زوایــای مختلــف ان و نیــازی هــای اصــالح و پــر 

کــردن ایــن نقیصــه هــا بپردازنــد.
ــازی  ــوزش مج ــدر در آم ــا پ ــادر ی ــی م جایگزین
ــداوم  ــتاد ت ــم و اس ــای معل ــوازات و بج ــه م ب
همــان تفکــر خانــه اســت و فاقــد تاثیــر اســتاد 
در نــواوری و ایجــاد انگیــزه در دانــش آمــوز مــی 
باشــد. در خاتمــه امیــدوارم تحــت هــر شــرایطی 

بــرای یــک مــاه در تابســتان  حتــی شــده 
ــاتید در کالس  ــان و اس ــرده معلم ــورت فش بص
هــای حضــوری بــا شــاگران خــود مطالــب را بــه 
صــورت کامــل از نزدیــک مــرور بفرماینــد و گرنــه 
ســال تحصیلــی و ایــن تــرم دانشــجویان بنظــر 
حقیــر عمــال از دســت رفتــه بایــد قلمــداد شــود 
کــه جــای خالــی آن در ســالهای آتــی بیشــتر در 

ــد شــد. ــان خواه کشــور نمای



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم

10003432117834

سال شانزدهم | شماره پیاپی 1733 | دوشنبه 29 اردیبهشت  1399

 پیام
سیاست

ماده مربوط به عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی حذف شد
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: در آخرین بررسی کمیسیون در طرح مقابله با 
اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی ماده مربوط به عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی حذف شد.

رنا
 ای

س:
عک

ورود بهزیستی به خرید و فروش نوزاد
آگهی خرید و فروش نوزاد قابل پیگرد است و هم خریدار و هم فروشنده هر دو مجرم هستند 

مـورد   د ر  باورهـا  اخیـر  سـال های  طـی 
کرامـات انسـانی روزبـه روز رنگ باختـه و 
تاسـف بارتر آن کـه واژه فقر، منشـأ برخی 
تخلفـات شـد ه اسـت. ایـن عوامـل بـه 
کمـک عوامـل د یگـر سـبب شـد ه تـا د ر 
برهـه کنونـی زند گـی اجتماعـی، فـروش 
جنیـن و نـوزاد  رواج پیـدا کند  کـه د ر این 
میـان رد پـای زنـان کارتن خـواب، معتـاد  
بـه مواد مخد ر سـنتی و صنعتـی و قربانی 
آسـیب های اجتماعـی را مشـاهده مـی 
کنیم.سـهیال جلودارزاده، عضو کمیسـیون 
اجتماعـی مجلـس شـورای اسـالمی بـا 
اشـاره به فروش نوزاد در کشـور گفت: از 
آنجایـی که ایـن کار جرم اسـت و مخفی 
انجـام مـی شـود، آمار رسـمی در دسـت 
نداریـم مگـر اینکـه از طریـق دسـتگیری 
هـا و شـکایات انجـام گرفتـه آن را مـورد 
عـدد  یـک  بـه  تـا  دهیـم  قـرار  بررسـی 
تقریبـی برسـیم.او افـزود: بـا توجـه بـه 
شـرایط اقتصـادی نابسـامانی کـه وجـود 
دارد شـاهد خرید و فـروش نوزاد و حتی 
بچه هـای بزرگتر نیز هسـتیم.جلودارزاده 
اظهـار کـرد: دلیل خرید و فـروش کودک 
در کشـور مـا فقـر عمومی و عـدم آگاهی 
اسـت کـه بـرای رفـع ایـن مشـکل ابتـدا 

بایـد ایـن دو عامـل برطرف شـود.
ایـن نماینـده مجلـس شـورای اسـالمی 
بیـان کـرد: در هر کشـوری که فقـر وجود 
دارد خریـد و فـروش بچـه مشـاهده می 
شـود در کشـور ما هم فقـر عمومی باعث 
شـده خریـد و فـروش نـوزاد و کـودک 

افزایـش پیـدا کند.

او افـزود: در کشـورهای خارجـی سـعی 
مـی کننـد از طریـق مـدارس، مسـاجد، 
تلویزیـون، فضـای مجـازی و.... به مردم 
آمـوزش بدهنـد تا افـراد مبـادرت به این 

دسـت کارهـا نکنند.
نماینـده مـردم تهـران گفـت: بـرای مثال 
بـه گـور کـردن دخترهـا مشـکلی  زنـده 
داشـت  وجـود  اسـالم  از  قبـل  بـود کـه 
کـه از طریـق کرسـی دیـن از بیـن رفـت 
و فرهنـگ مـردم تغییـر کـرد. بنابرایـن 
اطـالع رسـانی و آمـوزش بـه مـردم یکی 
از بهتریـن کارهایی اسـت کـه نهادها باید 
انجـام دهنـد تا بـا ایـن اقدامـات مقابله 

. د شو
مجلـس  اجتماعـی  کمیسـیون  عضـو 
شـورای اسـالمی بـا اشـاره به بـرده داری 
را مـی  بنـده کسـی  نویـن عنـوان کـرد: 
شناسـم کـه کودکی را از فنالنـد خریداری 
و بـرای بـزرگ کـردن بـه تهـران آورد این 
مسـئله در تمـام جهـان رواج دارد که باید 
مراقـب بـود فرزندخواندگـی تبدیـل بـه 

بـرده داری نویـن نشـود.
او افـزود: در بحـث فرزندخواندگـی بایـد 
و  رعایـت  خاصـی  اصـول  سـری  یـک 
بـه  اسـت  سرپرسـت  بـی  کودکـی کـه 
خانـواده مطمئنی سـپرده شـود نـه اینکه 
هـر کسـی در فضـای مجازی بـه خرید و 
فروش کودک بپردازد و مشـخص نشـود 
قـرار  ای  خانـواده  چـه  در  ایـن کـودک 

اسـت بـزرگ شـود.
جلـودارزاده بـا اشـاره به اقدامـات صورت 
گرفتـه در مجلـس جهـت جلوگیـری از 
خریـد و فـروش نـوزاد گفـت: خریـد و 
فـروش کـودک جـرم شـناخته شـده و 
مجـازات دارد بنابرایـن هرگونـه خریـد و 

فـروش کـه صـورت گیـرد، خـالف قانون 
اسـت فـرد مجـازات مـی شـود.

 ورود بهزیستی به آگهی های 
خرید و فروش کودکان

معاون امور اجتماعی سـازمان بهزیسـتی 
کشـور در واکنـش بـه موضـوع خریـد و 
فـروش نـوزادان گفـت: این مـوارد از نظر 
قانونـی کامـال قابـل پیگرد اسـت. در این 
مـوارد هـم خریدار و هم فروشـنده هر دو 
مجـرم هسـتند و ممکن اسـت جـرم آنها 
حکـم »قاچـاق کـودک« را هـم داشـته 

باشد.
جمـع  در  فریـد  مسـعودی  هللا  حبیـب 
موضـوع  اینکـه  بیـان  بـا  خبرنـگاران 
از  دنیـا  جـای  همـه  در  فرزندخواندگـی 
موضوعـات بسـیار حائـز اهمیـت اسـت 
و همـه دولت هـا نظـارت خـاص و ویـژه  
دارنـد،  آن  مـورد  در  سـختی  قوانیـن  و 
مـورد  در  دولت هـا  همچنیـن  افـزود: 
اینکـه کـودک در کنار چه خانـواده ای قرار 
بعـد  حتـی  و  داشـته  نظـارت  می گیـرد 
از واگـذاری کـودک هـم نظـارت خـود را 

می دهنـد.  ادامـه 
ایـن  مسـاله  دلیـل  داد:  ادامـه  وی 
اسـت کـه وقتـی کـودک وارد خانـواده ای 
می شـود، خانـواده مذکـور بایـد صالحیت 
الزم را از همـه لحـاظ از جملـه سـالمت 
اخالقـی، روانـی، توانایی نگهـداری، عدم 
سـوء سـابقه و اعتیـاد بـه مـواد مخـدر و 
بـرای  مالـی  تمکـن  داشـتن  و  محـرک 

نگهـداری از کـودک داشـته باشـد.

واگذاری ساالنه حدود 2000 
فرزند به عنوان فرزندخوانده

معاون امور اجتماعی سـازمان بهزیسـتی 

کشـور بـا اشـاره بـه اینکـه قانـون سـال 
نسـبت  اسـالمی  شـورای  مجلـس   92
بـه قانـون سـال 53 مترقی تـر اسـت، 
اظهـار کـرد: چراکـه قانون مذکـور امکان 
فرزندخواندگـی را بیشـتر کـرده و آمـار 
و ارقـام بهزیسـتی هـم ایـن موضـوع را 
نشـان می دهـد، بـه طـوری کـه حداقل 
هرسـال بیـن 20 تـا 30 درصـد افزایش 
میـزان کودکانـی کـه بـه فرزندخواندگی 
االن  داشـته ایم.  را  شـده اند  پذیرفتـه 
هـم سـاالنه نزدیـک 1700 تـا 2000 نفـر 
سـپرده  مختلـف  خانواده هـای  بـه 

می شـوند.
ایـن  خصـوص  در  فریـد  مسـعودی 
قانـون توضیـح داد: در قانـون سـال 92 
کـه در مجلـس و آییـن نامه هـای آن 
بـه تصویـب هیئـت  در سـال 94  نیـز 

حتـی  خانواده هایـی کـه  رسـید،  دولـت 
فرزنـد دارنـد نیـز می تواننـد کودکـی را به 
فرزندخواندگـی بگیرنـد یـا اگـر کودکـی 
عـدم  امـا  باشـد  داشـته  مـادر  و  پـدر 
احـراز  قاضـی  بـرای  والدیـن  صالحیـت 
شـود مـی تواننـد بـا اعـالم حکـم سـلب 
حضانـت کودک را به عنـوان فرزندخوانده 

بـه خانـواده دیگـری بدهنـد.

استقبال مردم از پذیرفتن 
فرزندخواندگی کودکان دارای 

بیماری خاص 
وی بـا بیـان اینکـه در قانـون قبلـی فقط 
کودک با سـن زیر 12 سـال می توانسـت 
شـود،  پذیرفتـه  فرزندخواندگـی  بـه 
تصریـح کـرد: امـا در قانـون جدیـد تا 16 
سـالگی ایـن امکان وجود دارد. اسـتقبال 
بـوده  زیـاد  نیـز  ایـن موضـوع  از  مـردم 
بـه طوریکـه طـی سـال  گذشـته نزدیـک 
160 کـودک دارای بیمـاری خـاص را بـه 
فرزندخواندگـی قبـول کردنـد. همچنیـن 
130 کـودک دختـر نیـز زنان مجـرد باالی 

زیـر بـه فرزندخواندگـی پذیرفتنـد.

پیگیری قانونی خرید و فروش 
کودکان

معاون امور اجتماعی سـازمان بهزیسـتی 
کشـور ادامـه داد:  اخیرا مـواردی در مورد 
فـروش کـودک و نـوزاد مطـرح می شـود 
کـه بایـد گفت ایـن مـوارد از نظـر قانونی 
کامـال قابـل پیگـرد اسـت. هم کسـی که 
خریـدار و هم کسـی که فروشـنده اسـت 
هـر دو مجـرم هسـتند و ممکـن اسـت 
حکـم قاچـاق کودک هم داشـته باشـد. 
مسـعودی فریـد با بیـان اینکه جلسـات 
متعـددی بـا پلیـس فتـا، قـوه قضاییـه 
تـا برخـورد  برگـزار کردیـم  و دادسـتانی 
را  کودکـی  کـه  کسـانی  بـا  قاطعـی 
می فروشـند یـا می خرنـد انجـام شـود، 

تصریـح کـرد: نکتـه دیگر هم این اسـت 
کـه فراینـد فرزندخواندگی بایـد فرآیندی 
مشـخص باشـد. اغلب کسـانی کـه اقدام 
می کننـد  فـروش کـودک  و  خریـد  بـه 
کسـانی هسـتند کـه شـرایط و صالحیت 

ندارنـد. را  الزم 
بـا  تطبیقـی  مطالعـه  بـه  ادامـه  در  وی 
بیش از 10 کشـور دنیا از سـوی بهزیستی 
اشـاره  فرزندخواندگـی  فراینـد  مـورد  در 
مطالعـه  ایـن  براسـاس  و گفـت:  کـرد 
از کشـورها  متوجـه شـدیم در بسـیاری 
بـه  نسـبت  سـختگیرانه تری  مقـررات 
فرزندخواندگـی وجـود دارد. بـرای مثـل 
در برخی کشـورها حتی بررسـی می شـود 
بـه  را  مالیات هایـش  خانـواده  آیـا  کـه 
موقـع داده اسـت یـا نـه؟ ، آیـا اینکـه 
خانـواده قانـون گریـز یـا قانـون پذیـری 
اسـت؟ این مـوارد در کنـار صالحیت های 
اولیـه ماننـد شـغل و صالحیـت و... در 
ایـن کشـورها بررسـی می شـود و حتـی 
نظارتهـای بعـد از فرزندخواندگـی بسـیار 
الزم  مـوارد  در  تـا  اسـت  سـختگیرانه 

کـودک را پـس بگیرنـد. 
معاون امور اجتماعی سـازمان بهزیسـتی 
کشـور دربـاره اینکـه چـرا اکثـر نظارت ها 
انجـام می شـود  فرزندخواندگـی  از  بعـد 
نیـز توضیـح داد: دلیل ایـن موضوع این 
اسـت کـه اگـر کودکـی را بـا بـی توجهـی 
بـه یـک خانـواده بدهیـم آسـیب روحـی 
لطمـات  کـه  می شـود  وارد  کـودک  بـه 

دارد. پایـداری 

گیر افتادن خریدار کودک 
هنگام اخذ شناسنامه 

مسـعودی فریـد در ادامـه بـا اشـاره بـه 
اینکـه بنابرایـن اگـر سـازمان بهزیسـتی 
خصـوص  ایـن  در  آگهـی  یـا  تبلیـغ 
مشـاهده کنـد خودش به سـرعت تماس 
مـی گیـرد، چرا که بسـیاری مواقـع تبلیغ 

غیرواقعـی اسـت و در عیـن حـال ایـن 
دادسـتانی  و  فتـا  پلیـس  بـه  را  مـوارد 
اطـالع می دهـد، هشـدار داد: ایـن افـراد 
اگـر واسـطه باشـند جـرم آنهـا چندیـن 
قاچـاق  بـارز  نمونـه  چـون  اسـت  برابـر 
کـودک اسـت و در قوانیـن مـا در ایـن 
خصـوص مجـازات سـختی دیـده شـده 
سـهیم  قاچـاق  در  هـم  خریـدار  اسـت. 
اسـت. بعضـی از افـراد اقدام بـه این کار 
مـی کننـد و در مرحلـه اخـذ شناسـنامه 
بـا مشـکل روبـرو مـی شـوند چـرا کـه 
دسـتگاه قضایـی در ایـن مرحلـه آنهـا را 

می کنـد. برخـورد  و  شناسـایی کـرده 
همـه  از  داد:  ادامـه  فریـد  مسـعودی 
شـهروندان می خواهیـم تا اگر بـا موردی 
رو  بـه  رو  نـوزاد  و  کـودک  فـروش  از 
شـدند بـه سـرعت آن را بـه قـوه قضاییه 
دهنـد.  گـزارش  انتظامـی  محاکـم  و 
بهزیسـتی  اطـالع  صـورت  در  همچنیـن 
خواهنـد کـرد.  پیگیـری  مـا  همـکاران 

راه اندازی سامانه
 فرزندخواندگی برای طی شدن 

روند فرزندخواندگی 
ایجـاد  بـرای  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
و  فرزندخواندگـی  حـوزه  در  شـفافیت 
دسترسـی آسـانتر مردم و قابل رهگیری 
سـامانه  پرونده هـا  شـدن  نظـارت  و 
فرزندخواندگـی راه انـدازی شـده اسـت، 
اظهـار کـرد: هرکسـی کـه در این سـامانه 
ثبـت نـام کند از قوانین اطـالع کامل پیدا 
کـرده و بایـد آن را اعـالم کنـد. دوم اینکه 
فـرد می دانـد در ایـن فراینـد بایـد چـه 
قـدر حـدودا صبـر کنـد تـا نوبـت بـه وی 
برسـد، چـرا کـه وقتـی ثبـت نـام نهایـی 
انجـام شـود جای فرد در صف مشـخص 
شـده و ابهامـات در این خصـوص از بین 
مـی رود تـا اعتمـاد بیشـتری بیـن مردم 

انجـام شـود.

معـاون اول رئیـس جمهـور با بیـان اینکه 
امـروز مدرسـه و دانشـگاه بـه درون تلفـن 
همـراه رفته اسـت، گفـت: لنگـرگاه تحقق 
پسـاکرونا  دوران  بـرای  الزم  برنامه هـای 
وزارت ارتباطـات و فناوری اطالعات اسـت.
اسـحاق جهانگیـری معـاون اول رئیـس 
جمهـور پیـش از ظهـر روز )یکشـنبه( در 
جلسـه بـا مدیـران ارشـد وزارت ارتباطـات 
ایـن  محـل  در  اطالعـات کـه  فنـاوری  و 
وزارتخانه انجام شـد بـا تبریک روز جهانی 

ارتباطـات و آرزوی قبولـی طاعـات همگان 
در مـاه مبـارک رمضـان بـه ویـژه در ایـام 
امیـدوارم  داشـت:  اظهـار  قـدر،  شـبهای 
بـه برکـت ایـن ایـام همـه مشـکالت و به 
از پیـش روی  بیمـاری کرونـا  خصـوص 
شـود.جهانگیری  برداشـته  ایـران  ملـت 
خاطرنشـان کرد: همه برنامه های توسـعه 
ای و امـور جاری کشـور امـروز تحت تأثیر 
کرونـا قـرار گرفتـه و بـه عبارتـی کرونـا به 
قطـب نمـای اصلـی سیاسـت گـذاری و 

مدیریـت کشـور تبدیـل شـده اسـت چـرا 
کـه در ایـام شـیوع ایـن بیماری عـالوه بر 
توجـه جـدی بـه سـالمت مـردم بایـد در 
سـایر بخش هـا از جمله حـوزه اقتصادی، 
تعـادل ایجـاد کنیـم. جهانگیـری در ادامه 
بـا اشـاره بـه ارائـه آمـوزش هـا بـه دانش 
طریـق  از  دانشـجویان کشـور  و  آمـوزان 
فضـای مجـازی در ایـام کرونـا، گفـت: در 
شـرایطی کـه هرگونـه تجمـع ممنـوع بود، 
بـه جهت آنکـه موضوع آمـوزش موضوعی 
تعطیـل پذیـر نیسـت، اسـتفاده از فضای 
مجـازی در ایـن مقطـع فرصتـی را فراهم 
کـرد تا هر خانه ای به مدرسـه و دانشـگاه 

شـود. تبدیل 

تکمیل دولت الکترونیک از 
نیازهای کشور است

احکام رتبه بندی معلمان نیازمند 
مصوبه دولت است

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: احــکام رتبه بنــدی معلمــان نیازمنــد مصوبــه 
دولــت اســت و آمــوزش و پــرورش پیگیــری الزم را بــرای تصویــب این مصوبه 
ــن نشســت  ــی یکشــنبه در اولی ــد داد.محســن حاجــی میرزای ــام خواه انج
خبــری خــود در ســال جدیــد اظهــار داشــت:  درخصــوص رتبــه بنــدی معلمان 
برداشــتی در ســازمان برنامــه و بودجــه وجــود داشــت کــه نیــازی بــه مصوبــه 
دولــت نیســت، امــا  نظــر آمــوزش و پــرورش و ســازمان هــای اســتخدامی 
ایــن اســت کــه نیــاز بــه مصوبــه دولــت اســت.وی افــزود:  آمــوزش و پــرورش 
پیگیــری الزم را بــرای تصویــب مصوبــه از ســوی دولــت بــرای احــکام رتبــه 
بنــدی معلمــان انجــام مــی دهــد. وزیــر آمــوزش و پــرورش در ادامــه گفــت: 
رتبــه بنــدی معلمــان بــه ترمیــم نیــاز دارد. از ایــن رو بــرای اجــرای یــک فــوق 
ــی  ــه در یک ــه ک ــی صــورت گرفت ــن قشــر رایزنی های ــرای ای ــاده شــغلی ب الع
ــاره  ــی درب ــج آن مشــخص مــی شــود. حاجــی میرزای ــده نتای ــه آین دو هفت
ــطه  ــده بواس ــود آم ــران بوج ــرد: بح ــان ک ــز خاطرنش ــدارس نی ــایی م بازگش
کرونــا حوزه هــای اقتصــادی، آموزشــی و فرهنگــی را بــه شــدت تحــت تاثیــر 
خــود قــرار داده اســت. تعطیلــی هــای  طوالنــی در ایــن شــرایط ســبب شــد 

مجموعــه تدابیــر  الزم بــرای اســتمرار آمــوزش بــکار گرفتــه شــود.

ته
نک

بـا  عضـو کمیسـیون اجتماعـی مجلـس شـورای اسـالمی 
اشـاره بـه بـرده داری نویـن عنوان کـرد: بنده کسـی را می 
شناسـم کـه کودکـی را از فنالنـد خریـداری و بـرای بـزرگ 
کـردن بـه تهـران آورد ایـن مسـئله در تمـام جهـان رواج 
دارد کـه بایـد مراقـب بـود فرزندخواندگـی تبدیل بـه برده 

داری نویـن نشـود.
سـری  یـک  بایـد  فرزندخواندگـی  بحـث  در  افـزود:  او 
اصـول خاصـی رعایـت و کودکـی کـه بی سرپرسـت اسـت 
بـه خانـواده مطمئنـی سـپرده شـود نـه اینکـه هـر کسـی 
در فضـای مجـازی بـه خریـد و فـروش کـودک بپـردازد و 
مشـخص نشـود این کـودک در چـه خانواده ای قرار اسـت 

شـود. بزرگ 
در  گرفتـه  صـورت  اقدامـات  بـه  اشـاره  بـا  جلـودارزاده 
مجلـس جهـت جلوگیـری از خریـد و فـروش نـوزاد گفت: 
خریـد و فـروش کـودک جـرم شـناخته شـده و مجـازات 
دارد بنابرایـن هرگونـه خریـد و فـروش کـه صـورت گیـرد، 

خـالف قانـون اسـت فـرد مجـازات مـی شـود.

گزارش
 پیام ما

سیاستسالمت

رهبر انقالب، سخنران ویژه روز قدسدرگیری با کووید ۱9 طی ۲4 ماه آینده
وزیــر بهداشــت گفــت: درگیــری 
ــا  ــا طــی 18 ت ــا ویــروس کرون ب
24 مــاه آینــده ادامــه دارد و 
ــد  ــان مانن بســیاری از رفتارهایم
ــد. ــر کن ــد تغیی ــی و... بای ــای خانوادگ ــات ه ســفر و مالق
ایــرج حریرچــی در ارتبــاط ویدئــو کنفرانســی با خبرنــگاران، 
ــاره اقدامــات انجــام شــده و همچنیــن تدابیــر پیــش  درب
ــا در کشــور،  ــروس کرون ــرل وی ــه کنت ــی شــده در زمین بین
ــد  ــم تاکی ــه مه ــه دو نکت ــری ب ــم رهب ــام معظ ــت: مق گف
داشــتند کــه اولیــن آن اهمیــت دادن بــه شــبکه های 
ــاره  ــن ب ــان در ای ــود. ایش ــور ب ــی کش ــتی و درمان بهداش
گفتنــد شــبکه بهداشــتی و درمانــی بســیار مهــم اســت و 

ــد در  ــرر می گوین ــد و مک ــدس می زنن ــه ح ــور ک ــر آنط اگ
ــن  ــروس را داشــته باشــیم، ای ــن وی ــد ای ــه ای بازتولی بره
شــبکه می توانــد در مقابلــه بــا ایــن ویــروس مؤثــر باشــد.
وی افــزود: متأســفانه ایــن ســخنان بســیار مهــم و کلیــدی 
در مــورد شــبکه بهداشــتی و درمانــی و اهمیــت آن بــا 
توجــه بــه کثــرت اخبــار کرونــا، پوشــش مناســب خبــری 
پیــدا نکــرد و بایــد نکاتــی را در ایــن زمینــه مطــرح کنــم؛ 
ــران،  ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــتی و درمان ــبکه بهداش ش
بســتر بســیار مناســبی بــرای دسترســی عمــوم مــردم بــه 
مراقبت هــای ســالمت بــوده و تقویــت آن می توانــد ســهم 
بســزایی در بهبــود شــاخص های ســالمت مــردم ایفــا کنــد.

شـــورای  مقـــام  قائـــم   
هماهنگـــی تبلیغـــات اســـالمی 
ـــالب  ـــم انق ـــر معظ ـــت: رهب گف
ـــژه روز  ـــخنران وی ـــالمی س اس

ــتند. ــال هسـ ــدس امسـ قـ
نصـــرت هللا لطفـــی قائم مقـــام شـــورای هماهنگـــی 
تبلیغـــات اســـالمی بـــا اشـــاره بـــه برنامه هـــای 
ــال  ــت: در سـ ــال، گفـ ــی امسـ ــی روز قدسـ راهپیمایـ
و  کرونـــا  ویـــروس  شـــیوع  به دلیـــل  جدیـــد 
محدودیت هـــای ناشـــی از ایـــن بیمـــاری، امـــکان 
ـــم  ـــن مراس ـــترده ای ـــته و گس ـــم شایس ـــزاری مراس برگ
نخواهـــد بـــود. وی افـــزود: لکـــن به دلیـــل ضـــرورت 

ـــه  ـــژه برنام ـــدس، وی ـــم روز ق ـــتن مراس ـــده نگه داش زن
اســـتثنایی خواهیـــم داشـــت کـــه مقـــام معظـــم 
ــارک  ــاه مبـ ــه مـ ــه، آخریـــن جمعـ رهبـــری روز جمعـ
رمضـــان )روز قـــدس( بـــا امـــت اســـالم ســـخن 
ــبکه های  ــده از شـ ــورت زنـ ــه به صـ ــد گفـــت کـ خواهنـ
ـــش  ـــی پخ ـــی و بین الملل ـــی داخل ـــی و تلویزیون رادیوی

. د می شـــو
ــات  ــازمان تبلغیـ ــی سـ ــورای هماهنگـ ــام شـ قائم مقـ
ـــره  ـــدف به ـــا ه ـــن ب ـــرد: بنابرای ـــان ک ـــالمی خاطرنش اس
ـــچ  ـــالب، هی ـــر معظـــم انق ـــری از فرمایشـــات رهب حداکث
برنامـــه ای در هیـــچ جـــای کشـــور تحـــت عنـــوان روز 

ـــت. ـــم داش ـــدس نخواهی ق

دو عامل فقر و عدم آگاهی سبب شده که برخی اقدام به فروش فرزندان خود بکنند

نماینـده مـردم سـاری در مجلـس بـا تاکیـد بر اینکه شـکار 
و تیرانـدازی نـه تنهـا در شـمال بلکـه در کشـور بایـد ممنوع 
شـود بـر ضـرورت افزایـش مجازات صیـد و شـکار غیرمجاز 
تاکیـد کرد.علـی اصغر یوسـف نژاد  در گفـت و گو با خبرنگار 
خبرگـزاری خانـه ملـت، بـا ابـراز خرسـندی از ممنوعیـت 5 
سـاله شـکار و تیراندازی در جنگل های شـمال، گفت: نظارت 
بـر شـکار در کنـار ممنوعیـت شـکار بایـد افزایش یابـد البته 
از ممنوعیـت شـکار نـه تنهـا در شـمال کشـور بلکه در کشـور 
اسـتقبال می کنیـم و بـه طور حتم ایـن مهم باید در دسـتور 
کار قرار گیرد زیرا نسـل بسـیاری از پرندگان و حیات وحش 
بـه دلیـل صیـد و شـکار بی رویـه در معـرض انقراض اسـت.

اجرایـی  »دسـتورالعمل  بخشـنامه  رئیس جمهـوری  معـاون 
مـواد 91 و 9٢ قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری« بـا موضوع 
سـالمت اداری و ممنوعیت اخذ رشـوه و سوءاسـتفاده از مقام 
اداری و همچنیـن لـزوم نظـارت و کنتـرل بر کارمندان از سـوی 
مدیـران را بـرای اجـرا بـه دسـتگاه های اجرایـی ابـالغ کردبـه 
گـزارش روز یکشـنبه پایـگاه اطالع رسـانی دولـت، »جمشـید 
انصـاری« رئیـس سـازمان اداری و اسـتخدامی بـرای تحقـق 
بنـد »24« سیاسـت های کلی نظـام اداری ابالغـی رهبر معظم 
انقـالب، اجـرای برنامه هفتم و هشـتم از دومیـن برنامه جامع 
اصـالح نظـام اداری را بـرای اجـرا ابالغ کرد.این دسـتورالعمل با 
عنایـت بـه تدابیـر دولـت و تأکیـد رییـس  جمهـوری مبنـی بر 
اسـتفاده از تمامـی ظرفیت هـای قانونـی در برخـورد همه جانبه 
و قاطـع بـا مفاسـد اداری و باتوجـه به تجارب حاصـل از اجرای 
دسـتورالعمل مذکـور در سـال های گذشـته و کسـب نظرهـا و 
پیشـنهادهای دسـتگاه های اجرایی ذی ربط بازنگـری و تدوین 
شـده است.براسـاس ایـن بخشـنامه، ضـروری اسـت تمامـی 
دسـتگاه های اجرایی مشـمول و اسـتانداران ضمن اهتمام ویژه 
در اجـرای صحیـح و مؤثـر مـواد )91( و )92( قانـون مدیریـت 
خدمات کشـوری و این دسـتورالعمل، گزارش جامـع اجرای آن 
را مطابـق سـازِکار تعیین شـده به سـازمان اداری و اسـتخدامی 

کشـور ارسـال کنند.

سـخنگوی شـورای نگهبـان از تأییـد قانـون تعییـن تکلیف 
اسـتخدامی معلمـان حـق التدریـس و آموزشـیاران نهضت 

سـوادآموزی در ایـن شـورا خبـر داد.
بـه گـزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسـیما، سـخنگوی 
شـورای نگهبـان از تأییـد قانـون تعیین تکلیف اسـتخدامی 
معلمـان حـق التدریس و آموزشـیاران نهضت سـوادآموزی 

در ایـن شـورا خبر داد.
عباسـعلی کدخدایـی بـا تبییـن جزئیات ایـن مصوبه گفت: 
طـرح استفسـاریه قانون الحـاق یک ماده بـه قانون تعیین 
تکلیـف اسـتخدامی معلمـان حـق التدریس و آموزشـیاران 
نهضـت سـوادآموزی یکی دو نوبت میان مجلس و شـورای 
نگهبـان در رفـت و آمـد بود که در نهایت بـا ایجاد اصالحاتی 
در آن، اعضـای شـورای نگهبـان آن را مغایر با موازین شـرع 

و قانون اساسـی نشناختند.

پـس از گذشـت 88 روز از شـیوع کرونـا در کشـور بـر اسـاس 
اعـالم وزارت بهداشـت 120198 نفـر بـه ایـن بیمـاری مبتـال 
شـده اند کـه از ایـن تعـداد 6988 نفـر فـوت شـده و 94464 
نفـر بهبـود یافته انـد. پـس از گذشـت 88 روز از شـیوع کرونـا 
در کشـور بـر اسـاس اعـالم وزارت بهداشـت 120198 نفر به این 
بیمـاری مبتـال شـده اند که از این تعـداد 6988 نفر فوت شـده 
و 94464 نفر بهبود یافته اند.براسـاس اعالم سـتاد ملی مقابله 
بـا کرونـا نمـاز عیـد سـعید فطـر در تمامی مسـاجد شـهرهای 
کشـور برگـزار می شـود. »سـعید نمکـی« وزیـر بهداشـت نیز با 
اعـالم اینکـه 218 شـهر در وضعیـت سـفید قـرار دارنـد، نحـوه 
برگـزاری نمـاز عیـد فطـر در سراسـر کشـور را تشـریح کـرد. 
همچنین »حسـین قاسـمی« دبیـر کمیته اجتماعـی انتظامی 
سـتاد ملـی مدیریـت کرونـا گفـت هنـوز بـرای ورزش شـنا 

تصمیمـی گرفته نشـده اسـت.

شکار در کشور ممنوع شود

ابالغ بخشنامه سالمت اداری 
به دستگاه های اجرایی

قانون استخدامی معلمان 
حق التدریس تایید شد

120198 مبتال و 6988 
فوتی کرونا
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تاالبپرنده

آغاز تخم گذاری پرندگان در تاالب بین المللی هامونلک لک ها را فراری ندهید!

ـــر  ـــار اث ـــی در کن ـــوک زن ـــدازی کارگاه بل راه ان
ـــن  ـــول ای ـــک هـــای دزف ـــک ل ـــاغ ل طبیعـــی ب
ــتداران  ــی دوسـ ــه اصلـ ــه دغدغـ ــا بـ روزهـ
ـــل شـــده و  ـــط زیســـت شهرســـتان تبدی محی
ـــزارش  ـــه گ ـــراری دهد.ب ـــا را ف ـــک ه ـــک ل ـــروصدا ل ـــه س ـــی رود ک ـــم آن م بی
ـــه لـــک لـــک هـــا واقـــع در مســـیر روســـتای بـــن جعفـــر  ـــاغ موســـوم ب ـــا ب ایرن
ـــر روی  ـــه ب ـــوده ک ـــک ب ـــک ل ـــا ل ـــت 10 ه ـــل زیس ـــت مح ـــالها اس ـــول س دزف
درختـــان خشـــک آن النـــه کـــرده اند.همـــواره بـــر ســـر نحـــوه نگهـــداری و 
ـــخصی  ـــی، ش ـــکل اصل ـــوده و مش ـــث ب ـــی بح ـــر طبیع ـــن اث ـــت از ای محافظ
ـــی در  ـــوک زن ـــک کارگاه بل ـــدازی ی ـــوان شـــده اســـت.اخیرا راه ان ـــاغ عن ـــودن ب ب
ـــت  ـــن اس ـــه ممک ـــرده ک ـــاد ک ـــی را ایج ـــن نگران ـــا ای ـــک ه ـــک ل ـــاغ ل ـــوار ب ج
ـــک  ـــک ل ـــدن ل ـــراری ش ـــث ف ـــی باع ـــوک زن ـــای بل ـــتگاه ه ـــروصدای دس س
ـــول  ـــتان دزف ـــت شهرس ـــط زیس ـــت محی ـــود.رئیس اداره حفاظ ـــاغ ش ـــا از ب ه
ـــاده  ـــع در ج ـــا واق ـــک ه ـــک ل ـــاغ ل ـــت: ب ـــا گف ـــگار ایرن ـــه خبرن ـــاره ب ـــن ب در ای
ـــا  ـــتگاه ه ـــی از زیس ـــوان یک ـــه عن ـــش ب ـــا پی ـــال ه ـــر از س ـــن جعف ـــد ب محم

ـــی رود  ـــمار م ـــه ش ـــک ب ـــک ل ـــمند ل ـــه ارزش ـــذاری گون ـــه گ ـــای الن ـــل ه و مح
ـــوردار  ـــژه ای برخ ـــت وی ـــداری آن از اهمی ـــظ و نگه ـــل حف ـــن دلی ـــه همی و ب

ـــت. اس
ـــا دارای  ـــک ه ـــک ل ـــاغ ل ـــه ب ـــان اینک ـــا بی ـــر ب ـــی گ ـــتاد چین ـــی اس مصطف
مالکیـــت خصوصـــی اســـت، افـــزود: بـــا توجـــه بـــه فـــوت شـــدن مالـــک، 
ـــی  ـــکان معرف ـــذا ام ـــت ل ـــی اس ـــراد حقیق ـــه و اف ـــت ورث ـــاغ در دس ـــون ب اکن
ـــت  ـــط زیس ـــت محی ـــازمان حفاظ ـــت س ـــت مدیری ـــق تح ـــوان مناط ـــه عن آن ب
ـــه اختـــالف  ـــا توجـــه ب ـــدارد.وی بیـــان کـــرد: در ســـال هـــای گذشـــته، ب وجـــود ن
ـــاغ از دادگاه تقاضـــای  ـــن ب ـــه ای ـــب و آســـیب رســـاندن ب ـــکان تخری ـــه و ام ورث
ـــدن  ـــخص ش ـــس از مش ـــب و پ ـــم دادگاه پلم ـــق حک ـــه طب ـــد ک ـــیدگی ش رس
مالـــک، فـــک پلمـــب شـــد. رییـــس اداره حفاظـــت محیـــط زیســـت دزفـــول بـــا 
ـــازمان  ـــده س ـــات برعه ـــاورزی و باغ ـــی کش ـــری اراض ـــر کارب ـــه تغیی ـــان اینک بی
ـــن  ـــوس در ای ـــت آکالیپت ـــدادی درخ ـــه داد: تع ـــت، ادام ـــت نیس ـــط زیس محی
ـــا ســـاخته شـــده کـــه  ـــر روی آنه ـــاغ وجـــود دارد کـــه آشـــیانه لـــک لـــک هـــا ب ب

ـــت. ـــده اس ـــش نیام ـــا پی ـــرای آنه ـــکلی ب ـــد مش ـــن بازدی ـــق آخری طب

ـــدگان بومـــی  ـــه پرن ـــا نغم ـــی ب صـــدای زندگ
ـــی  ـــن الملل ـــاالب بی ـــر در ت ـــر باردیگ و مهاج
ــا  ــک بـ ــد و اینـ ــداز شـ ــون طنین انـ هامـ
آغـــاز فصـــل تخم گـــذاری ایـــن پرنـــدگان 
در نیزارهـــا و علـــف زارهـــای حاشـــیه تـــاالب شـــور و نشـــاط و جنـــب و 
ـــت  ـــط زیس ـــت محی ـــرکل حفاظ ـــت. مدی ـــته اس ـــه بازگش ـــه منطق ـــوش ب ج
ـــت:  ـــار داش ـــا اظه ـــگار ایرن ـــا خبرن ـــو ب ـــتان در گفت وگ ـــتان و بلوچس سیس
ـــا و  ـــه ورود ســـیالب ه ـــا توجـــه ب ـــون ب ـــاالب هام ـــدگان بومـــی در ت آوای پرن
ـــن  ـــانده و ای ـــه کش ـــه منطق ـــز ب ـــر را نی ـــدگان مهاج ـــه پرن ـــای منطق روان آبه
ـــون  ـــاالب هام ـــای ت ـــای احی ـــه ه ـــودن برنام ـــش ب ـــه بخ ـــای نتیج ـــه معن ب
اســـت.وحید پورمـــردان گفـــت: برخـــی از ایـــن گونـــه هـــا بـــه صـــورت 
ـــاالب  ـــه ت ـــل ب ـــد مث ـــل تولی ـــدن فص ـــرای گذران ـــی ب ـــوری و برخ ـــر عب مهاج
ـــوع زیســـتی  ـــد کـــه ایـــن امـــر موجـــب ایجـــاد تن هامـــون مهاجـــرت مـــی کنن

ـــود. ـــی ش ـــوژی م ـــه اکول ـــن پهن ـــاوت در ای ـــدازی متف ـــم ان و چش
ـــاالب  ـــا در ت ـــذاری آنه ـــم گ ـــا و تخ ـــه ه ـــدگان، الن ـــاهده پرن ـــزود: مش وی اف

ـــاالب  ـــن ت ـــوری در ای ـــه هـــای جان ـــات مجـــدد گون ـــد بخـــش حی هامـــون نوی
اســـت.مدیرکل حفاظـــت محیـــط زیســـت سیســـتان و بلوچســـتان بیـــان کـــرد: 
ـــا، چنگـــر معمولـــی، چنگـــر  ـــه هایـــی ماننـــد پرســـتوی دریایـــی، چـــوب پ گون
نـــوک ســـرخ، حواصیـــل، کاکائـــی، بوتیمـــار و فالمینگـــو در هامـــون هیرمنـــد و 
ـــا و چشـــم  ـــوه هـــای زیب ـــه جل در بخـــش هایـــی از هامـــون ســـابوری از جمل
ـــا  ـــات ه ـــات، عملی ـــه داد: مطالع ـــاالب اســـت.وی ادام ـــای ت ـــن روزه ـــواز ای ن
و پـــروژه هـــای بســـیاری بـــه منظـــور انتقـــال بیشـــتر آب بـــه بســـتر و کانـــون 
ـــروز  ـــه نتیجـــه آن را ام ـــه ک ـــون صـــورت گرفت ـــاالب هام ـــار ت ـــرد و غب هـــای گ
ـــم  ـــی بینی ـــا م ـــذاری آنه ـــم گ ـــل تخ ـــروع فص ـــدگان و ش ـــت پرن ـــا بازگش ب
ـــش  ـــه بخ ـــانگر نتیج ـــد، نش ـــرم خداون ـــف و ک ـــد از لط ـــاله بع ـــن مس ـــه ای ک
ـــای تدریجـــی  ـــر رســـیدن احی ـــه ثم ـــته و ب ـــای گذش ـــاه ه ـــات م ـــودن زحم ب
ـــردی در  ـــر و کارب ـــات موث ـــات و تصمیم ـــای مطالع ـــر مبن ـــون ب ـــاالب هام ت
ـــد  ـــی دیگـــر مانن ـــی، همراهـــی و همســـویی دســـتگاه هـــای متول ـــار همدل کن
مجموعـــه اســـتانداری، شـــرکت آب منطقـــه ای و ســـایر دســـتگاه هـــای 

ـــد اســـت. ـــه هیرمن ـــون و رودخان ـــاالب هام ـــدرکار ت دســـت ان

 پیام
 زیست

هشدار سازمان هواشناسی نسبت به رگبار باران و وزش باد شدید
سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد نسبت به رگبار باران و وزش باد شدید در برخی استان ها تا سه شنبه )30 اردیبهشت 

ماه( خبر داد.

عضـو هیئـت رئیسـه شـورای اسـالمی شـهر تهـران گفـت: 
دسـتگاه زبالـه سـوز کـه در پـی همـدردی کشـور چیـن در 
موضـوع کرونـا بـه شـهر تهـران اهـدا شـده اسـت، پـس از 

تحویـل در آرادکـوه مسـتقر مـی شـود.
»زهـرا نـژاد بهـرام« روز شـنبه در گفـت و گو با خبرنـگار ایرنا 
اظهـار داشـت: دسـتگاه زبالـه سـوز امـروز یـا فـردا از طریـق 
بنـدر شـهید رجایـی وارد کشـور می شـود و همکاران سـازمان 
مدیریت پسـماند شـهرداری تهـران به بندرعباس سـفر کرده 

انـد تـا این دسـتگاه را تحویـل بگیرند.
نژادبهـرام ادامـه داد: اسـناد مربوط به معافیت این دسـتگاه 
از پرداخـت مالیـات و همچنیـن اسـنادی کـه مشـخص می 
کنـد ایـن دسـتگاه متعلـق به شـهرداری تهران اسـت، ارائه و 
دسـتگاه زباله سـوز از سـوی گمرک تحویل همکاران سازمان 

پسـماند شـهرداری تهران می شود.
عضو شـورای شـهر تهران خاطرنشـان کرد: این دستگاه پس 
از جانمایـی در آرادکـوه روزانـه 10 تن پسـماند بیمارسـتانی را 

گندزدایـی و بـی خطرسـازی می کند.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه ایـن دسـتگاه زباله سـوز اختصاص 
به شـهر تهـران دارد، اظهار داشـت: در صورتی که اسـتان های 
بایـد  باشـند  داشـته  سـوز  زبالـه  دسـتگاه  بـه  نیـاز  دیگـر 
درخواسـت خـود را از طریـق مراجـع مربوطـه به کشـور چین 
اعـالم کنند.عضـو هیئـت رئیسـه شـورای شـهر تهـران افزود: 
اهـدای ایـن دسـتگاه زبالـه سـوز از سـوی شـهرداری پکـن 
بـه تهـران نشـان دهنده دیپلماسـی شـهری میان دو کشـور 
اسـت. بـه گـزارش ایرنـا پیـش از ایـن »زهـرا نـژاد بهـرام« 
سرنوشـت  دربـاره  تهـران  شـهر  اسـالمی  شـورای  عضـو 
نامشـخص دسـتگاه زبالـه سـوز چینـی اهدایی به تهـران در 
صحـن شـورای شـهر تذکـر داده بـود. بر اسـاس اعـالم اداره 
محیـط زیسـت انسـانی اسـتان تهـران، بـا توجـه به شـیوع 
کرونـا و افزایـش تعـداد مراجعه کننـدگان و افـراد بسـتری 
شـده در بیمارسـتان ها در فروردین ماه امسـال میزان زباله 

هـای بیمارسـتانی بیـن 80 تـا 110 تـن در روز متغیـر شـد.

سوژه دستگاه 
زباله سوز چینی 

به آرادکوه می رود

تابستان پیش رو گرم تر از سال گذشته

بارش های موسمی در کشور از اواخر خرداد آغاز می شود

و  خشکســالی  ملــی  مرکــز  رییــس 
مدیریــت بحــران ســازمان هواشناســی 
وضعیــت  آخریــن  تشــریح  ضمــن 
اســاس  بــر  ایــران  در  خشکســالی 
گفــت:  خشکســالی  مدل هــای 
تابســتان امســال دمــای هــوا در کشــور 
حــدود یــک درجــه بیــش از نرمــال 

خواهــد بــود.
ــا ایســنا  احــد وظیفــه در گفــت و گــو ب
ــال  ــدای س ــه از ابت ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
آبــی تاکنــون 282 میلیمتــر بــارش 
ــن  ــرد: ای ــار ک ــتیم، اظه ــور داش در کش

بیشــتر  درصــد   30 حــدود  میــزان 
ایــران  در  مــدت  بلنــد  میانگیــن  از 
ــالن،  ــتان گی ــه اس ــن س ــت همچنی اس
بیشــترین  لرســتان  و  مازنــدران 
جــاری  آبــی  ســال  طــی  بارش هــا 
طوری کــه  بــه  دریافــت کرده انــد،  را 
در  میلیمتــر،   811 حــدود  گیــالن  در 
ــتان  ــر و در لرس ــدران 663 میلیمت مازن
بــارش داشــتیم. وی  582 میلیمتــر 
ادامــه داد: اســتان هرمــزگان از ابتــدای 
ــون بیشــترین  ــاری تاکن ــی ج ســال آب
درصــد افزایــش بــارش نســبت بــه 
ــته  ــود را داش ــدت خ ــد م ــن بلن میانگی
ایــن اســتان بارش هــا نســبت  و در 
بــه نرمــال 231 میلیمتــر بیشــتر شــده 

درصــد   140 حــدود  بنابرایــن  اســت 
ــزگان  ــتان هرم ــارش در اس ــش ب افزای

اســت. داده  رخ 
و  خشکســالی  ملــی  مرکــز  رییــس 
مدیریــت بحــران ســازمان هواشناســی 
در ادامــه تصریــح کــرد: در ســایر مناطق 
جنــوب  و  جنــوب  جملــه  از  کشــور 
شــرق ماننــد کرمــان و سیســتان و 
ــد  ــزی  مانن ــق مرک ــتان و مناط بلوچس
ــزی  ــتان مرک ــرز و اس ــران، الب ــم، ته ق
درصــد   70 تــا   30 بیــن  بارندگی هــا 
نســبت بــه نرمــال بیشــتر شــده اســت 
سیســتان  اســتان  در  طوری کــه  بــه 
درصــد   75 بارش هــا  بلوچســتان  و 
در  و  مــدت  بلنــد  میانگیــن  بیشــتر 

ــب  ــه ترتی ــان ب ــم و کرم ــتان های ق اس
بــارش  افزایــش  درصــد   63 و   73
گــزارش شــده اســت. وظیفــه بــا بیــان 
مناطــق  بیشــتر  در  می تــوان  اینکــه 
ــوب شــرق و شــرق  ــژه جن کشــور به وی
اســت،  نرمــال  از  بیشــتر  بارش هــا 
گفــت: بــا وجــود ایــن در حــوزه زاگــرس 
مرکــزی و غــرب کشــور، بارش هــا طــی 
ــال و  ــر از نرم ــاری کمت ــی ج ــال آب س
ــال  در شــمال غــرب کشــور در حــد نرم
اســت. از ایــن رو بــارش در اســتان های 
آذربایجــان شــرقی، آذربایجــان غربــی و 
اردبیــل نســبت بــه میانگیــن بلندمــدت 
کرمانشــاه  اســتان های  در  و  نرمــال 
ــر  ــه و بوی )حــدود 7 درصــد( ، کهگیلوی
چهــار  و  درصــد(   9 )حــدود  احمــد 
محــال و بختیــاری )حــدود 12 درصــد( 

ــت. ــال اس ــر از نرم کمت
و  خشکســالی  ملــی  مرکــز  رییــس 
مدیریــت بحــران ســازمان هواشناســی 
بــا اشــاره بــه اینکــه بارش هــای خوبــی 
ــی  ــز طــی ســال آب در شــمال کشــور نی
جــاری داشــتیم، اظهارکــرد: بــرای مثــال 
ــدران حــدود 31  ــارش در اســتان مازن ب
درصــد بیشــتر از میانگیــن بلنــد مــدت 
ــه را  ــن نکت ــد ای ــه بای ــوده اســت البت ب
ــاالنه  ــدران س ــه مازن ــت ک ــر گرف در نظ
بارش هــای قابــل مالحظــه ای دارد و 32 
درصــد افزایــش بــارش حــدودا معــادل 
ــا بــارش  160 میلیمتــر و تقریبــا برابــر ب
ســاالنه اســتانی ماننــد هرمــزگان اســت. 
وی در ادامــه دربــاره وضعیــت بارش هــا 
ــاخص های  ــه ش ــه ب ــا توج ــور ب در کش
ــاس  ــر اس ــح داد: ب ــالی توضی خشکس
شــاخص SPI کــه معــرف بــارش و دمــا 

ــوان  ــت، می ت ــان اس ــورت توام ــه ص ب
ــا  ــاه گذشــته ت گفــت کــه طــی یــک م
پایــان فروردیــن مــاه غــرب کشــور 
ــاه  ــالم، کرمانش ــتان های ای ــامل اس ش
شــرایط  در  خوزســتان  جنــوب  و 
خفیــف  تــا  متوســط  خشکســالی 
غربــی،  آذربایجــان  اســتان های  و 
آذربایجــان شــرقی و اردبیــل در شــرایط 
ــد.  نرمــال تــا خشکســالی خفیــف بودن
جملــه  از  اســتان های کشــور  ســایر 
خراســان رضــوی، ســمنان، قــم و تهــران 
و... در شــرایط ترســالی در بــازه ضعیــف 

ــرار داشــتند. ــا شــدید ق ت
طــی  همچنیــن  وظیفــه  بــه گفتــه 
ــن  ــان فروردی ــا پای ــه ت ــه ماه دوره س
نیمــه شــمالی کشــور از نظــر بــارش در 
ــدید  ــا ش ــط ت ــالی متوس ــرایط ترس ش

ــران ترســالی و  ــی ای ــود و نیمــه جنوب ب
خشکســالی را در کنــار یکدیگــر داشــت. 
ــاس  ــر اس ــرد: ب ــار ک ــه اظه وی در ادام
از  خشکســالی  یکســاله  شــاخص 
اردیبهشــت ســال گذشــته تــا فروردیــن 
ــی  ــق غرب ــاه امســال در برخــی مناط م
ــالم،  ــرب کردســتان، ای ــد غ کشــور مانن
خوزســتان، غــرب کرمانشــاه، شــمال 
آذربایجــان شــرقی و آذربایجــان غربــی 
خشکســالی های شــدید تــا متوســط 
گــزارش شــده اســت امــا در بقیــه 
نقــاط کشــور از جملــه مناطــق مرکــزی، 
شــرق،  شــمال  شــمالی،  ســواحل 
مناطــق جنوبــی اســتان فــارس، کرمــان، 
سیســتان  بخش هــای  و  هرمــزگان 
و بلوچســتان ترســالی حاکــم بــوده 

ــت. اس

مدیرکل حفاظت محیط زیسـت سیستان 
منطقـه  بومـی  مـردم  از  بلوچسـتان  و 
درخواسـت کرد مراقبت هـای الزم را هنگام 
اسـتفاده از آب برکه هـا بـه عمـل آورنـد.
وحیـد پورمـردان مدیـرکل حفاظت محیط 
زیسـت سیسـتان و بلوچسـتان در گفـت 
وگـو با خبرنگار گروه اسـتان های باشـگاه 
خبرنگاران جوان از زاهدان ، گفت:  شـروع 
فصـل گرمـا و آغاز فصـل زاد و ولد گاندو ها 
)تمسـاه پـوزه کوتـاه ایرانی( در کنار سـایر 
ایـن گونـه  رفتـار  تغییـر  عوامـل موجـب 
جانـوری و بـروز رفتار هـای پرخاشـگرانه و 

تهاجمـی می شـود.پورمردان اظهـار کـرد : 
گرمـا و بـاال رفتـن دمـای هـوا و افزایـش 
چشـمگیر تبخیر آب در برکه های زیستگاه 
تمسـاح پـوزه کوتـاه و جابجایی های مکرر 
و اجبـاری بیـن برکه ها یکی از دالیل تغییر 
رفتـار در گاندو ها اسـت.او افزود: به همین 
سـبب عـالوه بـر انجـام مکاتبه و اعـالم به 
دسـتگاه های مرتبـط ماننـد فرمانداری هـا، 
امامـان  دهیاری هـا،  بخشـداری ها، 
جماعـت، سـمن های محیط زیسـتی و ... 
همچنیـن از طریـق آموزش هـای چهـره به 
چهـره بـه جوامـع محلـی میزبـان گاندو ها 

بـا  روز  »یـک  آموزشـی  برنامـه  باعنـوان 
محیط بـان« نیـز اجرا و اعالم شـده اسـت. 
مدیرکل حفاظت محیط زیسـت سیستان 
و بلوچسـتان افـزود: تغییـر رفتـار گاندو ها 
بـه دلیل جابجایـی در برکه هـا، تبخیر آب 

برکه های زیسـتگاه و فصل تخـم گذاری و 
زادآوری، بـرای اهالـی روسـتا های میزبان 
ایـن تمسـاح ها کـه از آب برکه ها اسـتفاده 

می کننـد دارای مخاطراتـی خواهـد بـود.

شروع فصل گرما و آغاز فصل 
زاد و ولد گاندو ها

ایجاد کمربند سبز حفاظتی در 
دامنه جنوبی البرز

ــد  ــر ایجــاد کمربن رئیــس ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور ب
ســبز حفاظتــی در دامنــه جنوبــی البــرز تاکیــد کــرد.

مســعود منصــور در نشســت بــا تنــی چنــد از معاونــان شــهرداری و 
شــهرداران منطقــه   22 و 13 تهــران خاطرنشــان کــرد: شــهرداری تهــران 
ــعه  ــه توس ــد ک ــادی دارن ــترک زی ــکاری مش ــل هم ــی فص ــع  طبیع و مناب
ــت:  ــم آن اســت.  منصور گف ــوارد مه ــه م ــکاری از جمل ــبز و  درخت فضــای س
ــکاری  ــرز درخت ــی الب ــه جنوب ــرزی دامن ــوار م ــهرداری در ن ــکاری ش ــا هم ب
ــاز شــهری  ــر  مج ــازهای غی ــا از گســترش ســاخت و س ــود ت ــام می ش انج
ــه تفاهم نامــه وزیــر  ــا اشــاره ب جلوگیــری شــود. رئیس ســازمان جنگل هــا ب
ــن  ــرد: ای ــار ک ــران، اظه ــروز حناچــی - شــهردار ته ــا پی ــاد کشــاورزی ب جه
نشســت در  راســتای اجرایــی شــدن تفاهم نامــه همــکاری مشــترک در 
ــگل کاری و توســعه فضــای ســبز  ــی، جن ــت پارک هــای جنگل ــه مدیری زمین
برگــزار  شــده اســت.  در ادامــه مقــرر شــد شــهرداری تهــران در مــدت زمانــی 
ــای  ــعه فض ــرح توس ــی و ط ــای جنگل ــت پارک ه ــای مدیری ــاه طرح ه کوت
ــع  طبیعــی اســتان  ــه اداره کل مناب ــن و ب ــران را تدوی ــم شــهر  ته ســبز حری

ــد.     ــران ارســال کن ته

ته
نک

ــران  ــز ملــی خشکســالی و مدیریــت بح رییــس مرک
ــان اینکــه بررســی شــاخص  ــا بی ســازمان هواشناســی ب
10 ســاله خشکســالی در کشــور نشــان می دهــد کــه 
ــح  ــتیم، تصری ــه هس ــته مواج ــالی انباش ــا خشکس ــا ب م
کــرد: ایــن موضــوع بیشــتر نقــاط کشــور از جملــه 
ــان،  ــارس، اصفه ــتان، ف ــتان، خوزس ــتان و بلوچس سیس
ــان  ــل، آذربایج ــالم، اردبی ــاری، ای ــال و بختی ــار مح چه
ــود و در  ــامل می ش ــم را ش ــران و ق ــوب ته ــرقی، جن ش
دســته خشکســالی های متوســط تــا شــدید حتــی بســیار 

ــرد. ــرار می گی ــدید ق ش
ــته  ــال گذش ــای 10 س ــد بارش ه ــزود: برآین ــه اف وظیف
ــالی  ــال ترس ــران دو س ــا در ای ــه م ــد ک ــان می ده نش
ــا  ــه آن ب ــه در نتیج ــتیم ک ــالی داش ــال خشکس و 8 س
خشکســالی انباشــته مواجــه شــدیم امــا طــی دو ســال 
ــی و  ــوار غرب ــز ن ــه ج ــور ب ــاط کش ــتر نق ــر در بیش اخی

ــم. ــه بودی ــالی مواج ــا ترس ــی ب ــمال غرب ش

پرندهآب

کشف دو بهله جوجه عقاب در سبزوارفعال شدن 4 شتاب  دهنده اختصاصی حوزه آب 
حـوزه  شـتابنده    8 میـان  از 
شـتابدهنده   4 تاکنـون  آب 
بـه طـور اختصاصـی در حـوزه 
از  و  فعـال  انـرژی،  و  آب 
حمایت هـای سـتاد آب و خشکسـالی برخوردار شـدند.
از حوزه هـای مهـم در  ایسـنا، آب، یکـی  بـه گـزارش 
بـا کمـک شـتاب دهنده ها می تـوان  کشـور اسـت کـه 
محصـوالت فناورانـه بـرای رفـع چالش های ایـن حوزه 
تولیـد کـرد. اسـتارتاپ ها بـا حضـور در شـتاب دهنده ها 
از  پـس  و  می گذراننـد  را  شـتاب دهی  پیـش  دوره 
اثبـات طـرح فناورانـه خـود وارد مرحلـه شـتاب دهی 
و تولیـد نیمه صنعتـی محصـول می شـوند، پـس از آن 

بـرای تولیـد صنعتـی محصـول آغـاز  نیـز فعالیت هـا 
می شـود.

در حـوزه آب  اکنـون 8 شـتاب دهنده  راسـتا  ایـن  در 
شـتاب دهنده    4 تعـداد  ایـن  از  کـه  شـده اند  فعـال 
فعـال  انـرژی  و  آب  حـوزه  در  تخصصـی  بـه صـورت 
هسـتند و از حمایت هـای سـتاد توسـعه فناوری هـای 
آب، خشکسـالی، فرسـایش و محیط زیسـت معاونـت 
برخـوردار  نیـز  ریاسـت جمهوری  فنـاوری  و  علمـی 

شـده اند. 
ریاسـت  فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  گـزارش  بـه 
جمهـوری، سـایر شـتاب دهنده  ها بـه صـور مختلـف در 
حـوزه توسـعه فناوری حـوزه آب نیز فعالیـت می  کنند.

رییـــس اداره حفاظـــت محیـــط 
ــت: در  ــبزوار گفـ ــت سـ زیسـ
بازرســـی از منـــزل مســـکونی 
یکـــی از روســـتاهای ایـــن 
شهرســـتان دو بهلـــه جوجـــه عقـــاب کـــه بـــه صـــورت 

غیرمجـــاز نگهـــداری مـــی شـــدند کشـــف شـــدند.
حمیدرضـــا صادقـــی روز یکشـــنبه در گفـــت و گـــو بـــا 
ـــاب  ـــه عق ـــه جوج ـــن دو بهل ـــزود: ای ـــا اف ـــگار ایرن خبرن
ـــود  ـــده ب ـــری ش ـــده گی ـــاز زن ـــر مج ـــورت غی ـــه ص ـــه ب ک
ـــان  ـــا در زم ـــت ت ـــرار گرف ـــت ق ـــط زیس ـــار محی در اختی

ـــوند. ـــازی ش ـــت رهاس ـــن طبیع ـــب در دام مناس
ـــر اســـاس قوانیـــن حفاظـــت محیـــط  ـــه کـــرد: ب وی اضاف

زیســـت، شـــکار، حمـــل، عرضـــه، فـــروش و صـــدور 
ـــا  ـــف شـــده و اجـــزای آنه ـــا تل ـــده ی ـــوران وحشـــی زن جان
ـــط  ـــازمان محی ـــوز از س ـــا مج ـــه و ی ـــب پروان ـــدون کس ب

ـــود. ـــی ش ـــوب م ـــرم محس ـــت ج زیس
دو منطقـــه حفاظـــت شـــده شـــیراحمد و پرونـــد بـــا 
مجمـــوع مســـاحت 39 هـــزار هکتـــار و همچنیـــن 
ـــا مســـاحت  ـــه ب ـــد و کمرقلع ـــوع ریون مناطـــق شـــکار ممن
108 هـــزار هکتـــار در محـــدوده شهرســـتان هـــای 
ــرار  ــوی قـ ــان رضـ ــرب خراسـ ــبزوار و داورزن در غـ سـ
دارنـــد. پناهـــگاه 23 هـــزار هکتـــاری حیـــات وحـــش 
ــع  ــبزوار واقـ ــیراحمد در 15 کیلومتـــری جنـــوب سـ شـ

اســـت.
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طرح ترافیک از امروز اجرا نمی شود
استاندار تهران درباره طرح ترافیک شهر تهران نیز گفت: در گزارشات قبلی اعالم شده بود که این طرح از 29 اردیبهشت اجرا می 
شود، اما با توجه به اینکه هنوز تصمیم درباره زمان اعالم شده به قطعیت نرسیده با هماهنگی الزم با شورای عالی ترافیک در 
این خصوص نتیجه اطالع رسانی خواهد شد.

درج اعتبار از دفترچه درمانی تأمین اجتماعی حذف شد

مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
بــا صــدور دســتور اداری بــه واحدهــای 
ایــن ســازمان در سراســر  اجرایــی 
ــار  ــن اعتب ــد تأمی کشــور حــذف فرآین
ــا  ــی و جایگزینــی آن ب دفترچــه درمان
ســامانه اســتحقاق درمــان را ابــالغ 

ــرد. ک
اســاس  بــر  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــوی  ــده از س ــادر ش ــتور اداری ص دس

ــتای  ــاالری در راس ــی س ــر مصطف دکت
ــی و  ــه درمان ــی دفترچ ــذف تدریج ح
ــه خدمــات  ــه منظــور تســهیل در ارائ ب
درمانــی بــه بیمــه شــدگان، مســتمری 
بگیــران و افــراد تحــت تکفــل آنــان در 
کلیــه مراکــز درمانــی اعــم از ملکــی و 
غیرملکــی طــرف قــرارداد و همچنیــن 
ــط  ــن ذیرب ــه مخاطبی ــش مراجع کاه
بــه شــعب و کارگزاری هــای رســمی 
ســازمان و ایجــاد رضایتمنــدی، درگام 
دفترچه هــای  اعتبــار  درج  نخســت 
اســتحقاق  اخــذ  و  حــذف  درمانــی 

ــتحقاق  ــامانه اس ــق س ــان از طری درم
درمــان جایگزیــن آن می شــود.

فرآینــد  مــاه  خــرداد  ابتــدای  از 
درمانــی  دفترچــه  اعتبــار  تامیــن 
مراجعــه  بــه  نیــازی  و  حــذف 
و  مســتمری بگیران  بیمه شــدگان، 
ــه شــعب  ــان ب ــل آن ــراد تحــت تکف اف
ســازمان  رســمی  کارگزاری هــای  و 
دفترچــه  اعتبــار  تمدیــد  جهــت 

بــود. نخواهــد  درمانــی 
و کنتــرل  بررســی  راســتا  ایــن  در 
بیمه شــدگان،  درمــان  اســتحقاق 

تحــت  افــراد  و  مســتمری بگیران 
تکفــل آنــان ضمــن رعایــت اصــول و 
ــه ای در بخــش ســرپایی  ــد بیم قواع
از  اعــم  درمانــی  مراکــز  کلیــه  در 
قــرارداد  غیرملکــی طــرف  ملکــی، 
و پزشــکان، بــا اســتفاده از یکــی 
شــامل  جایگزیــن  روش هــای  از 
و   USSD ، Mobile App ، SMS؛
medical. نــرم افزارهــای تحــت وب
  darman.tamin.irو   tamin.ir

انجــام خواهــد شــد.
الزم بــه ذکــر اســت فرآینــد اخــذ 
بخــش  در  درمــان  اســتحقاق 
اصــول  رعایــت  ضمــن  بســتری 
همپوشــانی های  رفــع  قواعــد  و 
گــر  بیمــه  ســازمان های  درمانــی 
پایــه کمــاکان بــه قــوت خــود باقــی 

اســت.
اســتعالم  گانــه   4 ســامانه های 
اســتحقاق درمــان بــه نحــوی طراحــی 
شــده اســت که در صــورت اســتعالم از 
ــرارداد  ــی طــرف ق ســوی مراکــز درمان
اعــم از پزشــکان، بیمارســتانها و مراکــز 
ــودن  ــا دارانب ــودن ی ــک دارا ب پاراکلینی
تاریــخ  در  را  درمــان  اســتحقاق 
ــری  ــرده و کدرهگی ــالم ک ــتعالم اع اس

نیــز بــرای آنــان صــادر می کنــد.
ــرای شــخص بیمــه  در ایــن ســامانه ب
ــی  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــدگان س ش
ــتحقاق  ــخ اس ــی از تاری ــکان آگاه ام
ــت  ــده اس ــی ش ــز پیش بین ــان نی درم
ــه  و در صــورت اســتعالم شــخص بیم
اســتحقاق  اتمــام  تاریــخ  شــده، 
ــود. ــالم می ش ــه وی اع ــز ب ــان نی درم

ــرارداد  ــرف ق ــی ط ــز درمان ــه مراک کلی
داروخانه هــا،  پزشــکان،  از؛  اعــم 
درمانگاه هــا  پاراکلینیــک،  مراکــز 
بــه  موظــف  بیمارســتان ها  و 
کنتــرل اســتحقاق درمــان از یکــی 
بنــد  در  شــده  ذکــر  روش هــای  از 
فرآینــد  ضمنــًا  می باشــند.   »1  «
اخــذ اســتحقاق درمــان در بخــش 
و  اصــول  رعایــت  ضمــن  بســتری 
ــی  ــانی های درمان ــع همپوش ــد رف قواع
ــاکان  ــه، کم ــر پای ــازمان های بیمه گ س

بــه قــوت خــود باقــی اســت.
و  شــده  بیمــه  صورتی کــه  در 
بــه  دلیــل  هــر  بــه  مســتمری بگیر 
خــود  درمــان  اســتحقاق  وضعیــت 
معتــرض باشــد می توانــد از طریــق 
ــا ســامانه »1420« ســازمان   تمــاس ب
ــری  ــه پیگی ــی نســبت ب تامین اجتماع

موضــوع اقــدام کنــد.
ــی  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
اجتماعــی،  تأمیــن  ســازمان 
ذکــور  فرزنــدان  صورتی کــه  در 
بیمه شــدگان و مســتمری بگیران )19 
ــه  ــدم ارائ ــل ع ــه دلی ــام( ب ــال تم س
ــر دانشــگاهی  ــی معتب گواهــی تحصیل
ــه  ــان ب ــاث آن ــدان ان و همچنیــن فرزن
ــنامه،  ــه اصــل شناس ــدم ارائ ــت ع جه
درمــان  اســتحقاق  ســرویس  در 
»فاقــد حمایــت درمانــی« باشــند، تــا 
ــی  ــل الکترونیک ــراری تعام ــان برق زم
علــوم،  وزارت  پایگاه هــای  بــا 
ســازمان  و  فنــاوری  و  تحقیقــات 
ــه  ــور، ارائ ــالک کش ــناد و ام ــت اس ثب
ــن دســته  ــت ای ــی جه ــات درمان خدم
از فرزنــدان مطابــق ضوابــط و روال 

جــاری انجــام خواهــد شــد.

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــه ســرمایه گــذاری یکهــزار  ــا اشــاره ب ب
ســرمایه  شــرکت  تومانــی  میلیــارد 
گــذاری تامیــن اجتماعــی) شســتا( 
صنعتــی،  دامــداری  پروژه هــای  در 
ــه  ــوط ب ــق مرب ــات دقی ــت: اطالع گف
تامیــن  گــذاری  ســرمایه  شــرکت 
اجتماعی)شســتا( در صفحــه کــدال 
ــد  ــزی از دی ــود دارد و چی ــورس وج ب

مــردم پنهــان نیســت.

محمــد  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــی  ــگ زن ــن کلن ــریعتمداری، در آیی ش
بزرگترین گاوداری شــمال شــرق کشــور 
ــکل  ــه ش ــیروان،که ب ــتان ش در شهرس
ویدئوکنفرانســی برگــزار شــد، اظهــار 
کــرد: بــا توجــه بــه ســرانه پاییــن 
مصــرف شــیر در ایــران کــه بیــن حــدود 
90 تــا 100 کیلوگــرم اســت، بایــد بــرای 
جلوگیــری از بیمــاری هــا، هزینه هــای 
ایجــاد  همچنیــن  و  آتــی  درمانــی 

ــن  ــری در ای ــای موث ــدم ه ــت، ق عدال
مســیر برداشــت.

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
بــا اشــاره بــه برنامــه مجموعه هــای 
دامــداری شســتا بــرای افزایــش تولیــد 
ــا  ــم ت ــرد: قصــد داری ــح ک شــیر تصری
بــا کمــک دیگــر نهادهــا 9 میلیــون 
تــن شــیر تولیــد شــده در کشــور را 
ــر افزایــش دهیــم.  ــه دو براب حداقــل ب
شــریعتمداری بــا اشــاره بــه مگاپــروژه 
گاوداری در شهرســتان شــیروان، ادامــه 
داد: ایــن پــروژه بخشــی از زنجیــره 
ــه  ــه ب ــت ک ــور اس ــیر در کش ــد ش تولی
صــورت رســمی و نمادیــن کلنــگ زنــی 

ــی شــود. م

سرمایه گذاری ۱۰۰۰ میلیاردی شستا 
در پروژه های دامداری صنعتی

بازگشایی مجدد مراکز مشاوره 
منوط به وضعیت هر استان

مدیــرکل مشــاوره و امــور روانشــناختی ســازمان بهزیســتی کشــور ضمــن تشــریح 
نحــوه ادامــه فعالیــت مراکــز مشــاوره و روانشــناختی ســازمان بهزیســتی کشــور 
ــرار  ــا ق ــراد ی ــه تجمــع اف ــاز ب گفــت: تمــام دوره هــای آموزشــی گروهــی کــه نی
ــوی لغــو شــده اســت.بهزاد وحیدنیــا  ــا اطــالع ثان گرفتــن در یــک مــکان دارد ت
در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان اینکــه در ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا جلســات 
متعــددی در خصــوص نحــوه فعالیــت مراکــز بهزیســتی برگزار شــده اســت، گفت: 
بــه نظــر می رســد تــداوم پاندمــی کرونــا باعــث خواهــد شــد تــا بتوانیــم ظرفیــت 
ــت  ــالمت روان تقوی ــای س ــان و ارتق ــوزه درم ــی را در ح ــات تخصص ــه خدم ارائ
ــا ایــن اســتدالل اجــازه بازگشــایی و ادامــه فعالیــت مراکــز  کنیــم.وی افــزود: ب
مشــاوره بــا شــرط رعایــت نــکات بهداشــتی و پروتکل هــای مربوطــه، اخــذ مجــوز 
ــه پیشــگیری  ــرکل بهزیســتی و مجموع ــا کشــور، مدی ــا کرون ــه ب از ســتاد مقابل
ــد  ــر خواه ــتان امکان پذی ــر اس ــرایط ه ــاس ش ــر اس ــتان ب ــا اس ــیوع کرون از ش
بــود. مدیــرکل مشــاوره و امــور روانشــناختی ســازمان بهزیســتی کشــور تصریــح 
ــی از  ــل توجه ــد ســهم قاب ــز مشــاوره می توانن ــام  مراک ــن اســاس تم ــرد: برای ک
خدماتشــان را بــه شــکل تلفنــی بــا مجــوز موقــت و تحــت نظــارت ســازمان پیش 

ببرنــد کــه تقاضاهــای زیــادی هــم در ایــن خصــوص بــه چشــم می خــورد.

ته
نک

سـامانه های 4 گانـه اسـتعالم اسـتحقاق درمـان بـه نحـوی 
طراحـی شـده اسـت کـه در صـورت اسـتعالم از سـوی مراکز 
درمانـی طـرف قرارداد اعـم از پزشـکان، بیمارسـتانها و مراکز 
پاراکلینیـک دارا بـودن یـا دارانبودن اسـتحقاق درمـان را در 
تاریـخ اسـتعالم اعـالم کـرده و کدرهگیـری نیـز بـرای آنـان 
صـادر می کنـد.در ایـن سـامانه بـرای شـخص بیمه شـدگان 
سـازمان تأمیـن اجتماعی امـکان آگاهی از تاریخ اسـتحقاق 
درمـان نیـز پیش بینـی شـده اسـت و در صـورت اسـتعالم 
شـخص بیمـه شـده، تاریـخ اتمـام اسـتحقاق درمـان نیز به 

وی اعـالم می شـود.
پزشـکان،  از؛  اعـم  قـرارداد  طـرف  درمانـی  مراکـز  کلیـه 
داروخانه هـا، مراکـز پاراکلینیـک، درمانگاه ها و بیمارسـتان ها 
موظـف به کنترل اسـتحقاق درمان از یکـی از روش های ذکر 
شـده در بنـد " 1" می باشـند. ضمنـًا فرآینـد اخـذ اسـتحقاق 
درمـان در بخـش بسـتری ضمـن رعایـت اصـول و قواعـد 
پایـه،  بیمه گـر  رفـع همپوشـانی های درمانـی سـازمان های 

کمـاکان بـه قـوت خـود باقی اسـت.

خبر

جامعهکنکور

تشکیل ستاد ویژه روانشناختی بحران کروناثبت نام مجدد کنکور آغاز شد
ــام  ــرای ثبت ن ــت مجــدد ب مهل
ــور 99 از  ــرای شــرکت در کنک ب
اردیبهشــت  یکشــنبه 28  روز 
ــدت  ــه م ــد و ب ــاز ش ــاه آغ م
ســه روز ادامــه دارد. براســاس اعــالم ســازمان ســنجش 
ــد  ــخ جدی ــالم تاری ــه اع ــه ب ــا توج ــور و ب ــوزش کش آم
برگــزاری آزمــون سراســری ســال 99 کــه در روزهــای30 و 
31 مردادمــاه برگــزار می شــود، امــکان ثبــت نــام مجــدد 
و ویرایــش اطالعــات در ایــن آزمــون بــرای پذیــرش در 
ــت دوم،  ــه، نوب ــا آزمــون در دوره هــای روزان رشــته های ب
شــبانه، نیمــه حضــوری، مجــازی، پردیــس خودگــردان 
ــگاه  ــی، دانش ــوزش عال ــه های آم ــگاه ها و موسس دانش

ــوزش  ــات آم ــوزش از راه دور( و موسس ــور )آم ــام ن پی
عالــی غیرانتفاعــی و غیردولتــی و همچنیــن رشــته های 
تحصیلــی بــا آزمــون دانشــگاه آزاد فراهــم شــد.در واقــع 
ــرای ویرایــش اطالعــات افــرادی کــه قبــال  تســهیالتی ب
بــرای شــرکت در ایــن آزمــون ثبــت نــام کرده انــد 
ایجــاد شــده، لــذا اطالعــات ثبــت نامــی آن هــا از امــروز 
 31 چهارشــنبه  روز  تــا  اردیبهشــت ماه   28 یکشــنبه، 
ــگاه اطالع رســانی ســازمان ســنجش  اردیبهشــت ، در پای
آمــوزش کشــور قــرار می گیــرد. داوطلبــان می تواننــد در 
ایــن مهلــت تعییــن شــده نســبت بــه مشــاهده و کنترل 
ــورت  ــدام و در ص ــود اق ــی خ ــات ثبت نام ــدد اطالع مج

ــد. ــل اطالعــات خــود را ویرایــش کنن تمای

نظــام  ســازمان  رئیــس 
مشــاوره  و  روانشناســی 
ــه  ــا هشــدار نســبت ب کشــور ب
در  کــه  روانشــناس نماهایی 
ــل  ــه دلی ــت: ب ــد، گف ــت می کنن ــازی فعالی ــای مج فض
ــا و  ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــی س ــه کاف ــدم توج ع
صــدا و ســیما ،افــراد ســودجو و روان شــناس نماهای 
مبلــغ فرهنــگ غربــی کــه بعضــًا مطالــب غیــر علمــی و 
ــا بســیاری از راهنمایی هــا  ــد ب ــج می کنن مبتــذل را تروی
ــد،  ــه می کنن ــود ارائ ــان خ ــه مخاطب ــه ب ــی ک و خدمات
منجــر بــه ایجــاد اختــالف و بــروز آســیب  در درون 
ــا  ــو ب ــی در گفت وگ ــد حاتم ــوند. محم ــا می ش خانواده ه

ایســنا، بــا اشــاره بــه افزایــش فعالیــت روانشــناس نماها 
بــه دنبــال شــیوع ویــروس کرونــا گفــت: ســبک زندگــی 
مــردم بــه دنبــال ویــروس کرونــا و قرنطینــه خانوادگــی 
شــرایطی را ایجــاد کــرده اســت کــه افــرادی تحــت 
عنــوان روان شــناس، مشــاور و جامعه شــناس در فضــای 
مجــازی فعالیت هــای گســترده ای داشــته باشــند و 
دربــاره مســائل روان شــناختی، خانوادگــی، کــودکان، 
نوجوانــان و ســبک زندگــی مــردم مشــاوره  دهنــد و کارگاه 
و جلســات آموزشــی برگــزار کننــد، ایــن درحالیســت کــه 
ایــن افــراد هیچگونــه صالحیــت علمــی و اخالقــی ندارند 
و از ســازمان نظــام روانشناســی و مشــاوره کشــور پروانــه 

فعالیــت دریافــت نکرده انــد.

از ابتدای خرداد ماه فرآیند تامین اعتبار دفترچه درمانی حذف می شود

صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری بـا صـدور اطالعیـه ای نحـوه 
ریالـی  میلیـون   10 تسـهیالت  از  بهره منـدی  چگونگـی  و 
بازنشسـتگان کشوری برای سـرمایه گذاری در صندوق مالی 
یکم )ETF( را تشـریح کرد.این تسـهیالت به صورت قرض 
الحسـنه و بـا اقسـاط 12 ماهـه از طریـق ثبت نـام آنالین در 
سـایت cspf.ir بـه عالقه مندان سـرمایه گـذاری در صندوق 
مالـی یکـم ارائـه مـی شـود. در صنـدوق مالی یکم بخشـی 
از سـهام دولـت در بانک هـای صـادرات، ملـت و تجـارت و 
دو شـرکت بیمـه البـرز و خوداتکایـی امیـن به عمـوم مردم 
واگـذار می شـود. همچنیـن این سـبد سـهام پـس از دوماه 

قابلیـت انتقـال بـه غیـر و فـروش را خواهد داشـت.

مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان تهـران از اجـرای طرح جمـع آوری 
کـودکان کار و خیابـان در چندیـن مرحلـه خبـر داد.»امیـن 
شـاهرخی« مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان تهـران در گفت وگـو 
بـا خبرنـگار ایلنـا دربـاره فعالیـت مهدهـای کـودک بـه صورت 
محـدود گفـت: دکتـر قبادی دانـا نامـه ای بـه وزیـر بهداشـت 
دربـاره معضـالت ناشـی از عدم بازگشـایی مهدهـای کودک در 
سراسـر کشـور و فعالیت بیشـتر مهدهای غیرمجاز ارسال کرده 
اسـت، البتـه مـا تابـع قوانیـن و مقـررات و دسـتورالعمل های 
سـتاد ملی مقابله با کرونا هسـتیم. ما درخواسـت بازگشـایی 
محـدود مهدهـای کـودک را بـه سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا 
اعـالم کرده ایـم و بـه طـور مرتب در ایـن زمینه در حـال رایزنی 
هسـتیم. وی بـا اشـاره بـه بازگشـایی بخـش اداری مهدهـای 
کـودک ادامـه داد: ایـن بخش هـا بـا توجـه بـه پروتکل هـای 
اعـالم شـده بازگشـایی شـدند و گـزارش فعالیـت  آنهـا را نیـز 
بـه سـتاد ملـی مقابله بـا کرونـا اعـالم کرده ایـم و همانطور که 
گفتـم از آنهـا درخواسـت کردیم تا بـه ما راهـکاری اعالم کنند.

سـازمان ملـل اعـالم کـرد: بـازار خریـد و فـروش مـواد مخـدر 
در آسـیا - پاسـفیک در بحبوحـه همه گیـری بیمـاری کوویـد 
19 گسـترش یافتـه اسـت. بنابـر اعـالم سـازمان ملـل، بازارهای 
غیرقانونـِی خریـد و فـروش مـواد مخـدر در آسـیا - پاسـفیک 
همچنـان گسـترش و تنـوع خـود را دارنـد و همه گیـری کرونـا 
ضربـه ای بـه آنهـا وارد نکرده اسـت.این سـازمان در گزارشـی که 
بـر اسـاس اطالعـات جمع آوری شـده در سـال 2019 و سـه ماه 
نخسـت 2020 میـالدی اعـالم کرد: تولید متامفتامین، شـناخته 
شـده ترین ماده مخدر در منطقه آسـیا - پاسفیک، رکورد باالیی 
را بـه خـود اختصـاص داده و ایـن درحالیسـت کـه قیمـت آن 
در شـرق و جنوب شـرق آسـیا و همچنین اسـترالیا و نیوزیلند 
کاهـش داشـته اسـت.وی گفـت: تصور ایـن موضوع کـه جرائم 
سـازمان یافتـه توانسـته اند بازار فـروش مواد مخدر را گسـترش 

بدهنـد سـخت اسـت اما ایـن اتفـاق رخ داده اسـت.

نحوه تسهیالت یک 
ETF میلیونی خرید سهام

اجرای طرح جمع آوری 
کودکان کار و خیابان

هشدارِ گسترش بازار مواد 
مخدر در منطقه آسیا

بهزیستیجامعه

فرزندخواندگی ۱۶۰ کودک دارای بیماری خاصنیکوکاران بدهی ۳۸ زندانی را در ماه رمضان پرداخت کردند
مدیــرکل زندان هــای اســتان تهــران اعــالم کــرد: بــا 
وجــود عــدم برگــزاری مراســم گلریــزان بــه صــورت 
حضــوری در ســال جــاری، نیکــوکاران تهرانــی بدهــی 
ــت  ــد را پرداخ ــم غیرعم ــان جرای ــر از زندانی 38 نف
ــه  ــب در جلس ــات الغی ــه حی ــمت ال ــا، سّیدحش ــزارش ایلن ــه گ ــرده اند.ب ک
هیــأت امنــای نمایندگــی ســتاد دیــه اســتان تهــران گفــت: همــان طــور کــه 
مــاه رمضــان مــاه بخشــش بــی انتهــای الهــی اســت، رحمــت واســعه خداونــد 
بــر بندگانــی نــازل مــی شــود کــه بــر اثــر ایــن رفتــار شایســته و کمــک بــه 
آزادی زندانیــان نیازمنــد جرایــم غیرعمــد، موجبــات رضایتــش را فراهــم مــی 
ــح  ــران تصری ــه اســتان ته ــای نمایندگــی ســتاد دی ــأت امن نمایند.عضــو هی
کــرد: برخــی زندانیــان نیازمنــد بــه خاطــر یــک اشــتباه غیرعمــد مثــل بدهــی 
در زنــدان بــه ســر مــی برنــد،  اگــر شــاکی یــک زندانــی ناامیــد را ببخشــد تــا 
ــرای آزادی وی مبلغــی  ــا اینکــه نیکــوکاری ب ــاره برگــردد و ی ــه زندگــی دوب ب
اختصــاص دهــد تــا بــا پرداخــت بدهــی آزاد شــود، بــی  تردیــد همــه بــرکات 
مــاه مبــارک رمضــان را احســاس خواهنــد کرد.مدیــرکل زنــدان هــای اســتان 

تهــران همچنیــن اعــالم کــرد: بــا وجــود عــدم برگــزاری مراســم گلریــزان بــه 
صــورت حضــوری در ســال جــاری، بحمدالــه طــی پیگیــری مــددکاران ایــن 
ــاال  ــا شــکات، نیکــوکاران نیــز آســتین همــت ب ســتاد و مذاکــرات متعــدد ب
زده و از ابتــدای مــاه مبــارک رمضــان تــا شــب شــهادت امیرالمومنیــن)ع( و 
لیالــی قــدر، بدهــی 38 نفــر را پرداخــت نمــوده، زمینــه آزادی آنــان را فراهــم 
ــان  نمــوده اند.حیــات الغیــب افــزود: بدهــی ایــن افــراد کــه همگــی زندانی
ــه از  ــوده ک ــال ب ــارد ری ــر 139 میلی ــغ ب ــد، بال ــد بودن ــم غیرعم ــد جرای نیازمن
طریــق قبولــی اعســار توســط مراجــع قضایــی، اخــذ گذشــت شــکات توســط 
ــران  ــوکاران اســتان ته ــی نیک ــارد ریال ــددکاران نمایندگــی و کمــک 10 میلی م
ــواده  ــوش خان ــه آغ ــدر ب ــی ق ــبهای لیال ــب از ش ــن ش ــده، در دومی آزاد ش
بازگشــتند.عضو هیــأت امنــای نمایندگــی ســتاد دیــه اســتان تهــران در پایــان 
یــادآور شــد: مراســم گلریــزان مــاه مبــارک رمضــان، امســال بــه خاطر شــرایط 
کشــور و حفــظ ســالمتی نیکــوکاران بــه صــورت مجــازی برگــزار مــی شــود و 
تمــام ایــن کمــک هــا نیــز بــه صــورت غیرحضــوری جمــع آوری شــده اســت.

معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور بــا 
ارائــه توضیحاتــی در خصوص فرزندخواندگــی از برخورد 
قاطــع بــا موضــوع خریــد و فــروش کــودک خبــر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا، حبیــب هللا مســعودی فرید، 
معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور دربــاره موضــوع فرزندخواندگی 
ــوزاد گفــت:  ــد و فــرورش ن ــده شــوم خری ــا پدی ــه ســازمان بهزیســتی ب و مقابل
همانطــور کــه می دانیــد موضــوع فرزندخواندگــی در همــه جــای دنیــا از موضوعات 
بســیار پراهمیــت اســت و همــه دولت  هــا نظــارت خــاص و ویــژه ای بــر آن داشــته 
و قوانیــن ســختی نیــز بــرای فرزندخواندگــی در نظــر گرفته انــد.وی بــا بیــان اینکه 
بعــد از ســپردن کــودک بــه خانــواده وضعیــت او همچنــان رصــد می شــود، ادامــه 
داد: وقتــی کودکــی وارد یــک خانــواده می شــود بایــد آن خانــواده صالحیــت الزم 
از همــه لحــاظ بــه ویــژه از لحــاظ ســالمت اخالقــی و روان را دارا باشــد. همچنیــن 
خانــواده بایــد صالحیــت و تــوان الزم بــرای نگهــداری کــودک را داشــته باشــد و 
خانــواده دارای ســوء ســابقه نبــوده و همچنیــن اعتیــاد بــه مــواد محــرک و مخــدر 
نداشــته باشــند همچنیــن از تمکــن مالــی الزم بــرای نگهــداری از کــودک برخوردار 

باشــد.معاون اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور خاطرنشــان کــرد: قانون ســال 
ــال 1353 درخصــوص  ــون س ــه قان ــورای اســالمی نســبت ب ــس ش 1392 مجل
فرزندخواندگــی بســیار مترقی تــر اســت چراکــه امــکان فرزندخواندگــی را بســیار 
بیشــتر کــرده اســت. آمــار و ارقــام ســازمان بهزیســتی نیــز نشــان دهنــده ایــن 
ــودکان  ــداد ک ــش تع ــا 30 درصــد افزای ــن 20 ت ــا هــر ســاله بی ــه تقریب اســت ک
فرزندخوانــده را شــاهد بودیــم. در حــال حاضــر نیــز نزدیــک بــه 1700 تــا 2 هــزار 
ــا  ــه خانواده ه ــی ب ــف فرزندخواندگ ــواع مختل ــه ان ــازمان بهزیســتی ب ــر در س نف
ســپرده می شــوند.فرید تصریــح کــرد: نکتــه مهــم و حائــز اهمیــت ایــن اســت 
کــه در قانــون جدیــد کــه در ســال 1392 در مجلــس شــورای اســالمی مصــوب 
ــید،  ــت رس ــات دول ــب هی ــه تصوی ــال 1394 ب ــای آن در س ــده و آیین نامه ه ش
ــرای سرپرســتی یــک  خانواد ه هایــی کــه دارای فرزنــد هســتند نیــز می تواننــد ب
کــودک بــی سرپرســت اقــدام کــرده و او را بــه فرزندخواندگــی بگیرنــد و یــا اگــر 
کودکــی دارای پــدر و مــادر بــوده امــا عــدم صالحیــت خانــواده بــرای قاضــی احراز 
شــود مــی تواننــد بــا اعــالم حکــم ســلب حضانــت کــودک بــه یــک خانــواده بــه 

عنــوان فرزندخوانــده واگــذار شــود.
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میراث 

بازگشت گردشگران خارجی به مصر؛ شاید 2 سال دیگر!
رئیس انجمن آژانس های مسافرتی مصر اعالم کرد بازگشت گردشگران خارجی به این کشور تا حداقل دو سال دیگر محتمل 

نیست.

میراثمیراث

احتمال تخریب گودخانه ۳۰۰ ساله شیراز قوت گرفترونمایی از سکه های ضرب توس و خراسان
ــگری  ــی، گردشـ ــر کل میراث فرهنگـ مدیـ
ــا  ــوی بـ ــان رضـ ــتی خراسـ و صنایع دسـ
اعـــالم برنامـــه هـــای روز جهانـــی مـــوزه 
هـــا گفـــت: بـــرای اولیـــن بـــاراز ســـکه 
هـــای ضـــرب تـــوس و خراســـان بـــه مناســـبت روز جهانـــی مـــوزه هـــا 
رونمایـــی مـــی شـــود.ابوالفضل مکرمی فـــر  )مدیـــرکل میراث فرهنگـــی، 
ـــی  ـــر رونمای ـــالم خب ـــا اع ـــوی( ب ـــان رض ـــتی خراس ـــگری و صنایع دس گردش
ـــیدن  ـــا فرارس ـــان ب ـــت: همزم ـــان، گف ـــوس و خراس ـــرب ت ـــکه های ض از س
18 مـــی مصـــادف بـــا 29 اردیبهشـــت )روز جهانـــی موزه هـــا( ایـــن اداره 
ــانی و  ــالع رسـ ــرد اطـ ــا رویکـ ــد« و بـ ــا زنده انـ ــعار »موزه هـ ــا شـ کل بـ
اجـــرای فعالیت هـــا در فضـــای مجـــازی و شـــبکه های اجتماعـــی ویـــژه 
برنامه هایـــی را تـــدارک دیـــده اســـت.او دربـــاره برنامه هـــای روزجهانـــی 
موزه هـــا اظهـــار کـــرد: رونمایـــی و نمایـــش ســـکه های ضـــرب تـــوس و 
خراســـان بـــرای نخســـتین بـــار،  رونمایـــی و نمایـــش تمبرهـــای اختصاصـــی 
ــت  ــزاره بزرگداشـ ــبت هـ ــه مناسـ ــه بـ ــی کـ ــم فردوسـ ــم ابوالقاسـ حکیـ

ـــگ  ـــی رن ـــش نقاش ـــده و نمای ـــر ش ـــاهنامه منتش ـــرایش ش ـــی و س فردوس
و روغـــن زنـــده یـــاد اســـتاد رخســـار و اهدایـــی در مـــوزه فردوســـی از 
ــه  ــت.او ادامـ ــتان اسـ ــا در اسـ ــی موزه هـ ــای روز جهانـ ــه برنامه هـ جملـ
ــتین  ــه نخسـ ــوزه ای بـ ــرداری مـ ــه بهره بـ ــای پروانـ ــن اعطـ داد: هم چنیـ
ـــوی  ـــان رض ـــن خراس ـــت اداره کل راه آه ـــه هم ـــه ب ـــور ک ـــی کش ـــوزه ریل م
ـــح  ـــر تصری ـــت. مکرمی ف ـــن روز اس ـــای ای ـــر برنامه ه ـــده از دیگ ـــاد ش ایج
ـــد  ـــای نقاشـــی اثراســـتاد ســـروری هنرمن ـــدادی از تابلوه ـــش تع ـــرد: نمای ک
افغانســـتانی متعلـــق بـــه مجموعـــه مجـــوز دار آقـــای ادیـــب آییـــن در 
مـــوزه بـــزرگ خراســـان و اعطـــای پروانـــه بهـــره بـــرداری بـــه مجموعـــه 
ــتان از  ــتان بجسـ ــی در شهرسـ ــای صالحـ ــی آقـ ــِی خصوصـ ــار تاریخـ آثـ
برنامه هـــای روز جهانـــی موزه هـــا در خراســـان رضـــوی اســـت. مدیـــر کل 
میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی خراســـان رضـــوی یـــادآور 
ــی و  ــبکه های اجتماعـ ــپ در شـ ــم و کلیـ ــار فیلـ ــاخت و انتشـ ــد: سـ شـ
ـــده  ـــده ش ـــدارک دی ـــوی ت ـــان رض ـــای خراس ـــازی از موزه ه ـــای مج بازدیده

ـــت. اس

شـــاید  تـــا  انداخته انـــد  راه  کمپیـــن 
»#گود_پـــوالد_ تخریـــب  از  بتواننـــد 
ـــد، از ورزشـــکاران  ـــری کنن شـــیراز« جلوگی
ســـنتی تـــا فعـــاالن میراثـــی و عالقمنـــدان 
ـــاال  ـــد. ح ـــا کرده ان ـــم امض ـــاری ه ـــی طوم ـــتانی، حت ـــن ورزش باس ـــه ای ب
اگـــر ایـــن قدم هـــا جـــواب دهـــد شـــاید دســـت کم از تخریـــب ایـــن 
بنـــای زندیـــه تـــا پایـــان هفتـــه میـــراث فرهنگـــی جلوگیـــری کننـــد.
ـــی  ـــت تاریخ ـــط باف ـــت در وس ـــوالد درس ـــه پ ـــنا، زورخان ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــک  ـــبتا کوچ ـــی نس ـــل از فضای ـــن دلی ـــه همی ـــم ب ـــاید ه ـــه، ش ـــرار گرفت ق
برخـــوردار اســـت، آن قـــدر کـــه قدم زنـــان از شـــاه چراغ تـــا گودخانـــه را 
فقـــط بـــا پنـــج دقیقـــه پیـــاده روی می تـــوان ســـپری کـــرد، هـــر چنـــد 
میـــراث فرهنگـــی هنـــوز همـــِت ثبـــت کـــردن ایـــن بنـــای تاریخـــی را 
ـــد از  ـــده و بع ـــتفاده می ش ـــار اس ـــوان آب انب ـــه عن ـــه ب ـــه از دوره ی زندی ک

ـــدارد. ـــده را ن ـــل ش ـــه تبدی ـــه زورخان ـــرن ب ـــک ق ـــدود ی ح
روح هللا )نیمـــا( فالحـــی - راهنمـــای گردشـــگری و فعـــال میـــراث 

ـــب  ـــرای تخری ـــا ب ـــنا، نگرانی ه ـــگار ایس ـــا خبرن ـــو ب ـــی - در گفت وگ فرهنگ
ـــم  ـــه ه ـــن زورخان ـــنتی ای ـــکاران س ـــه ورزش ـــی را ب ـــه ی قدیم ـــن زورخان ای

ــد. ــم می دهـ تعمیـ
او می گویـــد: بـــه نظـــر می رســـد مدتـــی اســـت رونـــد تخریـــب و 
ـــد  ـــکان جدی ـــی از مال ـــط یک ـــی توس ـــای تاریخ ـــن بن ـــری ای ـــر کارب تغیی
آن در حـــال جدی تـــر شـــدن اســـت، کســـانی هـــم کـــه آن جـــا ورزش 
می کننـــد بـــا شـــنیدن خبـــر احتمـــاِل جـــدی تخریـــب ایـــن زورخانـــه 
ــب آن را  ــری از تخریـ ــت جلوگیـ ــرده و درخواسـ ــا کـ ــاری را امضـ طومـ

دارنـــد.
ـــازی  ـــوی بازس ـــی در دوره ی پهل ـــای قدیم ـــن بن ـــه ای ـــان این ک ـــا بی وی ب
ـــا  ـــی از آن ه ـــه یک ـــته، ک ـــک داش ـــا دو مال ـــد: آن بن ـــت، می گوی ـــده اس ش
ـــش دوم  ـــد. بخ ـــف می کن ـــود را وق ـــهم خ ـــد س ـــوت می کن ـــه ف ـــی ک زمان
ـــا  ـــه آن ه ـــد ک ـــه می رس ـــه ورث ـــک دوم ب ـــت مال ـــد از درگذش ـــز بع ـــا نی بن
ـــال  ـــه دنب ـــز ب ـــند، او نی ـــی می فروش ـــک کنون ـــه مال ـــود را ب ـــهم خ ـــز س نی

ـــت.                       ـــب بناس ـــد و تخری ـــری جدی ـــاد کارب ایج

سرپرسـت معاونـت میراث فرهنگـی البـرز از دسـتیابی 100 
درصـدی شـاخص های اجرایـی ایـن معاونت در سـال 98 
خبـر داد. علیرضـا دهقـان مهرجـردی بـا اعـالم ایـن خبـر 
گفـت: »معاونـت میـراث فرهنگـی اسـتان البـرز توانسـته 
اهـداف  و  مهم تریـن شـاخص ها  بـه   98 در سـال  اسـت 
بـه  می تـوان  آن هـا  ازجملـه  پیـدا کنـد کـه  دسـت  خـود 
مرمـت هشـت بنـا بـا اهـداف تعیین شـده اشـاره کـرد.«او 
افـزود: »ازجملـه ایـن بناهـا می توان بـه مرمت گنبـد خانه 
امامـزاده زیـد و رحمـان اشـتهارد، خانـه آیـت هللا طالقانـی 
در طالقـان، سـاختمان کاخ مرواریـد کـرج، سـامان دهی و 
مرمـت سـاختمان اداری کاخ مرواریـد، مرمـت حـوز کاخ 
سـاوجبالغ،  امـام  ینگـی  مرمـت کاروانسـرای  سـلیمانیه، 
مطالعـات فـاز یـک و دو مـوزه مصـدق و طراحـی فـاز یک 
و دو مـوزه ازبکـی اشـاره کرد.«سرپرسـت معاونـت میراث 
فرهنگـی البـرز افـزود: »در همیـن راسـتا معاونـت میـراث 
فرهنگـی اسـتان توانسـته در بخـش راه انـدازی مـوزه بـه 
یـک هـدف تعیین شـده خـود دسـت یابـد و آن راه انـدازی 
و  موتـور  بخش هـای  دارای  کـه  )راد(  خصوصـی  مـوزه 
خودروهـای کالسـیک اسـت همچنیـن ایـن معاونـت در 
بخـش تعییـن عرصـه و حریـم موفـق بـه تعییـن حریـم 
سـه اثـر همچـون تپـه دشـت بهشـت محمـد شـهر، حریم 
تپـه مردآبـاد ماهدشـت کـرج و اقدامات زال تپـه فردیس 
را بـه انجـام برسـاند.« او تصریـح کـرد: »در بخش هایـی 
همچـون ثبـت آثـار طبیعی، آثـار غیرمنقول، آثـار منقول در 
فهرسـت آثـار ملی، آثـار ناملموس و ملموس توانسـتیم به 
شـاخص های تعیین شـده دسـت پیدا کنیـم در بخش آثار 
طبیعـی ملـی دو اثر همچـون درخت کهن سـال چنار حصار 
و کوه هـای رنگـی اشـتهارد در بخـش آثـار غیرمنقـول 9 اثر 
همچـون بـرج آبـی رزکان، سـد امیرکبیـر، تپـه قیـدار، تپه 
کرگلیـن، محوطـه شـهر خاقان، پناهـگاه صخره ای سـرهه، 
امامـزاده بـی بـی سـکینه، امامـزاده اسـماعیل و امامـزاده 

ابراهیـم سپهسـاالر اشـاره کرد.«

سوژه سامان دهی 
18۵0 شی 

منقول در استان البرز

اگر آکروپولیس در ایران بود ...

دستور تخریب هتلی که چشم انداز آکروپولیس را گرفته بود صادر شد

ــک  ــی ی ــه فوقان ــب دو طبق دســتور تخری
ــراب  ــل خ ــه دلی ــن ب ــزرگ در آت ــل ب هت
ــی  ــه تاریخ ــداز مجموع ــم ان ــردن چش ک

ــد. ــادر ش ــس ص آکروپولی
ــن،  ــل از گاردی ــه نق ــنا ب ــزارش ایس ــه گ ب
پــس از اعترضــات فــراوان ســاکنان شــهر 
آتــن در کشــور یونــان، هتلــی پنــج ســتاره 
و مرتفعــی کــه مانــع از دیــدن چشــم انداز 
ــس  ــی آکروپولی ــه تاریخ ــای مجموع زیب
شــده بــود ناگزیــر اســت دو طبقــه فوقانــی 

خــود را تخریــب کنــد. 
ــه  ــتاره ک ــج س ــه و پن ــل 10 طبق ــن هت ای

ــزرگ  ــا و ب ــراس زیب ــی خــاص آن ت ویژگ
آن اســت بیــش از یــک ســال اســت 
کــه فعالیــت خــود را آغــاز کــرده، امــا 
شــهروندان آتــن کــه از خــراب شــدن 
چشــم انــداز زیبــای آکروپولیــس توســط 
ایــن ســاختمان بلنــد ناراحــت بودنــد، ایــن 
موضــوع را در عالی تریــن مراجــع مرتبط در 
یونــان پیگیــری کردنــد و در نهایــت موفــق 
ــه  ــب دو طبق ــتور تخری ــت دس ــه دریاف ب
ــتاس  ــدند. »کاس ــل ش ــن هت ــی ای فوقان
تصمیــم  آتــن  شــهردار  باکویانیــس« 
ــان  ــی یون ــزی باستان شناس ــورای مرک ش
ــورتی  ــازوی مش ــن ب ــوان مهم تری ــه عن ب
ایــن کشــور در حفــظ آثــار تاریخی را بســیار 
ــت: »آکروپولیــس  ــد و گف شــجاعانه خوان

قلــب و روح و بخشــی اساســی از میــراث 
فرهنگــی ماســت و ایــن بســیار مهم اســت 

ــد«.  ــذت ببرن ــه از آن ل ــه هم ک
ایــن تصمیــم پــس از بیــش از یــک ســال 
اعتــراض بــه ســاخت ایــن هتــل بلنــد در 
مقابــل بنــای تاریخــی آکروپولیــس گرفتــه 
شــده کــه قدمــت آن بــه پنــج قــرن پیــش 
ــت  ــردد. در نهای ــیح بازمی گ ــالد مس از می
شــورای باســتان شناســی یونــان طــی یک 
ــالم  ــازی اع ــاعته و مج جلســه شــش س
کــرد کــرد کــه ایــن کمیتــه تخصصــی بــه 
اتفــاق آراء بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه این 
ــاع  ــد ارتف ــون دالری بای ــد میلی ــل چن هت
خــود را بــه نــام حفاظــت از آکروپولیــس، 

نمــاد دموکراســی غــرب کاهــش دهــد. 

»لینــا مندونــی« ویــز فرهنــگ یونــان نیــز 
در ایــن بــاره گفــت: »وقتــی آکروپولیــس 
ــم  ــا ه ــدن م ــل تم ــد در اص ــیب ببین آس
ــک  ــس ی ــده اســت. آکروپولی آســیب دی
ــای تاریخــی  ــک بن ــا ی ــاد اســت و تنه نم
نیســت و بــر اســاس دســتور شــواری 
ــان، ارتفــاع  مرکــزی باســتان شناســی یون
چشــم انداز  جلــوی  کــه  هتــل  ایــن 
آکروپولیــس را گرفتــه نبایــد بیــش تــر از 
ــا  24 متــر باشــد. ایــن هتــل هم اکنــون ب
ــن  ــا در ای ــن بن ــر بلندتری ــاع 31.5 مت ارتف
ــوزه  ــدازه از م ــاظ ان ــه اســت و از لح منطق
ــه  ــی گرفت ــز پیش ــس نی ــد آکروپولی جدی

ــت.  اس
ــز  ــان نی ــی یون ــته دادگاه عال ــه گذش هفت
ایــن  از  بــا صــدور حکــی دســتور داد 
پــس تمامــی ســاختمان ها در منطقــه 
ــر  ــد 21 مت ــر می توانن آکروپولیــس حداکث

ــند. ــته باش ــاع داش ارتف
بنــا بــر ایــن گــزارش، نمونــه هــای مشــابه 
ایــن اتفــاق یعنــی ساخت وســاز در حریــم 
بناهــای تاریخــی و حتــی جهانی در کشــور 
یــک  انگشــتان  تعــداد  بــه  دســت کم 
دســت می رســند، ســرای قاجــاری دلگشــا 
کــه از ســال 90 در گیــرو دار تخریــب بــود 
ــای او  ــه ج ــد از آن آسمان خراشــی ک و بع
ــع  ــن مجتم ــن ای ــاال رفت ــا ب ــت و ب را گرف
ســرای  همــاِن  هم نــام  کــه  تجــاری 
ــه نقــِض حریــِم کاخ  ــود ب قاجــاری هــم ب
ــد  ــر چن ــد، ه ــر ش ــتان منج ــی گلس جهان
ــود  ــات ب ــداد طبق ــش تع ــر کاه ــا ب قراره
و بخشــی از کار هــم انجــام شــد، امــا 
»ســرای دلگشــا« هنــوز بایــد بــه احتــرام 

ــد. ــن بیای ــی گلســتان پایی کاخ جهان
ــی،  ــا از ضلــع غرب ــه تنه ــتان ن کاخ گلس

ــا بــا  بلکــه در ضلــع جنــوب شــرقی نیــز ب
ــه رو شــد، تخریــِب مغــازه ای  تعــرض روب
نســبتا قدیمــی و گرفتــن مجــوزی باالتــر از 
حــد ارتفــاع حریــم کاخ جهانــی گلســتان، 
ــا  ــه را ســر زبان ه ــن مجموع ــر ای ــار دیگ ب
ــی  ــان میراث ــم متولی ــوز ه ــت و هن انداخ
ــاال  ــرای ب ــه ب ــتند ک ــوزی هس ــرِ مج درگی
رفتــن عمــارِت شــمس العمــاره ی جدیــد 

صــادر شــده اســت.
تعرض هــا  ایــن  از  دیگــر  نمونــه ی  از 
کاروانســرای  تخریــب  بــه  می تــوان 
تاریخــی »تحدیــد« در اصفهــان و بــاال 
رفتــن مجتمعــی تجــاری بــا ارتفاعــی 
بیــش از حــِد مجــاز از میــدان نقــش 
ــرد، ســاختمانی  ــان اشــاره ک ــاِن اصفه جه
تجــاری کــه ارزیــاب یونســکو بعــد از 
ــان  ــان اصفه دیدنــش، میــدان نقــش جه

را در فهرســت میــراث درخطــر یونســکو 
قــرار داد و ایــن عملکــرد توانســت بخــش 
ــد. ــگ کن ــد را کمرن ــن تهدی ــادی از ای زی
ســاخت هتلــی در حریــم ارگ کریمخانــی 
از  دیگــری  نمونــه ی  نیــز،  شــیراز  در 
تهدیدهایــی اســت کــه بــه عرصــه و حریــم 
بناهــای تاریخــی کشــور تعــرض کــرده 
اســت، هــر چنــد نخســت میــراث فرهنگی 
اســتان فــارس بــه خدشــه وارد کــردن هتل 
نســبت بــه ارگ کریمخانــی واکنش نشــان 
داد و آن را غیرقانونــی اعــالم کــرد و کارهــا 
مدتــی متوقــف شــدند، امــا در اواخر ســال 
گذشــته ایــن هتــل بــه کار خــود ادامــه داد 
ــان  ــی همچن ــه ارگ کریمخان ــرِض ب و تع
ــراث فرهنگــی اســتان،  ــد می دارد، هــر چن
در لفافــه بــه الــزاِم تامیــن زیرســاخت های 

گردشــگری در اســتان تاکیــد دارد.

مدیـرکل میراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی اسـتان سـمنان با تشریح 
معاونـت  فعالیت هـای  مهم تریـن 
سـال  در  اداره کل  ایـن  میراث فرهنگـی 
گذشـته گفـت: »41 اثـر تاریخـی ایـن 

اسـتان در سـال 98 مرمـت شـد.«
آثـار  »مرمـت  افـزود:  جمـال  مهـدی   
تاریخـی در یک فـاز به اتمام نمی رسـند 
و در فازهـای بعـدی انجـام می شـوند.«
او گفـت: »بناهـای مرمـت شـده شـامل 
سـرخه،  حشمت اللشـکر  خانـه  مرمـت 
مجموعـه  سـامان دهی  و  مرمـت 

بـازار  مرمـت  دامغـان،  علـی  چشـمه 
تاریخـی شـاهرود، مرمـت بازار سـمنان، 
میامـی،  صدرآبـاد  مرمـت کاروانسـرای 
و...  دامغـان  لطفـی  خانـه  مرمـت 
میراث فرهنگـی،  هسـتند.«مدیرکل 
اسـتان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
آثـار،  ثبـت  حـوزه  »در  سـمنان گفـت: 
در  اسـتان  میراث فرهنگـی  اثـر   30
فهرسـت آثـار ملـی در سـال 98 به ثبت 
رسـیده اند.« جمـال افـزود: »ایـن آثـار 
شـامل آیین دسـته عزاداری عرب شـهر 
غـذای  پخـت  سـنتی  مهـارت  سـرخه، 

فنـون  بیابانـک،  روسـتای  آش  کلـه 
بافـت و برپایـی گـوت )سـیاه چادر ایـل 
سنگسـری(، مهـارت سـنتی پخـت نـان 
غـذای  پخـت  سـنتی  مهـارت  و  کاک 
شـنگی پلو شهر شـاهرود، مهارت سنتی 

پخـت غـذای قطقـی روسـتای فرومـد، 
مهـارت پخـت غـذای شـله قروت شـهر 
میامـی، منبـر چوبـی روسـتای جویـن، 
و...  سـمنانی،  عمید الملـک  وقف نامـه 

هسـتند.«

مرمت 4۱ اثر تاریخی
 در استان سمنان

رونمایی از لوح ثبت جهانی 
جنگل های هیرکانی

لــوح ثبــت جهانــی جنگل هــای هیرکانــی در گیــالن بــه مناســبت روز جهانــی 
مــوزه و هفتــه میراث فرهنگــی بــا حضــور رئیــس ســازمان مدیریــت و 
ــت از  ــرکل حفاظ ــتانداری مدی ــت اس ــعه مدیری ــاون توس ــزی، مع برنامه ری
محیط زیســت اســتان در ســالن همایش هــای مــوزه میــراث روســتایی 

ــی شــد. ــالن رونمای گی
میراث فرهنگــی،  اداره کل  روابط عمومــی  از  به نقــل  میراث آریــا  به گــزارش 
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان گیــالن، مســعود حالج پــور مدیــرکل 
اســتان در ایــن مراســم، گفــت: »ثبــت جهانــی جنگل هــای هیرکانــی 
کــه بخــش عمــده ای از آن در گیــالن قــرار دارد، در تیرمــاه ســال 98 در 
چهلمیــن اجــالس کمیتــه میــراث جهانی یونســکو در باکــو پایتخــت جمهوری 
ــای دوران  ــای جنگل ه ــی از بقای ــای هیرکان ــالم شــد. جنگل ه ــان اع آذربایج
ــت  ــت از اهمی ــداری و قدم ــاظ پای ــه لح ــتند و ب ــی هس ــوم زمین شناس س
ــران  ــا در ای ــن جنگل ه ــار از ای ــون هکت ــد. حــدود دو میلی بســزایی برخوردارن
به ویــژه شــمال کشــور قــرار دارد و ثبــت جهانــی ایــن اثــر ارزشــمند در فهرســت 
ــگری  ــت بوم و گردش ــظ زیس ــرای حف ــب ب ــی مناس ــی اقدام ــراث جهان می

طبیعــی اســت.«      

ته
نک

بنـا بـر ایـن گـزارش، نمونه هـای مشـابه ایـن اتفـاق یعنی 
ساخت وسـاز در حریـم بناهـای تاریخـی و حتـی جهانـی در 
کشـور دسـت کم بـه تعداد انگشـتان یک دسـت می رسـند، 
سـرای قاجـاری دلگشـا کـه از سـال 90 در گیـرو دار تخریب 
بـود و بعـد از آن آسمان خراشـی که جای او را گرفـت و با باال 
رفتـن ایـن مجتمع تجاری کـه هم نام هماِن سـرای قاجاری 
هـم بـود به نقِض حریِم کاخ جهانی گلسـتان منجر شـد، هر 
چنـد قرارها بر کاهش تعـداد طبقات بود و بخشـی از کار هم 
انجـام شـد، اما »سـرای دلگشـا« هنوز بایـد به احتـرام کاخ 
جهانـی گلسـتان پاییـن بیایـد.کاخ گلسـتان نه تنهـا از ضلع 
غربـی، بلکـه در ضلـع جنـوب شـرقی نیز بـا با تعـرض روبه 
رو شـد، تخریـِب مغـازه ای نسـبتا قدیمی و گرفتـن مجوزی 
باالتـر از حـد ارتفاع حریم کاخ جهانی گلسـتان، بـار دیگر این 
مجموعه را سـر زبان هـا انداخت و هنوز هـم متولیان میراثی 
درگیـرِ مجـوزی هسـتند که بـرای بـاال رفتن عمارِت شـمس 

العمـاره ی جدید صادر شـده اسـت.

میراثمیراث

ابالغ ضوابط ارتفاعی در عرصه بناهای ثبت ملیاجرای کاوش های جدید در تپه هگمتانه
میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
همـدان از کاوش های جدید در 

داد. خبـر  هگمتانـه  تپـه 
بـه  گـزارش ایلنـا، علـی مالمیـر )مدیـرکل میراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی همـدان( بـا اشـاره بـه اجرای 
کاوش هـای جدیـد در تپـه هگمتانـه، گفـت: بیسـت و 
دومیـن فصـل کاوش تپـه باسـتانی هگمتانـه همزمان با 
آغـاز هفته میراث فرهنگی به سرپرسـتی مهـرداد ملک زاده 
و بـر اسـاس مـاده 11 قانـون حفـظ آثـار ملـی و در اجرای 
بنـد سـه ماده سـه قانـون اساسـنامه میراث فرهنگـی و با 
اخذ مجوز از پژوهشـگاه میراث فرهنگی و گردشـگری آغاز 

می شـود.او گفـت: در ایـن فصـل کاوش، قسـمت بـرج و 
بـارو مـورد کاوش قرار خواهد گرفت.تپه باسـتانی هگمتانه 
در همـدان به عنـوان پهناورتریـن تپـه باسـتانی ایـران کـه 
وسـعتی بالـغ بر 40 هـزار هکتار را به خـود اختصاص داده 
اسـت، هر سـاله میزبان بسـیاری از گردشـگران خارجی و 
داخلـی اسـت. این شـهر کهن، نخسـتین پایتخـت ایران 
بـوده و بـه همـراه آتـن در یونـان و رم در ایتالیـا و شـوش 
در خوزسـتان، از معـدود شـهرهای باسـتانی جهـان اسـت 
کـه همچنـان زنده و مهم مانده اسـت. هرودوت این شـهر 
را سـاخته دیااکـو دانسـته و گفته اسـت کـه هفـت دیـوار 
داشـته کـه هـر کـدام بـه رنـگ یکـی از سـیاره ها بوده اند.

میراث فرهنگـــی  معـــاون 
ضوابـــط  ابـــالغ  از  کشـــور 
ـــالک  ـــدوده ام ـــی در مح ارتفاع
مجـــاور ثبـــت شـــده در فهرســـت 
ــی،  ــر میراث فرهنگـ ــط وزیـ ــور، توسـ ــی کشـ ــار ملـ آثـ
گردشـــگری و صنایع دســـتی خبـــر داد.محمـــد حســـن 
طالبیـــان در گفت وگـــو بـــا خبرنـــگار میراث آریـــا گفـــت: 
ـــط ابالغـــی، در محـــدوده امـــالک  ـــر اســـاس ایـــن ضواب »ب
مجـــاور عرصـــه بناهـــای تاریخـــی و فرهنگـــی ثبـــت شـــده 
در فهرســـت آثـــار ملـــی، مســـتحدثات نبایـــد ارتفاعـــی 
بیـــش از ارتفـــاع بـــام اثـــر ملـــی داشـــته باشـــند.«او 
ـــط  ـــرح و بس ـــط و ش ـــن ضواب ـــن ای ـــرای تدوی ـــزود: »ب اف

ــف،  ــرایط مختلـ ــا شـ ــب بـ ــدد آن متناسـ ــوارد متعـ مـ
ـــن جلســـه تخصصـــی  ـــم کشـــور طـــی چندی شـــورای حری
ـــدی الزم  ـــر اســـاس پیشـــنهادهای کارشناســـی جمـــع بن ب
ـــن  ـــریفات اداری ای ـــس از تش ـــت و پ ـــام داده اس را انج
ـــوی  ـــی از س ـــراث فرهنگ ـــه می ـــا هفت ـــان ب ـــط همزم ضواب
ـــتی  ـــع دس ـــگری و صنای ـــی، گردش ـــراث فرهنگ ـــر می وزی
ابـــالغ شـــده اســـت.« معـــاون میراث فرهنگـــی کشـــور 
ـــرای  ـــط، ب ـــن ضواب ـــت ای ـــل جامعی ـــح کرد: »به دلی تصری
ـــی، انتظـــار  ـــار مل ـــت  شـــده در فهرســـت آث کل بناهـــای ثب
ـــداری از  ـــت و پاس ـــاهد حفاظ ـــش ش ـــی رود بیش ازپی م
ـــاور  ـــالک مج ـــدوده ام ـــار در مح ـــوع از آث ـــن ن ـــم ای حری

ـــیم.« ـــا باش آن ه

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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بـه گـزارش روابـط عمومـی آبفا اسـتان اصفهان، 
محمـد خلیلـی عنوان کرد:در سـال جـاری پروژه 
آبرسـانی بـه روسـتای جهـاد آبـاد بـه طـول 15 
کیلومتـر با اعتبـاری بالغ بـر 760 میلیون تومان 
در دسـتور کار قـرار دارد و بـا اجـرای این پروژه ، 
بیـش از 700 انشـعاب آب به مشـترکین واگذار 

می شود.
مدیر آبفا شـاهین شـهر درخصوص آبرسـانی به 
کرد:پـروژه  تصریـح  خـورت  مورچـه  روسـتای 
آبرسـانی بـه شـهرک صنعتـی مورچه خـورت به 
طـول 23 کیلومتـر بـا اعتباری بالغ بـر 2 میلیارد 
تومـان  عملیاتـی شـده کـه بدنبـال اجـرای این 
پـروژه ،آبرسـانی بـه روسـتای مورچه خـورت به 

طول 5 کیلومتر اجرایی گردید.
خلیلـی اعـالم کـرد: با اجـرای طرح آبرسـانی به 
از 726 فقـره  روسـتای مورچـه خـورت بیـش 

انشعاب آب به مشترکین واگذار می شود.
مدیـر آبفا شـاهین شـهر حفـر وتجهیـز چاهها و 

قنـوات را یکـی از منابـع تامین پایدار آب شـرب 
مابقـی  داشـت:در  بیـان  و  دانسـت  روسـتاها 
روسـتاهای تحـت پوشـش آبفـا شـاهین شـهر 
ازجملـه روسـتای ُسـه، کلهرود،بیدشـک،دهلر با 
تجهیـز قنوات وچاههای موجـود ودر صورت نیاز 
بـا حفـر چـاه درصـدد تامیـن پایـدار آب شـرب 

مشترکین در این مناطق هستیم.
مـورد  را  روسـتاها  آب شـرب  خلیلـی کیفیـت 
آب  و گفـت:  دانسـت  ذیصـالح  مراکـز  تاییـد 
شـرب روسـتاهای تحـت پوشـش آبفا شـاهین 
شـهر از لحـاظ کیفـی کامـال سـالم، بهداشـتی و 
جمعیـت  اسـتو  ذیصـالح  مراکـز  تاییـد  مـورد 
ایـن  در  روسـتاییان  نفـری  هـزار  از3  بیـش 
منطقـه هیـچ گونـه نگرانـی پیرامـون کیفیت آب 

ندارند.
وی در ادامـه بـه طرحهای توسـعه شـبکه آب در 
شـاهین شـهر اشـاره کرد و افزود: در سـال  99 
طـرح آبرسـانی بـه شـهرک نیایـش بـه طول 7 

و  دارد  قـرار  کار  دسـتور  در  متـر   500 و  هـزار 
شـبکه  اجـرای  شـهرک   ایـن  در  همچنیـن 
فاضـالب بـه طـول 5 هـزار و 100 متـر عملیاتـی 

می شود.
خلیلـی عنـوان کـرد: ایجاد زیر سـاختهای آب و 
فاضـالب در شـهرک نیایـش بـا اعتبـاری بالـغ 

بر125 میلیارد ریال اجرایی می شـود.
آب  پایـدار  تامیـن  شـهر  شـاهین  آبفـا  مدیـر 
شـرب شـهرک میـالد را از دیگـر پـروژه هـای 
تامیـن و توسـعه پایـدار آب شـرب  برشـمرد و 
شـبکه  از  متـر   400 از  بیـش  اصـالح  گفت:بـا 
فرسـوده شـهرک میالد ، مشـکل افت فشار آب 

در این منطقه رفع می شـود.
خلیلـی بـا بیـان اینکـه دشـت شـاهین شـهر 
بسـیار خشـک اسـت و هیـچ گونـه سـفره آب 
زیرزمینـی در ایـن منطقـه قـرار نـدارد، خاطـر 
پوشـش  تحـت  شـهر  ساخت:شـاهین  نشـان 
طـرح آبرسـانی اصفهان بزرگ قـرار دارد این در 

حالیسـت کـه بـا افزایـش روز افـزون جمعیـت 
در ایـن منطقـه نیـاز به آب شـرب نیـز افزایش 
مـی یابـد، بنابرایـن بـرای رفع کمبود آب شـرب 
دو حلقـه چـاه در منطقـه قلعـه خواجـه در 15 

کیلومتری شـاهین شهر  حفر شده است .
خلیلـی بـا اشـاره به اختـالف ارتفـاع در منطقه 
شـاهین شـهر،توزیع عادالنـه آب را مهم خواند 
و بیـان داشـت: بـه منظـور توزیـع عادالنـه آب 
شـاهین  در  سـنج  فشـار  ایسـتگاه   21 شـرب 
از  اسـتفاده  بـا  و  اسـت  شـده  نصـب  شـهر 
شـیرهای کنتـرل فشـار و رینگ کردن شـبکه ، 
آب شـرب عادالنه میـان مشـترکین توزیع می 
آبفـا شـاهین شـهراعالم کـرد: در  گردد.مدیـر 
در شـاهین شـهر  آب  حـال حاضـر هدررفـت 
کمتـر از 13 درصـد اسـت کـه امیـد مـی رود با 
نیـز  رقـم  ایـن  آب  فرسـوده  خطـوط  اصـالح 

یابد. کاهش 

تامین پایدار آب شرب  7 روستا از توابع شهرستان شاهین شهر
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افقی
 1 - نوعــی رنگ مو، رنگ موی فوری 

- ســخن زیر لبی - اغما - نوعی 

روشــنایی2 - روزه - واحد سرعت 

هواپیما، آدم پســت و خسیس - 

غزال، گریز پای زیبا چشــم، مارال3 

- اســب جوان - دری که خوب 

بســته شده باشد - آدمی - تنها، 

همنشــین تنها4 - پراکنده کردن - 

عزیــز كننــده - ولگرد، بی بند و بار 

- توانگــری5 - خودم، ضمیر وزنی، 

ســه کیلو - امر به یافتن، بیهوده - 

حشــره چسبنده - زیانكار6 - همراه 

چفت - گشــاد نیست، پارچ بلورین 

- پل صرات به عقیده زرتشــتیان7 - 

ذلیل و خوار - تجدد طلب - کشــور 

پینوشــه، کشوری در آمریکای جنوبی، 

میزبــان جام جهانی 19628 - میوه 

گرمســیری - فضله جانور - ملكه 

آســمان و همسر زئوس9 - سودای 

ناله، نفس بلند، از دل پر ســوز بر 

آید - پرســتار كودك - كاشف گردش 

خون - همســر مرد10 - ثروت - مرغ 

ســعادت - فرشته اویخته شده در چاه 

بابــل11 - لیف خرما - نیایش، حاجت 

خواســتن - زادگاه عبید12 - قدرت 

و نیــرو، قدرت، نیرو - پیام آوری 

- خوشــبو13 - فتنه، بدی، فتنه و 

بدی - غنیمت شــمرده شده - مبنای 

حقــوق کارمندان14 - حیوان حیله گر، 

مظهــر مکــر و حیله - تكیه گاه، مقام و 

مرتبــه - رایحه15 - در فتنه افتاده - 

جاویدان، همیشــگی - حیله و نیرنگ، 

خدعه، فریب

عمودی 
1 - اثر موســیقیایی بدریچ اسمتانا 

- دکتر حیوانات، بیطار2 - بخشــی از 

اوســتا - سایه زنی در نقاشی3 - باالی 

مجلس - پســر قزوینی - پول كشور 

ایتالیــا - طاقچه باال، بام فرنگی4 - 

نوعــی نی که در آب می روید - نگهبان 

چماق به دســت، نگهبان چماق نقره ای، 

ســالحش چماقی نقره ای رنگ است - 

مــرگ و پایان حیات، ماش هندی5 - 

رطوبت، رطوبت ناچیز - شكســت خورده 

در شــطرنج - غذای مانده - آرزو، میل 

داشــتن، میل و خواهش به چیزی6 - 

اســتخوان پاشنه پا - همراز7 - همکار 

صندلی - شــهر فردوسی - یاری و 

كمك رســاندن، كمك و یاری8 - جام 

ورزشــی - همایش علمی، دندانه ها و 

برجســتگیهای سر دیوار - درد و رنج، 

از حــروف مقطعه قرآن9 - فرمانده 

بــدن - بارانداز - بم وارونه10 - کودک 

- جــدا كردن چیزی از چیز دیگر - 

دســر وارونه11 - بدكارترین - بیماری 

خســتگی وضعف اعصاب را گویند12 

- مقابل روســتا - پارچه ای از پشم، 

گاو آهن - مادر حضرت موســی .. ص 

..13 - درخــت انگور، زینت رو، مظهر 

باریك - یك شــصتم دقیقه - رشته14 

- اثری از ســاعدی - رمق آخر - دفاع 

فوتبــال15 - اثری از جووانی بوكاچیو - 

مددکار، سرگرد قدیم
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 پیام
 ایران

توزیع پک های بهداشتی بهزیستی سیستان و بلوچستان به کودکان کار
مدیرکل بهزیستی سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به اینکه کودکان کار حضور طوالنی در خیابان ها داشته و 
دسترسی الزم به امکانات بهداشتی ندارند بهزیستی این استان اقدام به توزیع پک های بهداشتی و ارائه آموزش های 
الزم در خصوص ویروس کرونا کرده است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

نوبت اول

آگهي مناقصه عمومی
شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال 1399 شورای 

 ، بسیج  خیابانهای   آسفالت  و  زیرسازی  عملیات  اجرای  شهر،  اسالمي  محترم 
دانشجو ، کارگر ، شهید عباس آبادی ، باند شمالی بلوار صاحب الزمان ، شهید 
مهدی عبدالهی و غیره   را از طريق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نمايد. لذا از کلیه متقاضیان که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت 
بعمل  مي آيد جهت دريافت اسناد و اطالع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر 
امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به 
نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت 
اداري روز شنبه مورخ 99/03/17 به  دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند. 

ضمنًا شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.

مبلغ تضمین پنج درصد مبلغ برآورد اولیه  بصورت ضمانتامه بانکی معتبر یا فیش 
شهرداری  شعبه  ملی  بانک    3100003594008 سپرده  حساب  به  نقدی  واریزی 

رفسنجان، ضمنًا تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 99/03/18 می باشد.
مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه 

درج شده است.
تلفن های تماس : 34258701-5 -034 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و 
سـاختمانهای فاقدسند رسـمی برابررای شـماره139860319091000076-99/02/03هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهر عنبر آبـاد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم زهـرا خسـروی  فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه .بـا کـد ملـی 6060151116صـادره 
ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 275متر مربـع پالک - فرعـی از50- اصلـی مفروز و مجزی شـده 
از پـالک –فرعـی از 50- اصلـی قطعـه یـک واقـع درارضـی عنبـر ابـاد بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقای 
حمیـد ابراهیمـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:2429
تاریخ انتشار نوبت اول:99/02/14 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/02/29

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139960319008000141 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک زرنـد تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
آقـای امیـن دولـت فرزنـد حمیـد بـه شـماره شناسـنامه 3080040708 در یک بـاب خانه بـه مسـاحت 236/03 مترمربع 
از پـالک 2389 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان پوریـای ولـی خریـداری از مالک رسـمی خانم طیبـه ذکائی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف 21
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 21399/15

 تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1399/2/29
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139960319008000102 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک زرنـد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم عصمـت رحمانـی هنجروئـی فرزنـد حسـین به شـماره 
شناسـنامه 2 در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 309 مترمربع مفـروز و مجزی شـده از پالک 
115 فرعـی از 2368 اصلـی واقـع در زرنـد خیابان انقالب کوچه 4 خریداری از مالک رسـمی 
آقـای اکبـر رهنمـا محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت 
بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیـت صادر 

خواهـد شـد. م/الف 26
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 1399/2/15

 تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1399/2/29
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139860319008002500 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک زرنـد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی قربانی فرزنـد رضا به شـماره شناسـنامه 3 صادره 
از کوهبنـان در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 498/5مترمربـع مفروز و مجزی شـده از پالک 
1116 فرعـی از 1 اصلـی واقـع در کوهبنـان خیابـان امـام کوچـه شـهید سـیف الدینـی بخش 
16 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـین قاسـم پـور محـرز گردیـده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15روز آگهـی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/الف 34
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/2/29

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/3/12
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  

ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی   ــه اینکــه در اجــرای قان نظــر ب
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای 3253— 
ــژاد  ــوی ن ــا لفت ــای رض ــات خانم/آق ــورخ 98/11/13 تصرف 1398 م
اهــواز فرزنــد عبدالمحمــد دارای کــد ملــی شــماره  از  صــادره 
1740405145 نســبت بــه یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 97/30 
متــر مربــع در قســمتی از ششــدانگ پــاک ثبتــی 2695/3 در 
بخــش 2 اهــواز اخبــار خروجــی بنــام یدالــه مرعشــی پــور بصــدور 
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــور مرات ــون مزب ــاده 3 قان ــر م ــده براب رای گردی
فاصلــه پانــزده روز جهــت اطــاع عمــوم آگهــی مــی گــردد تــا هــر 
ــراض  ــت ایشــان اعت ــروزه و مالکی ــات مف ــه تصرف ــس نســبت ب ک
ــدت دو  ــی بم ــن آگه ــت اول ای ــخ انتشــار نوب داشــته باشــد از تاری
ــاک  ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــتقیمًا ب ــود را مس ــراض خ ــاه اعت م
اهــواز تســلیم و رســید دریافــت نماینــد و معتــرض مکلــف اســت 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت بــه 
مقامــات قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت اخــذ و بــه 
ــدم  ــی اســت در صــورت ع ــد. بدیه ــل نماین ــت محــل تحوی اداره ثب
ــدام  ــررات اق ــر مق ــت براب ــرر اداره ثب ــراض در موعــد مق وصــول اعت

ــف: 5/134 ــود. شــماره م/ال ــد نم ــت خواه بصــدور ســند مالکی
)تاریخ انتشار نوبت اول :1399/2/13(                       

)تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/2/29(
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز- نصرت اله      2488

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  

نظــر بــه اینکــه در اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای 3445— 
ــد  ــدم فرزن ــم مق ــای حکی ــات آق ــورخ 98/12/6 تصرف 1398 م
فیــر شناســنامه دارای کــد ملــی شــماره 1741842311 ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه  220/82 متــر مربــع در قســمتی از 
ششــدانگ پــاک 2692 تــا 2694 واقــع در بخــش 2 اهــواز اخبــار 
خروجــی بنــام اراضــی ســید محمــد و ســید احمــد شــهرت احمــد 
زاده ، برابــر مــاده 3 قانــون مزبــور مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
پانــزده روز جهــت اطــاع عمــوم آگهــی مــی گــردد تــا هــر کــس 
نســبت بــه تصرفــات مفــروزه و مالکیــت ایشــان اعتــراض داشــته 
ــاه  ــدت دو م ــی بم ــن آگه ــت اول ای ــخ انتشــار نوب باشــد از تاری
اعتــراض خــود را مســتقیمًا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک اهــواز 
تســلیم و رســید دریافــت نماینــد و معتــرض مکلــف اســت ظــرف 
ــه  ــت ب ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
مقامــات قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت اخــذ و بــه 
اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم 
وصــول اعتــراض در موعــد مقــرر اداره ثبــت برابــر مقــررات اقــدام 

بصــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. شــماره م/الــف: 5/139
)تاریخ انتشار نوبت اول :1399/02/13(                     

)تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/02/29(
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز- نصرت اله   2489

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و مشاعی 

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک قــم تصرفــات 
ــاس  ــور را براس ــون مذک ــق قان ــکیلی طب ــای تش ــان پرونده ه ــروزی متقاضی ــه مف مالکان
گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد 

نموده انــد. 
1ـ رأی شــماره 139860330001017026 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1398114430001000577 
ــاختمان  ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــد در شش ــد محم ــی فرزن ــبز عل ــه س ــم معصوم آقای/خان
بمســاحت 59 مترمربــع پــاک شــماره 10297  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 

ــف 6000 ( ــم )م ال ــی شــماره50281مورخ1398/03/01دفتر خانه59ق ســند قطع
2- رأی شــماره 13986330001016570 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1398114430001000163 
آقای/خانــم حامــد منتظــری فرزنــد احمــد در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 
177/69 مترمربــع پــاک شــماره 10977  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند 
قطعــی شماره181257مورخ1394/06/17وســند قطعــی شــماره181247مورخ1394/06/16د

فترخانه3قــم. )م الف 6048 (
3- رأی شــماره 139860330001016620 مربــوط به پرونده کاســه 1398114430001001238 
آقای/خانــم حســین عبدپــور فرزنــد علــی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 
105/54 مترمربــع پــاک شــماره 825فرعــی از10250  اصلــی واقــع در بخــش یــک 
ثبــت قــم. ســندصادره در دفتر431صفحه418بــه موجــب ســندقطعی شــماره2183 

مورخ1380/19/17دفترخانه27قــم )م الــف 6049 (
4- رأی شــماره 139860330001016608 مربــوط بــه پرونده کاســه 1398114430001001265 
آقای/خانــم علــی ماهــان فرزنــد عبــاس در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 
141/27 مترمربــع پــاک شــماره 10257  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 

ســندقطعی شــماره27552مورخ1398/02/16دفترخانه67قم )م الــف 6103 (
5- رأی شــماره 139860330001017222 مربــوط به پرونده کاســه 1398114430001001765 
آقای/خانــم ابوالقاســم محمــد خانــی فرزنــد قاســم در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
ــت قــم.  ــی واقــع در بخــش یــک ثب ــع پــاک شــماره 10921  اصل بمســاحت 96 مترمرب

ســند صلــح قطعــی شــماره23644مورخ1398/10/04دفترخانه74قم )م الــف 6104 (
6- رأی شــماره 139860330001014096 مربــوط بــه پرونده کاســه 1397114430001001953 
ــاختمان  ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــی در شش ــد محمدعل ــامی فرزن ــم اس ــم مری آقای/خان
ــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم.  ــع پــاک شــماره 11042  اصل بمســاحت 74 مترمرب
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از وراث محمدتقــی زاهــدی بــه موجــب ســند قطعــی 

ــف 6105 ( ــم )م ال ــه 2ق ــماره 20216مورخ1347/01/15دفترخان ش
7- رأی شــماره 139860330001016546 مربــوط بــه پرونده کاســه 1398114430001000291 
آقای/خانــم علــی اکبــر مهــدوی نــژاد فرزنــد شــعبانعلی در ششــدانگ یــک بــاب 
ســاختمان بمســاحت 105/58 مترمربــع پــاک شــماره 28فرعــی از11038  اصلــی واقــع 
ــی گاره  ــد رحمان ــع الواســطه ار احم ــادی م ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــک ثب در بخــش ی
ســندصادره در دفتــر308 صفحه176بــه موجــب ســند قطعــی شــماره100945مورخ1/02/22

375دفترخانه3قــم )م الــف 6106 (
ــده کاســه 1398114430001001724  ــه پرون ــوط ب 8- رأی شــماره 139860330001018616 مرب
آقای/خانــم زهــره رجبــی فرزنــد علــی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 107/50 
مترمربــع پــاک شــماره 9464/1  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عادی 
خریــداری از علــی رجبــی وزهــرا دانــه چینــی صــادره در دفتر342صفحــه139 )م الــف 6107 (
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء 
موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن 
ــع  ــخاص ذینف ــه اش ــا چنانچ ــی ت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــاعی مرات مش
اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه یــک قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت 
یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را 
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح 
ــه دادگاه  ــه متضــرر ب ــع از مراجع ــور مان ــون مذک ــر اســاس قان ــه صــدور ســند ب اســت ک

نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینده-پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 1399/02/14     تاریخ انتشار دوم: 1399/02/29

2564 محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اول  هیــات   139960301060000160 شــماره  رای  برابــر 
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی موضــوع قان
ــی  ــد ثبت ــند رســمی مســتقر در واح ــد س ــاختمانهای فاق س
ــارض  ــه بامع ــات مالکان ــن تصرف ــک ورامی ــت مل ــوزه ثب ح
ــه  ــس ب ــد یون ــی دوســتی فرزن ــه عل ــای عبدال متقاضــی آق
شــماره شناســنامه 218 صــادره از ورامیــن در ششــدانگ 
ــاحت  ــه مس ــی در آن ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ی
ــی  ــی از 111 اصل ــاک شــماره 1449 فرع ــع پ 63/93 مترمرب
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش ح ــران بخ ــن ته ــه ورامی ــع در قری واق
ــهم  ــتی و س ــدا... علیدوس ــاعی عب ــت مش ــن از مالکی ورامی
االرث و خریــداری ســند قطعــی 128163 مورخــه 1391/5/25 
از یونــس علیدوســتی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور 
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــد از  مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش تاری
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
ــت  ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 55ث / م الــف
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 پیام
ایران

حذف نام شهرداری از سردر خانه 
هنرمندان کرج مصوبه قانونی دارد

معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کرج گفت: حذف نام شهرداری کرج 
از سردر خانه هنرمندان با مصوبه هیئا امنای خانه انجام شده و تخلفی صورت نگرفته است.

رئیـس  و  شـهردار  فرهنگـی  معـاون 
سـازمان فرهنگـی اجتماعـی ورزشـی 
نـام  حـذف  گفـت:  کـرج  شـهرداری 
خانـه  سـردر  از  کـرج  شـهرداری 
امنـای  هیئـا  مصوبـه  بـا  هنرمنـدان 
خانـه انجـام شـده و تخلفـی صـورت 

اسـت. نگرفتـه 
چنـدی پیـش خبـری مبنی بـر حذف 
خانـه  َسـردر  از  شـهرداری کـرج  نـام 
هنرمنـدان در فضـای مجـازی منتشـر 
واکنش هـای  بـا  کـه  خبـری  شـد، 
مدعـی  بود.برخـی  همـراه  زیـادی 
کـرج  شـهرداری  نـام  حـذف  بودنـد 
بـدون  هنرمنـدان  خانـه  َسـردر  از 

داده  رخ  شـهری  مدیریـت  اجـازه 
سـردر  می گفتنـد؛  دیگـر  برخـی  و 
خانـه هنرمنـدان تهـران و یـا اصفهـان 
چشـم  بـه  شـهرداری  از  نامـی  نیـز 
معـاون  رحیمـی  نمی خورد.علیرضـا 
سـازمان  رئیـس  و  شـهردار  فرهنگـی 
فرهنگـی اجتماعی ورزشـی شـهرداری 
اصـل  اینکـه  بـه  پاسـخ  در  کـرج 
ماجـرا چـه بـوده اسـت؟ گفـت: اواخر 
شـورای  مصوبـه  بـا  گذشـته  سـال 
شـهر و حمایـت شـهردار خانـه باغـی 
نـام خانـه  بـه  بلـوار ماهـان  واقـع در 
هنرمنـدان نامگـذاری و بـه نماینـدگان 
انجمن هـای هنـری شـهر تحویل داده 
طـی  از  پـس  اضافـه کـرد:  شـد.وی 
فرمانـداری  تأییـد  و  قانونـی  مراحـل 
خانـه  امنـای  بـه  بـاغ  خانـه  ایـن 

شـد.معاون  داده  تحویـل  هنرمنـدان 
فرهنگـی شـهرداری کـرج در خصـوص 
شـهرداری  نـام  حـذف  حاشـیه های 
هنرمنـدان،  خانـه  سـردر  از  کـرج 
گفـت: هـدف مدیریـت شـهری ایجاد 
شـهر  هنرمنـدان  میـان  همبسـتگی 
اسـت و بـه همیـن منظـور خانـه بـاغ 
را تحویـل آنهـا داده تـا پاتوقـی بـرای 

باشـد. هنرمنـدان 
رحیمـی بـا اشـاره بـه اینکـه سـه نفـر 
از اعضـای شـورای شـهر جـزو هیئـت 
هسـتند،  هنرمنـدان  خانـه  امنـای 
گفـت: موضـوع حـذف نـام شـهرداری 
از سـردر خانـه هنرمندان در جلسـه ای 
مطـرح و مـورد بررسـی قـرار گرفـت. 
ُدرسـت  شـد  مطـرح  جلسـه  ایـن  در 
هنرمنـدان  خانـه  مالکیـت  اسـت کـه 

بـه نـام شـهرداری اسـت ولـی بـرای 
و  هنرمنـدان  میـان  مـرزی  اینکـه 
مدیریـت شـهری نباشـد و آنهـا حس 
تعلـق خاطـر بیشـتری به آنجا داشـته 
باشـند، فقـط تابلـوی خانـه هنرمندان 
بمانـد. باقـی  مجموعـه  ایـن  سـردر 
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه سـردر خانـه 
تابلـوی  فقـط  نیـز  تهـران  هنرمنـدان 
از  نامـی  و  اسـت  هنرمنـدان  خانـه 
شـهرداری نیسـت، گفـت: بـا تصویـب 
ایـن  هنرمنـدان  خانـه  امنـای  هیئـت 
مهـم تصویـب شـد و تخلفـی صـورت 

اسـت. نگرفتـه 

احداث سه پالتو 
در پارک های کرج

اجتماعـی  فرهنگـی  سـازمان  رئیـس 
همچنیـن  کـرج  شـهرداری  ورزشـی 
حـوزه  در  اقداماتـی کـه  در خصـوص 
هنـر انجـام شـده، گفت: این سـازمان 
بنـا بـر سیاسـت های کلـی، تأکیـدات 
بـه  شـهر  شـورای  اعضـای  و  شـهردار 
حـوزه فرهنگـی و هنـری توجـه ویـژه 
ای دارد.رحیمـی بـا تاکیـد بـر اینکـه 
امسـال  بودجـه  درصـد   24 از  بیـش 
اختصـاص  هنـر  حـوزه  بـه  سـازمان 
دارد، گفـت: ایـن مهـم نشـان از توجه 
مقولـه  بـه  شـهری  مدیریـت  ویـژه 
هنـر اسـت.وی در بخـش دیگـری بـه 
ضـرورت احـداث گالـری در کالن شـهر 
بـه  و  جـاری  سـال  در  کـرج، گفـت: 
همـت مدیریت شـهری یـک مجموعه 
خواهـد  احـداث  کـرج  در  گالـری 
شـد.معاون فرهنگـی شـهرداری کـرج 
بـه احـداث پالتـوی روبـاز و روبسـته 
تئاتـر در پارک هـای شـهر اشـاره کـرد 
پارک هـای  در  پالتـو  سـه  گفـت:  و 
شـد.رحیمی  خواهـد  احـداث  کـرج 
بـه وضعیـت تئاتـر بـزرگ شـهر اشـاره 
کـرد و گفـت: طراحـی این پـروژه مهم 
انجـام شـده و در نیمـه دوم امسـال 

می شـود. اغـاز  آن  اجـرای  عملیـات 
  در ادامـه معـاون فرهنگـی اجتماعی 

اعـالم  کـرج  شـهرداری  ورزشـی  و 
کـرد کـه بـرای پاسـخ بـه بخشـی از 
مطالبـات هنرمنـدان ، بـزودی گالـری 

کـرج راه انـدازی مـی شـود.
علیرضا رحیمی اظهار داشـت: کالنشـهر 
در  فراوانـی  هنرمنـدان  دارای  کـرج 
عرصـه هـای مختلـف هنـری بـه ویژه 
عکـس ، فیلـم و آثـار تجسـمی بـوده 
کـه بارهـا تقاضـای ایجاد گالـری برای 
نمایـش دسـتاوردهای هنـری خـود را 

داشـتند.
: برهمیـن اسـاس  وی بیـان داشـت 
معاونـت فرهنگـی اجتماعی و ورزشـی 
در  گرفـت  تمصیـم  کـرج  شـهرداری 
سـال 99 این مطالبـه اصحاب فرهنگ 
وهنر را پاسـخ بگوید.معاون شـهردار و 
اجتماعـی  فرهنگـی  سـازمان  رییـس 
ورزشـی شـهرداری کـرج گفـت: هنـر 
یکـی از ارکان مهـم در زندگـی شـهری 
توسـعه  در  بسـزایی  نقـش  و  اسـت 
فـردی و اجتماعـی دارد، از همیـن رو 
مـی بایسـت اهمیـت ویـژه ای بـرای 
ایـن امـر قائـل شـد.وی بیـان داشـت 
در حمایـت  پربـار  98 سـالی  : سـال 
اسـتان  و  هنرمنـدان کـرج  و  هنـر  از 
تجهیـز  و  انـدازی  راه  بـود کـه  البـرز 
برگـزاری  شـهر،  هنرمنـدان  خانـه 
جشـنواره هـای فیلم، عکس، نقاشـی، 
تئاتـر،  و کالسـیک،  آیینـی  شـعرهای 
از  و...  خوشنویسـی  و  گویـی  قصـه 
جملـه برنامـه هـای اجرا شـده در این 
سـال بـوده اسـت. در سـال 98 حدود 
تخصیصـی  بودجـه  از  درصـد   14.5
سـازمان فرهنگـی اجتماعی و ورزشـی 
شـهرداری کـرج بـه حمایـت از برنامـه 
درایـن  و  شـد  هزینـه  هنـری  هـای 
برنامـه  شـب   100 از  بیـش  مـدت 
نمایشـی در کـرج اکـران شـد.معاون 
شـهردار کـرج خاطـر نشـان کـرد: در 
از  درصـد   24 از  بیـش   1399 سـال 
هنرمنـدان  از  حمایـت  بـه  را  بودجـه 

ایـم. داده  اختصـاص 

مشـکل اصلـی آنجاسـت کـه تعـدادی شـرکت حمـل و نقـل بین 
المللـی بـه نام و با سـهمیه مازندران مجـوز فعالیـت دریافت کرده 
انـد ولـی حاضـر به حضـور در اسـتان و فعالیت مرتبط بـا صادرات 
در این جغرافیا نیسـتند ، موضوعی که مقامات ارشـد اسـتان را در 
دوره هـای مختلـف متحیـر کرده و به دنبال حل مشـکل کشـانده 
ولـی هیچگاه نتیجه بخش نبوده اسـت.بر اسـاس اعـالم اداره کل 
راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای ، پنج شـرکت بین المللی با نام 
اسـتان مازنـدران بـا طی مراحـل قانونی از جملـه آزمون تخصصی 
مجـوز فعالیـت دریافـت کردنـد، ولـی  هیـچ یـک از ایـن شـرکت 
هـا در داخـل اسـتان فعالیـت ندارنـد و صادرکننـدگان مازندرانـی 
بـرای جـا بـه جایـی کاالهـای صادراتـی بناچـار کامیون هـای مورد 
نیازشـان را از  شـرکت های بین المللی سـایر اسـتان های کشـور 
از جملـه تهـران تامین می کنند.اگرچه  چندین سـرمایه گذارانی از 
مازنـدران بـرای دریافت مجوز برای بازگشـایی شـرکت حمل و نقل 
بیـن المللـی با ماشـین ملکی اقـدام کردنـد، ولی شـرط قبولی در 
آزمـون تخصصـی مربوطه که بیشـتر قوانین بین المللـی حاکم بر 
شـرکت هـای حمـل و نقل بین المللی اسـت، باعث شـده تا هیچ 
یـک از ایـن متقاضیـان موفق بـه دریافت مجوز نشـوند و همچنان 
دسـت اسـتان از داشتن شرکت فعال خالی بماند.تاکنون پیگیری 
اسـتانی و حتـی  دسـتور وزیـر راه و شهرسـازی مبنـی بـر حـذف 
برخـی تشـریفات قانونـی برای  صدور مجوز شـرکت حمـل و نقل 
بیـن المللی بـرای متقاضیان مازندرانی از سـوی سـازمان راهداری 
و حمـل و نقـل جاده ای کشـور در راسـتای تسـهیل در امر صادرات 
غیـر نفتـی ایـن خطه شـمال کشـور نیـز راه بـه جایی نبرده اسـت 
و بـه همیـن خاطـر اسـتاندار مازنـدران امروز یکشـنبه در نشسـت 
شـورای گفـت و گـو دولت و بخش خصوصی بـار دیگر این موضوع 
را مطـرح کـرد و از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اسـتان 
خواسـت تـا ایـن مشـکل را از طریق پیگیـری با سـازمان مربوطه 
هـر چـه زودتر حل کند.احمد حسـین زادگان با اشـاره به نامگذاری 
سـال جاری به سـال جهش تولید ، تحقق این مهم را در مازندران 
به عنوان قطب کشـاورزی کشـور نیازمند افزایش صادرات دانسـت 
و تاکیـد کـرد کـه بدون حمـل و نقل بین المللی جهش صـادرات و 
تولیـد محقـق نخواهد شـد.نماینده عالی دولت در مازنـدران با ابراز 
گلـه منـدی از رفع نشـدن مشـکل شـرکت های حمـل و نقل بین 
المللـی اسـتان با وجـود پیگیری چندیـن سـاله ، خواهان تعیین 
تکلیف وضعیت شـرکت های بین المللی " کاغذی " اسـتان شـد.
وی گفـت : در حـال حاضر اسـتان مازندران روی کاغذ پنج شـرکت 
بیـن المللـی کاال  دارای مجـوز دارد کـه هیچ یک از این شـرکت ها 
بـه صورت عملی در اسـتان فعالیـت ندارند. عالوه بـر آن هیچ یک 
از ایـن شـرکت هـا خـودروی ملکـی بـرای جـا بـه جایی بـار های 
صادراتی این اسـتان به کشـورهای هدف صادراتی در اختیار ندارند 
و صادرکنندگان ما بناچار باید از سـایر شـرکت های خارج اسـتانی 

کامیـون برای حمـل کاالهای صادراتـی تامین کنند.
حسـین زادگان اضافـه کـرد : در حالـی ایـن اسـتان فاقـد شـرکت 
فعـال بیـن المللـی بـرای جا به جایـی بارهـای صادراتی اسـت که 
صرفا در حوزه کشـاورزی سـاالنه حدود هفت میلیون تن محصول 
کشـاورزی در این اسـتان تولید می شـود که بخش زیادی از این 

محصـوالت قابلیت صادراتـی دارند.
وی ادامـه داد : بـه دلیل محدویت های ایجادی از سـوی سـازمان 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای کـه صـدور مجـوز برای شـرکت 
هـای بیـن المللی را منوط به قبولـی در آزمون اختصاصی می داند، 
سـرمایه گـذاران اسـتانی کـه تمایلـی بـرای فعالیـت در ایـن حوزه 

داشـتند؛ تاکنـون موفق بـه دریافت مجوز نشـدند.

محمدعلـی فرهمنـدراد افـزود: این میـزان 
برداشـت از 400 هکتـار سـطح زیـر کشـت 
و  گرفتـه  صـورت  بهره بـردار   500 توسـط 
حـدود 150 میلیـارد ریـال سـود ناخالـص 
عایـد دسـت انـدرکاران کشـت و پـرورش 

نیشـابور می شـود. ریـواس در 
وی ادامـه داد: پارسـال ایـن میـزان سـود 
ناخالـص 220 میلیـارد ریال بـوده که دلیل 
ایـن کاهش شـیوع کرونـا و کاهش قیمت 

محصوالت کشـاورزی اسـت.

مدیـر جهـاد کشـاورزی نیشـابور گفت: هر 
سـال حدود 200 تن ریـواس در کارگاه های 
شـربت  بـه  تبدیـل  و  آبگیـری  نیشـابور 
ریواس می شـود و این محصول، سـوغات 
معروف نیشـابور اسـت.فرهمند راد با اشاره 
بـه این کـه زمان پرورش ریـواس حدود 10 
روز پیـش از عید نوروز تـا اواخر خرداد ماه 
اسـت افزود: دامنه  رشـته  کوه هـای بینالود 
مناسـب ترین  و  بهتریـن  دارای  نیشـابور 
شـرایط اقلیمی برای پـرورش گیاه ریواس 

بـوده و عمـده محصـول ریـواس نیشـابور 
در دامنـه کوههـای گرینـه، خـرو، درود و 
میرآبـاد تولیـد مـی شـود.وی ادامـه داد: 
بهـره بـرداران ریـواس از سـال قبـل اقـدام 
بـه شناسـایی نقـاط مسـتعد بـرای تولیـد 
محصـول کـرده و بـا ایجـاد سـامانه های 
مخصوص بـه پرورش ریـواس می پردازند 
و بـا توجـه بـه این کـه بهـره بـرداران افراد 
بومـی و محلـی هسـتند از برداشـت غیـر 
اصولـی و بـی رویـه خـودداری می کنند تا 
ایـن میـراث به جا مانـده در طبیعت حفظ 
شـود.او اضافـه کـرد: این محصول توسـط 
مراقبت هـای  تحـت  کوهپایه نشـینان 
در  سـاله  هـر  و  یافتـه  پـرورش  خـاص 
اواسـط بهـار بـه بازارهـای مصـرف عرضـه 

می شـود.

افزایش ۸۰ تنی برداشت 
ریواس در نیشابور

ثبت ركورد استحصال نفت  
MOT و MOS با استفاده از

بـا اسـتفاده از دسـتگاه هـای فـرآورش و تفكیـك گر سـیار از هـدر رفت بیش 
از 211هـزار بشـكه نفـت خـام در سـال 1398 در شـركت نفـت و گاز آغاجـاری 

جلوگیـری بـه عمـل آمد.
مدیرعملیـات ایـن شـركت بـا اعـالم ایـن خبر افـزود: اقـدام فوق، در راسـتای 
رعایت الزامات زیسـت محیطی و جلوگیری از سـوزاندن نفت حاصل از فرآیند 
تعمیـر و احیـای چاه هـای نیازمنـد تعمیـر، با اسـتفاده از 3 دسـتگاه MOS و 
1دسـتگاه MOT  محقق شـده اسـت كه این مقدار در مقایسـه با آمار گذشـته 

یـك ركورد محسـوب می شـود.
مهنـدس محمدرضـا گـودرزی میـزان كاركـرد دسـتگاه های فـرآورش سـیار(
MOS) را115500بشـكه از 37 حلقه چاه و دسـتگاه تفكیك گر سـیار MOT را 

96 هـزار بشـكه از 9 حلقـه چـاه ذكـر كرد.
از دسـتگاه هـای فـرآورش و تفكیك گر سـیار  به منظور جلوگیـری از هرزروی 
و سـوزاندن نفـت و بـه تبـع آن جلوگیـری از آلودگـی محیـط زیسـت بـر روی 
چـاه هایـی كـه نیازمنـد تعمیـرات فنـی و تخصصی هسـتند مسـتقر میشـود. 
نفـت اسـتحصال شـده پـس از مراحـل تفكیـك، از طریـق پمپ بـه واحد بهره 

بـرداری ارسـال می شـود.

چهارمحال و اهواز 
بختیاری

مدیرعامل فوالد مبارکه :کیفیت و سرعت شاخص های مهم اجرای 
پروژۀ نورد گرم شمارۀ ۲ فوالد مبارکه 

ارائه خدمات درمانی به بیماران مشکوک و مبتال به کرونا در 
پنج بیمارستان اهواز

خشک شدن منابع آبی چهارمحال و بختیاری با از بین رفتن 
مراتع تشدید می شود

حمیدرضـا عظیمیـان در جلسـۀ تشـریح سیاسـتهای فـوالد 
مبارکـه در احـداث خـط نـورد گـرم شـمارۀ 2 این شـرکت، که 
بـا حضـور بخشـی از پیمانـکاران گفـت: برای کشـور مـا که در 
حـال حاضـر بخش قابلتوجهـی از ورقهای خـاص و باکیفیت 
موردنیـاز خطـوط تولید صنایع مختلف خـود را از محل واردات 
تأمیـن میکنـد، بـه بهرهبـرداری رسـیدن هرچه سـریعتر خط 
نـورد گـرم شـمارۀ 2 فـوالد مبارکـه از اهمیت خاصـی برخوردار 
اسـت.عظیمیان بـا تأکیـد بـر مزیتهـای اجـرای ایـن پـروژه 
تصریـح کـرد: بـا اجـرای ایـن خـط جدیـد، ظرفیـت تولیـد 
انـواع ورق، بهویـژه ورقهـای فـوالدی خاص، بـه 8 میلیون تن 
افزایـش خواهـد یافـت و در کنار این پـروژه، 52 پروژۀ جنبی 
دیگـر نیـز آغـاز خواهد شـد کـه حجـم عظیمـی از فعالیتهای 

مرتبـط، اشـتغال و رونـق اقتصادی برای کشـور ایجـاد خواهد 
افـزود:  در همیـن خصـوص  مبارکـه  فـوالد  کرد.مدیرعامـل 
رویکـرد مـا در تقسـیم فعالیتهـای ایـن َاَبرپـروژه بهگونهـای 
اسـت کـه از تمامـی ظرفیتهـای داخلـی بـه نحـو مطلـوب 
بهرهمنـد شـویم.مهندس عظیمیـان بـا اشـاره بـه اینکـه 55 
درصـد تجهیـزات مکانیکـی و برقـی این پـروژه با اسـتفاده از 
ظرفیتهـای داخلی سـاخته و نصب خواهد شـد، خاطرنشـان 
کـرد: مصمم هسـتیم با حمایـت دولت محتـرم و همکاری و 
همدلی شـرکتهای سـازندۀ داخلی و پیمانـکاران مربوطه، این 

َاَبرپـروژه را در مـدت 30 مـاه بـه سـرانجام برسـانیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشـان کرد: بودجۀ ارزی و ریالی 
ایـن طـرح از منابـع داخلـی و بهصـورت کامـل توسـط فـوالد 

مبارکـه تأمیـن خواهـد شـد. در ایـن خصـوص جـای نگرانی 
نیسـت و ایـن موضـوع را به بانک مرکزی نیـز اعالم کردهایم. 
فـوالد مبارکـه بـرای ایـن پـروژه یـک سـازمان متناسـب بـا 
هـدف اجـرای 30ماهـۀ آن درون خـود ایجـاد کـرده اسـت که 
از فعالیتهـای تولیـد و فرایندهـای معمـول مجـزا خواهد بود. 
وی ادامـه داد: تدابیـری اتخـاذ کردهایم تا بخشـی از مصالح 
کـه مشـمول هیجانـات قیمـت خواهنـد بـود توسـط فـوالد 
مبارکـه تأمیـن گـردد تـا از ایـن طریـق حاشـیۀ امن شـرکتها 
بیشـتر شـود. در همیـن خصوص حضـور کمیتـۀ راهبری نیز 
بهمنظـور مدیریـت بهتـر و یکپارچـۀ کار، در چـارت پیشـبینی 
شـده اسـت. انجمـن مدیریـت پـروژۀ ایـران را نیـز بهعنـوان 
مشـاور ایـن پروژه در نظر گرفتهایم تا بـه این ترتیب عملیات 

اجرایـی را در انحصـار مدیریتـی و تصمیمگیـری قـرار ندهیم 
و از مشـورتهای الزم بهرهمنـد شـویم.عظیمیان تصریـح کـرد: 
قطعـا انتظـار داریـم در ایـن پـروژه نیز مثـل هر پـروژۀ بزرگ 
دیگـری بـا چالشـهایی ازجملـه تحریمهـای ثانویـۀ آمریـکا 
مواجه شـویم؛ ازاینرو از مسـئولین سیاسـی کشور خواستهایم 
تـا در ایـن صـورت نیـز ادارۀ پروژه بر اسـاس قوانیـن ثانویه و 
مسـئولیتپذیری ثانویـه صورت گیرد. ذکر ایـن نکته نیز خالی 
از لطـف نیسـت کـه چند مـاه پیش بنـده بهاتفاق تعـدادی از 
مدیـران شـرکتهای خصوصـی بـه دیـدار مقام معظـم رهبری 
فرمودنـد  حاضـران  بـه  خطـاب  ایشـان  و  شـدیم  مشـرف 
تحریمهـا در آینـدۀ نزدیـک از بیـن نخواهنـد رفـت و چارهای 
جـز پیشـبرد کارهـا با اتخـاذ تدابیـر الزم وجـود ندارد.مهندس 
عظیمیـان اظهـار امیـدواری کـرد بـه کـوری چشـم آمریـکای 
جهانخـوار در پایـان تابسـتان، جشـنی بـه مناسـبت نهایـی 
شـدن قراردادهـا برگـزار گـردد تـا بـه ایـن ترتیـب گام بلندی 
در راسـتای اجرایـی شـدن پـروژۀ نورد گرم 2 برداشـته شـود.

سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی جندی شـاپور 
اهـواز گفت: خدمـات درمانی به بیماران مشـکوک 
و مبتـال بـه ویـروس کرونـا در پنـج بیمارسـتان 
اهـواز ارائـه می شـود .روابط عمومی دانشـگاه علوم 
پزشـکی جنـدی شـاپور اهـواز دکتـر علی احسـان پـور بیان کـرد: بیمارسـتان های امیر 
المومنین، شـهید نیاکی، فاطمه الزهرا و سـینا آماده پذیرش بیماران کرونایی هسـتند.
وی  در خصـوص ارائـه خدمـات درمانـی بـه بیمـاران مشـکوک و مبتـال بـه ویـروس 
کرونـا در اهـواز گفـت: بـرای  ارایـه مطلـوب تـر خدمـات درمانی بـه بیمـاران و پس از 
جلسـه مشـترک ریاسـت دانشـگاه با روسـای بیمارسـتان های دولتی و غیر دولتی، 
و بـر اسـاس مصوبـه سـتاد دانشـگاهی کرونـا، عـالوه بـر بیمارسـتان رازی اهـواز پنـج 
بیمارسـتان یـاد شـده آمـاده ارائـه خدمات هسـتند.بر اسـاس ایـن گـزارش، 10 درصد 
ظرفیـت تخت هـای بیمارسـتان های خصوصـی اهواز به پذیـرش بیمـاران غیرکرونایی 

بیمارسـتان های دولتـی اختصـاص یافت.بـرای جلوگیـری از ناپایـدار شـدن وضعیـت 
انتشـار ویـروس کرونـا در خوزسـتان، ادارات، بانک ها و اصناف غیر ضروری از دوشـنبه 
تا پایان هفته گذشـته در 9 شهرسـتان خوزسـتان شـامل باوی، هویزه، اهواز، حمیدیه، 
هندیجان، دزفول، شوشـتر، کارون و مسـجد سـلیمان با تصمیم شـورای تامین استان 
تعطیل شـدند.همچنین با تصمیم شـورای تامین خوزسـتان ادارات، بانک ها و اصناف 
غیرضـروری 16 شهرسـتان شـامل اهـواز، کارون، بـاوی، رامهرمـز، مسـجد سـلیمان، 
هفتکل، حمیدیه، دشـت آزادگان، ماهشـهر، هندیجان، دزفول، شـوش، شوشتر، گتوند، 
آبادان و خرمشـهر تا دوشـنبه هفته جاری تعطیل هسـتند.به گفته مسـووالن دانشـگاه 
علـوم پزشـکی اهـواز افزایـش بیماریابـی و رعایـت نکردن فاصلـه گـذاری اجتماعی از 
عوامـل افزایـش ابتـال به کرونا در خوزسـتان بوده اسـت.ویروس کرونا نخسـتین بار در 
شـهر ووهان چین شناسـایی شـد و تاکنون به بیش از 200 کشـور سـرایت کرده اسـت 

کـه سـازمان بهداشـت جهانـی را برآن داشـته تـا وضعیـت فوق العاده اعـالم کند.

مراتـع  بـه ظرفیـت  اشـاره  بـا  مردانـی  فرامـرز 
اسـتان بـرای چـرای دام، بیـان کـرد: هـم اینک 
تعـداد دام در مراتـع مـازاد و بـه طـور تقریبـی 
2.7 برابـر ظرفیـت مراتع اسـتان اسـت اگر قرار 
باشـد شـتر هـم بـه ایـن میـزان اضافـه شـود، فشـار بیشـتری بـه مراتـع وارد و 
تخریـب آنهـا بیشـتر می شـود.وی، بـا بیـان اینکـه پـرورش شـتر را می تـوان بـه 
صـورت بسـته انجـام داد، خاطـر نشـان کـرد: در صورتـی کـه از دام هـای موجود در 
مراتـع کسـر شـود می تـوان شـتر را جایگزیـن آنهـا کرد ولـی در حال حاضـر امکان 
ورود شـتر بـه مراتـع اسـتان ممکـن نیسـت.رییس اداره مراتـع اداره کل منابـع 
طبیعـی و آبخیـزداری چهارمحـال و بختیـاری بـا بیـان اینکـه اشـتغال و اقتصـاد 
23 هـزار و 500 بهره بـردار اسـتان بـه مراتـع وابسـته اسـت، تصریـح کرد: هـر گونه 

ظرفیتـی کـه بخواهـد بـه مراتـع تحمیل شـود، باید مجوزهای الزم را داشـته باشـد 
در ایـن صـورت مطابـق طرحـی کـه تهیه می شـود دام سـبک حذف و دام سـنگین 
جایگزیـن می شـود.مردانی بـا بیـان اینکـه ورود شـتر بـه مراتـع بایـد بـا گرفتـن 
مجـوز از جهـاد کشـاورزی، محیـط زیسـت و منایـع طبیعـی باشـد، ادامـه داد: اگر 
شـخصی پروانـه چرا داشـته باشـد و بخواهد شـتر را هم به دام هایـش اضافه کند، 
بایـد اول مجوزهـای الزم را از جهـاد کشـاورزی و محیـط زیسـت بگیـرد و سـپس 
بـا حـذف تعـدادی از دام هـا، اجـازه ورود شـتر بـه مرتع بـه وی داده می شـود.وی، 
گـراس یـک سـاله و بوته هـای چنـد سـاله ماننـد گـون را جـزو علوفه هـای موجود 
در مراتـع اسـتان دانسـت و بیـان کـرد: گـون به دلیل نقـش حفاظتی کـه برای آب 
و خـاک دارد در بحـث مـاده یـک قانـون جـزو گونه هـای حفاظت شـده و قطـع آن 

اسـت. ممنوع 

تولید کنسانتره مس 
سرچشمه افزایش یافت

 معـاون عملیـات امـور تغلیظ مجتمع 
مس سرچشـمه روز یکشـنبه در گفت 
و گـو بـا خبرنگاران اعالم کـرد: با وجود 
خطر شـیوع بیمـاری کرونا که منجر به 
حضـور حداقلـی کارکنـان در محـل کار 
بـا کمبـود 30  اینکـه  ضمـن  و  شـد 
درصدی نیروی انسـانی در امور تغلیظ 
مواجهیـم امـا بـا مسـئولیت  پذیـری 
تغلیـظ  امـور  سـختکوش  کارکنـان 
مجتمع سرچشمه و کار جهادی، تولید 
کنسـانتره در کارخانـه تغلیـظ مجتمع 
مـس سرچشـمه بـه میـزان 6 درصـد 
فراتـر از برنامـه افزایـش یافت.علـی  
قاسـم  پـور افـزود: بـا توجـه بـه نـام 
 گـذاری سـال جدیـد از سـوی رهبـر 
معظم انقـالب با عنوان " جهش تولید 
" پرسـنل امـور تغلیـظ در جهت تحقق 
شـعار امسـال تمام همت خود را برای 
تولیـد بـه  کار بسـتند.وی بـا تصریـح 
اینکـه آن ها با مدنظر قرار دادن نقشـه 
راه سال که در رأس آن کرامت انسانی، 
تفکـر و برنامـه  ریزی برای رسـیدن به 
اهـداف بود کار را آغـاز کردند اظهار کرد: 
بـا همت، تالش، همدلی و مسـئولیت 
امـور  سـختکوش  کارکنـان   پذیـری 
تغلیـظ  مجتمـع سرچشـمه در 2 مـاه 
نخسـت سـال  جاری، عـالوه بر تحقق 
برنامـه، در تولیـد کنسـانتره حـدود  6 
درصـد فراتـر از برنامـه پیـش  بینـی  
شـده تولید داشتیم.قاسـم  پـور گفت: 
پیـش  بینی کـرده بودیـم که تـا پایان 
22 اردیبهشـت  مـاه به میـزان بیش از 
تـن  و 108  هـزار  و 504  میلیـون   4
سـنگ معـدن در ورودی امـور تغلیـظ  
فـرآوری شـود در حالـی کـه در ایـن 
مـدت 4 میلیون و 570هـزار و 34 تن 

سنگ معدن فرآوری شد.

صادرات مازندران لنگ کرمان
شرکت حمل ونقل 

بین المللی
گزارش

افزایش ۵6 درصدی صادرات کاال از گمرک بازرگان
مدیرکل گمرک بازرگان گفت: فروردین امسال 609 میلیون و 610 هزار دالر کاال از این مرز صادر 

شد که 56 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.



آخوندک چیست؟
آخوندک حشره ای گوشتخوار 
است که چندین گونه متعدد 

را شامل می شود از جمله آخوندک اروپایی، آخوندک کارولینا و 
آخوندک چینی که رایجترین گونه های آن هستند. بیشتر گونه 

های آخوندک پیش از بلوغ شبیه مورچه هستند و تمام تابستان 
طول میکشد تا بالغ شوند. این حشرات در هر فصل تنها یک 

نسل دارند. این شفیره های کوچک در نهایت بالغ میشوند که در 
این حالت اندازه آنها از حدود 6 سانتیمتر تا 30 سانتیمتر متفاوت 
است.. اگر چه در گونه های مختلف رنگ آنها کمی متفاوت است 

اما اغلب سبز روشن یا قهوه ای هستند. اگر  حشره آخوندک را 
تماشا کنید میبینید گاهی دو پای جلوی خود را باال و رو به آسمان 

نگه میدارند انگار در حال عبادت هستند، به همین علت در زبان 
انگلیسی به آنها praying mantis به معنی مانتیس عابد گفته 

میشود. البته این حرکت خاص آخوندک برای شکار طراحی شده 
است.یکی از حشرات خوب و مفید برای باغ و باغچه که صاحبان 

گل و گیاه عاشق آن هستند، آخوندک )Praying Mantis( است. 
ممکن است ظاهر آن در نگاه اول کمی ترسناک به نظر برسد و 
تصور کنید برای گیاهانتان خوب نیست اما در واقع موجودات 
بسیار جالبی هستند. اطالعات علمی که از آخوندک وجود دارد 

نشان میدهد این حشره برای باغچه مفید است بنابراین جذب آنها 
به باغچه برای شما و گیاهانتان سودمند می باشد.

instagram

آخرین مهلت ارسال آثار به 
دبیرخانه چهاردهمین جشنواره ملی 

موسیقی جوان تا پایان روز شنبه
 )17 خرداد ماه( تمدید شد.

مسووالن موزه »ون گوگ« واقع در 
آمستردام اعالم کردند از اول »ژوئن« با 

اعمال محدودیت بازدید، روزانه فقط 700 نفر 
میزبان بازدیدکنندگان خواهند بود.

جاذبه
کارگردان: آلفونس کوارون/یک مهندس پزشکی 

ناسا به نام رایان استون )با بازی ساندرا 
بوالک( در اولین سفر خود به خارج از کره 

زمین، به همراه فضانورد باتجربه مت کوالسکی )با بازی جرج کلونی(، 
دو نفر از اعضای یک تیم 5 نفره از فضانوردان آمریکایی هستند که 

ماموریت آنها تعمیر تلسکوپ هابل می باشد.

خدا خیلی بزرگتر از اونه که بشه 
با گناه کردن ، ازش دور شد ...

زیر نور ماه

موزه جشنوارهفیلم دیالوگ

وقت صبوح شد بیار آن خورمه نقاب ار
از قدح دو آتشی خیز و روان کن آب را
ماه قنینه آسمان چون بفروزد از افق

در خوی خجلت افکند چشمٔه آفتاب را
وقت سحر که بلبله قهقهه بر چمن زند

ساغر چشم من بخون رنگ دهد شراب را
بسکه بسوزد از غمش ایندل سوزناک من

دود برآید از جگر ز آتش دل کباب را
چون بت رود ساز من چنگ بساز در زند
من به فغان نواگری یاد دهم رباب را
گر به خیال روی او در رخ مه نظر کنم
مردم چشمم از حیا آب کند سحاب را

دست امید من عجب گر به وصال او رسد
پشه کسی ندید کو صید کند عقاب را

چون مه مهربان من تاب دهد نغوله را
در خم عقربش نگر زهرٔه شب نقاب را

خواجو اگر ز چشم تو خواب ببرد گو ببر
زانکه ز عشق نرگسش خواب نماند خواب را

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

زادروز دكتر محمد مصدق 
ناسیونالیست بنام ایران زمین 

و َمرد محبوب ایرانیانـ  نگاهی 
به برخی نظرات او

بیست و نهم اردیبهشـت زادروز دكتر محمد مصدق 
ناسیونالیسـت بنـام ایرانـى، بانى مّلى شـدن نفت 
ایـران و رهبـر وطـن در سـال هـاى 1330 تـا 1332 
اسـت كـه بـه سـال 1258 )1879 میـالدی( در 
تهـران بـه دنیـا آمـد و در 14 اسـفند 1345)مارس 
1967( فـوت شـد.دولت مصـدق بـا برانـدازی 28 
اَُمـرداد 1332 سـاقط و خـود او پـس از سـه سـال 
زنـدان تـا پایان عمـر به حالـت تبعید در روسـتاى 
احمدآباد سـاوجبالغ )نزدیك كرج( تحت نظر بسـر 
ُبـرد. دكتـر مصدق تبعید خـود در احمد آبـاد را غیر 
قانونـی اعـالم كرده بود زیـرا حكم قضایی بر تبعید 
او وجود نداشـت. مصدق پیش از نخسـت وزیری، 
چنـد دوره نمایندگـى تهـران در مجلـس را بـر عهده 

داشـت. مصدق برای نخسـتین بار از شـهر اصفهان 
بـه نمایندگی مجلس انتخاب شـده بـود. او وزیر و 
اسـتاندار هم شـده بود. مصدق سـالها در دانشـگاه 
تهـران حقـوق تدریـس می كرد. مصـدق معتقد به 
دمکراسی واقعی، تمرین آن و رعایت حقوق انسان 
و آزادی هـا بـود. جبهه ملی که فعالیـت آن پس از 
نخسـت وزیر شـدن علی امینـی در 16 اردیبهشـت 
1340، آزاد شـده بـود 28 اردیبهشـت ایـن سـال 
)زیرا که در آن سـال، بیسـت و نهمـ  زادروز مصدق 
جمعـه و تعطیـل بود( تشـکیل یک اجتمـاع 100ـ  
120 هـزار نفـری در میـدان جاللیـه تهران )امـروزه: 
پـارک اللـه( برپـا داشـت کـه در آن الهیـار صالـح، 
سـنجابی، شـاپور بختیـار و غالمحسـین صدیقـی 
سـخنرانی کردند و خواسـتار برگزاری انتخابـات آزاد 
طبـق اصـل 26 قانـون اساسـی وقـت شـدند. بـه 
مناسـبت زادروز مصدق، آن جمعیت ضمن تجلیل 
از او، تبعیـد و حصـر غیرقانونـی اش را در احمدآباد 
محکوم کرد. 29 اردیبهشـت سـال 1358 )سـه ماه 
و چنـد روز پـس از انقـالب و در دوران دولت موقت 

مهـدی بـازرگان(، ایرانیان صدمیـن زادروز مصدق را 
بـا شـكوهى بـى سـابقه برگـزار كردنـد و بـرای این 
منظـور دهها هـزار َتن از تهران بـه احمدآباد رفتند تا 
برگـور او گُل بگذارنـد. دكتر مصدق ُعمر خود را وقف 
مبـارزه بـراى تحقـق آزادى هـا، دموكراسـى، رعایت 
حقـوق انسـان، صلـح و اسـتقالل و حاکمّیت ملی 
بـه مفهـوم کامـل كـرده بود.عالقـه منـدی ایرانیـان 
بـه مصدق همچنان چشـمگیر اسـت. بـرای مثال؛ 
تهـران  روزنامـه همشـهری کـه شـهرداری  تیـراژ 
آن را بـا تحمـل هزینـه ای سـنگین و بکارگیـری 
روزنامـه نـگاران قدیمـی در آذرمـاه 1371 )دسـامبر 
1992( تاسـیس کـرده اسـت در اُمـرداد 1372 )29 
امردادمـاه( با انتشـار عکسـی از مصـدق در صفحه 
ششـم این روزنامه از مرز 120 هزار نسـخه گذشـت 
و ایـن رونـد افزایـش ادامـه یافت، حـال آنکه طبق 
تجربـه جهانی، توجه به نشـریات دولتیـ  به دلیل 
واکنـش منفـی مخاطبـان کـه ژورنالیسـم را قـوه 
چهـارم دمکراسـی و جـدا از قـوای سـه گانـه دولت 

مـی داننـدـ  چنـدان زیاد نبوده اسـت.

وز
یر

 د
ما

م 
پیا

کتاب 

قسمت هایی از کتاب :
در واقـع چنـدی می شـد کـه دریافتـه بـود ارتـش هـم هماننـد 
زن عمـو، کـه خوشـحال بـود دارد او را از سـر خـود بـاز می کنـد، با 
مام میهـن هیـچ پیوندی نـدارد. آری، دریافته بـود آن مام میهنی 
کـه مدحـش را می گفتنـد، آن مأمنی نیسـت کـه او می جوید، اما 
بـا این همـه زمانـی دراز نیمـی از قلبـش در برابر دریافـت نیمه ی 
دیگـر پایـداری کـرد. )کتـاب مرده هـا جـوان می ماننـد – صفحـه 

)14
نادلـر، تـو بایـد به زنـت حالـی کنی کـه سرنوشـت رایـش مهم تر 
از مزرعـه ی سـیب زمینی اوسـت. تـو بـا فـداکاری انجـام وظیفـه 
کـرده ای. اگـر روزی بخواهنـد بـا تحمیـل صلح همه چیـز را بر باد 
بدهنـد، مـا بیـش از پیـش بـه امثـال تـو نیـاز خواهیـم داشـت. 
زیـرا در ایـن صـورت تنهـا از گارد مـا اسـت کـه کاری برمی آیـد. 
مگـر خـودت ندیـدی؟ بی کمـک مـا همه چیـز از هـم می پاشـید. 

)کتـاب مرده هـا جـوان می ماننـد – صفحـه 38(
پیـروزی بـه چـه کار می آیـد، اگـر خـود نتوانـی گـواه آن باشـی؟ 

)کتـاب مرده هـا جـوان می ماننـد – صفحـه 50(
اشـپرانگر لبخندزنـان گفـت: عـذاب وجـدان امتیاز جوان هاسـت. 

)کتـاب مرده هـا جـوان می ماننـد – صفحـه 95(
کسـی به این تصمیم های کاغذی باور نداشـت. همـه در ناامیدی 
بـا هـم شـریک بودنـد و جـز ناامیـدی کم تریـن وجه اشـتراکی با 
هـم نداشـتند. همه منتظـر حکم نهایـی بودند، حکمـی خونین و 
گـرم، حکمی واقعـی. عده ای می اندیشـیدند که زندگی شـخصی 
آن هـا هنگامـی دگرگـون خواهـد شـد کـه جهـان از بیـخ و بـن 
دگرگـون شـود، و دیگـران بـر ایـن پنـدار بودنـد کـه زندگی شـان 
تنهـا زمانـی دگرگـون خواهـد شـد کـه دوباره یـک رایـش آلمانی 
پدیـد بیایـد، رایشـی سـهمناک و قدرتنمد، آن گونه کـه پیش ترها 
بـود، یک رایـش مقـدس، آن گونـه کـه پیش ترها نامیده می شـد. 
بـه گمـان اینـان شـهروند چنیـن رایش مقدسـی بـودن، امتیازی 
بـود کـه ارزش ایـن قربانی هـا را داشـت. )کتـاب مرده هـا جـوان 

می ماننـد – صفحـه 130(
امیلـی خواهـرزاده ی خود را که گریان از خواربارفروشـی برگشـته 
بـود، دلـداری داد. مـاری از آن رو آشـفته بـود کـه قیمـت قهـوه 
یک شـبه بـاال رفتـه بـود و او نمی توانسـت بـرای یکشـنبه قهـوه 
بخـرد. معنـی و مفهـوم اعداد روی اسـکناس ها بر کسـی روشـن 
نبـود. پیـش از ایـن گمـان می رفـت کـه میلیـون و میلیـارد تنهـا 
بـه کار شـمارش سـتارگان آسـمان می آید، سـتارگانی کـه مخلوق 
قـدرت بی پایـان خداونـدی هسـتند، امـا اکنـون ایـن اعـدد بـر 
زمیـن خاکـی روی کاغذهـای قهـوه ای و کثیـف در گشـت وگذار 

بودنـد. )کتـاب مرده هـا جـوان می ماننـد – صفحـه 141(
حقه هایـش  هـم  تماشـاچی ها  نزدیک تریـن  شـعبده بازی کـه 
اسـت.  خوبـی  شـعبده باز  مسـلمًا  بداننـد،  آسـمانی  الهـام  را 
شـعبده بازی کـه خـودش هـم حقه هـای خـود را الهـام آسـمان 
بدانـد، همیشـه در کارش موفـق اسـت. )کتـاب مرده هـا جـوان 

)243 صفحـه   – می ماننـد 
برخی هـا هـم ماننـد برانـس، پنهانی عکسـی از هیتلـر را در کیف 
خـود گذاشـته بودنـد و شـب ها آن را بـا خـود به بسـتر می بردند. 
این هـا شـنیده بودنـد کـه هیتلر مـام میهـن را نجـات خواهد داد 
و سـپس زندگـی مـالل آور و یکنواخـت آن هـا به زندگـی ای بهتر، 
زندگـی ای درخشـان و پرماجـرا بدل خواهد شـد. )کتـاب مرده ها 

جـوان می ماننـد – صفحـه 299(

مرده ها جوان می مانند
 نویسنده: آنا زگرس

 ترجمه: علی اصغر حداد
انتشارات: ماهی

پیام ما سال گذشته درگزارشی 
به  علت اصلی افزایش تعداد 

پروانه ها پرداخته است.
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شماره جدید تجارت فردا منتشر شد
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