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اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان
آگهی مزایده امالک مازاد

اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای جنوب کرمـان در نظر دارد ازامالک مازاد خود واقع در شهرسـتان جیرفت 
گدارمغـک بامشـخصات منـدرج در جـدول ذیل از طریق مزایده بفروش برسـاند داوطلبین شـرکت در مزایده مـی توانند از 
تاریـخ نشـر آگهـی به مـدت 10 روز ضمـن مراجعه به سـامانه تـدارکات اداره کل و بازدیـد از ملک جهت اخذ فرم شـرکت در 
مزایـده بـه واحـد حقوقـی اداره کل راهـداری و حمل و نقل جـاده ای جنوب کرمان بـه آدرس : کیلومتر 5 جـاده ای کرمان 

جنـب پایانـه بـار اداره کل راهداری و حمل و نقـل جاده ای جنوب کرمـان مراجعه نمایند.

شناسه اگهی 851528

شرایط قیمتمتراژکاربرینوع ملکآدرس ملکردیف
پرداخت

تلفن و آدرس هماهنگی جهت بازدید و 
اخذ فرم شرکت در مزایده
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شهرستان 
جیرفت بخش 
جبالبارز شمالی 

گدار مغک

ملکی پالک 
ثبت714

اداری
1500

مترمربع
80

نقدی-متر مربع

ادره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای جنوب کرمان ،واحدحقوقی

034 -43352169

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان

تجدید آگهی مناقصه عمومی
)یک مرحله ای(

ــتان  ــات در شهرس ــته قن ــت 5 رش ــا و مرم ــه احی ــبت ب ــر دارد نس ــان در نظ ــوب کرم ــاورزی جن ــاد کش ــازمان جه س
قلعه گنــج از محــل اعتبــارات جبــران خســارت ســیل ســال ۹8 مــاده 10 قانــون بخشــی از مقــررات مالــی دولــت ســال ۹8 
بــه صــورت نقــدی مــی باشــد را بــه شــرکتهای دارای صالحیــت واگــذار، متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد بــه 

ســامانه ســتاد مراجعــه نماینــد. ضمنــا قیمــت پیشــنهادی بــر اســاس فهرســت بهــا عنــوان ســال ۹۹مــی باشــد.

دریافت اسناد
سامانه ستادمحل
از تاریخ 1399/2/30 تا تاریخ 1399/03/06زمان

تحویل )ضمانت نامه(
جیرفت – خیابان آزادی سازمان جهادکشاورزی – امور پیمانها و قراردادهامکان
تا پایان وقت اداری تاریخ 13۹۹/03/17زمان

گشایش پیشنهادها
جیرفت – خیابان آزادی سازمان جهادکشاورزی – امور پیمانها و قراردادهامکان
ساعت 11 روز 1399/03/18زمان

توضيحات :
جهت شرکت در مناقصه فوق شرکت کنندگان بایستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس )www.setadiran.ir( شماره 

تماس مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-27341۹34 اقدام نمایند.

ت اول
نوب

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان

تجدید آگهی مناقصه عمومی
)یک مرحله ای(

ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان در نظــر دارد نســبت بــه احیــا و مرمــت 6 رشــته قنــات در شهرســتان رودبــار 
از محــل اعتبــارات جبــران خســارت ســیل ســال ۹8 مــاده 10 قانــون بخشــی از مقــررات مالــی دولــت ســال ۹8 بــه صــورت 
نقــدی مــی باشــد را بــه شــرکتهای دارای صالحیــت واگــذار، متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد به ســامانه ســتاد 

مراجعــه نماینــد. ضمنــا قیمــت پیشــنهادی بــر اســاس فهرســت بهــا عنــوان ســال ۹۹می باشــد.

دریافت اسناد
سامانه ستادمحل
از تاریخ 1399/2/30 تا تاریخ 1399/03/06زمان

تحویل )ضمانت نامه(
جیرفت – خیابان آزادی سازمان جهادکشاورزی – امور پیمانها و قراردادهامکان
تا پایان وقت اداری تاریخ 13۹۹/03/17زمان

گشایش پیشنهادها
جیرفت – خیابان آزادی سازمان جهادکشاورزی – امور پیمانها و قراردادهامکان
ساعت 13 روز 1399/03/18زمان

توضيحات :
جهت شرکت در مناقصه فوق شرکت کنندگان بایستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس )www.setadiran.ir( شماره 

تماس مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-27341۹34 اقدام نمایند.

ت اول
نوب

چرا سازمان ها روز مبادا برای 
خودشان تصویر نمی کنند؟

سخنگوی وزارت کشور:

مطهری اسناد خود درباره 
حوادث آبان را ارائه کند
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مدیریت بحران در سـازمانها یکی از انواع و شـاید مهمترین نوع مدیریت 
در دنیای پرماجرای امروزی باشـد.

مدیریـت بحـران در سـازمانها یکـی از انـواع و شـاید مهـم تریـن نـوع 
مدیریـت در دنیـای پرماجرای امروزی باشـد. زیرا در جهـان امروز حوادث 
بسـیار زیـاد و غیـر قابـل پیـش بینـی اسـت. چـه کسـی بـاور، یـا پیش 
بینـی مـی کرد که ویروسـی کوچـک این چنیـن در جهان امـروز ترکتازی 
کنـد، همـه ارکان دنیـا را به چالش بکشـد، فنـاوری را از کار بیندازد، همه را 
اسـیر خـود کنـد و بـا بشـری کـه مدعی بود کـه هیچ چیـز نمی توانـد اورا 
از پـای در آورد و هـر چیـز را مـی توانـد بـا سـر پنجـه علـم و فنـاوری حل 
کنـد، در بیفتـد. در اینکـه این ویروس طبیعی، یا دسـت سـاز بشـر باشـد 
بحثـی دیگـر اسـت و بایـد بـه گونه ای دیگـر در باره آن سـخن گفـت. اما 
برخـورد بـا آن چـه به صورت فردی یا سـازمانی مسـئله ای اسـت که باید 
یـا قبـل از شـیوع آن پیـش بینـی مـی شـد یـا ابـزار و لـوازم به گونـه ای 
فراهـم بـود تـا در اسـرع وقـت بتوان خـود را بـرای مقابله تجهیز کـرد. در 
شـرائط بحـران اسـت که درجـه ضرورت وجود یک سـازمان، نیـاز مردم به 
آن و در مقابـل آمادگـی آن سـازمان برای پاسـخگویی و چیسـتی وظائف 
واقعـی کارکنـان آن معلـوم مـی شـود.همه دیدند که بسـیاری از مشـاغل 
تعطیل و تعطیلی بسـیاری از آنها مسـاوی با بیکار شـدن عده ای و گرفتار 
شـدن بسـیاری از مردم شـد. اجتماعـات حتی اجتماعات مذهبـی در ماه 
شـعبان و رمضـان بالضـروره تعطیـل گردید.بحـران کرونا بـر روی فعالیت 
بسـیاری از مراکـز مهم عـام المنفعه تأثیری عمیق گذاشـته و آن را تقریبًا 
به-تعطیلـی کشـانده اسـت. امـا بایـد پرسـید چـه آمادگـی ای بـرای روز 
بحـران داشـته انـد و آیا در شـرایط فعلـی می تواننـد خود را بـرای مقابله 
آمـاده کننـد؟در زمـان جنگ نیروهای نظامی و بسـیجی خـط مقدم بودند 
و سـازمانهای آنهـا بحـران را بـا همه وجـود لمس کردنـد. در ماههای اخیر 
وزارت بهداشـت و درمـان نقطـه کانونـی بـود. امـا در کنـار آنهـا بسـیاری از 
مراکـز هـم حالـت فوق العـاده پیدا مـی کنند که اگـر نه مثل سـازمانهایی 
کـه مسـتقیمًا درگیرنـد ولـی چـه بسـا شـرایط بـرای بسـیاری از آنها هم 
بحرانـی باشـد.یکی از ایـن مراکـز کتابخانـه ها اسـت. بدیهی اسـت اینکه 
کتابخانه ها تعطیل شـوند و همه را به مرخصی بفرسـتند درسـت نیسـت، 
و یـا کار را بـه داد و گرفـت کتـاب محـدود کننـد کـه بخشـی از آن را اداره 
پسـت بـه عهـده بگیـرد به منزلة سـقوط اسـت. سـؤال این اسـت کـه آیا 
الزم اسـت برای کتابخانه های عمومی هم شـیوه نامه )پروتوکل( نوشـته 
شـود؟ آیـا کسـی ضرورتـی در این امر می بینـد؟دورکاری و بهـره گیری از 
فضـای مجـازی دو واقعیتـی بود که در این دوران بیـش از هر چیز خود را 
نشـان داد. سـازمانهایی که دوراندیش بودند و از امکانات بهره ای داشـتند 
به سـرعت خود را تطبیق دادند و خسـارات ناشـی از تعطیلی را به حداقل 
رسـاندند. کتابخانـه هـای عمومی هم باید در این دو مـورد وضعیت خود را 
روشـن کنـد تـا بتواند به حیـات خود ادامـه و در صورت ادامـه بحران خود 
را در عرصـه فعالیـت هـای اجتماعـی نشـان دهد. بـه نظر می رسـد موارد 

زیـر از اهمیـت بیشـتری برخوردار اسـت که عبـارت اند از:
فراهـم آوری زیرسـاخت هـا. بـرای کتابخانـه عمومـی زیرسـاخت عبـارت 
اسـت از فراهـم بـودن فنـاوری الکترونیکـی و آمادگـی کارکنـان در سـایه 
آمـوزش قـوی برای بهـره بـرداری از آن جهت خدمت به مـردم. اگر قدری 
در ایـن زمینـه غـور شـود معلـوم می شـود کـه ایـن آمادگی اگر در سـطح 
مدیریـت مرکـزی نهـاد تـا انـدازه ای فراهـم اسـت امـا کتابخانه هـا فاقد 
آمادگـی الزم انـد و بایـد در ایـن زمینـه در ایـام غیـر بحـران تـدارک الزم 
مـی شـد تـا در ایام سـخت بتوان بـا مجاهدت بیشـتر برای پاسـخگویی 
آمـاده شـد. فضای مجازی دیگر مجازی نیسـت بلکـه از حقیقت ویژه ای 
برخـوردار اسـت. دنیـای جدیـدی اسـت کـه همه بایـد با آن آشـنای کامل 
باشـند.اما مهمتـر تولیـد محتوا اسـت. تولیـد محتوا هم بـه دو عامل مهم 
وابسـته اسـت: دانشـوری کتابـداران و عالقمنـدی آنهـا برای تهیـه مطالب 

انس طال         1.741.210

مثقال طال     31.270.250

گرم طالی 1۸  7.221.192

گرم طالی 24   9.619.200

بهار آزادی      72.000.000

امامی          73.100.000

نیم       37.۸00.000

ربع         20.300.000

گرمی       9.920.000

دالر             170.390

یورو         1۸4.200

درهم          42.359

لیر ترکیه           25.423

دالر استرالیا      102.۸4۸

استرداد ۱۷۸۳ شی تاریخی
در سال ۹۸

معاون میراث فرهنگی کشور از تدوین دستورالعمل عمومی 
برای حریم آثار ملی خبر داد و گفت: در سال گذشته ۱۷۸۳ 

شی تاریخی به ایران استرداد شده است.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
18 تا  31دنبال کنید

استان  های کم برخوردار در وضعیت هشدار
بعد از خوزستان،  استان های لرستان، خراسان شمالی، جنوب کرمان به ویژه جیرفت،  جنوب سیستان 

و بلوچستان و کرمانشاه در وضعیت هشدار بیماری کووید 1۹ قرار دارند

صیـد غیرمجـاز »تـرال« بالیـی اسـت کـه بـه جـان 
انـواع آبزیـان خلیـج  فـارس افتـاده و در ایـن میان 
به رغـم  اسـت،  درآورده  هـم  را  صیـادان  صـدای 
همـه هشـدارها همچنـان شـاهد خسـارات تـرال به 

هسـتیم. محیط زیسـت 
ایـن روزهـا خبـر شـیوع کرونـا نه تنها در کشـور ایران 
و اسـتان بوشـهر بلکـه در دنیـا داغ اسـت و شـیوع 
ایـن ویـروس، محدودیت هایی را برای کسـب وکارها 
ایجـاد کـرده و به نوعـی همـه مشـاغل را درگیـر خود 

است. سـاخته 
اسـت کـه  مشـاغلی  دسـته  آن  از  صیـادی  شـغل 
چـه کرونـا باشـد چـه نباشـد تعطیلـی نـدارد، مگـر 
محدودیت هایـی  یـا  هوایـی  و  آب  بـد  شـرایط  در 
اعـالم  کـه شـیالت در فصـل تخم ریـزی ماهی هـا 
و  سـخت  شـغل  ایـن  بـرای  مانعـی  می کنـد کـه 

شـود. طاقت فرسـا 
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نوار مرزی دامنه 
جنوبی البرز 

درختکاری می شود
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و 

آبخیزداری کشور گفت: با همکاری 
شهرداری تهران در نوار مرزی دامنه 

جنوبی البرز درختکاری انجام می شود 
تا از گسترش ساخت و سازهای غیر 

 مجاز شهری جلوگیری شود.

۳۰ محوطه باستانی در 
بوئین زهرا شناسایی شد

 سرپرست هیات باستان شناسی 
گفت: در جریان بررسی و شناسایی 

تکمیلی باستان شناسی دهستان 
زهرای پایین شهرستان بوئین زهرا 

که با هدف تکمیل نقشه باستان 
شناسی استان قزوین، صورت گرفت 
30محوطه باستانی شناسایی، معرفی 

و مستندنگاری شد.

ان
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س
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یادداشت  مهمان
غالمرضا فدایی

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1734

سه شنبه 30 اردیبهشت 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

صید ترال دارای خطرات 
بسیار زیادی برای آبزیان 
به ویژه آبزیان کف زی دارد

جوالن »ترال« در 
خلیج فارس
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مناسـب در قالبهـای مشـخص مـورد عالقه کاربـران بالقوه 
و بالفعـل. بـه نظـر نمـی رسـد در دوره های عـادی به این 
مهـم توجه خاصی شـده باشـد تـا انتظار این باشـد که در 
دوران بحـران بتـوان از آن اسـتفاده کرد. این همه سـرمایه 
)منابـع(، حقیقـی و الکترونیکی،کـه در اختیـار کتابـداران 
اسـت، فـارغ از اینکـه تا چه اندازه درسـت انتخـاب صورت 
گرفتـه اسـت اغلب عاطـل و باطل می مانند. آنها سـرمایه 
هـای راکـدی هسـتند کـه بـه نـدرت کسـی بـه سـراغ آنها 
مـی رود. افـزون بـر این، کسـی از وجـود آنها اطـالع ندارد. 
اگـر سـرمایه ای پویـا و در جریـان باشـد بایـد دائمـًا در 
دسـت کاربـران بچرخد و کتابـداران از میـزان کارآیی آنها با 
خبـر باشـند. و نیـز آیـا مـا کتابدارانـی صالح بـرای این کار 
تربیـت کـرده ایـم و اصالً در وظائـف آنها چنیـن انتظاراتی 
را گنجانـده ایـم و در انتخـاب اولیـه، یـا آمـوزش پـس از 
انتخـاب، تحلیـل منابـع و ارتبـاط بـا مخاطـب و تجزبـه و 
تحلیـل خواسـتها و نیازمندیهـای مخاطبـان در ایـام غیـر 

بحرانـی از وظائـف آنـان بـوده و هسـت؟ اگـر غیـر از ایـن 
اسـت سـالبه بـه انتفـای موضـوع اسـت و بایـد وظیفـه 
کتابـدار را فـارغ از ایـن موضوع دانسـت.تهیه کتابهای گویا 
را اغلـب بـرای روشـندالن تعریـف مـی کننـد در حالیکـه 
امـروزه ایـن فنـاوری مـورد توجـه اغلـب مخاطبان اسـت. 
مردم بسـیار عالقمند به شـنیدن متن کتابهای مورد عالقه 
خـود هسـتند تـا در خانه، وسـایط نقلیـه و ایـام فراغت و 
زمانـی کـه حوصلـه خواندن ندارنـد و یا نیازمنـد عینک اند 
بـه سـادگی از آنها اسـتفاده کننـد. کتابخانـه عمومی تا چه 
انـدازه در انتخـاب کتابهـای مناسـب در ابعـاد و موضوعات 
گوناگـون و بـرای سـنین مختلـف تـالش کـرده و تـا چـه 
میـزان در آمـاده سـازی نیروهـای خـود، یـا شناسـائی 
کاربـران یـا غیـر آنهـا بـرای تهیـه کتابهـای گویـا فعالیـت 
داشـته اسـت؟ ضمـن اینکـه فنـاوری الزم بـرای آن را هم 

بایـد پیـش بینی مـی کرد.
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 پیام
سیاست

مجلس با هوشیاری اجازه تعلیق ورزش کشور را نداد
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس گفت: برخی در جریان طرح مقابله با اقدامات رژیم 
صهیونیستی علیه صلح و امنیت به دنبال تعلیق ورزش بودند که مجلس با هوشیاری اجازه این کار را نداد.

رنا
 ای

س:
عک

استان  های کم برخوردار در وضعیت هشدار
بعد از خوزستان،  استان های لرستان، خراسان شمالی، جنوب کرمان به ویژه جیرفت،  جنوب سیستان و 

بلوچستان و کرمانشاه در وضعیت هشدار بیماری کووید 1۹ قرار دارند

در هشـتاد و نهمین روز از شیوع کرونا در 
کشـور بر اسـاس اعـالم وزارت بهداشـت 
مبتـال  بیمـاری  ایـن  بـه  نفـر   122492
از ایـن تعـداد 7057 نفـر  شـده اند کـه 
فـوت شـده و 95661 نفر بهبـود یافته اند.
و  مدیریـت  مرحلـه  از  حاضـر  حـال  در 
کنتـرل بیمـاری کرونـا عبـور و به سـمت 
مهـار کرونـا در اکثـر نقـاط کشـور حرکت 
کرده ایـم، ولـی در عیـن حـال در برخـی 
نقـاط کشـور بـه دلیـل عـدم توجـه بـه 
وضعیـت  بهداشـتی،  دسـتورالعمل های 

مناسـبی وجـود نـدارد. 
در  اسـتان های  لیسـت  بـه  نگاهـی 
کـه  می دهـد  نشـان  هشـدار  وضعیـت 
ایـن  در  درمـان  و  بهداشـت  شـاخص 
اسـتان ها از میانگیـن کشـوری پایین تـر 
اسـت. یعنی در صـورت مراجعـه بیماران 
حاد کار دشـوارتر می شـود. هم برای کادر 

درمـان و هـم بـرای بیمـار.
نگاهـی به گـزارش بیمـاران در اسـتان  ها 
نشـان می دهـد بیش از نیمـی از بیماران 
شناسـایی شـده جدید از اطرافیـان افراد 
مبتـال هسـتند. ایـن زنگ خطری اسـت 
کـه مردم پیشـگیری را حتـی در مواجهه 
بـا افـراد مبتال جـدی نگرفته انـد. هرچند 

جدیـد  مبتالیـان  از  زیـادی  تعـداد  کـه 
عنـوان سـرپایی را مقابل نام خـود دارند 
و در خانـه بسـتری می شـوند امـا به نظر 
می رسـد بایسـتی در ایـن زمینه خصوصا 
در شـهرهای بـا وضعیـت هشـدار قوانین 
سـختگیرانه  ای بـرای بیمـاران شناسـایی 

شـده در نظـر گرفته شـود.

شمار قربانیان از مرز 7000 نفر 
گذشت

»کیانـوش جهانپور« رییـس مرکز اطالع 
 رسـانی وزارت بهداشـت دربـاره آخریـن 
آمـار مبتالیان بـه بیماری کرونـا گفت: از 
دیروز تا امروز 29 اردیبهشـت 1399 و بر 

اسـاس معیارهـای قطعـی تشـخیصی 
دو هـزار و 294 بیمـار جدیـد مبتـال بـه 

کووید 19 در کشـور شناسـایی شـد.
وی ادامـه داد: از بیـن مبتالیـان جدید، 
534 مـورد بسـتری و یک هـزار و 760 
مـورد سـرپایی و از افـراد در تمـاس بـا 

مبتالیـان بودند که شناسـایی شـدند.
مجمـوع  کـرد:  خاطرنشـان  جهانپـور 
بیمـاران کووید 19 در کشـور به 122 هزار 
و 492 نفـر رسـید. متاسـفانه در طـول 
24 سـاعت گذشـته، 69 بیمار کووید 19 
جـان خـود را از دسـت دادنـد و مجموع 
جـان باختـگان ایـن بیماری بـه 7 هزار 

و 57 نفـر رسـید.
سـخنگوی وزارت بهداشـت تصریـح کرد: 
 661 و  هـزار   95 تاکنـون  خوشـبختانه 
نفـر از بیمـاران، بهبـود یافتـه و ترخیـص 
مبتـال  بیمـاران  از  نفـر   2712 شـده اند. 
بـه کوویـد 19 در وضعیـت شـدید ایـن 
دارنـد. قـرار  مراقبـت  تحـت  بیمـاری 
وی ادامـه داد: تاکنـون 701 هـزار و 640 
آزمایـش تشـخیص کوویـد 19 در کشـور 

انجـام شـده اسـت.
او بـا اشـاره بـه اینکه  اسـتان خوزسـتان 
کمـاکان در وضعیـت قرمـز بیمـاری قرار 
دارد، گفت: بعد از خوزسـتان،  استان های 
لرسـتان، خراسان شـمالی، جنوب کرمان 
سیسـتان  جنـوب  جیرفـت،   ویـژه  بـه 
وضعیـت  در  و کرمانشـاه  بلوچسـتان  و 

هشـدار قلمـداد می شـوند.
جهانپـور تاکیـد کـرد کـه رعایـت نـکات 
اجتماعـی  فاصله گـذاری  و  بهداشـتی 
کمـاکان بایـد اجرا شـود و گفـت: به طور 
خـاص در ایـن اسـتان هـا و در سراسـر 
خواهیـم  مـی  مـردم  همـه  از  کشـور 
بهداشـت فردی و فاصله گـذاری را رعایت 

. کنند

رفع محدودیت ها به معنی 
عادی سازی شرایط نیست

کمیتـه  دبیـر  قاسـمی«  »حسـین 
اجتماعـی انتظامی سـتاد ملـی مدیریت 
کرونـا در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایلنـا در 
پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه بـا توجـه بـه 
فطـر  عیـد  تعطیـالت  بـودن  پیـش  در 
سـتاد  انتظامـی  اجتماعـی  آیـا کمیتـه 
بـرای  تصمیمـی  مدیریـت کرونـا  ملـی 
کاهـش مسـافرت ها دارد؟ گفـت: سـتاد 
ملـی مقابلـه بـا کرونـا تصمیمـی دال بر 
کاهـش سـفرها اتخـاذ نکرده اسـت، اما 
همانگونـه کـه بارهـا اعـالم شـده کـه رفع 
عادی سـازی  معنـای  بـه  محدودیت هـا 
نیسـت و خطـر بیمـاری همچنـان وجود 
دارد، لـذا تاکیـد بـر این اسـت کـه مردم 
از انجـام سـفرهای غیـر ضـروری جـدا 

پرهیـز کننـد.
وی بـا بیـان اینکه ممنوعیتی برای سـفر 
وجود نـدارد، ادامه داد: در واقع تصمیمی 
در مـورد اعمـال ممنوعیـت بـرای سـفر 

اتخاذ نشـده اسـت، اما انتظار ما از مردم 
ادامـه همراهـی با تصمیمـات و کمک به 
کادر بهداشـتی و درمانـی بـرای تجدیـد 
افزایـش  بـرای  داشـتن فرصـت  و  قـوا 

اسـت. توان 
دبیـر کمیتـه اجتماعـی انتظامـی سـتاد 
فعالیـت  دربـاره  مدیریـت کرونـا  ملـی 
مراکـز اقامتـی اعـم از هتل هـا، متل ها و 
مسـافرخانه ها تصریـح کـرد: برابـر اعالم 
بـا کرونـا هتل هـا،  مقابلـه  ملـی  سـتاد 
متل هـا و مسـافرخانه ها بـا رعایت دقیق 
و کامـل پروتـکل هـا فعالیـت خواهنـد 
کرد. قاسـمی خاطرنشـان کـرد: مردم ما 
نشـان داده انـد، نسـبت به سـالمت خود 
باالیـی داشـته و  و جامعـه حساسـیت 
ایـن مهـم را بـا تحقـق پویـش در خانـه 
مـی مانیم بـه منصه ظهـور رسـاندند، لذا 
ضمـن تاکیـد بـر ایـن مهـم درخواسـت 
داریـم تـا پویش بـه سـفر نمی رویم هم 
تحقـق عینی دهنـد تا انشـاءهللا با کمک 
بـه کادر درمانـی و پزشـکی ایـن بیماری 

منحـوس مدیریـت شـود.

ســالمت  مرکــز  معــاون  فرهــادی، 
محیــط و کار وزارت بهداشــت دربــاره 
تاثیــر ضدعفونــی کــردن ســطوح در 
معابــر شــهری اظهــار کــرد: ایــن کار 
بــی تاثیــر اســت زیــرا طبیعــت انتقــال 
ــق ســطوح اســت  ــاری از طری ــن بیم ای
را گندزدایــی  بایــد ســطوح  بنابرایــن 
کنیــم. ســازمان جهانــی بهداشــت در 
تأکیــد کــرده  اطالعیه هایــش  تمــام 
اســت کــه ســطوح بــا چــه مــوادی 

ــی  ــزود: گندزدای ــود.او اف ــی ش ضدعفون
ــوار  ــان، در و دی ــفالت خیاب ــهرها، آس ش
مــورد تأییــد نیســت و مــا هــم در 
ــاره  ــوارد اش ــن م ــه ای ــان ب پروتکل هایم
کرده ایم.معــاون مرکــز ســالمت محیــط 
بــا  داد:  ادامــه  بهداشــت  وزارت  و کار 
ــیج  ــپاه و بس ــش، س ــهرداری ها، ارت ش
مکاتباتــی داشــتیم و جلســات متعددی 
را گذاشــتیم،  برایــن اســاس آنهــا در 
بــه گندزدایــی ســطوح  فقــط  شــهر 

خواهنــد  اکتفــا  شــهری  مبلمــان  و 
کــرد. فرهــادی گفــت: در مکان هایــی 
ــرو  ــوس  و مت ــتگاه های اتوب ــد ایس مانن
ضدعفونــی صندلــی، نیمکــت ، ســطوح 
امــا  اســت  الزم  میله هــا  و  داخلــی 
ــه  ــازی ب ــوار نی ــفالت و در و دی روی آس
ضدعفونــی کــردن ندارنــد، زیــرا پخــش 
مــواد شــیمیایی در فضا و استنشــاق آن، 
ســالمت افــراد را بــه خطــر مــی انــدازد.او 
بــا بیــان اینکــه ضدعفونــی کــردن معابــر 
ــد،  ــیب می زن ــت آس ــط زیس ــه محی ب
ــی  ــر ضدعفون ــر اث ــه ب گفــت: آســیبی ک
ــت وارد  ــط زیس ــه محی ــر ب ــردن معاب ک
مــاده  نــوع  بــه  بســتگی  می شــود، 

ضدعفونــی کننــده دارد.    

گندزدایی شهرها مورد تایید 
وزارت بهداشت نیست

38 میلیون ایرانی در مرحله دوم 
غربالگری کرونا بررسی شدند

ــه  ــالم اینک ــا اع ــکی ب ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــاون کل وزارت بهداش مع
مرحلــه دوم غربالگــری بیمــاری کرونــا از ســه هفتــه پیــش آغــاز شــده اســت، 
ــور  ــر در کش ــون نف ــون 3۸ میلی ــری تاکن ــه از غربالگ ــن مرحل ــت: در ای گف

غربالگــری شــدند.
ــم و  ــادل تجربیــات عل ایــرج حریرچــی روز دوشــنبه در هفتمیــن برنامــه تب
فنــاوری )اســتپ( کــه در مرکــز نــوآوری ویکســت برگــزار شــد، اظهــار داشــت: 
غربالگــری ســبب شــد تعــداد بیشــتری از مــوارد ابتــالی بــه کرونــا شناســایی 

شــوند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مرحلــه شــامل کــودکان کمتــر از 15 ســال  نمــی 
شــود، ادامــه داد: تاکنــون حــدود ۸0 درصــد کســانی کــه شناســایی شــدند، 
ــی  ــه مراکــز درمان ــراد هــم ب ــن اف ــد. ای ــا کــم عالمــت بودن ــدون عالمــت ی ب

مراجعــه نکــرده انــد و مــا در غربالگــری آنهــا را شناســایی کردیــم.
معــاون کل وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی تاکیــد کــرد: 
ــه  ــا در ســطح جامعــه انجــام شــده و در مرحل ــی کرون غربالگــری و بیماریاب
اول از کل جمعیــت کشــور بــا 7۸ میلیــون نفــر تمــاس گرفتــه شــده و عالئــم 

ــد. ــا را چــک کردن آنه

ته
نک

 رییـس اتـاق فکـر سـتاد کرونای اسـتان تهـران پیش بینـی کرد 
مـوج دوم شـیوع کرونـا در ایـران کم خطرتـر و آرام تـر طـی می
 شـود؛ زیـرا با رفتـار ویـروس بهتر آشـنا شده ایم.حسـین قناعتی  
گفـت: امـروز نسـبت بـه آغـاز شـیوع کرونـا تجهیـزات بیشـتر و 
بهتـری داریـم. آمـوزش رفتارهـای بهداشـت فـردی داده شـده 
و مـردم بیشـتر رعایـت می کننـد. بنابرایـن انتظـار داریـم مـوج 
بعـدی شـیوع ویروس کرونـا کم خطرتر باشـد و آرام تر طی شـود.
وی افـزود: بـا توجـه بـه همه گیـری ویـروس کرونـا و عالئـم در 
همـه دنیـا دولـت ما و بعضـی دولت هـا ایـن فرضیه را داشـتند 
کـه حتـی نجـات یک نفر مهم اسـت و هیـچ بیماری نبایـد بدون 
درمـان رهـا شـود.قناعتی  ادامـه داد: قرنطینه فرصتی بـه ما داد 
تـا تعـداد افـراد مبتـال کاهـش یابـد، تجهیزاتـی مانند ماسـک و 
دسـتکش نیـز تا حد 60 تـا 70 درصد از انتقـال بیماری جلوگیری 
کردنـد. کشـورهایی ماننـد چین و کـره جنوبی که سـابقه مبارزه با 
بیماری هـای همه گیر مانند سـارس را داشـتند بهتـر عمل کردند.

گزارش
 پیام ما

سیاستدولت

آمریکا گرفتار اعتراضات مردمی شده استقرار نیست همیشه بورس روبه باال باشد
ــرد:  ــد ک ــت تاکی ــخنگوی دول س
نظــر مــا ایــن بــود کــه نقدینگــی 
بــه  اینجــا جمــع شــود و  در 
ــکن و ارز  ــودرو و مس ــمت خ س
حرکــت نکنــد امــا بــاز می ببینیــم توامــان بــه  قیمــت ارز و 
بــورس حملــه مــی کننــد. البتــه روند بــورس را بایــد منطقی 
کنیــم چــرا کــه همیشــه قــرار نیســت کــه بــورس بــا یــک 
زاویــه رو بــه بــاال باشــد و افــت و خیــز هــم دارد، امــا همــه 
کســانی کــه دلمــان بــرای کشــور مــی ســوزد بداننــد کــه راه 
حــل ایــن اســت کــه بتوانیــم نقدیندگــی مــردم را به ســمت 
حرکــت ســالم ببریــم. بــورس یــک حرکــت ســالم اســت.
ــذاری  ــا واگ ــت ب ــه کســری بودجــه دول ــان اینک ــا بی وی ب

ســهام ســاتا یــا شســتا ارتباطــی نــدارد، گفــت: رقمــی کــه 
دولــت اوراق بفروشــد مشــخص اســت و براســاس همــان 
هــم می توانــد بفروشــد و ارتباطــی بــه دســتگاه های دیگــر 
نــدارد. مــا حتــی بخــش ممکــن خصوصــی را هــم تشــویق 
ــد  ــه کنن ــورس عرض ــه ب ــود را ب ــهام خ ــه س ــم ک می کنی
ولــی نــه بــا ایــن هدفــی کــه گفتــه شــده اســت.  ربیعــی 
تاکیــد کــرد: اعــالم می کنــم کــه بــاال رفتــن قیمــت ارز نــه 
تنهــا مطلــوب مــا نیســت بلکــه تمــام تــالش دولــت بــرای 
آوردن بــه یــک کانــال منطقــی بــه عمــل خواهــد آورد و بــا 
سیاســت هایی کــه از ســوی همتــی داشــتیم بازارهــای پــول 
و ارز بــه رغــم فشــارهای ســنگن تحریــم موفــق بوده اســت.

رئیـــس قـــوه قضاییـــه گفـــت: 
ــته  ــزار کشـ ــا 90 هـ ــکا بـ آمریـ
ـــار  ـــا، گرفت ـــیوع کرون ـــر ش ـــر اث ب
ـــور  ـــن کش ـــردم ای ـــات م اعتراض
شـــده اســـت.آیت هللا ســـید ابراهیـــم رییســـی در جلســـه 
ــا  ــه، بـ ــوه قضاییـ ــورای عالـــی قـ ــته شـ صبـــح روز گذشـ
ـــژه  ـــه وی ـــا اخـــالص مـــردم ب ـــه و ب ـــه حضـــور مؤمنان اشـــاره ب
ـــت  ـــدر، از رعای ـــی ق ـــکوه لیال ـــا ش ـــم های ب ـــان در مراس جوان
پروتکل هـــا و دســـتورالعمل های بهداشـــتی در مراکـــز 
مذهبـــی تقدیـــر کرد.رییـــس قـــوه قضاییـــه همچنیـــن 
ـــا  ـــدس و ب ـــی ق ـــودن روز جهان ـــش ب ـــه در پی ـــاره ب ـــا اش ب
ـــان اولویـــت  ـــر اینکـــه آزادی قـــدس شـــریف همچن ـــد ب تاکی

ـــد از  ـــم بع ـــروز ه ـــت: ام ـــار داش ـــت اظه ـــالمی اس ـــت اس ام
ـــا  ـــض پیمان ه ـــتی و نق ـــم صهیونیس ـــت رژی ـــال نکب 72 س
ـــر  ـــان و دیگ ـــطین و لبن ـــردم فلس ـــه م ـــه علی ـــی ک و جنایات
ـــازی  ـــال پیاده س ـــد، به دنب ـــام داده ان ـــه انج ـــورهای منطق کش

ـــتند. ـــرن هس ـــه ق ـــن معامل ـــرح ننگی ط
ــه  ــری بـ ــه باختـ ــاق کرانـ ــوع الحـ ــرح موضـ ــی طـ رییسـ
ــرای  ــی بـ ــوان گام مقدماتـ ــغالی به عنـ ــرزمین های اشـ سـ
ـــه  ـــرد ک ـــان ک ـــر نش ـــت و خاط ـــرن دانس ـــه ق ـــرای معامل اج
ـــرای  ـــه اج ـــق ب ـــز موف ـــتی هرگ ـــم صهیونیس ـــکا و رژی آمری
ـــبت  ـــترده تری نس ـــه گس ـــوند و انتفاض ـــرح نمی ش ـــن ط ای
بـــه گذشـــته در فلســـطین و حتـــی در ســـطح منطقـــه شـــکل 

ـــت. ـــد گرف خواه

رنا
 ای

س:
عک

سیاستسالمت

مطهری اسناد خود درباره حوادث آبان را ارائه کندجان باختگان کرونا در کشور به ۷۰۵۷ نفر رسید
اطالع رســانی  و  عمومــی  روابــط  مرکــز  رییــس 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی گفــت: 
ــور  ــه ط ــور ب ــر در کش ــزار و 492 نف ــون 122 ه تاکن
قطعــی بــه ویــروس کرونــا مبتــال شــده و بــا فــوت 
69 نفــر در 24 ســاعت گذشــته، جــان باختــگان کرونــا در کشــور بــه 7 هــزار 

ــید. ــر رس و 57 نف
ــه  ــی ب ــان قطع ــار مبتالی ــن آم ــاره آخری ــور روز دوشــنبه درب ــوش جهانپ کیان
ویــروس کرونــا در کشــور و مــوارد فــوت ناشــی از آن بیــان کــرد: اتــا روز 29 
اردیبهشــت 1399 و بــر اســاس معیارهــای قطعــی تشــخیصی دو هــزار و 294 

بیمــار جدیــد مبتــال بــه کوویــد 19 در کشــور شناســایی شــد.
وی ادامــه داد: از بیــن مبتالیــان جدیــد، 534 مــورد بســتری و هــزار و 760 
مــورد ســرپایی و از افــراد در تمــاس بــا مبتالیــان بودنــد کــه شناســایی شــدند 

و مجمــوع بیمــاران کوویــد 19 در کشــور بــه 122 هــزار و 492 نفــر رســید.
جهانپــور گفــت: متاســفانه در طــول 24 ســاعت گذشــته، 69 بیمــار کوویــد 19 
ــد و مجمــوع جــان باختــگان ایــن بیمــاری در  جــان خــود را از دســت دادن

ایــران بــه 7 هــزار و 57 نفــر رســید. ســخنگوی ســتاد مقابلــه بــا کرونــا وزارت 
بهداشــت اظهــار کــرد: تاکنــون 95 هــزار و 661 نفــر از بیمــاران، بهبــود یافتــه 
و ترخیــص شــده اند. همچنیــن 2712 نفــر از بیمــاران مبتــال بــه کوویــد 19 در 

وضعیــت شــدید ایــن بیمــاری تحــت مراقبــت قــرار دارنــد.
وی افــزود: تاکنــون 701 هــزار و 640 آزمایــش تشــخیص کوویــد 19 در 
کشــور انجــام شــده اســت. رییــس مرکــز روابــط عمومــی و اطــالع رســانی 
وزارت بهداشــت گفــت: همچنــان اســتان خوزســتان حــدود 25 درصــد مــوارد 
ــا در  ــه خــود اختصــاص داده اســت. بایــد منتظــر بمانیــم ت تشــخیصی را ب
ــر محدودیت هــا و رعایــت بهداشــت عمومــی و فــردی کــه  ــی اث روزهــای آت
ــم. اســتان های لرســتان، خراســان  ــت شــده را ببینی ــر رعای در روزهــای اخی
ــوب اســتان سیســتان و بلوچســتان و  ــوب اســتان کرمــان، جن شــمالی، جن
کرمانشــاه نیــز در وضعیــت هشــدار قــرار دارنــد. امیدواریــم در سراســر کشــور 
نــکات بهداشــت فــردی و فاصلــه گــذاری اجتماعــی و عــدم رفــت و آمدهــای 

غیرضــروری را بیشــتر رعایــت کننــد.

ــدگان  ــه نماین ــه ای ب ســخنگوی وزارت کشــور در نام
ــیون  ــتندات کمیس ــه مس ــاره ب ــن اش ــس ضم مجل
ــان  ــوادث آب ــاره ح ــون اساســی درب ــودم قان اصــل ن
ــدارک  ــم م ــری می خواه ــی مطه ــت: از عل 9۸ نوش
و اســناد مثبــت ادعــای خــود را ارائــه نمایــد در غیــر ایــن صــورت بــه منظــور 
صیانــت از خدمــات و زحمــات خدمــت گــزاران ملــت در وزارت کشــور ناچــار بــه 

ــود. ــم ب پیگیــری حقوقــی موضــوع از مراجــع صالحــه خواهی
ــو  ــی عض ــا رحیم ــور،  علیرض ــانی وزارت کش ــالع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــی روز- دوشــنبه-  ــات رییســه مجلــس شــورای اســالمی در جلســه علن هی

ــرد. ــت ک ــس را قرائ ــدگان مجل ــه نماین ــور ب ــه ســخنگوی وزارت کش نام
ســید ســلمان ســامانی ســخنگوی وزارت کشــور از پاســخ  بــه ادعــای مطــرح 
شــده توســط علی مطهــری نماینــده مردم تهــران، ری، شــمیرانات، اسالمشــهر 
ــر داد  و پردیــس درخصــوص نقــش وزارت کشــور در حــوادث آبانمــاه 9۸ خب
و اظهارداشــت: پاســخ مکتــوب وزارت کشــور در اجــرای مــاده 74 قانــون 
آیین نامــه داخلــی بــه هیــات رییســه مجلــس شــورای اســالمی ارســال و در 

صحــن علنــی قرائــت شــد. وی بــا بیــان اینکــه انتظــار ایــن اســت کــه در بیــان 
ســخن از تریبــون مقــدس خانــه ملــت رعایــت صداقــت و عقالنیــت همــواره 
مدنظــر بــوده و هرگونــه اظهارنظــر مبتنــی بــر اطالعــات دقیــق و بررســی های 
ــوادث  ــزود: ح ــرد، اف ــورت پذی ــخصی ص ــائل ش ــارغ از مس ــانه و ف کارشناس
آبــان مــاه، وقایــع و تصمیمــات پیــش، حیــن و پــس از آن، مســئله ملــی و 
فرابخشــی اســت کــه هــر یــک از دســتگاههای مســئول بــر اســاس وظایــف 
ذاتــی پاســخگوی اقدامــات خــود خواهنــد بــود. در حــال حاضــر بررســی همــه 
جانبــه موضــوع توســط مقامــات و نهادهــای ذیربــط و نظارتــی انجــام یافتــه 
و در هیچکــدام از گــزارش هــای صــادره، قصــور یــا تقصیــری متوجــه وزارت 
ــن  ــرد: در ای ــح ک ــور تصری ــی وزارت کش ــت.معاون هماهنگ ــده اس ــور نش کش
ــف و  راســتا و در ماه هــای گذشــته مجلــس شــورای اســالمی از طــرق مختل
بــا اســتفاده از ظرفیت هــای قانونــی متنــوع نظــارت بــر عملکــرد وزارت کشــور 
و بررســی اقدامــات ایــن وزارتخانــه را در دســتور کار خــود داشــته اســت کــه 
تمامــی ایــن جلســات بــا اســتقبال و همراهــی کامــل مســئوالن وزارت کشــور و 

ارائــه مســتندات و مشــارکت فعــال آنهــا انجــام شــده اســت.

شهرهایی که تا دو هفته قبل مدعی وضعیت سفید بودند به مرز هشدار رسیدند

مرحلـه دیگـری از بسـته حمایـت معیشـتی کرونـا شـب  
)سـه شـنبه( به حسـاب سرپرسـتان خانوار مشـمول واریز 
مـی شـود.در جریـان تدویـن بسـته حمایتـی کرونـا بـرای 
اقشـار آسـیب پذیـر بسـته نقـدی بـرای سـه میلیـون نفـر 
در نظـر گرفتـه شـد کـه طبـق آن بـرای مـدت چهـار مـاه 
از اسـفند تـا تیرمـاه مبلغـی بیـن 200 تـا 600 هـزار تومـان 
بـرای خانوارهـای فاقـد درآمد پرداخت شـود. در این بسـته 
مبلغـی بیـن 200 تـا 600 هـزار تومـان متناسـب بـا اعضـای 
خانـوار بـه حسـاب آنها واریز می شـود کـه بـرای خانوار تک 
نفـره 200 هـزار تومـان، دو نفـره 300 هـزار تومان، سـه نفره 
400 هـزار تومـان، چهـار نفـره 500 هـزار و پنج نفـره و باالتر 

600 هـزار تومان اسـت. 

وزیـر بهداشـت اقدامـات انجـام شـده در کشـور جهـت مقابله 
با کرونا را در نشسـت ویدئوکنفرانسـی مجمع سـازمان جهانی 
بهداشـت ارایـه کـرد و گفـت: گزارشـی که در نشسـت سـازمان 
جهانـی بهداشـت ارایـه دادیـم سرشـار از موفقیـت بـود و این 
موفقیـت را بـه ملـت ایران و همه دسـت اندرکارانی کـه در این 

راسـتا کمـک کردنـد تبریـک می گویم.
سـعید نمکـی در ارایـه گزارشـی از نشسـت ویدئـو کنفرانسـی 
سـازمان جهانی بهداشـت با اعضـای این سـازمان و همچنین 
گـزارش ارایـه شـده از سـوی ایـران در ایـن نشسـت، گفـت: 
پـس از چنـد دهـه، ایـن اولین باری اسـت که به دلیل شـیوع 
بیمـاری کرونـا، سـازمان جهانـی بهداشـت بـه جـای نشسـت 
اعضـای ایـن سـازمان در سـطح وزرا و روسـای جمهـور در ژنو، 
نشسـت خود را به شـکل ویدئـو کنفرانس برگزار کـرد و ما نیز 
در ایـن نشسـت مشـارکت داشـتیم و مـواردی را بیـان کردیم.

نماینـده تهـران از صـدور حکـم 10 میلیـون جـزای نقـدی 
و 21 مـاه حبـس در دادگاه تجدیـد نظـر اسـتان تهـران 
خبـر داد. محمـود صادقـی در مطلبـی در صفحـه توئیتـر 
خـود نوشـت: » شـعبه 36 دادگاه تجدیدنظراسـتان تهران 
تجدیدنظـر خواهـی اینجانـب از رأی دادگاه شـعبه 1057 
کارکنـان دولـت را رد کـرد و رأی دادگاه بـدوی مبنی بر 10 
میلیـون جـزای نقـدی و 21 مـاه حبس را عینـا تأیید کرد. 
 دادگاه قبـال وقـت احتیاطـی بـرای 2۸ تیـر تعییـن کـرده 
بـود امـا امـروز بـه صـورت غیرمنتظـره مبادرت بـه صدور 
رسـانه ها  از  تعـدادی  مـاه  اردیبهشـت  کـرد.«دوم  رأی 
خبـری دربـاره حکـم بـدوی 21 مـاه حبـس و 10 میلیـون 
جـزای نقـدی بـرای محمـود صادقی منتشـر کـرده بودند 
ایسـنا  بـا  کـه در همـان زمـان صادقـی در گفت وگویـی 
گفـت کـه بـرای او حکمـی در دادگاه صادر شـده که اکنون 

موضـوع در مرحلـه بررسـی دادگاه تجدیدنظـر اسـت.

زمان واریز بسته 200 تا 600 
هزار تومانی کرونا اعالم شد

گزارش موفقیت کشور در 
مقابله با کرونا 

محمود صادقی به 21 ماه 
حبس محکوم شد



021-88019846

3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

سال شانزدهم | شماره پیاپی 1734 | سه شنبه 30 اردیبهشت  1399

پسماندتاالب

دفع نامناسب زباله در قروه همچنان ادامه دارداحیای هامون اولویت محیط زیست سیستان
محیــط  حفاظــت   مدیــرکل 

و  سیســتان  زیســت 

برنامــه  بلوچســتان گفــت: 

اولویــت  از  هامــون  بین المللــی  تــاالب  احیــای 

ــط  ــن اداره کل و ســازمان حفاظــت محی نخســت ای

زیســت کشــور اســت.و حید پورمــردان روز دوشــنبه 

اظهارداشــت:  ایرنــا  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در 

بین المللــی  تــاالب  وضعیــت  بررســی  نشســت 

ــت  ــط زیس ــا محی ــکاری ب ــنهاد هم ــون و پیش هام

ــه میزبانــی دانشــگاه زابــل برگــزار شــد، کــه ایــن  ب

ــون  ــاالب هام ــکده ت ــراه پژوهش ــه هم ــگاه ب دانش

ــم  ــد کاری اع ــم جدی ــا تی ــگاه ب ــرد دانش ــالم ک اع

از اســاتید، دانشــگاهیان و افــراد صاحــب نظــر 

ــی  ــای قبل ــتقبال از کاره ــد و اس ــرد جدی ــا رویک ب

ــن  ــده و همچنی ــام ش ــات انج ــه مطالع ــر پای ــه ب ک

اعضــای  تمــام  درصــدی  صــد  آمادگــی  اعــالم 

ــط زیســت  ــا محی ــاده همراهــی ب ــات علمــی آم هی

نشســت  ایــن  در  داد:  ادامــه  بــود.وی  خواهــد 

ــر  ــی ه ــی و اجرای ــطوح مطالعات ــد در س ــق ش تواف

ــاالب  ــط زیســت، پژوهشــکده ت ســه دســتگاه محی

هامــون و دانشــگاه زابــل بــا تعامــل کامــل در 

ــه  ــا و برنام ــم از احی ــاالب اع ــف ت حوزه هــای مختل

برنامه ریــزی  و  همــکاری  جایگزیــن  معیشــت 

ــت  ــط زیس ــت محی ــند.مدیرکل حفاظ ــته باش داش

سیســتان و بلوچســتان افــزود: از ســال 97 برنامــه 

ــاالب هامــون پــس از بررســی مطالعــات  ــای ت احی

دانشــگاهی اقدامــات کشــورهای در حــال توســعه و 

بررســی تصاویــر هوایــی و هواشناســی و بــا در نظــر 

گرفتــن درخواســت های ذینفعــان پیــاده و اجــرا 

شــده اســت. وی بیــان کــرد: در نشســت مشــترک 

محیــط زیســت سیســتان و بلوچســتان در راســتای 

همفکــری و اخــذ آرای علمــی و پژوهشــی جامعــه 

و  زابــل  دانشــگاه  کشــور،  تحقیقــی  و  علمــی 

ــد  ــی کردن ــالم آمادگ ــون اع ــاالب هام پژوهشــکده ت

تــا در برنامــه احیــای تــاالب نقــش موثرتــر و 

ــوند. ــده دار ش ــری را عه ــگ ت پررن

گذشــته  روز  صبــح 
ــی  ــت هم اندیش نشس
مــردم  ســازمان های 
نهــاد زیســت محیطی 
بــا حضــور اســتاندار کردســتان و مدیــرکل ســازمان 
برگــزار و  حفاظــت محیــط زیســت کردســتان 
درخصــوص تخریب هــای اخیــر در محیــط زیســت 

ــد. ــر ش ــادل نظ ــتان تب ــی اس ــع طبیع و مناب
بهمــن مرادنیــا صبــح روز دوشــنبه )29 اردیبهشــت 
مــاه( در نشســت هــم اندیشــی ســازمان های 
مــردم نهــاد زیســت محیطــی اســتان اظهــار کــرد: 
بحث هــای متنوعــی کــه در ایــن نشســت مطــرح 
ــط  ــه محی ــر ب ــه جدی ت ــرای توج ــری ب ــد تلنگ ش

زیســت اســت.
زیســت  تخریب هــای  درخصــوص  افــزود:  وی 
محیطــی در نتیجــه فعالیــت معــادن بایــد یــادآور 
ــود دارد و از  ــا وج ــام دنی ــادن در تم ــه مع شــد ک
ــا  ــش تنه ــن بخ ــذا ای ــود ل ــرداری می ش آن بهره ب

ــا نیســت. ــه اســتان م ــوط ب مرب
ــم  ــه مه ــرد: نکت ــح ک ــتان تصری ــتاندار کردس اس
در ایــن میــان بهره بــرداری درســت و اصولــی 
ــه  ــن رابط ــرادی در ای ــر ای ــت و اگ ــادن اس از مع
وجــود دارد بایــد در راســتای رفــع آن اقــدام شــود 
ــه اینکــه خواســتار عــدم فعالیــت آنهــا شــد.وی  ن
عنــوان کــرد: آلودگــی آب و خــاک قــروه بــه 
ــدن  ــت مع ــی از فعالی ــوان ناش ــنیک را نمی ت آرس
ــن مشــکل را در  ــه ای ــروه دانســت چراک طــالی ق

ــم. ــتان داری ــق اس ــر مناط اکث
ــرای  ــروه ب ــالی ق ــدن ط ــه داد: مع ــا ادام مرادنی
ــرده و  ــان شــغل ایجــاد ک ــر از جوان حــدود 900 نف
ــت.  ــتان اس ــم اس ــمند و مه ــای ارزش از ظرفیت ه
وی خاطرنشــان کــرد: چنــد سالیســت کــه پیگیــر 
ــه ســقز  ــدن طــالی قلقل ــه مع ــوط ب مباحــث مرب
هســتیم و تــا موافقــت ســازمان حفاظــت محیــط 
ــت آن  ــذ نشــود فعالی ــه اخ ــن زمین زیســت در ای

شــروع نخواهــد شــد.

 پیام
 زیست

پیش بینی تمهیدات الزم برای جلوگیری از آتش سوزی مراتع و جنگل ها
معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با صدور ابالغیه ای به معاونان هماهنگی امور عمرانی 

استانداری ها با توجه به افزایش میزان بارش ها در ماه های اخیر و تراکم پوشش های گیاهی در مراتع و جنگل ها و همچنین 
بررسی سوابق آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی در تابستان، بر پیش بینی تمهیدات الزم برای جلوگیری از آتش سوزی در 

مراتع و جنگل ها تاکید کرد.

هر
 م

س:
عک

اینکـه  بیـان  بـا  آبخیـرداری شـازند  و  طبیعـی  منابـع  رییـس 
پـروژه جنـگل کاری 400 هکتـاری بلـوط و بـادام کوهـی در منطقه 
سرسـختی شـازند بـه بهـره بـرداری رسـید، گفـت: بـارش هـای 
یکـی دو سـال اخیـر حـال درختـان بلـوط ایـن منطقـه را بهتـر 

کـرده اسـت.
محسـن محمـدی در گفت وگو با ایسـنا، با اشـاره به بهـره برداری 
400 هکتـار جنـگل کاری در شهرسـتان شـازند، بیـان کـرد: پـروژه 
جنـگل کاری از اواخـر سـال 9۸ و فروردیـن مـاه 99 در منطقـه 
سرسـختی ایـن شهرسـتان انجام شـد و بـا 95 درصد پیشـرفت 

در روز گذشـته بـه بهـر برداری رسـید.
وی بـا بیـان اینکـه در ایـن منطقـه بلـوط و بـادام کوهـی کاشـته 
شـده اسـت، افزود: این 400 هکتار جنگل کاری بلوط با اسـتفاده 
از اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی در کنـار 210 هکتـار ذخیره گاه 
جنگلـی بلـوط بـه جهت توسـعه این منطقـه انجام گرفـت و نهال 
کاشـته شـده از نظـر ژنتیکی بـا گونه های ذخیـره گاه در یک رده 
هسـتند و بـر ایـن اسـاس، در آینـده توسـعه ذخیـره گاه جنگلی 
بلـوط شـازند را شـاهد خواهیم بود.محمدی با تاکیـد بر اینکه در 
حـال حاضـر این نهالکاری سرسـبزی مناسـبی را بـه منطقه داده 
اسـت و در آینـده بـا رشـد و الحاق بـه ذخیره گاه فضای مناسـبی 
از درختـکاری را ایجـاد مـی کنـد، گفـت: طـی چهـار تا پنج سـال 
آینـده ایـن سرسـبزی در منطقـه نمـود بهتـری خواهد داشـت و 
عـالوه بـر توسـعه پوشـش جنگلـی در منطقـه، کنترل سـیالب و 
نفـوذ آب بـه سـفره هـای آب زیرزمینی به کمـک چاله های حفر 
شـده بـه طـول و عـرض هفـت متـر و عمق یـک متر نیز میسـر 
شـده کـه عمـال محـل ذخیـره آب محسـوب مـی شـوند. وی در 
خصـوص آبرسـانی بـه ایـن 400 هکتـار اظهـار کرد: با جـاده های 
دسترسـی ایجـاد شـده در منطقـه، آبرسـانی به صورت دسـتی و 
بـا اسـتفاده از تانکـر صـورت خواهد گرفـت، البته میـزان بارندگی 
سـاالنه ایـن منطقـه به 500 میلیمتر می رسـد که خـود به آبیاری 
ایـن منطقـه کمـک شـایانی خواهـد کـرد، امـا این آبرسـانی طی 
دو سـال آینـده بـا هـدف اسـتقرار و ریشـه دوانی درختـان انجام 

می شـود.

سوژه خون تازه در 
رگ های ذخیره گاه 
جنگلی بلوط شازند

جوالن »ترال« در خلیج فارس

صید ترال زنگ خطری برای پایان ذخایر دریایی است

صیـد غیرمجـاز »تـرال« بالیی اسـت که به 
جـان انـواع آبزیان خلیج فارس افتـاده و در 
ایـن میـان صـدای صیـادان را هـم درآورده 
همچنـان  هشـدارها  همـه  به رغـم  اسـت، 
شـاهد خسـارات تـرال بـه محیط زیسـت 

. هستیم
این روزها خبر شـیوع کرونا نه تنها در کشـور 
ایران و استان بوشهر بلکه در دنیا داغ است 
و شـیوع ایـن ویـروس، محدودیت هایی را 
بـرای کسـب وکارها ایجـاد کـرده و به نوعـی 
همه مشـاغل را درگیر خود سـاخته اسـت.

مشـاغلی  دسـته  آن  از  صیـادی  شـغل 

نباشـد  باشـد چـه  اسـت کـه چـه کرونـا 
تعطیلـی نـدارد، مگـر در شـرایط بـد آب و 
هوایـی یـا محدودیت هایـی که شـیالت در 
فصـل تخم ریـزی ماهی هـا اعـالم می کنـد 
و  ایـن شـغل سـخت  بـرای  مانعـی  کـه 

شـود. طاقت فرسـا 
صیـادان به غیـراز ایـن محدودیت هایـی که 
گفتـه شـد در ایـن روزهـا بـا مشـکالت و 
دغدغه هایـی روبرو هسـتند کـه فکر و ذهن 
آن هـا را بیشـتر از کرونـا درگیر خودسـاخته 
اسـت امـا ایـن مشـکالت مربوط بـه امروز 
و دیـروز نیسـت بلکـه سال هاسـت بـا آن 
دسـته و پنجـه نـرم می کننـد و به نوعـی 
شـغل آن ها را تحت الشـعاع خود قـرار داده 

اسـت و این قشـر زحمتکش، دیگر امنیت 
شـغلی آن چنانـی بـرای خـود نمی بیند.

ایـن  دغدغه هـای  و  مشـکالت  از  یکـی 
صیادان در اسـتان بوشـهر که می توان گفت 
عمده مشـکل آن ها نیز محسـوب می شـود 

صیـد غیرمجـاز ترال اسـت.
ایـن شـیوه صیـد دارای خطـرات بسـیار 
زیـادی بـرای آبزیـان به ویژه آبزیـان کف زی 
اسـت و عامـل انقـراض برخـی از آبزیـان 
و  مأکـول  دریایـی  موجـودات  نابـودی  و 
غیرماکول اسـتترال یـا گوفه تور ماهیگیری 
بزرگی به شـکل قیف اسـت کـه از دو طرف 
به تخته هایی متصل اسـت و دنبال شـناور 
در بسـتر دریـا کشـیده می شـود و صیـدی 

کـه بـه ایـن شـیوه انجام گیـرد صیـد ترال 
خوانـده می شـود.

ایـن شـیوه صیـد دارای خطـرات بسـیار 
زیـادی بـرای آبزیـان به ویژه آبزیـان کف زی 
اسـت و عامـل انقـراض برخـی از آبزیـان 
و  مأکـول  دریایـی  موجـودات  نابـودی  و 

اسـت. غیرماکـول 
ابراهیـم رئیسـی رئیـس قـوه قضائیـه در 
نشسـت خبـری پایانـی سـفر بـه اسـتان 
بوشـهر یکی از مشـکالت اسـتان را موضوع 
صیـد ترال عنـوان کـرد و ابراز داشـت: نباید 
اجـازه داد کـه ایـن مسـئله لطمـه ای بـه 
آبزیـان وارد کنـد و خطری برای دریا باشـد.
رئیـس قـوه قضائیـه گفـت: تصمیم گیری 
پیرامـون برخـی از مسـائل نیـاز به بررسـی 
دارد کـه حتمـًا  عالـی  در جلسـه شـورای 
ایـن مسـائل در آن جلسـه بررسـی خواهد 
بهره بـرداری  و  صیـد  کارشـناس  شـد. 
شـیالت اسـتان بوشـهر هـم در گفت وگـو 
بـا خبرنـگار مهـر اظهار داشـت: میگـو یکی 
از گونـه سخت پوسـتان بـوده کـه بـا طـول 
عمـر کـم )یـک تـا دو سـال( در چرخـه 
زنجیره اکوسیسـتم دریایـی در دومین رده 
قرارگرفته اسـت و سـالی دو بـار تخم ریزی 
بهـاره و پاییـزه و هـر مرحله تـا یک میلیون 

تخـم دارد.
میگـوی  افـزود:  شـادکامی  حسـین 
دارای  و  بـاال  مرغوبیـت  بـا  خلیج فـارس 
بیشـترین پروتئیـن، اسـیدآمینه، امـگا 3، 
ویتامیـن B12 و انـواع امـالح در بیـن مردم 
شناخته شـده اسـت کـه در چند دهـه اخیر 
صنعـت این گونـه آبـزی در تمامـی ابعـاد 
فـرآوری،  عمـل آوری،  پـرورش،  )تکثیـر، 

واردات(  و  صـادرات  کیفیـت،  کنتـرل 
ذخیـره  بلعکـس  و  پیداکـرده  گسـترش 
ایـن آبـزی دریایـی 70 درصـد کاهش یافته 

اسـت.
وی تصریـح کـرد: در فصـل صیـد میگو در 
خلیج فـارس، گونه هـای ریـز نابالـغ آبزیـان 
کـه پنـج مـاه از رشـد و نمـو آنـان سـپری 
نشـده و همزیسـتی بـا میگو دارند توسـط 
ابـزار غیرانتخابـی تـرال کـف کـه بـه شـکل 
قیفـی شـکل بـا دهانـه طولـی 25 متـر و 
ارتفـاع بیـش از پنج متـر بـرای لنج هـا و بـا 
دهانـه 10 متـری بـرای قایق ها اسـت صید 
می شـوند. کارشـناس صیـد و بهره بـرداری 
شـیالت اسـتان بوشـهر بیان کـرد: فعالیت 

ایـن ابـزار به طـور شـبانه روزی اسـت کـه در 
هـر سـاعت بیـن 2 تـا 2.5 گـره دریایـی 
بسـتر دریـا را با زنجیرهای شـن کش خود 
جایروبـی می کنـد و در مسـیر حرکت، توده 
ایجـاد  محیط زیسـت  در  را  گل  از  غبـاری 
می کنـد و از آلودگـی باالیی برخوردار اسـت.
وی افـزود: در فصـل صیـد کـه بیـن 30 تـا 
45 روز ادامـه پیـدا می کنـد حـدود 15 تـا 
20 هـزار تـن از انـواع گونه هـای آبزیـان کـه 
قریـب بـه 30 درصد صید سـاالنه اسـتان را 
شـامل می شـود از بیـن مـی رود و بـه علت 
نبـود صنعـت، این صیـد به عنـوان ضایعات 

دورریـز بـه دریـا ریخته می شـود.

و  مراتـع  جنگل هـا،  سـازمان  رئیـس 
همـکاری  بـا  گفـت:  آبخیـزداری کشـور 
شـهرداری تهـران در نـوار مـرزی دامنـه 
جنوبـی البـرز درختکاری انجام می شـود 
تـا از گسـترش سـاخت و سـازهای غیر 

 مجـاز شـهری جلوگیـری شـود.
بـه گزارش روز دوشـنبه معاونت خدمات 
شـهری شهرداری تهران، مسـعود منصور 
در نشسـت بـا مجتبـی یزدانـی معـاون 
خدمات شـهری شـهرداری تهـران گفت: 
شـهرداری تهـران و منابع طبیعـی فصـل 
کـه  دارنـد  زیـادی  مشـترک  همـکاری 

از  و  درختـکاری  سـبز  فضـای  توسـعه 
جملـه مـوارد مهـم آن اسـت.

وی بـه تفاهم نامـه وزیر جهاد کشـاورزی 
بـا پیـروز حناچـی شـهردار تهـران اشـاره 
داشـت و گفت: این نشسـت در  راسـتای 
همـکاری  تفاهم نامـه  شـدن  اجرایـی 
مشـترک در زمینـه مدیریـت پارک هـای 
جنگلـی، جنـگل کاری و توسـعه فضـای 
سـبز برگزار  شـده اسـت.  گفتنی است در 
ایـن نشسـت مقرر شـد، پیـرو رهنمودها 
و فرامیـن رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی 
مبنـی بـر توقـف سـاخت و سـاز در نـوار 

مشـترک  هـای  پـروژه  البـرز،  جنوبـی 
و  شـهرداری  مابیـن  فـی  جنـگل کاری 
منابـع طبیعـی در ایـن محـدوده تعریف 
بایـد  تهـران  شـود همچنیـن شـهرداری 
طرح هـای  کوتـاه  زمانـی  مـدت  در 

طـرح  و  جنگلـی  پارک هـای  مدیریـت 
توسـعه فضـای سـبز حریـم شـهر  تهران 
منابع طبیعـی  اداره کل  بـه  و  تدویـن  را 

اسـتان تهـران ارسـال کننـد. 

نوار مرزی دامنه جنوبی البرز 
درختکاری می شود

پایش زیستگاه های یوزپلنگ 
برای دستیابی به آمار جدید

مدیــر عامــل انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی ضمــن بیــان اینکــه امیدواریــم امســال 
ــش و  ــور را پای ــوز در کش ــتگاه های ی ــال زیس ــج س ــدود پن ــس از ح ــم پ بتوانی
ــت:  ــت داشــته باشــیم، گف ــا در طبیع ــدی از یوزپلنگ ه ــار جدی ــده آم ســال آین
بــرای حفــظ یوزپلنــگ در کشــور بایــد تمــام گزینه هــای حفاظتــی در دســتور کار 
باشــد.مرتضی پورمیــرزای در گفــت و گــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه اینکــه از بیــن 
تمــام زیســتگاه های یوزپلنــگ در ایــران، تنهــا زیســتگاه تــوران اســت کــه طــی 
ــه  ــرد: ب ــار ک ــده اســت، اظه ــت ش ــگ در آن ثب ــر زادآوری یوزپلن ــال های اخی س
همیــن دلیــل نمی توانیــم بگوییــم کــه آیــا زیســتگاه های دیگــر زادآوری دارنــد یــا 
خیــر! زادآوری یوزپلنــگ در زیســتگاه های جنوبــی ماننــد یــزد، خراســان جنوبــی 
و کرمــان حداکثــر تــا ســال 90 مشــاهده شــده  و ســال 96 نیــز آخریــن ســالی بود 
کــه در زیســتگاه خراســان شــمالی زادآوری ثبــت شــده اســت.مدیر عامــل انجمن 
ــه زیســتگاهی  ــل شــدن ب ــا تبدی ــوران« ت ــان اینکــه »ت ــا بی ــی ب ــگ ایران یوزپلن
امــن بــرای یوزپلنگ هــای آســیایی فاصلــه زیــادی دارد، گفــت: انجمــن یوزپلنــگ 
ایرانــی هنــوز مجوزهــای نهایــی را بــرای ورود بــه زیســتگاه تــوران نگرفتــه اســت 
بنابرایــن درحــال حاضــر نمی توانیــم تحلیــل درســتی از وضعیــت ایــن زیســتگاه 

زادآور داشــته باشــیم.      

ته
نک

ــا 45 روز  ــن 30 ت ــه بی ــد ک ــل صی ــزود: در فص وی اف
ادامــه پیــدا می کنــد حــدود 15 تــا 20 هــزار تــن از انــواع 
ــد  ــد صی ــه 30 درص ــب ب ــه قری ــان ک ــای آبزی گونه ه
ــی رود و  ــن م ــود از بی ــامل می ش ــتان را ش ــاالنه اس س
بــه علــت نبــود صنعــت، ایــن صیــد به عنــوان ضایعــات 

ــود. ــه می ش ــا ریخت ــه دری ــز ب دورری
ــا در  ــن کار موجــب شــیوع بیماری ه ــرد: ای ــان ک وی بی
ــه  ــر آن، هم ــالوه ب ــود و ع ــان می ش ــت آبزی محیط زیس
بســترهای اســفنجی، مرجانــی و پوششــی گیاهــی را 
ــل  ــک تبدی ــر بیولوژی ــه کوی ــتر را ب ــد و بس ــخم می زن ش

می ســازد.
پیشــرفت  بــه  توجــه  بــا  اضافــه کــرد:  شــادکامی 
تکنولــوژی، فعالیــت ایــن روش صیــد تــا آنجایــی پیــش 
ــه در  ــی ســخت و بی وقف ــرداران در رقابت ــه بهره ب رفــت ک
برداشــت ذخایــر از همدیگــر گــوی ســبقت را ربودنــد کــه 
باعــث کاهــش ذخیــره و انقــراض گونه هــا شــده اســت.

حیات دریاچه
وحش

پایش زادآوری قوچ و میشسطح آب دریای خزر ۱۳ سانتی متر کم شد
سرپرسـت مرکز ملـی مطالعات 
و تحقیقـات دریـای خـزر دلیـل 
اصلـی  ایـن کاهـش سـطح آب 
را ناشـی از کم شـدن آب ورودی 
رودخانـه ولگاگـراد به عنـوان تامین کننده حـدود ۸0 درصد 

از آب ورودی بـه دریـای خـزر اعـالم کرده اسـت.
سـید معصومـه بنی هاشـمی روز دوشـنبه در گفـت و گو با 
خبرنـگار ایرنـا  افـزود : براسـاس ارزیابـی که از سـطح آب 
دریـای خزر در  زمسـتان سـال گذشـته  اواخـر 2019 انجام 
شـد ، نشـان مـی دهد کـه سـطح آب دریای خزر در سـال 
2019 میـالدی، در ادامـه رونـد کاهشـی خود از سـال 1995، 
بـه کمتریـن میـزان طـی 30 سـال اخیـر رسـید.وی اضافه 

کـرد: براسـاس این ارزیابـی میانگین تراز آب در این سـال 
بـا کاهـش 13 سـانتیمتری نسـبت بـه سـال 201۸، برابر با 
27.1۸- متر شـده است.سرپرسـت مرکـز ملی مطالعات و 
تحقیقـات دریـای خـزر دلیـل اصلـی  ایـن کاهش سـطح 
آب را ناشـی از کـم شـدن آب ورودی رودخانـه ولگاگـراد 
بـه عنـوان تامیـن کننـده حـدود ۸0 درصـد از آب ورودی به 
دریـای خـزر اعالم کرده اسـت. دکتر بنی هاشـمی افزایش 
میانگیـن دمـای سـطح آب دریای خزر را از دیگـر دالیل در 
کاهـش سـطح آب ایـن دریا اعـالم کرد و اظهارداشـت : در 
سـال 2019 میالدی نسـبت بـه سـال 201۸ میانگین دمای 
آب دریـای خـزر حدود دو دهم درجه سـانتیگراد و نسـبت 

بـه میانگیـن بلنـد مدت یـک درجه گرمتر شـد.

ـــط  رییـــس اداره حفاظـــت محی
گفـــت:  شوشـــتر  زیســـت 
زادآوری قـــوچ و میش هـــای 
شـــده  حفاظـــت  منطقـــه 
»کرایـــی« شوشـــتر در فروردیـــن و اردیبهشـــت امســـال 
ـــو  ـــت و گ ـــنبه درگف ـــی روز دوش ـــد.بهروز نجات ـــش ش پای
ـــه  ـــش منطق ـــوچ و می ـــرد : ق ـــان ک ـــا بی ـــگار ایرن ـــا خبرن ب
ـــه ای از  ـــر گون ـــرد و زی ـــه ف ـــر ب ـــه ای منحص ـــی« گون »کرای
قـــوچ اوریـــال اســـت کـــه در منطقـــه حفاظـــت شـــده ای بـــه 
همیـــن نـــام در شوشـــتر، حیاتـــی پویـــا داشـــته اســـت.وی 
افـــزود: بـــا تمهیـــد و اقـــدام حفاظتـــی کـــه در ایـــن منطقـــه 
انجـــام می شـــود خوشـــبختانه ایـــن گونـــه جانـــوری از 

ـــت. ـــوردار اس ـــی برخ ـــبت خوب ـــه نس ـــی ب ـــادل جمعیت تع
ـــه  ـــتر ادام ـــت شوش ـــط زیس ـــت محی ـــس اداره حفاظ ریی
ـــان  ـــط بان ـــراه محی ـــه هم ـــه ب ـــی ک ـــن پایش داد: در آخری
ـــد  ـــام ش ـــمند انج ـــه ارزش ـــن گون ـــت ای ـــه از وضعی منطق
ـــه  ـــد شـــده ب ـــازه متول ـــره هـــای ت خوشـــبختانه مشـــاهده ب
همـــراه میـــش مـــادر بودیـــم کـــه حاکـــی از زادآوری ایمـــن 
ـــده جمعیتـــی و امنیـــت  ـــوب و وضعیـــت امیدوارکنن و مطل
ـــوچ و  ـــزود: ق ـــت. وی اف ـــه اس ـــن منطق ـــتگاهی در ای زیس
میش هـــای کرایـــی از اوایـــل مهـــر شـــروع بـــه جفـــت 
ـــا جـــدال رخ  ـــن نره ـــن فصـــل بی ـــد و در ای ـــری می کنن گی
ـــه  ـــا از فاصل ـــاخ زدن آنه ـــدای ش ـــی ص ـــه گاه ـــد ک می ده

ــود. ــنیده می شـ دور شـ
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عک

گزارش



021-88019846

پیامک شما را درباره 4

این صفحه می خوانیم

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

سال شانزدهم | شماره پیاپی 1734 | سه شنبه 30 اردیبهشت  1399

پیام
جامعه 

16 هزار زندانی مرخصی رفته دیگر به زندان باز نخواهند گشت
رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: 16 هزار زندانی با مرخصی پایان حبس به زندان برنمی گردند.

رنا
 ای

س:
عک

تغییرات قضایی الیحه تامین امنیت زنان به بررسی بیشتر نیاز دارد

ــور  ــوری در ام ــس جمه ــاون ریی مع
زنــان و خانــواده ضمــن تشــریح 
عملکــرد ایــن معاونــت در تدویــن 
امنیــت  تامیــن  الیحــه  تبییــن  و 
گفــت:  خشــونت  برابــر  در  زنــان 
ــیاری  ــرات بس ــا تغیی ــه ب ــن الیح ای
ــاع  ــت ارج ــه دول ــه ب ــوه قضایی از ق
ــی  ــث و بررس ــه بح ــاز ب ــده و نی ش

دارد. بیشــتر 
در  دوشــنبه  روز  ابتــکار  معصومــه 
ــی  ــی بررس ــی ترویج ــت کرس نشس
خشــونت  حقوقــی  و  فقهــی 

ویدیــو  بصــورت  زنــان کــه  علیــه 
امــور  معاونــت  میــان  کنفرانــس 
در  قــم  مفیــد  دانشــگاه  و  زنــان 
دفتــر معاونــت برگــزار شــد، افــزود: 
از روز نخســت فعالیــت مــا در دولــت 
دوازدهــم، موضــوع الیحــه تامیــن 
خشــونت  برابــر  در  زنــان  امنیــت 
مــورد توجــه بــود؛ الیحــه ای کــه 
و  بررســی  لوایــح  کمیســیون  در 
ــث  ــه مباح ــه ای ک ــوان الیح ــه عن ب
قضایــی را شــامل مــی شــود بــه 

قــوه قضاییــه ارســال شــد.
ادامــه داد: در نشســت هــای  وی 
قضاییــه  قــوه  بــا  تخصصــی کــه 
داشــتیم از ابعــاد و زوایــای مختلــف 
مــورد برررســی قــرار گرفــت کــه 

الیحــه  ایــن  خوشــبختانه کلیــات 
مــورد توافــق همــه اعضــا و ارکان 

ــود. ــه ب ــوه قضایی ق
ــور  ــوری در ام ــس جمه ــاون ریی مع
زنــان و خانــواده یــادآور شــد: البتــه 
هایــی  نگرانــی  زوایــا،  برخــی  از 
ــه  ــه الیح ــوع ک ــن موض ــون ای همچ
نشــود  خانــواده  تزلــزل  ســبب 
بحــث  شــد  باعــث  کــه  مطــرح 
ــوه  ــی و الیحــه دو ســال  در ق طوالن
ــا تغییــر  ــا اینکــه ب ــد ت قضاییــه بمان
ــار  ــه ب ــی الیح ــوه، بررس ــت ق ریاس
ــتور  ــاد و دس ــان افت ــه جری ــر ب دیگ
ــدت  ــر روی الیحــه در ظــرف م کار ب
ــن  ــه ای ــا اینک ــد ت ــادر ش ــاه ص کوت
داده  بازگشــت  دولــت  بــه  الیحــه 

ــد. ش
اینکــه  از  گالیــه  ضمــن  ابتــکار، 
الیحــه  در  زیــادی  تغییــرات 
شــد کــه  ایجــاد  داده  بازگشــت 
ــف  ــای مختل ــوای آن را از زوای محت
دســتخوش تغییــر کــرده اســت، 
تصریــح کــرد: از ایــن رو دوبــاره بــه 
ــه  ــح ارجــاع شــد ک کمیســیون لوای
اکنــون در دســتور نوبــت کمیســیون 
ــا  ــه در آنج ــت ک ــت اس ــح دول لوای
حتمــا بحــث هایــی خواهد داشــت. 
معــاون رییــس جمهــوری در امــور 
ــو  ــه ویدی ــواده در ادام ــان و خان زن
دانشــگاه  اســاتید  بــا  کنفرانــس 
رونــد حمایتــی  بــه  قــم،  مفیــد 
از  حمایــت  الیحــه  از  معاونــت 
حقــوق کــودکان و نوجوانــان اشــاره 
کــرد و گفــت: ایــن الیحــه چنــد 
حقوقــی  کمیســیون  در  ســال 

قضایــی مجلــس مانــده بــود کــه 
ــا تقاضــا و پیگیــری هــای صــورت  ب
کمیســیون  از  الیحــه  مــا،  گرفتــه 
ــن  ــه صح ــد و ب ــارج ش ــی خ قضای
مجلــس آمــد کــه در آنجــا مــورد 
ــت و  ــرار گرف ــدگان ق ــب نماین تصوی
ــد. ــال ش ــان ارس ــورای نگهب ــه ش ب

وی ادامــه داد: ســه نوبــت مــورد 
ــه  ــرار گرفت ــان ق ــورای نگهب ــراد ش ای
ــوط  ــم مرب ــراد ه ــده ای ــه عم شــد ک
بــه بحــث حقــوق والدیــن و مــواردی 
ماننــد تبصــره مــاده 17 بــود کــه بــه 
ارتــکاب  قضایــی  برخــورد  نوعــی 
علیــه کــودکان  والدیــن  خشــونت 
در  نهایتــا  بــود.  تعییــن کــرده  را 
ــای  ــری ه ــا پیگی ــته ب ــه گذش هفت
بســیار و خواهــش مــا از نماینــدگان 

حمایــت  الیحــه  نهایتــا  مجلــس، 
نوجوانــان  و  کــودکان  حقــوق  از 
ــورای  ــر ش ــال نظ ــالح و اعم ــا اص ب
 17 نگهبــان دربــاره تبصــره مــاده 
تصویــب شــد و امیدواریــم دیگــر 
ــت  ــا دول ــد ت ــته باش ــرادی نداش ای

بتوانــد آن را اجرایــی کنــد.
الیحــه  کلیــات  دربــاره  ابتــکار 
از  عمــده  بخــش  داد:  توضیــح 
ــاله  ــه مس ــن ب ــه پرداخت ــن الیح ای
ــه  خشــونت بخصــوص خشــونت علی
دختــران اســت. از از ایــن رو بســیار 
ــت  ــم نشس ــت دارد و امیدواری اهمی
هــای تخصصــی هــم بــه ایــن الیحــه 
بپــردازد تــا مــا در مــوارد مرتبــط بــا 
ــم  ــورکان بتوانی ــوق ک خشــونت و حق

ــم. ــی برداری ــای مهم گام ه
وی یــادآور شــد: در بحــث لوایــح 

هــم  حقوقــی  فقهــی  شــورای  در 
ــور  ــه ط ــم. ب ــال کردی ــی دنب کارهای
کلــی رویکــرد مــا پیشــگیرانه اســت 
ــا  ــی اکتف ــث حقوق ــه بح ــط ب و فق
ــب و  ــت از جوان ــه حمای ــم بلک نکردی
ــر  ــم مدنظ ــی را ه ــای اجتماع نیازه
قــرار دادیــم کــه بــر همیــن اســاس 
ــا اورژانــس  همــکاری گســترده ای ب
کــه  گرفتیــم  پیــش  اجتماعــی 

ــت. ــورت گرف ــم ص ــی ه بازدیدهای
در  جمهــوری  رییــس  معــاون 
افــزود:  خانــواده  و  زنــان  امــور 
شــهرهای  تمــام  در  خوشــبختانه 
ــه  ــز مداخل ــر مرک ــزار نف ــاالی 50 ه ب
در مــوارد بحــران هــای اجتماعــی 
 123 خــط  اینکــه  ضمــن  داریــم 
هــای  تمــای  تمــام  پاســخگوی 

اســت. مــوارد  ایــن  در  مــردم 

مردمــی،  مشــارکت های  معــاون 
مؤسســات غیردولتــی، توانمندســازی و 
امــور مجلس ســازمان بهزیســتی کشــور 
ــا اشــاره بــه لــزوم گســترش فرهنــگ  ب
مشــارکت مــردم در خدمــت رســانی بــه 
ــای  ــر ایف ــتی، ب ــدف بهزیس ــه ه جامع
نقــش مراکــز خدمــات اجتماعــی مثبت 
زندگــی در جمــع آوری مشــارکت های 
و  منطقــه ای  صــورت  بــه  مردمــی 
محلــه ای و کمــک مــردم بــه مددجویــان 

ــرد. ــد ک تأکی
ــا  ــو ب ــر در گفت وگ ــزدان مه ــار ی ذوالفق
ایســنا، افزود: در دســتورالعمل تأســیس 
مراکــز خدمــات اجتماعی مثبــت زندگی، 
ــی  ــب مشــارکت های مردم موضــوع جل
توســط ایــن مراکــز جدیدالتأســیس بــه 
عنــوان عامــالن ســازمان بهزیســتی درج 
و تأکیــد شــده و بنابــر تصمیــم شــورای 
معاونیــن ســازمان بهزیســتی مقــرر 
ــن مراکــز مشــارکت های نقــدی  شــد ای

ــداری  ــق بانک ــب و از طری ــردم را جل م
ــه حســاب مشــارکت های  الکترونیــک ب
مردمــی بهزیســتی اســتان ها واریــز 
کننــد تــا پــس از تصویــب شــورای 
اســتان ها  مردمــی  مشــارکت های 
ســازمان  فعالیت هــای  راســتای  در 
بهزیســتی و نیــت خیریــن، بــا اولویــت 
همــان محلــه و شهرســتان هزینه شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن اقــدام می تواند 
ــه ایجــاد و گســترش شــبکه مردمــی  ب
ــر  ــور منج ــر کش ــارکت ها در سراس مش
شــود، تصریــح کــرد: نتیجــه ایــن اقــدام 
توســعه خدمــت رســانی هــر چه بیشــتر 
بــه جامعــه هــدف ســازمان خواهــد بــود.

تاثیر مراکز »مثبت زندگی« در 
گسترش مشارکت های مردمی

افزایش 15 درصدی مستمری 
کمیته امدادی ها

رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( از افزایــش 15 درصــدی مســتمری 
ــاری در  ــر داد. ســید مرتضــی بختی ــان امــداد از اردیبهشــت مــاه خب مددجوی
نشســت خبــری خــود بــا بیــان اینکــه در مــاه رمضــان، هفتــه اکــرام اطعــام و 
جشــن رمضــان را داشــتیم گفــت: از مــردم بــه خاطــر کمک هایشــان شــاکریم. 
ــه  ــتند ک ــی هس ــت بزرگ ــم نعم ــد و ه ــت دارن ــم برک ــی ه ــای مردم کمک ه
قابــل شــمارش نیســت.وی در رابطــه بــا طــرح اطعــام اظهــار کــرد: ســال های 
ــت  ــاز جماع ــد از نم ــرد بع ــالش می ک ــاجد ت ــداد در مس ــه ام ــش  کمیت پی
ســفره ســاده ای برپــا کنــد امــا امســال بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا و مصوبــات 
ــم  ــم گرفتی ــتیم و تصمی ــی داش ــا، محدودیت های ــا کرون ــه ب ــتادملی مقابل س
کــه ســتادی راه انــدازی شــود.رئیس کمیتــه امــداد همچنیــن از افزایــش 15 
ــا  ــر داد. وی ب ــاه خب ــداد از اردیبهشــت م ــان ام درصــدی مســتمری مددجوی
بیــان اینکــه بنــا شــد تــا بــه نــام ٣1٣ یــار امــام زمــان ٣1٣ آشــپزخانه برپــا 
شــود، اظهــار کــرد: ایــن کار در کل اســتان ها صــورت گرفــت امــا تعــداد آن تــا 
بــه امــروز بــه 1٧00 مرکــز رســیده اســت. همچنیــن طــرح مــا بــرای توزیــع پنج 
میلیــون غــذای گــرم تــا کنــون بــه 6 میلیــون و 605 هــزار غــذا رســیده و پیــش 

بینــی مــا ایــن اســت کــه تــا پایــان رمضــان  بــه هفــت میلیــون برســد.

ته
نک

معصومه ابتکار روز دوشـنبه در نشسـت کرسـی ترویجی بررسـی 
فقهـی و حقوقی خشـونت علیه زنان که بصـورت ویدیو کنفرانس 
میـان معاونت امـور زنان و دانشـگاه مفید قـم در دفتر معاونت 
برگزار شـد، افزود: از روز نخسـت فعالیت مـا در دولت دوازدهم، 
موضـوع الیحه تامیـن امنیت زنان در برابر خشـونت مـورد توجه 
بـود؛ الیحه ای که در کمیسـیون لوایح بررسـی و بـه عنوان الیحه 
ای که مباحث قضایی را شـامل می شـود به قوه قضاییه ارسـال 
شـد.وی ادامه داد: در نشسـت های تخصصی که بـا قوه قضاییه 
داشـتیم از ابعـاد و زوایـای مختلـف مـورد برررسـی قـرار گرفت 
کـه خوشـبختانه کلیـات ایـن الیحـه مـورد توافـق همـه اعضا و 
ارکان قـوه قضاییـه بود.معاون رییـس جمهوری در امـور زنان و 
خانـواده یـادآور شـد: البته از برخـی زوایا، نگرانـی هایی همچون 
ایـن موضـوع که الیحه سـبب تزلـزل خانواده نشـود مطـرح که 
باعـث شـد بحث طوالنی و الیحه دو سـال  در قـوه قضاییه بماند 
تـا اینکـه با تغییر ریاسـت قوه، بررسـی الیحه بار دیگـر به جریان 
افتـاد و دسـتور کار بر روی الیحـه در ظرف مدت کوتاه صادر شـد 

تـا اینکه ایـن الیحه به دولت بازگشـت داده شـد.

خبر

مجلسمدرسه

اعالم وصول طرح رتبه بندی فرهنگیاننحوه برگزاری آزمون ابتدایی ها
معـــاون ابتدایـــی وزیـــر آمـــوزش 
و پـــرورش نحـــوه برگـــزاری 
نتایـــج  اعـــالم  و  آزمـــون 
امتحانـــات دانـــش آمـــوزان 
مقطـــع ابتدایـــی را اعـــالم کرد.رضـــوان حکیـــم زاده بـــا 
ـــوزان  ـــش آم ـــری دان ـــی یادگی ـــه در دوره ابتدای ـــان اینک بی
بســـیار مهـــم اســـت، گفـــت: بـــرای مـــا مهـــم اســـت 
کـــه همـــه دانـــش آموزانمـــان بـــه آمـــوزش دسترســـی 
ـــن  ـــه همی ـــران شـــود ب داشـــته باشـــند و اشکاالتشـــان جب
خاطـــر در دســـتورالعملی کـــه بـــرای مـــدارس ابتدایـــی 
ــی  ــایی دوره ابتدایـ ــئولیت بازگشـ ــم، مسـ ــال کردیـ ارسـ
را بـــر عهـــده آمـــوزگاران و مدیـــران گذاشـــته ایم مبنـــی 

براینکـــه تـــک تـــک دانـــش آموزانشـــان را ارزیابـــی کننـــد و 
ـــی  ـــای تلویزیون ـــا از آموزش ه ـــا اینه ـــه آی ـــد ک ـــالع دهن اط
ـــو  ـــازی عض ـــبکه های مج ـــو ش ـــا عض ـــد ی ـــتفاده کرده ان اس
ـــم  ـــخیص معل ـــا تش ـــه ب ـــه اینک ـــار ب ـــا اظه ـــد. وی ب بوده ان
ـــته  ـــکاالتی داش ـــری اش اش ـــوزی در یادگی ـــش آم ـــر دان اگ
باشـــد، معلـــم موظـــف اســـت یـــک برنامـــه مشـــخص 
بـــرای دانـــش آمـــوز طراحـــی کنـــد تـــا بـــر اســـاس آن 
ـــم  ـــزود: معل ـــر طـــرف شـــود، اف ـــری اش ب مشـــکالت یادگی
گـــزارش خـــود را بـــه شـــورای مدرســـه می دهـــد و بـــر 
ــوزان،  ــری دانـــش آمـ ــی یادگیـ ــان ارزیابـ ــاس همـ اسـ
ـــام  ـــات و اتم ـــزاری امتحان ـــه برگ شـــورای مدرســـه راجـــع ب

ــد. ــری می کنـ ــم گیـ ــوا تصمیـ محتـ

رئیسـه  هیئـت  عضـو  یـک 
از  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
اصـالح  طـرح  وصـول  اعـالم 
مجـازات  قانـون  از  مـوادی 
اسـالمی بـه همـراه 10 فقـره طـرح و الیحـه دیگـر خبـر داد.
علیرضـا رحیمـی در جریـان جلسـه علنـی مجلـس شـورای 
اسـالمی از اعـالم وصول الیحه موافقت نامـه خدمات هوایی 
بیـن دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران و دولـت جمهـوری 
صربسـتان، الیحـه موافقتنامـه بین دولت جمهوری اسـالمی 
ایـران و دولـت جمهـوری افغانسـتان در خصـوص ارتبـاط 
بیـن المللـی راه آهـن، الیحه پروتـکل ارزیابی اثرات زیسـت 
محیطـی فرامرزی الحاقی به کنوانسـیون چهارچوب حفاظت 

از محیـط زیسـت دریایـی دریـای خزر، الیحه  اصـالح قانون 
از تعطیلـی کارخانـه هـای  حمایـت صنعتـی و جلوگیـری 
کشـور، الیحـه اصـالح تبصـره یـک بنـد ب مـاده 52 قانـون 
الحـاق برخـی مواد به قانون تنظیم بخشـی از مقـررات مالی 
دولـت، الیحـه الحـاق یـک تبصره بـه مـاده 5 قانـون اجرای 
سیاسـت هـای کلی اصـل 44 قانون اساسـی، طـرح اصالح 
موادی از قانون مجازات اسـالمی، طرح تشـکیالت و وظایف 
انتخابـات شـوراهای اسـالمی کشـور و انتخـاب شـهرداران و 
طـرح استفسـاریه بنـد الـف مـاده 25 قانـون احـکام دائمی 
برنامـه های توسـعه ای کشـور و طرح نسـخ مـاده 66 قانون 
محاسـبات عمومـی کشـور و طرح رتبه بنـدی فرهنگیان خبر 

داد.

سنا
 ای

س:
عک

اصالح الیحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در صحن علنی مجلس امیدوار کننده است

معـاون سیاسـی و اجتماعـی اسـتاندار تهـران بـا اشـاره به 
پیشـنهاد از سـرگیری فعالیـت مهدهـای کـودک بـا رعایـت 
کامـل پروتـکل هـای بهداشـتی از پیگیـری بازگشـایی این 
از  معیشـتی  و  مالـی  حمایت هـای  اختصـاص  و  مراکـز 

شـاغالن ایـن فعالیـت خبـر داد.
فعالیـت  وضعیـت  بـه  اشـاره  بـا  بیگـی  شـکراله حسـن 
مهدهـای کـودک اظهـار داشـت: در اسـتان تهـران نزدیـک 
بـه۸50 مهدکـودک فعـال هسـتند کـه حـدود 7 هـزار نفر از 
بانـوان اسـتان در این صنعت اشـتغال دارنـد و از این تعداد 
بیـش از 2 هـزار نفـر از آنها فاقد بیمـه تامین اجتماعی بوده 

و جـزو اقشـار آسـیب پذیـر محسـوب می شـوند.

یـک عضـو کمیسـیون شـوراها و امـور داخلـی مجلـس از 
وزیـر آمـوزش و پـرورش خواسـت کـه به موضـوع پرداخت 
پـاداش بازنشسـتگان و حقـوق معلمـان حمایتـی توجـه 
کنند.محمدرضـا صباغیـان بافقـی نماینـده مـردم بافـق در 
مجلـس شـورای اسـالمی در تذکـر شـفاهی امـروز مجلس 
خطـاب بـه رئیـس جمهـور گفـت: بـا توجـه بـه افزایـش 
قیمتهـا در شـرایط کنونـی فقـط یـک ماه بـه بهانـه کرونا به 
دسـتگاه های نظارتـی مرخصی دهید تا ببینیـم چه تفاوتی 
بـا وضعیـت کنونـی ایجـاد خواهـد شـد. بعیـد می دانـم که 
وضعیـت از امـروز بدتـر شـود.  ایـن عضو کمیسـیون شـورا  
و امـور داخلـی مجلـس خطاب بـه وزیر آمـوزش و پرورش 
عنـوان کـرد: در شـرایط سـخت اقتصـادی الزم اسـت بـه 
پرداخـت  پاداش بازنشسـتگان توجه کنیـد. حقوق معلمان 
حمایتـی چندیـن مـاه پرداخـت نشـده الزم اسـت بـه این 
موضـوع توجه شـود. همچنین ضروری اسـت کـه   آموزش 

از راه دور مـورد توجـه قـرار گیـرد. 

رئیـس مرکـز سـنجش آمـوزش وزارت آمـوزش و پـرورش 
نحـوه برگـزاری امتحانـات پایه نهم متوسـطه را تشـریح کرد.
خسـرو سـاکی در گفـت و گـو بـا ایسـنا، دربـاره برگـزاری 
امتحانـات پایه نهم اظهار کـرد: برگزاری امتحانات پایه نهم در 
اختیار مدرسـه است. مدرسـه خودش آزمون را طراحی و اجرا 
و سـپس اعـالم نتیجـه می کنـد.وی افـزود: قبـال امتحانات 
پایـه نهـم بـه جهت تاثیر سـوابق در هدایت تحصیلـی و ورود 
بـه مـدارس نمونـه دولتـی در آییـن نامـه، هماهنگ اسـتانی 
برگـزار می شـد اما بـا توجه به شـرایطی که اکنون وجـود دارد 
بحـث طراحـی سـوال و اجـرا بـه مـدارس واگـذار شـده و به 
ایـن ترتیب شـرایط نسـبت به سـال های قبـل اندکی تعدیل 
می شـود. سـاکی ایـن را هـم گفـت: تصحیـح الکترونیکـی 
اکنـون در دسـتورکار اسـت و روی آن کار می کنیـم. بـا تامین 
اعتبـار و تکمیـل زیرسـاخت ها ایـن طـرح را اجرا مـی کنیم.

پیشنهاد از سرگیری 
فعالیت مهدهای کودک

پاداش بازنشستگان و حقوق 
معلمان مورد توجه قرار گیرد 

نحوه برگزاری امتحانات 
پایه نهم اعالم شد

جامعهجامعه

عبارت اشتباه »پساکرونا«ثبت اطالعات نیازمندان واقعی در »سامانه سخا«
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان تهــران از آغــاز 
ــر  ــخا( خب ــان )س ــر و احس ــامانه خی ــت س فعالی
ــه  ــر ب ــات بهت ــه خدم ــور ارائ ــه  منظ ــت: ب داد و گف
ــدازی شــده اســت. ــن ســامانه راه ان ــدان، ای نیازمن
ــامانه  ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــیدابوالفضل پرپنچ ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
ســخا به منظــور جلوگیــری از پراکندگــی ارائــه خدمــات و اقدامــات نهادهــای 
حمایتــی از جملــه کمیتــه امــداد، بــرای حمایــت از نیازمنــدان راه اندازی شــده 
اســت، افــزود: ایــن ســامانه بــر اســاس دســتور رئیــس کمیتــه امــداد کشــور، 
ضــرورت تشــکیل ســامانه منســجم و یکپارچــه در ســطح ملــی ابــالغ شــد و 
ــه  ــان ب ــدان و شناســنامه دار شــدن آن ــدی اطالعــات نیازمن مأموریــت جمع بن
کمیتــه امــداد واگــذار شــد.وی ادامــه داد: ایــن ســامانه بــرای ثبــت اطالعــات 
نیازمنــدان و همچنیــن ثبــت کمک هــای مؤمنانــه مــردم خیراندیــش و 
نیکــوکار راه انــدازی شــده کــه عــالوه بــر جمــع آوری آمــار نیازمنــدان واقعــی، 
هم زمــان ارتبــاط مؤثــری را بــا همــه خیــران و خیریــه هــا بــه ویــژه  مراکــز 
ــان  ــا بی ــران ب ــداد اســتان ته ــه ام ــر کل کمیت ــزار می کند.مدی ــوکاری برگ نیک

ــاز  ــات ســازمان یافته نی ــع اطالع ــرای تجمی ــی ب ــه ســامانه ســخا، مکان اینک
محرومــان و انجــام روش هــای متعــدد تأمیــن مالــی جهــت رفــع نیازمندی ها 
ــانی  ــراروی خدمات رس ــای ف ــامانه چالش ه ــن س ــرد: ای ــح ک ــت، تصری اس
ــه  ــع عادالن ــد و توزی ــع می کن ــود را رف ــدف خ ــه ه ــه جامع ــداد ب ــه ام کمیت
خدمــات به ویــژه امکانــات مردمــی را بــه دنبــال دارد.پرپنچــی خاطــر نشــان 
کــرد: کمیتــه امــداد بــه عنــوان هســته اصلــی دریافــت کمــک هــای مردمــی 
بــا راه انــدازی ایــن ســامانه باعــث شــده تــا نهادهــا و اشــخاص کمــک کننــده 
بــا مراجعــه بــه ســامانه و دریافــت اطالعــات مــورد نیــاز، کمــک هــای خــود 
را ثبــت کننــد و بدیــن ترتیــب ضمــن جلوگیــری از ارائــه خدمــات و کمــک 
هــای تکــراری، همــه نیازمنــدان زیــر چتــر حمایتــی ســازمان ها و افــراد کمــک 
کننــده قــرار گیرنــد.وی بــا اشــاره بــه اینکــه براســاس تفاهم نامــه همــکاری 
ــات  ــاوری اطالع ــات و فن ــداد و وزارت ارتباط ــه ام ــن کمیت ــده بی ــد ش منعق
ــه  ــا ب ــن خانواره ــردن ای ــنامه دار ک ــدان و شناس ــات نیازمن ــدی اطالع جمع بن
کمیتــه امــداد واگــذار شــده اســت، گفــت: ایــن ســامانه بزرگتریــن ســامانه 

خیــر و احســان در کشــور خواهــد بــود.

ــبت  ــاد نس ــن انتق ــی ضم ــناس اجتماع ــک روانش ی
ــی،  ــذاری اجتماع ــه فاصله گ ــردم ب ــی م ــه بی توجه ب
ــارت پســاکرونا  ــال حاضــر برخــی از عب ــت: در ح گف
ــه  ــوع توج ــن موض ــه ای ــد ب ــد، بای ــتفاده می کنن اس
ــر بازگشــت مجــدد  ــی ب ــی مبن ــه پیش بینی هــای جهان ــه باتوجــه ب داشــت ک
ویــروس کرونــا اســتفاده از ایــن عبــارت اشــتباه اســت. زمانــی کــه از اپیدمــی 
نوعــی ویــروس صحبــت می شــود بایــد توجــه داشــت کــه تــا زمانــی کــه حتــی 
یــک نفــر هــم مبتــال بــه کروناویــروس می شــود، آن دوران پســاکرونا نامیــده 
نمی شــود.    مهــرداد فالطونــی در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره تاثیــرات کرونــا 
بــر روان جامعــه بیــان کــرد: زمانــی کــه در جامعــه اتفاقــی بــه صــورت گســترده 
ــا معضلــی اجتماعــی درگیــر اســت کــه عمومــا  رخ می دهــد، یعنــی جامعــه ب
معضــالت اجتماعــی تاثیــرات روحــی و روانــی بــر جامعــه می گــذارد، بــه طــور 
مثــال اگــر بــه موضــوع جنگــی کــه چنــد دهــه قبــل کشــور را بــا خــود درگیــر 
ــون  ــه اکن ــودکان آن دوران ک ــه ک ــم ک ــیم، می بینی ــته باش ــزی داش ــرد گری ک
ــد و  ــی دیده ان ــگ صدمات ــد، از دوران جن ــکیل می دهن ــه را تش ــان جامع جوان

همچنــان از صداهایــی شــبیه بــه صداهــای دوران جنــگ تــرس دارنــد، حتــی 
اگــر بــه موضــوع ســیلی کــه ســال گذشــته کشــور را بــا خــود درگیــر کــرد نیــز 
نگاهــی کنیــم می بینیــم کــه ســیل همچنــان ابعــاد مختلــف منطقــه را تحــت 
ــا بیــان اینکــه بالیــا و اتفاقــات گســترده منجــر  تاثیــر قــرار داده اســت. وی ب
ــه داد:  ــود، ادام ــیب( می ش ــس از آس ــالل پ ــاری PTSD ) اخت ــروز بیم ــه ب ب
ــروز یافتــه  ــه نحــوی ب ــا در جامعــه مــا ب اختــالل پــس آســیب در دوران کرون
اســت کــه اکنــون اگــر فــردی در خانــواده، فضــای اداری و جامعــه ســرفه  یــا 
ــی  ــور کل ــه ط ــا ب ــوند ام ــرس می ش ــار ت ــردم دچ ــد م ــته باش عطســه ای داش
بررســی تاثیــرات کرونــا بــر مــردم از ابعــاد مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی، روانی 
و ... قابــل بررســی اســت، بررســی کرونــا بــر ابعــاد روانــی جامعــه حاکــی از آن 
ــد. ــرس خاصــی زندگــی می کنن ــا ت ــه زندگی شــان ب ــه مــردم در ادام اســت ک
ایــن روانشــناس اجتماعــی در ادامــه بــه عبــارت »دوران پســاکرونا« اشــاره کــرد 
و افــزود: در حــال حاضــر برخــی از عبــارت پســاکرونا اســتفاده می کننــد، بایــد 
بــه ایــن موضــوع توجــه داشــت کــه باتوجــه بــه پیش بینی هــای جهانــی مبنــی 
بــر بازگشــت مجــدد ویــروس کرونــا اســتفاده از ایــن عبــارت اشــتباه اســت.
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پیام
میراث 

مرمت 56 بنای تاریخی در استان خراسان جنوبی
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی از مرمت 56 بنای تاریخی استان خراسان جنوبی در سال 9۸ 

خبر داد.

میراثمیراث

۳۰ محوطه باستانی در بوئین زهرا شناسایی شداسترداد ۱۷۸۳ شی تاریخی در سال ۹۸
ـــن  ـــور از تدوی ـــی کش ـــاون میراث فرهنگ مع
ـــار  ـــم آث ـــرای حری ـــی ب ـــتورالعمل عموم دس
ـــته  ـــال گذش ـــت: در س ـــر داد و گف ـــی خب مل
ـــترداد  ـــران اس ـــه ای ـــی ب 17۸3 شـــی تاریخ

ـــت. ـــده اس ش
به گـــزارش خبرگـــزاری مهـــر، نشســـت خبـــری روز جهانـــی مـــوزه و 
میـــراث فرهنگـــی ظهـــر روز 29 اردیبهشـــت مـــاه در ســـالن فجـــر وزارت 
ـــراث فرهنگـــی  ـــاون می ـــن نشســـت مع ـــزار شـــد، در ای ـــراث فرهنگـــی برگ می
اســـتان ها از طریـــق ویدئـــو کنفرانـــس بـــه تشـــریح برنامه هـــای هفتـــه 

ـــتان خـــود پرداختنـــد. ـــی در اس میـــراث فرهنگ
بخشـــی از ایـــن صحبت هـــا نیـــز پاســـخ مدیـــران کل موزه هـــا، بافـــت و 
بناهـــای تاریخـــی، پایگاه هـــای میـــراث جهانـــی بـــه ســـوال خبرنـــگاران 
بـــود. معـــاون میـــراث فرهنگـــی و فرمانـــده یـــگان حفاظـــت از میـــراث 
ـــد. ـــه دادن ـــوزه ارائ ـــن ح ـــی را در ای ـــت گزارش ـــن نشس ـــز در ای ـــی نی فرهنگ
ـــت:  ـــی گف ـــاون میراث فرهنگ ـــان مع ـــن طالبی ـــت محمدحس ـــن نشس در ای

ـــر  ـــوی وزی ـــی از س ـــار مل ـــم آث ـــرای حری ـــی ب ـــتورالعمل عموم ـــی دس بررس
میراث فرهنگـــی بـــه اســـتان ها ابـــالغ می شـــود. پـــس تکلیـــف بناهـــای 
تاریخـــی کـــه حریـــم ندارنـــد بـــا ایـــن دســـتورالعمل روشـــن می شـــود. 
ــور  ــه کشـ ــیء بـ ــده، 17۸3 شـ ــام شـ ــای انجـ ــا تالش هـ ــن بـ همچنیـ
ـــاری  ـــان افتخ ـــرح میراث بان ـــتورالعمل ط ـــالغ دس ـــت. اب ـــده اس ـــترد ش مس

نیـــز بـــه زودی انجـــام می شـــود.
معـــاون میراث فرهنگـــی کشـــور دربـــاره پرونده هـــای ثبـــت جهانـــی نیـــز 
ـــتان  ـــان تابس ـــا پای ـــات ت ـــتای اورامان ـــی روس ـــت جهان ـــده ثب ـــت: پرون گف
ـــول  ـــه ط ـــوب ب ـــه جن ـــمال ب ـــن ش ـــده راه آه ـــد. پرون ـــد ش ـــی خواه ارزیاب

ـــت. ـــی اس ـــال ارزیاب ـــز در ح ـــر نی 1400 کیلومت
ــوزه  ــه در مـ ــمی کـ ــی مراسـ ــایت EMIRAS.ir طـ ــدازی سـ وی از راه انـ
ارتباطـــات برگـــزار می شـــود، خبـــر داد و گفـــت: بـــا توجـــه بـــه شـــیوع 
ویـــروس کرونـــا در کشـــورمان موزه هـــا به صـــورت آنالیـــن بـــه فعالیـــت 
ـــی  ـــترهای الکترونیک ـــم بس ـــالش می کنی ـــن ت ـــد همچنی ـــه دادن ـــود ادام خ

در تمامـــی موزه هـــای کشـــور انجـــام شـــود.   

باستان شناســـی   هیـــات  سرپرســـت 
ـــایی  ـــی و شناس ـــان بررس ـــت: در جری گف
ــتان  ــی دهسـ ــتان شناسـ ــی باسـ تکمیلـ
بوئیـــن  شهرســـتان  پاییـــن  زهـــرای 
زهـــرا کـــه بـــا هـــدف تکمیـــل نقشـــه باســـتان شناســـی اســـتان 
قزویـــن، صـــورت گرفـــت 30محوطـــه باســـتانی شناســـایی، معرفـــی و 
شـــد. مســـتندنگاری 
ـــراث فرهنگـــی و گردشـــگری،  ـــط عمومـــی پژوهشـــگاه می ـــزارش رواب ـــه گ ب
فـــرزاد مافـــی بـــا اعـــالم ایـــن خبـــر گفـــت: فعالیـــت هـــای میدانـــی 
ایـــن بخـــش از مطالعـــات طبـــق مجـــوز پژوهشـــگاه میـــراث فرهنگـــی 
و گردشـــگری در محـــدوده زمانـــی معیـــن انجـــام و ســـپس مطالعـــات 

کتابخانـــه ای و پژوهـــش هـــای مرتبـــط نیـــز صـــورت گرفـــت.
ـــدف  ـــا ه ـــی ب ـــتان شناس ـــی باس ـــب بررس ـــروژه در قال ـــن پ ـــزود: ای وی اف
ـــداف  ـــا اه ـــتانی ب ـــای باس ـــه ه ـــا و محوط ـــکان ه ـــی م ـــایی و معرف شناس
ـــن،  ـــتان قزوی ـــی اس ـــتان شناس ـــه باس ـــل نقش ـــون تکمی ـــی همچ بلندمدت

بازشناســـی مـــکان هـــا، محوطـــه هـــای باســـتانی منطقـــه، معرفـــی و 
ـــد. ـــاز ش ـــی آغ ـــده ثبت ـــت تشـــکیل پرون ـــات الزم جه ـــردن اطالع ـــم ک فراه
او بـــا بیـــان اینکـــه بررســـی و شناســـایی تکمیلـــی باســـتان شناســـی 
دهســـتان زهـــرای پاییـــن شهرســـتان بوئیـــن زهـــرا بـــه صـــورت 
پیمایشـــی و بـــا بهـــره گیـــری از تصاویـــر ماهـــواره ای انجـــام گرفـــت 
ـــری  ـــره گی ـــا به ـــی و ب ـــورت پیمایش ـــه ص ـــی ب ـــن بررس ـــرد: ای ـــح ک تصری
ـــه  ـــوی ب ـــای ج ـــارش ه ـــه ب ـــه البت ـــد ک ـــام ش ـــواره ای انج ـــر ماه از تصاوی
ـــروژه  ـــام پ ـــاد مشـــکالت در انج ـــدی و ایج ـــبب کن ـــده ای س صـــورت فزاین
ـــان  ـــال هم ـــن ح ـــا ای ـــرد: ب ـــان ک ـــناس خاطرنش ـــتان ش ـــن باس ـــد. ای ش
ـــز  ـــه نی ـــی منطق ـــتان شناس ـــوابق باس ـــت و س ـــی رف ـــار م ـــه انتظ ـــه ک گون
ـــات  ـــن و ارتفاع ـــی دشـــت قزوی ـــت آن دارد، نواحـــی جنوب ـــر اهمی ـــد ب تاکی
جنوبـــی آن بـــه لحـــاظ مـــورد توجـــه بـــودن توســـط جوامـــع انســـانی 
ـــا  ـــن ب ـــرای پایی ـــتان زه ـــت و دهس ـــوده و هس ـــژه ای ب ـــت وی دارای اهمی
توجـــه بـــه اینکـــه بخـــش هایـــی از منطقـــه جغرافیایـــی یـــاد شـــده را 

ـــت. ـــتثنی نیس ـــر مس ـــن ام ـــز از ای ـــود نی ـــی ش ـــامل م ش

صنایع دسـتی  و  گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
 13 تعـداد   9۸ سـال  »در  بلوچسـتان گفـت:  و  سیسـتان 
اثـر فرهنگـی از ایـن اسـتان در فهرسـت آثـار منقـول کشـور 

اسـت.« ثبت شـده 
بـه گـزارش میـراث آریـا بـه نقـل از روابـط عمومـی و امـور 
فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
سیسـتان و بلوچسـتان، علیرضـا جاللزایـی اظهـار کـرد: »در 
سـال گذشـته اقدامات زیادی در راسـتای مرمت آثار تاریخی 
صـورت گرفـت و 43 اثـر مورد مرمـت قرار گرفتند کـه ازجمله 
ایـن اقدامـات می تـوان به مرمت ارگ سـه کوهه در روسـتای 
سـه کوهـه شهرسـتان هامـون، بافـت تاریخی روسـتای سـه 
کوهـه، ارگ خـان ملـک کیانـی، قلعـه حیدرآباد خـاش، قلعه 

قصرقنـد و قلعه نیکشـهر اشـاره کرد.«
او گفـت: »در سـال 98 تعـداد سـه اثر طبیعی اسـتان شـامل 
و کوه هـای  روسـتای گـرگان  منظـر طبیعـی  بریـس،  بنـدر 
مینیاتـوری بـه ثبـت رسـید و پرونده های دو اثـر طبیعی بندر 
پـزم تیـاب کنـارک و منظـر طبیعـی روسـتا و سـاحل درک 
تکمیـل و برای ثبت با وزارتخانه ارسـال شـد.«مدیرکل میراث 
فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی سیسـتان و بلوچسـتان 
افزود: »در سـال گذشـته پل های تاریخی نیکشـهر شامل پل 
تخـت ملـک، پـل تک چشـمه تنگـه سـرحه، پل تـک دهانه 
جاده قدیم نیکشـهر، پل دو چشـمه تنگه سـرحه در فهرسـت 
آثـار ملی ثبت شـدند.«او گفت: »همچنیـن پرونده های ثبتی 
محوطه های قبرسـتان چیدگی، تپه دسـتگرد، قبرسـتان بنت، 
محوطـه کالت پایین، قلعـه کالت توتان، محوطـه کنار جوگن، 
محوطـه پگمـزی آمـاده و بـرای ثبـت بـه وزارتخانـه ارسـال 
شـدند کـه جلسـات شـورای ثبـت بـه دلیـل شـیوع ویروس 
کرونـا لغـو و بـه سـال 99 موکـول شـد.« جاللزایی بیـان کرد: 
»در سـال 98 بـا پیگیری هـای صـورت گرفته توسـط معاونت 
میـراث فرهنگـی ایـن مجموعـه 1٣ اثـر فرهنگـی منقـول از 
اسـتان سیسـتان و بلوچستان در فهرسـت میراث ملی کشور 

بـه ثبت رسـید.«

سوژه مرمت 43 
اثر تاریخی در 

سیستان و بلوچستان

تیر عدم رعایت ایمنی بر قلب میراث فرهنگی

برخی از بناهای تاریخی نیز به محلی برای انبار کردن کاال تبدیل شده است

اگــر بدانیــم میــدان حســن آبــاد، بــازار 
ــق  ــار حری ــرل و.. دچ ــرج طغ ــران، ب ته
یــا تخریــب شــده انــد بــی شــک 
ــخ  ــرای تاری ــم ب ــی خوری ــوس م افس
روزهایــی  بــرای  و  رفتــه  دســت  از 
ــی  ــه نوع ــخ ب ــد. تاری ــرپا بودن ــه س ک
شناســنامه هــر یــک از ماســت. میــدان 
ــی از  ــران بخش ــازار ته ــاد، ب ــن آب حس
وجــود هــر یــک از مــا را شــکل داده و 
بــه خاطراتمــان رنــگ بخشــیده اســت. 
ــرای  ــی از گذشــتگان ب ــار میراث ــن آث ای
مــا و میراثــی از مــا بــرای آینــدگان 

اســت، پــس بایــد در حفــظ و نگهــداری 
ــفانه  ــا متاس ــیم ام ــا باش ــا کوش از آن ه
بــه فکــر آن هــا نیســتیم تــا زمانــی کــه 

ــد. ــه ای رخ ده حادث
ســخنگوی   - ملکــی  جــالل  ســید 
خدماتــی  و  آتش نشــانی  ســازمان 
ایمنــی شــهرداری تهــران در گفت وگوبــا 
ایســنا- بــا اشــاره بــه قطعنامــه ی 
مجمــع  دوازدهمیــن  پنــج  شــماره 
عمومــی کمیتــه بیــن المللــی مــوزه هــا 
ــا شــد گفــت: چهــل  کــه در مســکو برپ
و ســه ســال پیــش، روز 2۸ اردیبهشــت 
بــه عنــوان روز جهانــی میــراث فرهنگــی 
و مــوزه هــا اعــالم شــد. روزی کــه 
ــه  ــم آن توج ــکات مه ــی از ن ــاید یک ش

ــتانی  ــی و باس ــار تاریخ ــه آث ــتر ب بیش
کشــورها باشــد. 

تاریخــی  آثــار  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
یــادآوری  بــرای  دنیــا  باســتانی  و 
ــیاری  ــت بس ــه اهمی ــته، تاریخچ گذش
ــد  ــه بای ــی ک ــی از نکات ــت: یک دارد، گف
ــه آن توجــه شــود  ــه صــورت جــدی ب ب
ســالم نگــه داشــتن و حفاظــت از ایــن 
میــراث عظیــم اســت. عــالوه بــر توجــه 
بــه مســائل فرهنگــی آثــار تاریخــی 
و  فیزیکــی  آن، ســالمت  تاثیــرات  و 
ایمنــی ایــن دســته از ســاختمان ها بــه 
ــوارد  ــی از م ــز یک ــان نی ــور حفظش منظ
نهــاد  دغدغه هــای  از  یکــی  و  مهــم 
هــای مرتبــط از جملــه، ســازمان آتــش 

ــت. ــانی اس نش
نشــانی  آتــش  ســازمان  ســخنگوی 
تهــران دربــاره نــکات مهمــی کــه در 
ــرای  ــرفته ب ــورهای پیش ــای کش موزه ه
حفــظ آثــار تاریخــی اجــرا می شــود 
گفــت: کشــورهای پیشــرفته دنیــا بــرای 
حفاظــت از ایــن آثــار از برنامه هایــی 
اجرایــی  شــاید  می برنــد کــه  بهــره 
کــردن آن هــا گامــی موثــر بــوده باشــد. 
ــازه  ــا و س ــوزه ه ــال م ــوان مث ــه عن ب
ــاس  ــر اس ــی ب ــی و قدیم ــای تاریخ ه
ــی مصــوب،  ــای ایمن ــل ه دســتور العم
مجهــز بــه آخریــن سیســتم هــای 
اعــالم و اطفــاء اتوماتیــک بــوده و ســیم 
کشــی هــای بــرق آن نقــاط بــه صــورت 

مرتــب کنتــرل و بررســی می شــود.
در  وســایلی کــه  داد:  ادامــه  ملکــی 
بــار  دارای  می شــود  چیــده  موزه هــا 
اشــتعال بســیاری کمــی اســت و در 
برخــی مــوارد و آثــار خــاص از پرده هــای 
اســتفاده  حریــق  برابــر  در  مقــاوم 
ــا  ــز ب ــاختمان ها نی ــام س ــود. تم می ش
ــده  ــرل ش ــته کنت ــای مداربس دوربین ه
و کارکنــان بــا نحــوه کارکــرد سیســتم ها 

ــد. ــنایی دارن ــل آش ــورت کام ــه ص ب
آتش نشــانی  ســازمان  ســخنگوی 
اینکــه شــهروندان  بیــان  بــا  تهــران 
تاریخــی  بناهــای  از  برخــی  مالــک 
هســتند گفــت: عــدم توجــه برخــی 
ســازه های  بــه  شــخصی  مالــکان  از 
ــت  ــواردی اس ــی از م ــز یک ــی نی تاریخ
کــه بایــد بــه آن توجــه شــود. بــا توجــه 
ســازه های  مــا  کشــور  قدمــت  بــه 
ــور  ــف کش ــهرهای مختل ــی در ش تاریخ
وجــود دارد و بدیهــی اســت کــه بــا 

توجــه بــه تاریــخ کشــور بایــد بــه ایمــن 
ــژه ای  ــه وی ــازه ها توج ــن س ــازی ای س

ــود. ش
ــوان  ــه نمی ت ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ملک
حادثــه را پیش بینــی کــرد و نتیجــه 
بــی توجهــی بــه اماکــن فرســوده و 
ــت:  ــه اســت گف ــوع حادث ــن وق ــا ایم ن
ــد  ــد م ــه بای ــری ک ــوارد دیگ ــی از م یک
ــه  ــت ک ــن اس ــود ای ــرار داده ش ــر ق نظ
کاربری هــای  تغییــر  شــاهد  گاهــی 
غیــر مجــاز در ایــن بناهــا هســتیم، 
وقــوع  از  بــرای جلوگیــری  بنابرایــن 
حادثــه نهادهــای نظارتــی و بازرســی 
ــای  ــر کاربری ه ــه تغیی ــر گون ــد از ه بای
غیــر مجــاز بویــژه در ابنیــه تاریخــی 
ــه  ــز ب ــد و شــهروندان نی ــری کنن جلوگی
عنــوان ناظــران اجتماعــی مــوارد تخلــف 

اطالع رســانی کننــد. را 
ــه  ــبت ب ــه نس ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ایمنــی بســیاری از ســاختمان هــای 
جملــه  از  بهانه هایــی  بــا  تاریخــی 
نداشــتن  داشــتن مالــک شــخصی، 
بودجــه، در دســت اقــدام بــودن و... بــی 
ــته  ــن دس ــت: ای ــود گف ــی می ش توجه
از ســاختمان هــا ممکــن اســت تحــت 
ــدان  ــد. می ــن برون ــر حــوادث از بی تاثی
حســن آبــاد تهــران کــه یکــی از قدیمــی 
از  اســت  پایتخــت  میادیــن  تریــن 
همــان جملــه اســت. طــی چهــار ســال 
گذشــته ایــن میــدان حــدود ســه مرتبــه 
دچــار آتــش ســوزی گســترده شــده کــه 
بــا عملیــات آتــش نشــانان از تخریــب 

ــت. ــده اس ــری ش آن جلوگی

مدیرعامـل سـازمان نوسـازی شـهر تهـران 
گفـت: احیـاء و مرمـت خانه هرمـز پیرنیا، 
متعلـق  خانه هـای  قدیمی تریـن  از  یکـی 
بـه اواخـر دوره قاجاریـه در دسـتور کار ایـن 

سـازمان قـرار گرفتـه اسـت.
به گزارش روز دوشـنبه اداره ارتباطات و امور 
بیـن الملل سـازمان نوسـازی شـهر تهران، 
کاوه حاجـی علـی اکبری در ایـن باره اظهار 
داشـت: خانه هرمز پیرنیا، حمام و بخشـی 
از اندرونـی آن بـه مسـاحت تقریبـی یـک 
هـزار و 600 متـر مربع از مجموعه خانه های 
پیرنیا واقع در خیابان الله زار شـمالی است 

کـه بـه همت سـازمان نوسـازی و پـس از 
چندیـن ماه مذاکره از سـتاد اجرایی فرمان 
حضـرت امام )ره( خریداری شـده اسـت.

مدیرعامـل سـازمان نوسـازی شـهر تهـران 
بـا اشـاره بـه ایـن کـه ایـن ملـک تاریخـی 
میـراث  سـازمان  توسـط  سـال 1397  در 
فرهنگـی و گردشـگری بـه ثبـت رسـیده 
اسـت، خاطرنشـان کرد: خانـه هرمز پیرنیا 
در جـوار مجموعـه ای از ابنیـه واجـد ارزش 
چـون خانـه مشـیرالدوله پیرنیـا، خانه ولی 
ژانـدارک  و کلیسـای  پیرنیـا، مدرسـه  هللا 
و خانـه سـینما قـرار گرفتـه کـه در حـال 

حاضـر اگرچـه بخـش قابل مالحظـه ای از 
آنهـا تقریبًا غیرفعال هسـتند، امـا به لحاظ 
وضعیت معماری و ایسـتایی بنا، از شـرابط 
نسـبتًا مناسـبی برخـوردار اسـت. اکبـری 
تصریـح کـرد: از ویژگـی هـای عمـده ایـن 

بنـا مـی تـوان بـه تزئینـات واقـع در جبهه 
شـمالی بـا سرسـتون هـای کورنتیـن، رخ 
بـام شـیروانی، لمبرکوبی سـقف و گچ بری 
اشـاره کـرد کـه ایـوان زیبـا و درخـوری را به 

وجـود آورده اسـت.

خانه قاجاری هرمز پیرنیا در 
تهران مرمت می شود

افتتاح موزه دفینه 
در دهه فجر ۹۹

رئیــس بنیــاد مســتضعفان از افتتــاح مــوزه دفینــه در دهــه فجــر ســال 99 خبر 
داد و گفــت: کاخ مرمــر نیــز کــه قــرار بــود ســال گذشــته افتتــاح شــود، پــس 
از کرونــا میزبــان مــردم خواهــد بــود. پرویــز فتــاح رئیــس بنیــاد مســتضعفان 
انقــالب اســالمی بــه همــراه خبرنــگاران میــراث فرهنگــی از مراحــل بازســازی 
مــوزه دفینــه پیــش از ظهــر روز دوشــنبه دیــدن کــرد.در ایــن بازدیــد، پرویــز 
فتــاح گفــت: مــوزه دفینــه تــا دهــه فجــر بــه بهــره بــرداری مــی رســد. ســطح 
اول ایــن مــوزه بــه عنــوان نمایشــگاه اســکناس و پــول هــای قدیمــی افتتــاح 
خواهــد شــد. طبقــه بعــدی نیــز زیورآالتــی کــه قدمتــی بیش از ســه هزار ســال 
داشــته انــد بــه نمایــش در مــی آیــد. طبقــه دیگــری از ایــن مــوزه بــه عنــوان 
مــوزه هنرهــای جهــان معاصــر افتتــاح خواهــد شــد.وی تصریــح کــرد: در ایــن 
بنــای تاریخــی کــه از ســال 52 تــا 57 ســاخته شــده، کاربــری هــای مختلفــی 
انجــام مــی شــد، ولــی بعدهــا به عنــوان محــل نمایــش اشــیای تاریخــی از آن 
اســتفاده مــی کردنــد. ایــن مــوزه متعلــق بــه دهــه 50 اســت و نیــاز بــه مرمت و 
بازســازی داشــت. ایــن اقــدام بــا همــکاری شــهرداری و وزارت میــراث فرهنگی 
در حــال انجــام اســت و مقــاوم ســازی مــی شــود بــه نحــوی کــه ایــن مقــاوم 

ســازی حتــی مــی توانــد در دانشــگاه نیــز تدریــس شــود.

ته
نک

ملکـی بـا تاکیـد بـر اینکـه نمی تـوان حادثـه را پیش بینی 
کـرد و نتیجـه بـی توجهـی بـه اماکـن فرسـوده و نـا ایمن 
وقـوع حادثـه اسـت گفت: یکـی از مـوارد دیگری کـه باید 
مـد نظر قرار داده شـود این اسـت کـه گاهی شـاهد تغییر 
کاربری هـای غیـر مجـاز در ایـن بناهـا هسـتیم، بنابرایـن 
بـرای جلوگیری از وقـوع حادثه نهادهای نظارتی و بازرسـی 
بایـد از هـر گونـه تغییـر کاربری هـای غیـر مجـاز بویـژه در 
ابنیـه تاریخـی جلوگیـری کنند و شـهروندان نیز بـه عنوان 
ناظـران اجتماعـی مـوارد تخلـف را اطالع رسـانی کننـد.وی 
بـا تاکیـد بـر اینکه نسـبت به ایمنی بسـیاری از سـاختمان 
مالـک  داشـتن  جملـه  از  بهانه هایـی  بـا  تاریخـی  هـای 
شـخصی، نداشـتن بودجـه، در دسـت اقدام بـودن و... بی 
توجهی می شـود گفت: این دسـته از سـاختمان ها ممکن 
اسـت تحـت تاثیـر حـوادث از بیـن برونـد. میدان حسـن 
آبـاد تهـران کـه یکـی از قدیمـی تریـن میادیـن پایتخـت 

اسـت از همـان جمله اسـت.

میراثمیراث

وجود ۴۶۵ جاذبه تاریخی در قمکشف و ضبط ۱۸ قلم شی تاریخی دوره اسالمی
میراث فرهنگـی،  مدیـر 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
ضبـط  و  کشـف  از  گـز  بنـدر 
دوره  تاریخـی  امـوال  قلـم   18
اسـالمی و دسـتگیری دو حفار غیرمجاز در بافت قدیمی 

داد. خبـر  نوکنـده  شـهر 
محمد خواجوی روز گذشـته یکشـنبه 28 اردیبهشـت ماه 
99 بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: »برابـر اخبـار واصلـه از 
انجـام تحقیقـات مبنـی  و  دوسـتداران میراث فرهنگـی 
در  واقـع  مسـکونی  منزلـی  در  غیرمجـاز  حفـاری  بـر 
بافـت قدیمـی شـهر نوکنـده شهرسـتان بنـدر گـز توسـط 
افـراد سـودجو، فـورا اکیپـی از مأمـوران پایـگاه عملیاتـی 

یـگان حفاظـت غـرب اسـتان بـا همراهی پلیـس آگاهی 
انتظامـی بنـدر گـز بـه محـل اعـزام شـدند.«

او بـا اشـاره بـه این کـه مأمـوران پـس از کسـب نیابـت 
قضایـی و بـا انجام عملیاتـی غافلگیرانه موفق شـدند دو 
نفر را در حین ارتکاب جرم در منزلی مسـکونی دسـتگیر 
کننـد، خاطرنشـان کـرد: »از ایـن افـراد 18 قلـم امـوال 
تاریخـی شـامل 1٧ عـدد تنبوشـه سـفالی و یـک عـدد 
کـوزه سـفالی مربـوط بـه دوره اسـالمی کشـف و ضبـط 
شـد. ایـن افـراد بـه همـراه ادوات حفـاری غیرمجـاز و 
اشـیای مکشـوفه بـرای سـیر مراحـل قانونـی بـه پلیس 

آگاهـی بنـدر گـز تحویل شـدند.«

میـــراث  کل  اداره  معـــاون 
فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی 
و گردشـــگری قـــم گفـــت: 
ــر  ــش از 465 اثـ ــم بیـ در قـ
تاریخـــی و جاذبـــه  فرهنگـــی مربـــوط بـــه دوره هـــای 
ـــردم ناشـــناخته  ـــر م ـــرای اکث ـــه ب ـــف وجـــود دارد ک مختل

ــتند. هسـ
بـــه همـــه آثـــار باقـــی مانـــده از گذشـــتگان کـــه دارای 
ارزش فرهنگـــی باشـــند میـــراث می گوئیـــم کـــه ایـــن 
ــان آداب و  ــه همـ ــوس کـ ــش ملمـ ــه دو بخـ ــار بـ آثـ
ـــت و جامعـــه و بخـــش دیگـــر ملمـــوس  رســـوم یـــک مل
ـــیم  ـــت تقس ـــی اس ـــا تاریخ ـــتانی و ی ـــای باس ـــه بناه ک

می شـــود.
میـــراث فرهنگـــی آینـــه و نمـــاد تاریـــخ یـــک ملـــت اســـت 
کـــه هرگـــز نمی تـــوان جایگزینـــی را بـــرای آن داشـــت 
ــتند  ــرام هسـ ــل ها دارای ارزش و احتـ ــان نسـ و در میـ
ــاس  ــد احسـ ــراث بایـ ــن میـ ــر ایـ ــگان در برابـ و همـ
ـــران  ـــت گ ـــک امان ـــوان ی ـــه عن ـــا ب ـــرده و ت ـــئولیت ک مس
ـــه  ـــخ حافظ ـــپاریم. تاری ـــده بس ـــل های آین ـــه نس ـــا ب به
زنـــده یـــک ملـــت اســـت کـــه بـــدون آن بشـــر بـــی 
ـــی هویـــت خواهـــد شـــد؛  ـــی ب ـــه عبارت ـــا ب شناســـنامه و ی
ـــه صـــورت بناهـــای تاریخـــی و باســـتانی،  ـــت ب ـــن هوی ای
ســـنت، آداب و رســـوم و یـــا روایـــات شـــفاهی و بـــه 

صـــورت عامـــه خودنمایـــی می کنـــد.

رنا
 ای
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عک
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شـرکت گاز  عمومـی  روابـط  بـه گـزارش 
اسـتان کرمـان مهندس فـالح ضمن اعالم 
ایـن خبر افزود : این شـرکت در سـال 9۸ 
با نصب 32 هزار و 273 انشـعاب شـهری 
و روسـتایی در سـطح اسـتان توانسـت بـا 
ارتقـاء دوپله ای رتبه خود نسـبت به سـال 
1397 ، به رتبه سـوم کشـوری دست یابد. 
ایـن مهـم در حالی تحقق یافـت که میزان 
تعهد و هدف گذاری گازاسـتان در سال 9۸ 
تعداد 30000 علمک بوده اسـت و با کسـب 
این رتبه توانسـت رکورد بی سـابقه ای را از 
زمـان تاسـیس ایـن شـرکت تاکنـون در 

کارنامه پرافتخار خود ثبت نماید. 
مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان به 
گازرسـانی شهرسـتان هـای جنوبـی نیـز 
اشـاره کـرد و افـزود: از 14شـهر جنوبـی تـا 

شـهر   3 تعـداد  گذشـته  سـال  پایـان 
گازرسـانی شـده اسـت  و پیش بینی می 
کنیم که در سـال 99 تعداد 5 شـهر جنوبی 

دیگر به این تعداد افزوده گردد.
ایشـان ادامـه دادنـد از آنجـا کـه جنـوب 
کرمان قطب کشـاورزی این اسـتان پهناور 
مـی باشـد وبزرگترین سـطح گلخانه های 
 ، اسـت  داده  جـای  خـود  در  را  کشـور 
توانـد  مـی  منطقـه  ایـن  بـه  گازرسـانی 
دسـتاوردهای بسـیار خوبی را برای اسـتان 
بـه همراه داشـته باشـد که از جملـه آن ها 
میتـوان بـه افزایش میـزان اشـتغالزایی و 
محرومیـت زدایـی در این مناطـق به دلیل 
افزایـش تولید محصوالت گلخانه ای و  راه 
انـدازی صنایع تولیـدی و صنعتی مختلف 

اشاره نمود. 

ایشـان ادامـه داد صرفه جویـی در مصرف 
قاچـاق  از  جلوگیـری  و  مایـع  سـوخت 
سـوخت نیز یکـی دیگر از عواید گازرسـانی 
بـه مناطـق جنوبـی اسـتان مـی باشـد که 
خوشـبختانه مجموعه گاز اسـتان کرمان در 
سـال 9۸ در این زمینه نیز بسیار چشمگیر 

و خوب عمل نموده است .
مهنـدس فـالح عـدم اسـتقبال سـاکنین 
شهرسـتان هـای جنوبـی در اخذ انشـعاب 
بـه رغـم ظرفیـت اشـتراک پذیـری ایجـاد 
شـده را یکـی از چالـش های این شـرکت 
برشـمرد و یـادآور شـد : عـدم اسـتقبال 
مـردم جنـوب و شـرق اسـتان بـه دلیـل 
وضعیـت اقتصـادی و ناتوانـی در پرداخت 
هزینـه هـای لولـه کشـی داخـل منـازل 
اسـت و ایـن امر سـبب شـده کـه از قریب 

به 29هزار انشـعاب نصب شـده تنها 7هزار 
گردنـد. کـه  شـرکت گاز  مشـترک  مـورد 
و  همـکاری  بـا   99 سـال  در  امیدواریـم 
مسـاعدت ویژه کلیه سـازمان هـای مرتبط 
ایـن مشـکل اساسـی در مناطـق جنوبـی 
رفـع و شـاهد افزایش اشـتراک پذیری در 

این مناطق باشیم. 
بـا  کرمـان  است،اسـتان  ذکـر  بـه  الزم 
 11 مربـع  کیلومتـر  هـزار   1۸0 گسـتردگی 
درصـد مسـاحت کشـور را در برمیگبـرد و 
گازرسـانی بـه ایـن اسـتان از سـال 1372 

آغاز گردید.

به گـزارش روابـط عمومی شـرکت توزیع 
نیـروی بـرق اسـتان البـرز "بهنـام بیات" 
مدیرعامـل گفت: از آنجائیکه صنعت برق 
بـر اسـاس درآمـد، هزینـه مدیریـت می 
شـود و به دنبال شـیوع ویروس کرونا در 
کشـور  و حسـب دسـتور وزیـر محتـرم 
پرداخـت  در  مشـترکانی کـه  بـه  نیـرو، 
قبـوض خـود مشـکل دارنـد، تـا پایـان 
اردیبهشـت ماه 99 مهلـت الزم داده شـده 

است.
اینکـه  توجـه  بـا  افـزود:  ادامـه  در  وی 
شـرکت توزیـع نیـروی برق اسـتان البرز 
فعالیتهـای  طریـق  از  تـا  دارد  نظـر  در 
تعمیـرات و بهسـازی شـبکه بـه منظـور 

ارائـه بـرق باکیفیـت  و جلـو گیـری از 
خاموشـی هـای احتمالـی تابسـتان بـه 
مشـترکین عزیـز در اسـرع وقـت اقـدام 
نمایـد،  از کلیـه هم اسـتانی هـای فهیم  
درخواسـت می شـود، با پرداخت قبوض 
بـرق از ابتـدای خـرداد مـاه مـا را در ایـن 

مهم یاری نمایند.
در ادامـه بهنـام بیـات مدیرعامل شـرکت 
اظهار داشـت: سال گذشـته بیش از 320 
مگاولـت آمپرظرفیـت زیرسـاخت فـوق 
توزیـع و انتقـال دراسـتان فراهـم کردیم 
کـه ایـن رقـم معـادل چهـار سـال ماقبل 
بـوده و جهشـی بـرای زیرسـاخت هـای 
انجـام شـده بـه حسـاب مـی آیـد، برای 

از 100  بیـش  زیـر سـاخت  ایـن  ایجـاد 
میلیـارد تومـان درزمینـه هـای توسـعه، 
هـای  شـبکه  سـازی  بهینـه  و  احـداث 
فرسـوده هزینـه شـده اسـت. در ادامـه 
هـای  پروتـکل  افزود:بارعایـت  بیـات 
مدیریت بهینه مصـرف خصوصادربخش 
تابسـتان  انشـاهللا  تجـاری  و  خانگـی 
امسـال بـا مشـکل قطعـی بـرق روبـرو 

نخواهیم شد. 
وی در ادامـه افـزود: طـی روزهـای آتـی 
جلسـه ای بـا صنـوف اسـتان خواهیـم 
بموقـع  رسـانی  اطـالع  بـا  داشـت کـه 
پروتـکل هـای مصـرف و از طریق رعایت 
الگـوی مصـرف ابالغـی، بـه امیـد حق از 

تابسـتان امسـال به خوبی عبـور خواهیم 
نمود.

بیـات در پایان اظهار داشـت: بـا توجه به 
اجرایـی  دسـتگاههای  پتانسـیل خـوب 
اسـتان در خصـوص مدیریـت مصـرف 
پدافندعامـل  دفتـر  بـا  برق،جلسـاتی 
اسـتانداری در زمینـه مشـارکت دسـتگاه 
هـای اجرایـی در طرح مدیریـت مصرف 
ایـن  برگـزار شـد و در راسـتای اجـرای 
تصمیمـات، کارشـناس مدیریت مصرف 
شـرکت بـا مراجعـه حضـوری بـه تمامی 
ادارات اسـتان، امیدواریـم بتوانیـم نقش 
پررنگـی در مدیریـت مصـرف در بخـش 

ادارات استان در سال 99 داشته باشیم.

اخذ رتبه سوم کشوری در نصب انشعابات در 
سال 1398 توسط شرکت گاز استان کرمان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز:
به منظور جلو گیری از خاموشی های احتمالی تابستان، هم استانی های 

فهیم نسبت به پرداخت قبوض برق اقدام نمایند

11 هزار سبد کاال بین آسیب دیدگان 
کرونا در گناباد توزیع شد

خراسان رضوی

حامــد قربانــی در جلســه کمیســیون پیشــگیری و 
مقابلــه بــا کرونــا در گنابــاد افــزود: 3۸ هــزار پرس 
ــارک  ــاه مب ــدای م افطــاری و ســحری هــم از ابت
رمضــان بــا هماهنگــی قــرارگاه مواســات و همدلی 
ــیب  ــدان و آس ــن نیازمن ــران بی ــارکت خی و مش
دیــدگان کرونــا در ایــن شهرســتان توزیــع گردیــد. 
ــی و  ــعه فرهنگ ــوان توس ــی ت ــه داد: نم وی ادام
ــا  ــاری کرون ــه واســطه شــیوع بیم ــی را ب اجتماع
متوقــف کــرد بلکــه بایســتی رعایــت مــوارد 
پیشــگیرانه و مقابلــه بــا ایــن بیمــاری بــه فرهنگ 
مــردم و خانــواده هــا تبدیــل شــود.فرماندار گنابــاد 
ــوزش  ــه آم ــبت ب ــا نس ــواده ه ــه خان ــت: هم گف

فرزندانشان در این ارتباط مسوول هستند. 
قربانــی افــزود: برخــی از صنــوف بــه دلیــل شــیوع 

کرونــا همچنــان تعطیــل و نیازمند حمایت بیشــتر 
هســتند و بایســتی بــا برنامــه ریزی مناســب و در 
راســتای سیاســتهای دولــت و بــا توزیــع ســبد کاال 

مورد حمایت قرار بگیرند.
وی ضمــن تاکیــد بــر بهــره گیــری بیشــتر از 
ــرای  ــت ب ــوع دوس ــردم ن ــن و م ــت خیری ظرفی
کمــک بــه آســیب دیــدگان کرونــا ادامــه داد: ایــن 
کمکهــا بایــد بــه گونــه ای انجــام شــود کــه شــان و 

منزلت اجتماعی افراد حفظ شود.
فرمانــدار گنابــاد گفــت: فعالیــت جمعه بــازار گناباد 
کــه بــه دنبــال شــیوع کرونــا متوقــف شــده بــود از 
ــا  ــه و ب ــر 50 غرف ــا ظرفیــت حداکث ــه ب ایــن هفت
نیروهــای بومــی و رعایــت پروتکلهای بهداشــتی از 

سر گرفته می شود.
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افقی
 1 - همــراه ادا، رفتارهای بی مزه، 

رفتارها روشها و 
2 - رمان هانری شــاربر

3 - هر چیز بســیار ریز - نانخواه
4 - درخشــندگی - نشانه مفعولی، 

عالمت مفعول بی واســطه - 
مالک خداوند، 

5 - پسوند شــباهت - سرچشمه 
هیرمنــد - تلخ، پیمانه ، اندازه 

، شــماره و حساب ، گذشتن بر 
چیزی

6 - ســتاره دنباله دار - کشوری در 
قــاره امریکا - حیوان باركش

7 - ســاكن و بی حركت - آخرین 
حرف التین - بی بهره داشــتن
۸ - راه میانبــر، طریق کوتاه - 

نشــانه - پو وارونه - خوشبو
9 - نوید دادن - پادشــاه سلسله 

مادها - واژگون

10 - یاغیگیــری - یكی از 
آهنگ های قدیم موســیقی ایرانی - 

اشیا مفرد  چیز، 
11 - دوســتان نزدیک - رمق آخر - 

NBA شــهرت تیم دنور در
12 - از القاب ســهروردی - مار

13 - نیروهــا - ملخ
14 - كشــك سیاه - چوبه اعدام، 

تازی خانه 
15 - كودنی

عمودی 
1 - فرشــته اویخته شده در چاه 

بابل
2 - از آثــار رهی معیری

3 - فیلســوف مشهور یونانی - 
رایت

4 - خــواری، نرمی - بیتا بدون ب 
- باریك بین

5 - از مــواد افیونــی - جمله قرآنی 
- برادری

6 - مدافــع دانمارکی - گلخن 
حمام - معلم مدرســه دخترانه

7 - علم پزشــکی - سردار 
انوشــیروان - منزل، سرا - نیلوفر 

هندی
۸ - در حمام اســت - فیلمی از 

دری سیدضیاالدین 

9 - غیر ایرانی، نام فرشــته ای 
در آیین زرتشــت، فرشته موكل 

بــر نــكاح - روانداز خفته - از مد 
افتاده

10 - شــهری در شیراز - ریسمان - 

آرارات بی آرا
11 - حــرف پیروزی، ضمیر غایب، 

جانشــین او - نشانی - به نام 
فرشته

12 - بريدن با شمشــير و جز آن - 

ماه پاییزی - پســوند آغشتگی
13 - مو وارونه - ویالن، ســرگردان

14 - جارختي
15 - صــدای ناله، آوای آه و ناله
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 پیام
 ایران

برداشت سیب زمینی از زمین های کشاورزی جاسک کاهش یافت
سرپرست جهادکشاورزی جاسک گفت: امسال برداشت سیب زمینی در سطح 90هکتار از 
زمین های کشاورزی این شهرستان کاهش یافت.

عبدالمهدی رنجبرشهردار ماهان

آگهی مزایده زمین
شهرداری ماهان باستناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر 

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

شرایط ذیل اقدام نماید :

-دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/2/20 لغایت 99/2/٣0 در 
ساعات اداری

-مهلت تحویل پیشنهادات تا آخر وقت اداری 1/٣/99
-محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات واحد امور مالی شهرداری 

میباشد. 
-بازگشایی پاکات مزایده مورخ 99/٣/٣ در محل دفتر شهرداری 

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

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

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

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

وانتقاالت دفاتر رسمی و بعهده برنده مزایده میباشد.

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه13۹۹0401۹063000045.1 
تاریخ  ا...  حبیب  پدر  نام  ندیک   حسین کرمی  امیر  اقای  به  وسیله  بدین   
اجرایی  پرونده  بدهکار   30521۸3575 ملی  شماره   1366.11.30 تولد 
کالسه139904019063000045.1 که برابر گزارش مامور ابالغ به آدرس اعالمی متن 
سند ازدواج شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج صادره به شماره 903۸ مبلغ 
9022۸00000 ریال بابت مهریه بدهکار و خانم فاطمه السادات حسینی  بستانکار پرونده درخواست 
صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی اجراییه صادر و پرونده اجرایی به کالسه9900046  در 
این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 1۸ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می 
گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرایی محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه 
چاپ و منتشر می گردد ظرف مدت 10 روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این 

صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان _علی خسرو انجم

نوبت دوم

آگهی 
 جنـاب آقـای خلیـل بهـزادی چمـک فرزنـد علیجـان مطابـق دادنامـه شـماره 
7012۸0مـورخ139۸/10/14 از سـوی شـعبه 7دادگاه خانـواده کرمان به شـما اخطار 
مـی گـردد پـس از تاریخ انتشـار ایـن اگهی ظرف مدت یـک هفته به دفترخانه طالق شـماره7 
کرمـان واقـع در کرمـان بلـوار جهـاد کوچـه60 مراجعـه کنیـد در غیـر این صـورت مطابـق قانون 

عمـل خواهد شـد%م الف19 

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض ــادره هی ــر رای ص براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعارض 
متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضــی و 
ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
ــت متقاضــی  ــند مالکی ــه صــدور س ــه اشــخاص نســبت ب ک
اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــت  ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود 
را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . آقــای اکبــر ده کــردی 
ــی  ــه شــماره مل ــه شــماره شناســنامه 6 ب ــی ب ــد خزرعل فرزن
2619900778 در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی 
باکاربــری مزروعــی بــه مســاحت 10489/08 مترمربــع پــالک 
28 فرعــی از 124 اصلــی واقــع در قریــه فنــدق پشــته بخــش 
ــی دهکــردی  ــک رســمی خزرعل ــداری از مال ــالن خری 32 گی
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس بدیه
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 
شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه 
نخواهــد بــود .تاریــخ انتشــار نوبــت اول :  99/02/15 تاریــخ 

ــت دوم :   99/02/30 انتشــار نوب
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا 
 عباس نوروزی 2589

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

چــون در اجــرای قانــون فــوق الذکــر و بــه موجــب 
رای شــماره 139860318011016406 – 1398/11/28 
هیــات حــل اختــالف مســتقر در ثبــت اســناد 
ــفی  ــد یوس ــه احم ــات مالکان ــرا تصرف ــه س صومع
فرزنــد محمــد از پــالک 9 از 4 اصلــی واقــع در قریه 
ــوروز امیــدی  ــر بخــش 25 گیــالن از نســق ن کلیدب
کلیدبــری بــه عنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری بــه مســاحت 1902/23 
مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و 
پــالک 324 بــرای آن منظــور شــده لــذا بــر اســاس 
مفــاد مــاده 1 قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه 
ــی مــی شــود چنانچــه کســی  نســبت  15 روز آگه
ــرح  ــه ش ــی ب ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ب
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــته باش ــراض داش ــور اعت مذک
ــه مــدت 2 مــاه اعتــراض خــود را  اولیــن آگهــی ب
بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد در غیــر 
ــر  ــور براب ــدت مذک ــای م ــس از انقض ــورت پ اینص
ــه صــدور ســند مالکیــت اقــدام  مقــررات نســبت ب
ــع  ــد مان ــت جدی ــردد و صــدور ســند مالکی ــی گ م
ــخ  ــه دادگاه نخواهــد شــد .تاری ــه متضــرر ب مراجع
انتشــار نوبــت اول : 99/02/30 تاریــخ انتشــار نوبــت 

دوم : 99/03/13
رئیس ثبت اسناد و امالک صومعه سرا 
 علی کاظمی پاکدل3040

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 1398/11/21  -  139860318019007426 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات اول موضــوع قان هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــه  ــظ ب ــد حاف ــر فرزن ــن لم ــی جهانبی ــای گلعل ــی آق متقاض
ــک  ــدانگ ی ــش در شش ــادره از تال ــنامه 40 ص ــماره شناس ش
ســاختمان دو طبقــه و مغــازه و محوطــه بــه مســاحت 88/42  
ــروز و مجــزی  ــی مف ــی 738 از 95 اصل ــالک فرع ــع پ مترمرب
ــاالده بخــش 27 گیــالن  ــه ب شــده از پــالک 156 واقــع در قری
خریــداری از مالــک رســمی حضرتقلــی آزاد بــاالده محــرز 
ــب در دو  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس گردی
ــه  ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب نوب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت 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 . 
215 تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/02/30 تاریــخ انتشــار نوبــت 

دوم : مــورخ 99/03/13
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده 3041

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

ــه موجــب  ــون فــوق الذکــر و ب چــون در اجــرای قان
رای شــماره 139960318011000668 – 1399/02/10 
هیــات حــل اختــالف مســتقر در ثبــت اســناد 
ــب  ــد پورنای ــه حمی ــات مالکان ــرا تصرف ــه س صومع
صومعــه ســرائی فرزنــد اســمعیل از پــالک 1 از 
2 اصلــی واقــع در قریــه ســیاهگلوندان بخــش 
22 گیــالن از نســق حبیــب رمضانــی بــه عنــوان 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب 
خانــه بــه مســاحت 949/13 مترمربــع از طــرف 
ــرای  ــالک 93 ب ــده و پ ــراز گردی ــور اح ــت مذک هیئ
ــاده 1  ــاد م ــاس مف ــر اس ــذا ب ــده ل ــور ش آن منظ
ــه 15 روز آگهــی  ــه فاصل ــون فــوق در دو نوبــت ب قان
مــی شــود چنانچــه کســی  نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی بــه شــرح مذکــور اعتــراض 
ــه  ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــته باش داش
مــدت 2 مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
ــس از  ــورت پ ــر اینص ــد در غی ــذ نماین ــید اخ و رس
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــدت مذک انقضــای م
ــردد و صــدور  ــی گ ــدام م ــت اق صــدور ســند مالکی
ــه  ــرر ب ــه متض ــع مراجع ــد مان ــت جدی ــند مالکی س
ــت اول :  ــار نوب ــخ انتش ــد .تاری ــد ش دادگاه نخواه
ــت دوم : 99/03/13 ــار نوب ــخ انتش 99/02/30 تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک صومعه سرا 
 علی کاظمی پاکدل 3039

آگهی تحدید حدود اختصاصی
در اجــرای تبصــره ذیــل مــاده 13 قانــون تعییــن تکلیــف 
ــه  ــک قطع ــد ی ــی و اراضــی و ســاختمانهای فاق ــت ثبت وضعی
ــالن  ــش 25 گی ــی 4 بخ ــنگ اصل ــالک 67 س ــروزی از پ مف
ــاب  ــان یکب ــوان ششــدانگ عرصــه و اعی ــر بعن ــع در کلیدب واق
مغــازه طــی رای شــماره 139860318011015448بــه نــام ســیده 
ــه مســاحت 26/50  ــد کوچــک ب ــری فرزن ــی کلیدب ــرا رضائ زه
متــر مربــع از ســوی هیــات قانــون مذکــور رای صــادر و پــالک 
فرعــی 323 مجــزی شــده بــرای ان تعییــن شــده چــون اصــل 
ملــک تحدیــد حــدود نشــده در اجــرای تصمیــم هیئــت مذمــور 
تحدیــد حــدود پــالک اخیــر الذکــر راس ســاعت 9 صبــح روز 
شــنبه مــورخ 99/03/31 در محــل شــروع و بعمــل خواهــد امــد 
چنانچــه اعتراضــی بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک داشــته 
باشــند از تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت 30روز اعتــراض خــود 
را کتبــا بــا قیــد نشــانی کامــل بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک 
شهرســتان صومعــه ســرا تســلیم و رســید اخــذ نماینــد شــایان 
ذکــر اســت ان دســته از افــراد کــه اعتــراض مــی نماینــد طبــق 
ــون ثبــت موظفنــد ظــرف مــدت 30  مــاده 86 اییــن نامــه قان
ــه مرجــع ثبتــی دادخواســت  روز از تاریــخ تســلیم اعتــراض ب
ــه مراجــع ذیصــالح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی طــرح  ب
دعــوا را بــه ایــن اداره اعــالم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی 
ــم  ــدم تقدی ــه و گواهــی ع ــه دادگاه مراجع ــد ب ــی توان ــت م ثب
ــد و اداره  ــلیم نمای ــن اداره تس ــه ای ــت و ب ــت دریاف دادخواس
ــات  ــررات عملی ــر مق ــراض و براب ــه اعت ــه ب ــدون توج ــت ب ثب

ــخ انتشــار : 99/02/30  ــی را ادامــه خواهــد داد . تاری ثبت
علی کاظمی پاکدل 
 رئیس ثبت اسناد و امالک صومعه سرا  3043

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 
 8/8199

خانــم گلــزار خــدادادی بــه اســتناد بــه دو بــرگ گواهــی 
شــهادت شــهود بــه شــماره  139902150613000139 
مــورخ 99/02/28 بــه ایــن اداره مراجعــه و اعــالم نمــوده 
اســت ســند مالکیــت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان دو 
طبقــه 166/32 متــر مربــع بشــماره فرعــی 8199 مفــروز 
از  467 ســنگ اصلــی 8 بخــش 28 گیــالن ذیــل ثبــت 
ــت و  ــام وی ثب ــر 214/28 بن ــه 93/23950 دفت و صفح
ــود  ــی مفق ــر جابجائ ــه در در اث ــده اســت ک صــادر گردی
ــند  ــدور س ــای ص ــاظ تقاض ــن لح ــت بدی ــده اس گردی
مالکیــت المثنــی را نمــوده اســت لــذا بــر اســاس تبصــره 
ــون  اصالحــی ذیــل مــاده 120 آییــن نامــه اصالحــی قان
ــوم  ــالک مرق ــت پ ــند مالکی ــدان س ــب فق ــت مرات ثب
ــت آگهــی مــی گــردد  جهــت اطــالع عمــوم در یــک نوب
تــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاص مدعــی وجــود ســند 
مرقــوم در نــزد خــود یــا  مدعــی انجــام هــر گونــه معامله 
قطعــی باشــد مــدارک و مســتندات رســمی خــود را در 
ــه  ظــرف مهلــت ده  روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ب
اداره ثبــت اســناد و امــالک تالــش در قبــال اخــذ رســید 
تحویــل دهــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــاء مهلــت 
مقــرر ایــن اداره بــه وظایــف قانونــی خــود عمــل نمــوده و 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام وراث 

مالــک اقــدام نمــوده خواهــد شــد.
رونوشت: سناد اجرائی فرمان حضرت امام)ره(
فردین نورزاده 
 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش     3042 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 1398/11/19  -  139860318019007370 رای شــماره  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
ــظ  ــد حاف ــر فرزن ــور چوب ــه عبادپ ــی فوزی ــارض متقاض بالمع
ــدانگ  ــش در شش ــادره از تال ــنامه 14 ص ــماره شناس ــه ش ب
یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 971/81  مترمربــع پــالک 
ــالک  ــروز و مجــزی شــده از پ ــی مف فرعــی 1997 از 24 اصل
ــداری از  ــالن خری ــش 28 گی ــر بخ ــه چوب ــع در قری 39 واق
ــور  ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــور مح ــتی پ ــه دش یدال
ــه فاصلــه 15 روز آگهــی  اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب
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
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف  خــود را ب
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 
ــخ  ــد . 212 تاری ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س مق
ــت دوم :  ــار نوب ــخ انتش ــت اول : 99/02/30 تاری ــار نوب انتش

مــورخ 99/03/13
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده 2058
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این صفحه می خوانیم
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 پیام
ایران

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان :

قیمت گذاری دستوری به نفع واسطه و به 
ضرر تولید کننده و مصرف کننده است

یزدی زاده : فعالیت با وجود شیوع کرونا سخت است و بر شدت مشکالتی مانند تامین سنگ آهن افزوده است

کـه  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  زاده  یـزدی 
کرونـا  شـیوع  وجـود  بـا  فعالیـت 
سـخت اسـت و بـر شـدت مشـکالتی 
افـزوده  آهـن  سـنگ  تامیـن  ماننـد 
مـی  تولیـد  جهـش  گفـت:  اسـت 
توانـد اتفـاق بیافتـد و ایـن امـر کـه 
از سـوی مقـام معظـم رهبـری مطرح 
کارشناسـی  پشـتوانه   ، اسـت  شـده 
در   . دارد  درسـتی  بسـیار  و  دقیـق 
بـرای  شـرایط  اصفهـان  آهـن  ذوب 
البتـه   . اسـت  فراهـم  تولیـد  جهـش 
سیاسـت  اتخـاذ  مسـتلزم  امـر  ایـن 

درسـت از سـوی وزارت صمـت جهـت 
تخصیـص مـواد اولیـه اسـت . در این 
20 درصـدی  صـورت امـکان افزایـش 
 3 تولیـد  بـه  تـا  داریـم  را  تولیـد  در 
.وی  برسـیم  سـال  در  تـن  میلیـون 
فـوالد  تولیـد  مزایـای   : شـد  یـادآور 
، منابـع  ارزان  نیـروی کار   ، ایـران  در 
انرژی فراوان و ارزان و منابع سرشـار 
همیـن  بـه  کـه  اسـت  اولیـه  مـواد 
قیمـت گـذاری دسـتوری  نیـز  دالیـل 
 . گیـرد  مـی  صـورت  کاال  بـورس  در 
ایـن درحالی اسـت کـه تعـداد نیروی 
انسـانی صنایـع فـوالدی بـه گونـه ای 
اسـت کـه   عمالً از مزیـت ارزان بودن 
نیـروی انسـانی بـی بهـره هسـتند. از 

طرفـی ذوب آهـن اصفهـان بـر خـالف 
سـایر صنایـع فـوالدی ایـران از روش 
کـوره بلنـد بـرای تولید فوالد اسـتفاده 
مـی کنـد کـه ایـن امـر موجـب عـدم 
مـی  انـرژی  یارانـه  از  منـدی  بهـره 
گـردد . تفـاوت ایـن امـر در هـر کیلـو 
بالـغ بـر هـزار تومـان اسـت و  فـوالد 
باعـث تفـاوت سـوددهی ذوب آهن با 
سـایر صنایـع می شـود . ضمـن اینکه 
دالیـل  بـه  نیـز  اولیـه  مـواد  تامیـن 
مختلـف از جملـه خـام فروشـی ، بـه 

. میشـود  انجـام  سـختی 
 : داشـت  اظهـار  زاده  یـزدی  مهنـدس 
دغدغـه  نبایـد  واقـع  در  تولیـد کننـده 
باشـد  داشـته  را  اولیـه  مـواد  تامیـن 

 . کنـد   فکـر  تولیـد  بـه  بایـد  فقـط  و 
در صنعـت فـوالد بـا سـهمیه بنـدی از 
مـی  راحتـی  بـه  وزارت صمـت  سـوی 
تولیـد  نیـاز  مـورد  اولیـه  مـواد  تـوان 
افـزود  .وی  نمـود  راتامیـن  کننـدگان 
ذوب  تولیـد  ظرفیـت  درصـد   40  :
سـنگ  معطـل  االن  اصفهـان  آهـن 
درشـت  آهـن  سـنگ   . اسـت  آهـن 
دانـه کـه مـورد نیـاز ذوب آهـن اسـت 
ارزآوری صـادر مـی شـود  بهانـه  بـه   ،
در حالیکـه ایـن سـنگ آهـن در ذوب 
آهـن اصفهـان تبدیـل به محصـوالت با 
ارزش افـزوده بـاال مـی گـردد کـه بـه 

دارد. بیشـتری  ارزآوری  مراتـب 
در   : گفـت  آهـن  ذوب  مدیرعامـل 
شـرایط کنونـی کـه بـا تحریم و شـیوع 
کرونـا مواجه هسـتیم ، صنایع فوالدی 
اگـر صادرات نداشـته باشـند بـا بحران 
خوشـبختانه  شـوند.  مـی  مواجـه 
صـادرات در حـال انجـام اسـت و البته 
دغدغـه اصلـی در خصـوص صـادرات، 
دسـتورالعمل هـای داخلـی اسـت و نه 
فشـار تحریـم هـا .  از طرفـی بودجـه 
مـی  نصـف  سـال  هـر  عمرانـی کشـور 

شـود کـه آن هـم جـذب نمـی گـردد و 
عمـالً مصـرف محصوالت سـاختمانی را 

کاهـش مـی دهـد.
قیمـت  از  انتقـاد  ضمـن  زاده  یـزدی 
کاال  بـورس  در  دسـتوری  گـذاری 
سیاسـت کـه  ایـن  متاسـفانه   : گفـت 
شـد  مواجـه  باشکسـت  گذشـته  در 
اسـت کـه  اعمـال  حـال  در  مجـددًا   ،
نتیجـه ای جـز فشـار بـر تولیـد کننـد 
و ایجـاد رانـت در بـازار نخواهد داشـت 
. عمـالً مصـرف کننـده نیـز سـودی از 
ایـن کنتـرل قیمـت نمی بـد.وی افزود 
: در سـال 1397 نیـز سیاسـت قیمـت 
گـذاری دسـتوری اعمـال شـد امـا در 
بخـش  کاال  بـورس  بـه  سـال  پایـان 
نامـه ای صـادر شـد کـه بر آن اسـاس 
خریـداران بایـد مابـه التفـاوت قیمـت 
هـای کاهـش یافتـه ناشـی از قیمـت 
فروشـنده  بـه  را  دسـتوری  گـذاری 
پرداخـت مـی کردنـد کـه ایـن در عمل 
هیـچ گاه رخ نـداد . آن بخـش نامـه 
نشـانگر اشـتباه بـودن سیاسـت قیمت 
گـذاری دسـتوری بودکـه امسـال نیـز 

همـان رویـه در حـال تکـرار اسـت .

ته
نک

ــتوری  ــذاری دس ــت گ ــاد از قیم ــن انتق ــزدی زاده ضم ی
در بــورس کاال گفــت : متاســفانه ایــن سیاســت کــه 
ــال  ــددًا در ح ــد ، مج ــه ش ــت مواج ــته باشکس در گذش
اعمــال اســت کــه نتیجــه ای جــز فشــار بــر تولیــد کننــد 
و ایجــاد رانــت در بــازار نخواهــد داشــت . عمــاًل مصــرف 

ــد. ــی ب ــت نم ــرل قیم ــن کنت ــودی از ای ــز س ــده نی کنن
قیمــت  نیــز سیاســت   1397 در ســال   : افــزود  وی 
ــال  ــان س ــا در پای ــد ام ــال ش ــتوری اعم ــذاری دس گ
ــر آن  ــه ب ــه ای صــادر شــد ک ــورس کاال بخــش نام ــه ب ب
ــای  ــت ه ــاوت قیم ــه التف ــد ماب ــداران بای ــاس خری اس
کاهــش یافتــه ناشــی از قیمــت گــذاری دســتوری را بــه 
فروشــنده پرداخــت مــی کردنــد کــه ایــن در عمــل هیــچ 
ــودن  ــتباه ب ــانگر اش ــه نش ــش نام ــداد . آن بخ گاه رخ ن
سیاســت قیمــت گــذاری دســتوری بودکــه امســال نیــز 

ــت . ــرار اس ــال تک ــه در ح ــان روی هم

رحمــت هللا مهــدی زاده روز دوشــنبه در حاشــیه ی الیروبــی 
ــن  ــزود: همچنی ــتان اف ــن شهرس ــتاهای ای ــال  روس کان
هــزار و 200 مترمکعــب از کانال هــای روســتای پــا زیــارت، 
900 مترمکعــب ســرکنتان، 900 مترمکعــب حکمــی، 100 
ــردر  ــتای ک ــب روس ــو و 75 مترمکع ــمع ج ــب ش مترمکع

ــی شــد. الیروب
وی بیــان داشــت: در 2 هــزار و 500 مترمکعــب از کانال هــا 
و  بوته زنــی  عملیــات  نیــز  مینــاب  شهرســتان  آبــی 
علف کنــی انجــام شــد کــه باعــث کاهــش هــدر رفــت آب 

ــد شــد. خواه
مدیــر منابــع آب مینــاب اظهارداشــت: تعمیــر خــط انتقــال 
آب و شــیرآالت چــاه در روســتای دهــو، تعمیــر شــیرفلکه و 
نصــب کنتــور درطــرح 2 هــزار و 500 هکتــاری، نصــب لولــه 
ــال در شــیخ آباد،  ــم و بازســازی خطــوط انتق ــز و ترمی آبری
ــغال  ــب آش ــهر و نص ــز ش ــویی در مرک ــه کش ــب دریچ نص
ــده در  ــام ش ــای انج ــر اقدام ه ــک از دیگ ــاغ مل ــر در ب گی

مینــاب اســت.
پشــت  را  خشکســالی  ســاله   17 دوره  یــک  مینــاب 
سرگذاشــته کــه اثــر بســیار شــدیدی روی منابــع آب 

اســت.   شهرســتان گذاشــته  ایــن  زیرزمینــی 
یکــی از مهــم تریــن منابــع آبــی هرمــزگان ســد اســتقالل 
ــا ظرفیــت  ــاب اســت کــه بیــش از 40 ســال پیــش ب مین
ــهر  ــه ش ــانی ب ــدف آبرس ــا ه ــب ب ــر مکع ــون مت 250میلی
مینــاب و بندرعبــاس احــداث شــد امــا پــس از 2 دهــه کــم 
بارشــی و خشکســالی، در ســال های اخیــر بــا بحــران کــم 

آبــی مواجــه شــد.
شهرســتان مینــاب در مجمــوع 40 هــزار هکتــار زمیــن 

کشــاورزی و باغــی دارد.
شهرســتان مینــاب بــا مســاحت 5 هــزار و 393 کیلومتــر، 
ــر  ــزار و 705 نف ــت 235 ه ــادی، جمعی ــتا و آب 2۸5 روس
دارای شــهرهای هشــتبندی، تیــرور و ســندرک اســت کــه 

71 درصــد مــردم آن ســاکن روســتا هســتند.

كهگیلویه و اهواز 
بویراحمد

۲۱طرح توسعه زیرساخت های ارتباطی در کهگیلویه و بویراحمد اجرا شدمصرف آب در اهواز حدود چهار برابر استاندارد است
صابـر علیـدادی با اشـاره به اینکه جمعیت شـهر 
اهـواز حدود 1.4 میلیون نفر اسـت، افزود: سـرانه 
اسـتاندارد مصرف آب 200 لیتـر به ازای هر نفر در 
شـبانه روز اسـت امـا سـرانه مصـرف آب در اهواز 

حدود چهاربرابر حد اسـتاندارد اسـت.
وی در خصـوص طـرح آبرسـانی غدیـر کـه اکنون پیشـرفت 41 درصـدی دارد گفت: 
هـم اکنـون حـدود 4۸0 تـا 500 هـزار متـر مکعـب از مصرف آب شـهر اهـواز از طرح 

آبرسـانی غدیـر تامین می شـود.
علیـدادی افـزود: حـدود 70 هـزار متـر مکعـب از محـل طـرح آبرسـانی موسـوم بـه 
طـرح آب حیـات شوشـتر، و 300 تـا 350 هـزار متر مکعب از رودخانـه کارون تامین 
می شـود کـه بـه ایـن ترتیـب میـزان مصـرف آب شـهر اهـواز حـدود ۸00 هـزار متـر 
مکعب در شـبانه روز اسـت و با شـیوع ویروس کرونا از این مقدار هم بیشـتر شـده 

است.
معـاون آبرسـانی سـازمان آب و بـرق خوزسـتان گفـت: برداشـت آب طـرح غدیـر از 

دریاچـه سـد دز و کرخـه انجـام می شـود که بـا توجه به کمـی تزریق منابـع مالی از 
سـوی دولـت، پیشـرفت فیزیکـی ایـن طرح کند اسـت.

وی اضافـه کـرد: نقطـه قـوت طـرح آبرسـانی غدیر این اسـت که طـرح در هر جایی 
کـه اجـرا شـود بـه مرحلـه بهره بـرداری می رسـد و بـا پیشـرفت 41 درصـد در اجرای 
طـرح، آب انـدازی صـورت گرفته و همه شـهرها و روسـتاهای زیر پوشـش این طرح 

بهره مند شـدند.
علیـدادی اضافـه کـرد: تکمیـل طـرح آبرسـانی غدیر در شـهر اهـواز در افق 30 سـال 
آینـده برنامهریـزی شـده کـه بـا تکمیـل طـرح، 12 متر مکعب بـر ثانیـه از آب غدیر 

دریافـت خواهـد کرد.
طـرح آبرسـانی غدیـر چنـد سـال پیـش بـا هـدف تامیـن پایـدار آب شـرب بـرای 
شـهرهای مرکـزی، جنوبـی و غربـی خوزسـتان )شـامل 26 شـهر و یک هـزار و 60۸ 
روسـتا( که پیش از این از کارون تامین می شـدند، طراحی شـده اسـت. این طرح 
هـم اکنـون بخشـی از آب شـرب چهار شـهر آبادان، خرمشـهر، اهـواز و شـادگان را از 

سـد کرخـه تامیـن می کند.

اظهــار  امیــری   هــادی  محمــد  ســید 
ســوئیچ  BTS،ســه  ســایت  داشــت:16 
ــر  ــرح فیب ــن و2 ط ــز تلف EWSD در مراک
نــوری از جملــه طــرح هــای آمــاده افتتــاح 
ــوان کرد:اجــرای 16 ســایت BTS در  ــه و بویراحمــد اســت.وی عن در کهگیلوی
شهرســتان هــای مختلــف اســتان بــا اعتبــاری بالــغ بــر 112 میلیــارد ریــال از 
مهمتریــن ایــن زیرســاخت هاســت.وی بیــان کــرد:6۸ کیلومتــر فیبر نــوری در 
شهرســتان هــای باشــت و چــرام بــا ســرمایه گــذاری بالــغ بــر چهــار میلیــارد 
ــده در  ــاد ش ــد ایج ــای جدی ــاخت ه ــر زیرس ــال از دیگ ــون ری و 9۸7 میلی
کهگیلویــه و بویراحمــد است.ســید محمــد هــادی امیــری بــا اشــاره بــه اینکــه 
یکــی از مشــکالت ارتباطــی در شهرســتان دنــا قطــع مــداوم خطــوط ارتباطــی  
بــوده اســت تاکیدکــرد کــه بــا نصــب و راه انــدازی ســوئیچ EWSD در مرکــز 

ــع شــده اســت. ــن مشــکل رف ــن شهرســتان ای ــی ای ــن شــهید رجای تلف
وی ابــراز داشــت: ایــن طــرح کــه بــا 20 میلیــارد ریــال اعتبــار اجــرا شــده کــه 

پایــداری خطــوط ارتباطــی در ســی ســخت را بــه دنبــال دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دهــه فجــر ســال 139۸ تعــداد 16 ســایت همــراه اول 
بــا اعتبــاری بالــغ بر42میلیــارد ریــال بــه 4G تغییــر تکنولــوژی داده شــد ابراز 
داشــت: توســعه زیرســاخت هــای ارتباطــی از برنامــه هــای مهــم دولــت در 

اســتان اســت.
ــک  ــت و ی ــن ثاب ــماره تلف ــزار و 565 ش ــون ۸3 ه ــم اکن ــرد: ه ــان ک وی بی
میلیــون و 161 هــزار و 67 تلفــن همــراه در کهگیلویــه وبویراحمــد وجــود دارد.
ــی  ــات اجرای ــه و بویراحمدگفــت: عملی ــه کهگیلوی ــرات منطق سرپرســت مخاب
ــرداری از  ــره ب ــا به ــه ب ــوری اســتان در حــال اجراســت ک ــر ن ســه طــرح فیب
ایــن پــروژه هــا 170کیلومتــر از جــاده هــای مواصالتــی بــه شــبکه فیبــر نــوری 

متصــل خواهنــد شــد.
ــوری  ــر ن ــات فیب ــل کشــی عملی ــاز کاب ــورد نی ــار م ــری اظهارداشــت: اعتب امی
در محورهــای مواصالتــی کهگیلویــه و بویراحمــد از محــل  USO اخــذ شــده 

اســت.

630 کالس درس در 
ایالم بازگشایی شد

ــار داشــت: از  ــد اظه ــی ون رضــا زین
مجمــوع 100 هــزار دانــش آمــوز 
ــزار و 12۸  ــک ه ــتان در ی ــن اس ای
واحــد آموزشــی ایــن تعــداد از 
آمــوزان در کالس هــای  دانــش 
و  اشــکال  رفــع  بــرای  درس 

فراگیری مطالب حضور یافتند.
اجــرای  راســتای  در  افــزود:  وی 
پروتــکل هــای بهداشــتی مــدارس 
ایــن اســتان بــه 16 منطقــه تقســیم 
مــوارد  همــه  اســت کــه  شــده 
هــای  مراقبــت  و  ضدعفونــی 
بهــورزان،  توســط  بهداشــتی 
دهیــاران و مدیــران مــدارس اجــرا 
مــی شــود.زینی ونــد گفــت: بــا 
ــام  ــای انج ــی ه ــه بررس ــه ب توج
شــده در هــر کالس پنــج تــا شــش 
دانــش آمــوز و در برخــی کالس هــا 
ــته  ــور داش ــر حض ــا دو نف ــک ت ی
انــد.وی اظهــار داشــت: ایــن کالس 
ــت  ــی اس ــش آموزان ــرای دان ــا ب ه
کــه از دسترســی به فضــای مجازی 
و برنامــه شــاد محــروم هســتند و 
یــا نیــاز بــه رفــع اشــکال ســواالت 
حضــوری  صــورت  بــه  درســی 
دارنــد.وی تاکیــد کــرد: همــه مــوارد 
بهداشــتی و پروتــکل هــای ابالغــی 
ــت  ــر رعای ــی ب وزارت بهداشــت مبن
گــذاری  فاصلــه  و  بهداشــت 
اجتماعی در راســتای پیشــگیری از 
ــود.مدیرکل  ــی ش ــت م ــا رعای کرون
آمــوزش و پــرورش اســتان ایالم از 
ضــد عفونــی همــه کالس هــای 
مــواد  و گفــت:  داد  خبــر  درس 
ــاز تامیــن و در  گندزدایــی مــورد نی
گرفتــه  قــرار  مــدارس  اختیــار 

است.

3500 مترمکعب از ایالم
کانال های آبی میناب 

الیروبی شد
گزارش

171 مرکز خرید گندم، جو و کلزا در گلستان دایر شد
با شروع فصل سه محصول دانه روغنی کلزا، گندم و جو در گلستان، سازمان جهادکشاورزی به همراه برخی 

دستگاه های متولی 171 مرکز خرید تضمینی در نقاط مختلف 14 شهرستان این استان دایر کردند.

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860301060002741 و رای اصالحــی 
139960301060000316هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم اقلیمــا زمانــی 
فرزنــد محمــود بــه شــماره شناســنامه 15 صــادره از گرمســاردر 
ــه  ــی در آن ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ششــدانگ ی
مســاحت 35/45 مترمربــع پــالک شــماره 962 فرعــی از 100 
اصلــی واقــع در قریــه عمــرو ابــاد تهــران بخــش حــوزه ثبــت 
ــیرکوند در ازای  ــی ش ــب عل ــت رج ــن از مالکی ــک ورامی مل
ســهم مشــاعی مالکانــه محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور 
اطــالع 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
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف  خــود را ب
ــت  ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
ــی اســت  ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
ــراض  ــور و عــدم وصــول اعت در صــورت انقضــای مــدت مذک
ــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 61 / م  ــق مق طب
ــخ انتشــار  ــت اول : 99/03/30 تاری ــخ انتشــار نوب ــف تاری ال

نوبــت دوم : 99/03/17
رئیس ثبت اسناد و امالک  
 محمد رحیم پورراینی 3063



پیام ما سال گذشته از حذف 
ظروف پالستیکی از دانشگاه ها 

خبر داده است.

َزرده َبر یا پلنگ موش
Vormela peregusn : نام علمی

پستاندار کوچکی است از خانوادٔه راسویان، 
زیرخانوادٔه راسوئیان. این جانور در زیستگاه های بیابانی، نیمه بیابانی، مناطق 
استپی، بوته زارها و خارستان ها زندگی می کند، از مناطق کوهستانی پرهیز 

می کنند و در مزارع کشاورزی هم دیده شده اند.

----

instagramسال گشت

آلبوم شعرهای احمدرضا احمدی 
با صدای او و موسیقی اردوان وثوقی به 

مناسبت هشتادمین سالگرد تولد این شاعر 
منتشر شد.

همایون شجریان در یک اجرای 
آنالین در تاالر وحدت به روی صحنه می رود.
این اجرا از ساعت 21 یکشنبه چهارم خرداد 
در »لنز«، تلویزیون تعاملی پخش می شود.

مراسم نمایش آثار برتر و اهدا جوایز 

جشنواره »عکس 5« و بزرگداشت 
عباس کیارستمی در صورتی که شرایط 

بیماری کرونا مساعد شود، یکم تیرماه در موزه سینما برگزار می شود.

جوکر : من معتقدم هر چیزی که آدمو 
نکشه ، عجیب ترش می کنه 

جوکر
کنسرتموسیقیعکاسی دیالوگ

شمیم باغ بهشتست با نسیم عراق
که گشت زنده ز انفاس او دل مشتاق
برون ز خامه که او هم زبان بود ما را

که دستگیر تواند شد از سر اشفاق
ترا بقتل احبا مواخذت نکنند

مگر بخون شهیدان ضرب تیغ فراق
کجا رسد بکمندت که الشه ئی که مراست

اگر چه برق شود کی رسد بگرد فراق
درآن زمان که بود قالبم عظام رمیم
کنند نفحٔه عشقت ز خاکم استنشاق
بتلخی ار چه بشد خسرو از جهان او را
حالوت لب شیرین نمی رود ز مذاق
تو آفتاب بلندی ولی برون ز زوال

تو ماه مهر فروزی ولی بری ز محاق
دلم ز بهر چه با طره تو بندد عهد

که هندواست و بیک موی بشکند میثاق
کسی که سرور جادوگران بود پیوست

بود چو ابروی شوخت بچشم بندی طاق
ترا که این همه قول مخالفست رواست

که یاد می نکنی هیچ نوبت از عشاق
نوازشی بکن از اصفهان که گشت روان

از آب دیده ما زنده رود سوی عراق
کمال رتبت خواجو همین قدر کافیست

که هست بنده ئی از بندگان بواسحق

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

شهر»وه آنتیوخ خسرو« به جای 
آنتیوک )انطاکیه(ـ  آنتیوک و نواحی 
اطراف آن پس از نابودی امپراتوری 
آشور، به قلمرو ایران اضافه شده بود

بیسـتم مـاه مـی 526 یـک زمیـن لـرزه بسـیار 
)انتیـوک  انطاکیـه  باسـتانی  شـهر  سـخت 
Antiochـ  در ترکیـه امـروز( واقـع در کنار خلیج 
را   Orontes اورونتـس  رودخانـه  و  اسـکندرون 
ویران و سـیصدهزار َتن از نفوس شـهر را کشـت. 
خسروانوشـیروان ـ شـاه ساسـانی ایـران کـه در 
سـال 540 منطقـه معـروف بـه »چهـار شـهر« 
را از دسـت ژوسـتینیان امپراتـور روم درآورد در 
کنـار شـهر آنتیـوک، شـهری بـه نـام »وه آنتیـوخ 
خسـرو« سـاخت و باقیمانـده نفـوس آنتیوک را 
بـه آنجـا منتقل کـرد زیراکـه که نوسـازی آنتیوک 
]کـه رومیـان در آن زمینـه کوتاهـی کـرده بودنـد[ 
هزینـه سـنگین داشـت و دههـا سـال طـول می 

کشـید. آنتیـوک و نواحـی اطـراف آن پـس از 
نابـودی امپراتـوری آشـور، به قلمرو ایـران اضافه 
شـده بـود و تـا نوامبر سـال 333 پیـش ازمیالد 
سـاتراپی پنجـم ایران بود. در این سـال اسـکندر 
ناحیـه  همـان  در  واقـع  ایسـوس  در  مقدونـی 
ارتـش ایـران را شکسـت داد و همـه منطقـه را 
متصـرف شـد کـه بـه نـام او اسـکندرون خوانـده 
شـده اسـت. در همـان منطقـه، سـلوکوس یکـم 
جانشـین اسـکندر چهـار شـهر بزرگ کـه اینک در 
ترکیـه و سـوریه واقع اند ازجمله سـلوکیه، الذقیه 
و آفامیا را سـاخت. سـلوکیه در مجاورت انطاکیه 
قرارداشـت. پیـش از تعـّرض اسـکندر، ایرانیـان 
و  نامیدنـد  مـی   »  Meroeِمروئـه« را  انتیـوک 
همـه منطقـه را ایونـی، کـه واژه یونـان از ایونـی 
گرفتـه شـده اسـت. اشـکانیان پـس از بیـرون 
رانـدن سـلوکی هـا باردیگـر قلمـرو ایـران را بـه 
اسـکندرون رسانیدند و ساسـانیان برسر آن دائما 
بـا امپراتـوری روم در جنـگ و جـدال بودنـد کـه 

جنـگ سـال 540 در همـان چارچـوب بـود.

آغاز جنگ نطق و مصاحبه 
)جنگ سرد( میان ایران و انگلستان 

از ماه می 1۹51
 1330(  1951 مـی  مـاه  در  روزهایـی  چنیـن  در 
مصاحبـه  و  نطـق  جنـگ  خورشـیدی(  هجـری 
)جنـگ سـرد( میـان ایـران و انگلسـتان بـه اوج 
خـود رسـیده بـود، درسـت مشـابه وضعیتـی كه از 
آغـاز سـال 2006 میان ایران و آمریكا وجود داشـته 
اسـت. مقامـات دولـت انگلسـتان اقـدام دولـت 
ایـران در ملـی كـردن صنعـت نفـت خـودرا خـالف 
موازیـن بیـن المللـی اعـالم مـی كردنـد. در برابـر 
آنـان، دكترمصـدق ]رئیـس دولـت وقـت[ ضمـن 
تفسـیرِ تعریـِف حقوقـی »حاكمّیت مّلـی« تأكید 
مـی كـرد كه عمـل ایـران در ایـن چارچوب بـوده و 
از اختیـارات دولـت ایـران اسـت كـه مكّلف اسـت 
خواسـت ملـتـ  ملتـی كـه آن را برگزیـده بـه اجرا 
درآورد و از تحریـم و محاصـره اقتصـادی هـم باك 

نـدارد زیـرا ملـت آمـاده تحمـل آن اسـت.

وز
یر

 د
ما

م 
پیا

کتاب 

قسمت هایی از کتاب :
خردگرایـان بـر نشـانه بـودن – و نـه عامـل بـودن این هـا – پـای 
در  مـا  ناتوانـی  معلـول  را  بشـری مان  رنج هـای  و  می فشـارند 
شـناخت خویشـتن مان می دانند؛ خویشـتنی که نمی شناسیمش 
و به اشـتباه بـه چیـز دیگـری کـه نیسـت نسـبتش می دهیـم. 

)کتـاب سرشـت شـر – صفحـه 16(
جوامع بشـری برای فرونشـاندن آشـوب های اجتماعی ناشـی از 
خشـونت، به ناگزیر افراد پرخاشـگر را شناسـایی و آنان را منزوی 
می کننـد. ایـن واکنـش قابل فهـم اسـت، امـا سـنت خردگرایـی 
تشـویق مان می کنـد بخشـی از انرژی هایـی را کـه صـرف تنبیـه 
بزهـکاران می کنیـم، بـرای توانمندسـازی مـردم بـه کار ببریـم تـا 
آنـان بتواننـد خویشـتن راستین شـان را کشـف کننـد. به واقـع، 
متفکـران خردگـرا از یکایـک مـا می خواهنـد از خود بپرسـیم چرا 
رفتارهای ما اغلب بیمارگونه و خودآزارنده اسـت و درصدد کشـف 
دالیـل ایـن رفتارهـا باشـیم. )کتـاب سرشـت شـر – صفحه 22(

هـرگاه بـه خاطر انجام دادن عملی مورد تحسـین قـرار می گیریم، 
بـا خوشـحالی فـراوان می پذیریـم کـه اعمـال مـا کامـال ارادی و 
درخـور تاییـد و تکریم انـد. بـه بـاور ارسـطو، ایـن دوگانگـی در 
دیگـران  بـه گـردن  را  بـد  مسـئولیت کارهـای  مـا کـه  نگـرش 
می اندازیـم و مسـئولیت کارهـای خـوب را می پذیریـم تنها زمانی 
اصـالح می شـود کـه بـرای مـا کامال روشـن باشـد بر چـه اعمالی 
کنتـرل داریـم و چـه اعمالـی بیـرون از کنتـرل ماسـت. )کتـاب 

سرشـت شـر – صفحـه 51(
و  رمانتیک گرایـی  احساسـاتی گری،  خودشـیفتگی،  ریـا، 
ذهن گرایـی، همـه، وجـود شـر هسـتند و واقعیـت دارنـد. هـر 
تالشـی بـرای انـکار آلودگی مـان بـه شـر صرفـا موید آن اسـت 
کـه بـا شـیطان درون مـان متحـد شـده ایم. )کتـاب سرشـت 

شـر – صفحـه 115(

سرشت شر
 نویسنده: دارل کوئن

 ترجمه: بهار رهادوست
انتشارات: نشر هنوز

اداره کل زندانهای استان کرمان

نوبت اول

آگهی تجدید مناقصه عمومی
دستگاه مناقصه گزار :

اداره کل زندانهای استان کرمان

نشانی: کرمان، بزرگراه امام خمینی )ره(، جنب اداره کل تعاون ، تعزیرات حکومتی

تجدید مناقصه خرید پنیر و ماست مصرفی اداره کل و زندانهای تابعهموضوع مناقصه

تضمین
نوع : ضمانتنامه بانکی

مبلغ : 950.000.000 ریال )نهصد و پنجاه میلیون ریال(

دریافت اسناد

محل : اداره کل زندانهای استان - اداره امور مالی و پشتیبانی

سایت :www.kermanprison.ir   اداره کل زندانهای کرمان – حضوری http//iet.mporg.ir - پایگاه ملی 
مناقصات و حضوری سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد ایران(

مهلت دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری مورخ 99/02/30

تحویل پیشنهادها:
محل : اداره کل زندانهای استان کرمان - دبيرخانه

مهلت تحویل پیشنهاد تا پایان وقت اداری مورخ 99/03/13

گشایش پیشنهادها
محل : اداره کل زندانهای استان کرمان

زمان برگزاری مناقصه ساعت 10 صبح مورخ 99/0٣/1٧ )اتاق ویدئو کنفرانس(

آب جارو نیست

 ســه شــنبه 30 اردیبهشــت 1399     ســال شــانزدهم      شــماره پیاپی 1734

روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی 

گرافیک: ندا صفاریان

محیط زیست: نیما افشار

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

اداری : راضیه زنگی آبادی، 
محمدرضا وزیری نسب 

 جدول: شیوا کرمی
فناوری: رضا بهرام نژاد

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

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

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

@payamema
@payamema www.payamema.ir
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