
دلیل خروج آمریکا از معاهده 
آسمان های باز چیست؟

ربیعی:

خیلی ها فکر می کردند در 
ماجرای کرونا زمین می خوریم
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معاهـده آسـمان های بـاز، تعهدی بوده که ایاالت متحـده آمریکا در 
سـال هـای قبل آن را پذیرفته اسـت و پـس از روی کار آمدن دونالد 
ترامـپ نیـز خروج از آن در دسـتور کار سیاسـت خارجی کاخ سـفید 

قرار گرفته اسـت.
به خوبی به یاد داریم که واشـنگتن در دو دهه گذشـته و با روی کار 
آمـدن بوش پسـر در سـال 2001 میـادی به دنبـال تحکیم و تثبیت 
هژمونـی آمریـکا برآمـد. ایـن نکتـه را نیـز بایـد مدنظـر داشـت کـه 
جامعـه بیـن المللی شـاهد آن بـود که با فروپاشـی اتحـاد جماهیر 
شـوروی سوسیالیسـتی، ایاالت متحده آمریکا سـناریوهای مطلوب 
خـود را بـرای آینـده ترسـیم و تـک محـوری را در دوران بوش پسـر 
دنبـال کردنـد. امـا در سـال 2006 میـادی به این نتیجه رسـیدند که 
تـک قطبـی بـودن احتمـال کمـی دارد و جامعـه جهانی نیـز در برابر 
ایـاالت متحـده آمریـکا موضـع گیـری سـختی را از خود نشـان داد 
بـه گونـه ای کـه ایـن کشـور از سـوی جامعـه بیـن المللی بـه عنوان 
کشـوری غیرجذاب شـناخته شـد. بر همین اساس شـاهد بودیم که 
آمریکایـی هـا در دوران باراک اوباما به دنبال تثبیت قدرت هوشـمند 
خـود بودنـد تـا در پـی آن بـا بازنگری چهره کشـور کـه از زمان بوش 
پسـر باقـی مانـده بـود نوعی تغییـر و گندزایـی را ایجاد کننـد. اما در 
عمـل اوبامـا نیـز بـه دنبـال تحکیـم هژمونی ایـاالت متحـده آمریکا 

بود.
پـس از روی کار آمـدن دونالـد ترامـپ این تحکیم به سـمت تثبیت 
حرکـت کـرد. بـه گونـه ای کـه دیگـر نظـام تـک قطبـی کـه در زمان 
اوبامـا بـه تـک چندقطبـی و به عنوان یک سـناریوی بایسـته تبدیل 
شـد در دوران ترامـپ بـا حاشـیه رفتـن الگـوی تـک چنـد قطبی به 
طـرف یـک نظـام دوقطبی مبتنی بر نظـم سـرمایه داری حرکت کرد 
کـه در یـک سـوی آن ایـاالت متحـده آمریکا بـه عنوان رهبـر لیبرال 
دموکراسـی و لیبـرال بـورژووازی یـا سـرمایه داری دموکراتیک و در 
طـرف دیگـر آن سـرمایه داری اقتدارگـرا بـه رهبـری چیـن قـرار می 
گیـرد کـه نوعـی نظـام دوقطبـی منعطـف را دنبـال مـی کنـد؛ بدین 
معنـا کـه در آن، جهـان در چارچـوب نظمـی تعریـف می شـود که در 
گـذر اسـتراتژیک، ایاالت متحـده آمریکا در سـناریوی نظام دوقطبی 
- سـرمایه داری خـود را بـه نمایـش مـی گـذارد. در نتیجـه چیـن 
و ایـاالت متحـده آمریـکا بـه عنـوان دولبـه شمشـیر و یـا قیچی در 
نظـام نویـن جهـان حرکـت مـی کننـد. ایـن سـناریوها را مـی تـوان 
سـناریوهای شایسـته ایـاالت متحـده آمریکا برای نظـم نوین تلقی 
کـرد. پـس از نظریه نظـام تک قطبی ولفورث بعدهـا نظریه هژمونی 
مرکـب جـوزف جـف جـای آن را گرفـت که اوبامـا و ترامپ نیـز با دو 

دیـدگاه متفـاوت آن را دنبـال کردند.
ترامـپ نیـز در بدو ورودش به کاخ سـفید این پرسـش را مطرح کرد 
کـه چـرا جهان باید مسـئولیت تأمیـن امنیتش را به آمریکا بسـپارد 
و واشـنگتن رهبـری مبـارزه بـا هرگونه ناامنی در گسـتره بین المللی 
را تقبـل کنـد و ملـت کشـورش هزینـه هـای آن را بپردازنـد. ترامـپ 
معتقـد به بازگشـت آمریـکا بـه دوران طایی اقتصادی اسـت و می 
گویـد بـا ایـن بازگشـت اگر آمریـکا می خواهـد امنیت بیـن المللی 
و جهـت گیـری هـای ناشـی از تضمیـن رفاه جهانـی را بـرای خود و 
متحدانـش فراهـم کنـد، متحـدان بایـد به همان نسـبتی کـه از این 
حرکـت آمریـکا بهـره مـی برنـد در قالب سـازمان های بیـن المللی 
و تعهدنامـه هایـی کـه بیـن آمریـکا و دیگـر اعضایـی کـه در نظـام 

انس طا         1.727.210

مثقال طا     31.910.250

گرم طای 1۸  7.196.192

گرم طای 2۴   9.595.200

بهار آزادی      71.500.000

امامی          73.050.000

نیم       37.000.000

ربع         20.000.000

گرمی       10.0۴0.000

دالر             170.390

یورو         1۸5.200

درهم          ۴2.359

لیر ترکیه           25.۴23

دالر استرالیا      102.۸۴۸

میدان امام اصفهان 
در دنیا ثبت شد

 میدان امام )نقش جهان( اصفهان در قالب یک طرح 
تحقیقاتی به عنوان ثروت )دارایی( میراث فرهنگی در دنیا 

ثبت و معرفی شد

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
25  تا  36دنبال کنید

آتش های سریالی در جنگل ها و مراتع
بیشترین آتش سوزی های جنگلی و مرتعی در جنگل های زاگرس و استان های کردستان، لرستان، 

چهارمحال و بختیاری و خوزستان به وقوع پیوسته و در ۹۰ درصد عامل انسانی دارد

رغـم  علـی  در جهـان  ویـروس کرونـا  پـی شـیوع  در 
چنـد  طـی  حیوانـات  زندگـی  شـرایط  موقتـی  بهبـود 
وحـش  حیـات  از  گونه هایـی  همچنـان  اخیـر  مـاه 
دارنـد. قـرار  انقـراض  تهدیـد  معـرض  در   کشـور 
حیواناتـی در در معـرض خطـر انقـراض قراردارنـد، طیف 

وسـیعی از گونه هـا را دربـر می گیرنـد. 
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تاالب ها نیازمند 
مدیریت یکپارچه 

هستند
مجری طرح بین المللی اثر نوسانات 
دریای خزر بر محیط زیست مناطق 

ساحلی تاکید کرد: با توجه به وضعیت 
تاالب ها در کشور، داشتن مدیریت 

یکپارچه برای مرمت، ساماندهی و پایش 
وضعیت هیدرولوژیک این حوضه های 

آبی بسیار حایز اهمیت است.

هلیکوپترها به داد 
جنگل های شعله ور در 

آتش نمی رسند
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، 

مراتع و آبخیزداری با اشاره به اینکه در 
برخی از جنگل ها و مراتع کشور چند روز 
است که با آتش سوزی مواجهیم، گفت: 
متاسفانه هلیکوپترها برای اطفای حریق 

به داد ما نمی رسند.
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یادداشت  مهمان
مهدی مطهرنیا

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1741

شنبه 10 خرداد 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

اگر گونه های حیات وحش 
در معرض خطر انقراض 
ایران را در فهرستی قرار 
دهیم، بدیهی است که 
یوزپلنگ آسیایی در راس 
این فهرست قرار می گیرد

گونه های 
حیات وحش در 
معرض انقراض 
کشورمان کدامند؟
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روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی اســتان کرمــان در نظــر دارد تهیــه مصالــح و اجــرای اســکلت بتنــی پــروژه هــای 
آپارتمانــی منــدرج در جــدول ذیــل را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی یک مرحلــه ای روش اول بر اســاس مشــخصات 
فنــی منضــم بــه اســناد مناقصــه و در بســتر ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه اشــخاص حقوقــی دارای 

گواهینامــه صالحیــت پیمانــکاری در رشــته ســاختمان و ابنیــه پایــه 5 بــه بــاال واگــذار نمایــد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای پروژه های اسکلت بتنی واحدهای مسکونی آپارتمانی

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان خرداد 1399
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 مشخصات پروژه 4۰شهراستانردیف
واحدی مسکن

 محل اجرای
پروژه

 برآورد اولیه بر اساس فهرست
بهای ابنیه سال 13۹۹

 مبلغ تضمین
شرکت در مناقصه

مدت اجرای
پروژه

کرمانکرمان1
 دو بلوک 20 واحدی 6

  طبقه مشابه جمعا به متراژ
60۸۸.5 متر مربع

 بلوار جمهوری
(خیابان کمیل)

۴ ماه69.605.7۸7.31۴3.500.000.000

جیرفتکرمان2
 دو بلوک 20 واحدی 6

 طبقه مشابه جمعا به متراژ
60۸۸.5 متر مربع

۴ ماه7۴.۴0۴.600.0003.750.000.000بلوار بهشت زهرا

فراخوان مناقصه:
1-نوع فراخوان عمومی یک مرحله ای )روش اول(

2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: بنیاد مسکن انقاب اسامی استان کرمان واقع در کرمان ، انتهای خیابان خواجونبش ابوذر 
3-موضوع مناقصه: اجرای اسکلت بتنی واحدهای مسکونی آپارتمانی به شرح جدول فوق بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی منضم به اسناد 

مناقصه . 
4-مهلت دریافت اسناد از ساعت 10 صبح روز یکشنبه 1399/3/11 تا ساعت 1۴روز سه شنبه 1399/3/20

 www.setadiran.ir 5-محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
6-آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادات توسط مناقصه گران: تا ساعت 1۴ روز شنبه 1399/3/31

7-تاریخ و محل بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه 1399/۴/1 در محل دفتر امور قرارادهای بنیاد مسکن انقاب اسامی استان کرمان 
به آدرس فوق 

8- شرایط مناقصه گران کلیه شرکتهای )اشخاص حقوقی( دارای گواهینامه صاحیت پیمانکاری پایه 5 و باالتر در رشته ساختمان و ابنیه از 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در سامانه ستاد ثبت نام نموده و امضای الکترونیکی دریافت کرده اند. 

۹-خرید اسناد مناقصه با پرداخت مبلغ 1.000.000 )یک میلیون ریال(  از طریق درگاه تعیین شده در سامانه ستاد به حساب 0105۸۴1۸97001 
بنام بنیاد مسکن انقاب اسامی استان کرمان برای مناقصه گران امکان پذیر می باشد.

10-ضمنا جهت کسب اطاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 325248۹6 دفتر امور نظارت و ارزیابی مسکن شهری تماس حاصل نمائید. 
11-رعایت بخشنامه های صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص ظرفیت نهایی پیمانکاران جهت شرکت در مناقصه از سوی 

پیمانکاران الزامی است .
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

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

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

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

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 13۹۹/۰3/11 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 13۹۹/۰3/11 تا تاریخ 13۹۹/۰3/17

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 13۹۹/۰4/۰3
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 13۹۹/۰4/۰4

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو و 
پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 4331۰516-۰34 و سایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور 

)http://iets.mporg.ir(
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41۹34-۰21 و دفتر ثبت نام 88۹6۹737 و 851۹2768

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره
مناقصه خرید خدمات مشاور به روش تعرفه

براساس دستورالعمل 
تعیین حق الزحمه خدمات 
نظارت 9۸/129056 مورخ 

139۸/03/1۸
1۴5/ج9۸/3

نظارت بر اجرای باند 
دوم رودبار_ سه راهی 

بهادرآباد قطعه3
--1۴،70۸،205،732
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بیـن الملـل چه بـه صـورت دو جانبـه و یـا چندجانبه 
امضـا شـده اسـت هزینه هـای آن را به همان نسـبت 

پرداخـت کند.
از نـگاه ترامـپ آمریـکا قـادر بـه تقبـل هزینـه هـای 
بـاالی سـازمان ملل متحد نیسـت؛ اینکـه در نیویورک 
مسـتقر باشـد و بسـیاری از قـدرت هـای مخالـف 
آمریـکا نیـز در آن حضور داشـته باشـند و حتی هزینه 
هـای سـاالنه ای کـه قبا متعهد شـده بودنـد پرداخت 
نکنـد. ترامـپ در خصـوص ناتـو، معاهـده آب و هوا و 
حتی سـازمان بهداشـت جهانـی نیز چنیـن رویکردی 
دارد. در جدیدترین مواضع شـاهد هسـتیم که آمریکا 
هـم اکنـون چنیـن مـواردی را در خصـوص معاهـده 

آسـمان هـای باز عنـوان مـی کند.
در خصـوص خـروج آمریـکا از معاهـده آسـمان های 
بـاز و بحـث هزینـه هـای سیاسـی آن و همچنیـن 
نزدیـک بـودن بـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری 2020 
بایـد گفت کـه دو حزب دموکرات و جمهـوری خواه در 
وضعیـت اصطکاکـی باالیـی قـرار دارند. آنچـه که هم 
اکنـون در ایـن کشـور تاثیرگـذار بـوده بحـران ویروس 
کوویـد19 اسـت. رشـد منفـی اقتصـاد بیـن الملـل به 
ویـژه اقتصـاد آمریکا در بـازار جهانی موجـب باالرفتن 
میـزان بیـکاری علـی رغـم موفقیت چشـمگیر ترامپ 
در دوره قبـل از بیمـاری کرونـا بـرای ایجـاد اشـتغال 
بـوده اسـت. اما اصطکاک کنونی بین بایـدن و ترامپ 
بیشـتر بر اثر سیاسـت هـای اعامـی و مواضع ترامپ 

در کمپیـن انتخاباتـی و ادامـه سیاسـت هـای اوبامـا 
توسـط جـو بایدن شـکل خواهـد گرفت. بایـدن که در 
گذشـته دو دوره معـاون اوبامـا بـوده توسـط ترامـپ 
مـورد حملـه قـرار خواهـد گرفـت. در سـال 2016 ایـن 
وضعیـت بـرای هیاری کلینتـون پدید آمد. امـا در آن 
برهـه ترامـپ برگـی برنده ای که داشـت عـدم حضور 
و مسـئولیت در کاخ سـفید بـود امـا در ایـن دوره کار 
بـرای او بـه مراتـب سـخت تـر خواهـد شـد. یکـی از 
مسـائلی کـه ترامپ در سـال 2016 در جریـان مبارزات 
انتخاباتـی بیـان می کرد ایـن بود که آمریـکا بیش از 
آنکـه به جهـان، نظام بین الملـل و امنیت بین المللی 
بیاندیشـد بایـد به این مسـاله مهـم بپردازد کـه مردم 
آمریـکا بـه رونـق و اوج اقتصـادی برسـند تـا بتوانـد 
قـدرت و جایـگاه سیاسـی خود را در نظـام بین الملل 
بـر اسـاس اولویت بخشـی بر مسـائل داخلـی آمریکا 

نسـبت بـه مسـائل سیاسـت خارجی شـکل دهند.
او همـواره تـاش کـرده کـه وارد جنگـی نشـود و هـم 
اکنـون نیـز بـا توجـه بـه نزدیـک شـدن بـه انتخابات 
2020 از جنـگ گریزان اسـت و بارهـا با وجود تحریک 
هایـی کـه از سـوی کشـورهای مختلف از جملـه ایران 
علیـه آمریـکا در ورود ترامـپ به یـک درگیری نظامی 
رودرو وجـود داشـته گریـز کـرده اسـت. بنابرایـن در 
چنیـن بافـت موقعیتـی او باید به آنچه کـه در کمپین 
انتخاباتـی خـود قـول داده اسـت عمـل کنـد. یکی از 
مهمتریـن وعـده هـا نیـز ایـن بـود کـه هزینـه هـای 

آمریـکا را در تعهـد نسـبت بـه معاهـدات بیـن المللی 
و سـازمان هـای بیـن المللـی بـه گونـه ای بـه انجـام 
برسـاند که به نفع مالیات دهندگان آمریکایی باشـد و 
در تعهـدی شـرکت نکند که بـار مالی بـاال و آورده های 

کمـی را بـه همراه داشـته باشـد.
بنابرایـن ترامـپ بـا توجـه بـه وعـده هـای انتخاباتـی 
مطـرح شـده در سـال 2016 و اثبـات تعهـدش به این 
وعـده هـا مـی کوشـد تا ایـن مفهـوم را تداعـی کند که 
اگـر بحـران کرونا رخ نمی داد باالترین میزان اشـتغال 

را در کشـور ایجـاد، اقتصـاد را نیـز مجـددا شـکوفا، 
تعهـدات بیـن المللی آمریـکا را کاهش و تـاش کرده 
بـود کـه علـی رغم تحریک توسـط تهـران با بـا آن وارد 
جنـگ نشـود امـا در خلیـج فـارس همچنـان حضـور 
داشـته باشـد و همینطور با کره شـمالی نیز وارد جنگ 
نشـود و کیـم جونـگ اون را پـای میز مذاکره بکشـاند 
تـا بـرای اولین بار به نخسـتین رئیس جمهـور آمریکا 
تبدیـل شـود کـه پای در خاک کره شـمالی مـی گذارد. 
او سـعی دارد تـا چنیـن رویه ای را دنبـال کند تا بتواند 

طرفـداران خـود را حفـظ کنـد و در زمـان مناظـره های 
انتخاباتـی حرفـی بـرای گرفتـن در برابـر جـو بایدنـی 
داشـته باشـد کـه در عین پاسـخگویی بتواند بـه آنچه 
کـه وعـده داده اسـت هجمه خـود را بـه او وارد کند؛ از 
طریـق انتقادات نسـبت به عملکـرد او در دوران تصدی 
معاونت ریاسـت جمهوری در گذشـته که بی شـباهت 
بـه حمـات او علیه هیـاری کلینتون در سـال 2016 به 

عنـوان وزیر خارجه اسـبق نیسـت. 
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 پیام
سیاست

تامین اعتبار پروژه های قابل بهره برداری امسال از سیاست های دولت است
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: تامین منابع مالی همه طرح ها و پروژه های قابل بهره برداری تا 
پایان امسال از سیاست های دولت تدبیر و امید است.

رنا
 ای

س:
عک

آتش های سریالی در جنگل ها و مراتع
بیشترین آتش سوزی های جنگلی و مرتعی در جنگل های زاگرس و استان های کردستان، لرستان، چهارمحال و 

بختیاری و خوزستان به وقوع پیوسته و در ۹۰ درصد عامل انسانی دارد

بـا ثبـت 2/ 305 میلیمتـر بـارش در 2۴7 
رشـدی  جـاری،  آبـی  سـال  نخسـت  روز 
نسـبت  بارش هـا  میـزان  در  31 درصـدی 
بـه میانگیـن دوره هـای مشـابه درازمـدت 
بـه ثبـت رسـیده اسـت. بـر اسـاس آمـار 
رسـمی دفتـر مطالعـات پایـه منابـع آب 
شـرکت مدیریـت منابـع آب ایـران، ارتفاع 
کل ریزش هـای جـوی از آغـاز سـال آبـی 
جـاری )اول مهـر 9۸( تا ششـم خردادماه 
(2۴7 روز ابتدایـی سـال آبی جـاری( بالغ 

بـر 2/ 305 میلی متـر اسـت.
ایـن مقـدار بارندگـی نسـبت بـه میانگیـن 
 232  /9( درازمـدت  مشـابه  دوره هـای 

میلی متـر( 31 درصد افزایش و نسـبت به 
دوره مشـابه سـال آبـی گذشـته )5/ 329 
را نشـان  میلی متـر( کاهشـی 7درصـدی 

می دهـد.
خبرگـزاری  بـه گـزارش  دیگـر  سـوی  از   
مهـر، مدیر دفتـر مطالعات پایـه منابع آب 
شـرکت آب منطقـه ای تهران گفـت: با ثبت 
۴52 میلی متـر بـارش در اسـتان تهـران، 
رکـوردی جدیـد در ارتفـاع بارش هـای ایـن 
استان ثبت شـد.محمدرضا خانیکی، مدیر 
دفتـر مطالعـات پایه منابع آب شـرکت آب 
منطقـه ای تهـران با اشـاره به اینکـه میزان 
بارش هـای ثبـت شـده در اسـتان تهـران 
در ۸ مـاه سـال آبـی جـاری از مهرمـاه تـا 
میـزان  افـزود:  اسـت،  اردیبهشـت  پایـان 
بارش هـای اسـتان تهـران ۴52 میلی متـر 

بـوده کـه ایـن رقـم در مقایسـه بـا مـدت 
زمـان مشـابه سـال گذشـته، 23 درصـد و 
در مقایسـه بـا متوسـط 51 سـاله نیـز 73 
درصـد افزایش را نشـان می دهد.وی گفت: 
روزهـای  آخریـن  در  بارش هایـی کـه  بـا 
اردیبهشـت مـاه رخ داد میانگیـن بارندگی 
اسـتان تهـران بـه ۴52 میلی متر رسـید که 
ایـن رقـم، ثبـت یـک رکـورد جدیـد در نیم 

قـرن اخیـر این اسـتان اسـت. 

نگرانی از آتش سوزی در مراتع
خبرهـای خـوب ترسـالی و بهبـود بارش ها 
امـا نگرانـی هم بـه همـراه دارد. بـا نزدیک 
شـدن به فصـل گرما خطر حریـق در مراتع 
می شـود.  بیشـتر  کشـور  جنگل هـای  و 
ایـن نگرانـی وقتـی بیشـتر می شـود کـه 
صـورت  بـه  آتـش  بـا  مقابلـه  تجهیـزات 

حرفـه ای در اسـتان ها وجود نـدارد. بهبود 
وضعیـت مراتـع دامنـه حریـق احتمالـی 
را بیشـتر می کنـد و کار مبـارزه بـا آن را 

می سـازد. دشـوارتر 

حریق در انتهای بهار
رصـد آتش سـوزی های اخیـر زنـگ خطر 
افزایـش حریـق در روزهای گـرم پیش رو 
را بـه همـراه دارد. اسـتان  های غربـی در 
روزهای گذشـته میزبـان آتش در مراتع و 
جنگل هـای خـود بودند. محمـد درویش 
زمینـه  ایـن  در  زیسـت  محیـط  فعـال 
نسـبت بـه از بین رفتن مراتـع و جنگل ها 

در زاگـرس هشـدار داد.
آتش سـوزی اما مانند گذشـته در بیشتر 
مـوارد عامـل انسـانی را درپشت سـر خود 

دارد. همزمـان بـا تعطیـات چنـد روزه در 
کشـور، رفـع کامـل محدودیت هـای تردد و 
افزایـش سـفرها آتـش بـار دیگـر بـه جان 
جنگل هـا و مراتـع افتـاده اسـت. در کنـار 
در  تفریـح  هنـگام  بی دقتـی گردشـگران 
جنـگل، تامیـن نشـدن تجهیـزات از جمله 
حریـق،  اطفـای  بـرای  هوایـی  تجهیـزات 
خسـارت های آتش سـوزی ها را دو چنـدان 

اسـت. کرده 
بـر اسـاس آخرین آمـار سـازمان جنگل ها، 
از 90  بیـش  آبخیـزداری کشـور  و  مراتـع 
درصـد از خسـارت ها بـه جنگل هـا و مراتع 
علـت انسـانی دارد. ممکـن اسـت برخـی 
گردشـگران طبیعت به راحتـی از کنار برخی 
عادت هـای رفتـاری اشـتباه ماننـد پرتـاب 
بـه کنـار جـاده و رهـا کـردن  تـه سـیگار 
وسـایل دارای خاصیـت ذره بینـی در جنگل 
بگذرنـد امـا بایـد بدانیـم کـه طـی سـال 
گذشـته حـدود 25 مـورد آتش سـوزی در 

جنگل هـای کشـور به وقوع پیوسـته اسـت 
کـه بیـش از 90 درصـد آن عامـل انسـانی 
عمـدی و غیرعمدی دارد همچنین در صدر 
عوامـل انسـانی نیـز پرتـاب تـه سـیگار به 

کنـار جـاده عنوان شـده اسـت.

نقاط حادثه خیز
آتـش  بیشـترین  گذشـته  سـال  طـی 
در  مرتعـی  و  جنگلـی   سـوزی های 
اسـتان های  و  زاگـرس  جنگل هـای 
و  محـال  چهـار  لرسـتان،  کردسـتان، 
بختیـاری و خوزسـتان بـه وقـوع پیوسـته 
اسـت بنابرایـن نقاطـی از ایـن جنگل هـا، 
طـی سـال جـاری به عنـوان نقـاط بحرانی 
در نظـر گرفتـه شده اند.امسـال نیـز ماننـد 
سـال گذشـته پوشـش جنگلـی و مرتعـی 
آتش سـوزی های  و  اسـت  انبـوه  کشـور 
کوچـک می توانـد به سـرعت پخـش شـود 
و گسـترش یابـد. عدم تامیـن بالگرد برای 
اطفـای حریق هـم از دیگر مشـکات برای 
مبـارزه بـا آتـش سـوزی اسـت. فرمانـده 

یـگان حفاظـت سـازمان جنگل هـا، مراتـع 
و آبخیـزداری در ایـن زمینـه می گویـد کـه 
جنگل هـای گچسـاران درحالـی بیشـترین 
را  اخیـر  آتش سـوزی های  از  آسـیب 
دیده انـد کـه بـرای اطفـای آن بـه دلیـل 
صعب العبـور بـودن منطقـه نیـاز بـه بالگرد 
بـود امـا متاسـفانه بالگردهـا دو روز و نیـم 
پـس از آتش سـوزی بـه منطقـه رسـیدند 
کـه این موضوع خسـارت ها را تشـدید کرد 
چراکـه بـه گفتـه فرمانـده یـگان حفاظـت 
سـازمان جنگل هـا اگـر تجهیـزات هوایـی 
زودتـر به منطقه اعزام شـده بـود همان روز 

اول امـکان اطفـای حریـق بـود.
وزارت  ایـن  از  پیـش  می دهـد:  ادامـه  او 
دفـاع بالگردهـای اطفای حریـق را برای ما 
تأمیـن می کـرد ولـی بـه دلیل آنکـه دولت 
ایـن  اختیـار  در  ایـن کار  بـرای  اعتبـاری 
وزارتخانه قرار نداده اسـت، دو سـال اسـت 

کـه بـا مـا همـکاری نمی کنند.

رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه 
هدف گــذاری تعییــن دســتوری تــورم 
ــات  ــل تعام ــورم ماحص ــه ت ــت بلک نیس
و  اســت  اقتصــادی  کان  متغیرهــای 
ــه صــورت دســتوری کاهــش  ــوان ب نمی ت
و افزایــش داد، اعــام کــرد: بانــک مرکــزی 
ــه  ــر ترازنام ــق ب ــارت شــدید و دقی ــا نظ ب
بانک هــا، ناتــرازی بانک هــا را کاهــش 
داده و تامیــن ثبــات بــازار ارز را نیــز ادامــه 
خواهــد داد.عبدالناصــر همتی در یاداشــتی 

هدف گــذاری  دربــاره  اینســتاگرامی 
تــورم، نوشــت: از همــه صاحــب نظــران و 
ــه نظــرات ســازنده  ــت ارائ کارشناســان باب
ــه تــورم  و مفیــد جهــت چگونگــی نیــل ب
هــدف گــذاری شــده، ممنونــم. قطعــا 
راهنمایی هــای  و  نظــرات  تــداوم  بــا 
راه  ادامــه  در  را  مرکــزی  بانــک  آن هــا 
ــس  ــه رئی ــه ک ــد. همانگون ــاری می کنن ی
ــی  ــاط مال ــد انضب ــد کردن ــوری تاکی جمه
شــرط مهــم کنتــرل تــورم اســت. تامیــن 

کســری بودجــه از طریــق واگــذاری ســهام 
ــازار  ــق ب و انتشــار اوراق و در نتیجــه تعمی
بدهــی سیاســت درســت دولــت اســت که  
ایــن سیاســت بــه بانــک مرکــزی کمــک 
می کنــد تــا کنتــرل رشــد نقدینگــی را 
ــد.وی ادامــه داد:  ــال کن ــه طــور جــد دنب ب
هدف گــذاری تعییــن دســتوری تــورم 
ــات  ــل تعام ــورم ماحص ــه ت ــت بلک نیس
ــرخ  ــد ن ــادی مانن ــای کان اقتص متغیره
ــه  ــری بودج ــی، کس ــد نقدینگ ــود، رش س
ــن اســت. پیــش  ــد ای و متغیرهــای مانن
ــرض  ــای ف ــر مبن ــزی ب ــک مرک ــی بان بین
تــداوم متغیرهــای موثــر بــر تــورم در مــدل 

ــه اســت. انجــام گرفت

هدف گذاری تعیین دستوری 
تورم نیست

مردم همچنان پروتکل های 
بهداشتی را با دقت رعایت کنند

ــی و  ــه زندگ ــر ب ــان ناگزی ــه همچن ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــوری ب ــس جمه ریی
ــان  ــت همچن ــردم خواس ــه م ــتیم از هم ــا هس ــا کرون ــراه ب ــتی هم همزیس
رعایــت کامــل و بــا دقــت پروتکل هــای بهداشــتی را در دســتور کار قــرار دهنــد 
تــا احیانــًا بــا اوج گیــری دوبــاره ایــن بیمــاری بخاطــر عــدم اصــول بهداشــتی 

ــا نشــویم. ــدن برخــی محدودیت ه ــه بازگردان ــار ب ناچ
ــا  ــو ب ــه در گفت وگ ــی روز جمع  حجــت االســام والمســلمین حســن روحان
ســعید نمکــی وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی خاطرنشــان کــرد: 
کمیته هــای ســامت و امنیتــی اجتماعــی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــرای 
کنتــرل و مهــار ایــن ویــروس، تصمیمــات الزم جهــت طــرح در ســتاد را اتخــاد 
نماییــد.وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت رعایــت کامــل پروتکل هــای بهداشــتی از 
ــه کنتــرل و مهــار کامــل بیمــاری  ــه مرحل ــا زمــان رســیدن ب ســوی مــردم ت
ــی  ــه ســامت ســتاد مل ــر بهداشــت دســتور داد در کمیت ــه وزی ــد19، ب کووی
مقابلــه بــا کرونــا و بــا همــکاری کمیتــه اجتماعــی و امنیتــی ســتاد به ریاســت 
ــای  ــرای پروتکل ه ــر اج ــق ب ــارت دقی ــرل و نظ ــان کنت ــور، همچن ــر کش وزی
ــاهد  ــه ش ــهرهایی ک ــتان ها و ش ــژه در اس ــور به وی ــر کش ــتی در سراس بهداش

رشــد ابتــا بــه بیمــاری هســتند را در دســتور کار داشــته باشــند.

ته
نک

بـا تمـام این اوصـاف چنانچـه گردشـگران مسـئولیت پذیر و 
نسـبت بـه حفاظـت از جنگل هـای کشـور حسـاس باشـند، 
کـرد.  کنتـرل  را  آتش سـوزی ها  زیـادی  حـد  تـا  می تـوان 
به طـور کلـی روشـن کـردن آتـش در جنـگل جـرم اسـت و 
آتـش مشـاهده کننـد،  طبیعـی  منابـع  نیروهـای  چنانچـه 
برخـورد قانونـی خواهنـد کـرد. اگـر بـه هـر دلیلـی و بنابـر 
در  آتـش  روشـن کـردن  بـه  مجبـور  ضـرورت گردشـگران 
جنگل هـا شـدند، پیـش از تـرک کـردن محـل از خامـوش 
شـدن کامـل آن مطمئن شـوند. فراموش نکنیم کـه اگر این 
آتش هـا بـه صورت کامل خاموش نشـوند به سـرعت با وزش 
بـاد گسـترش می یابند. راننـدگان هنـگام عبور از مسـیرهای 
مرتعـی و جنگلـی ته سـیگار خـود را به حاشـیه جـاده پرتاب 
نکننـد چـرا کـه ایـن کار می توانـد بـه وقـوع آتش سـوزی در 
جنـگل منجـر شـود.رها کـردن شیشـه  یـا سـایر وسـایلی که 
سـبب انعـکاس نورمی شـود نیز از دیگـر عوامل وقـوع آتش 

در جنگل هـا و مراتـع اسـت.

گزارش
خبرنگار / پیام ما

سیاستسالمت

 خبرهای خوشی از صنعت هسته ای در راه استکرونا جان ۵۰ نفر دیگر را در ایران گرفت
اطاع رســانی  مرکــز  رئیــس 
و  درمــان  بهداشــت،  وزارت 
گفــت:  پزشــکی  آمــوزش 
 66۸ و  هــزار   1۴6 تاکنــون 
ــا شــده  ــا مبت ــروس کرون ــه وی ــه طــور قطعــی ب ــر ب نف
و بــا فــوت 50 نفــر در 2۴ ســاعت گذشــته، تعــداد 
جــان باختــگان کرونــا در کشــور بــه 7 هــزار و 677 نفــر 
رســید.کیانوش جهانپــور روز جمعــه دربــاره آخریــن آمــار 
ابتــای قطعــی بــه ویــروس کرونــا و مــوارد فــوت ناشــی 
از آن در کشــور افــزود: در 2۴ ســاعت گذشــته تــا ظهــر 
ــر اســاس گــزارش آزمایشــگاه هــا  روز )نهــم خــرداد( ب
ــار  ــزار و ۸19 بیم ــکی دو ه ــوم پزش ــگاههای عل و دانش

جدیــد مبتــا بــه کوویــد-19 در کشــور شناســایی شــد. از 
بیــن مبتایــان جدیــد، 5۴7 مــورد بســتری و دو هــزار و 
272 نفــر )حــدود ۸0 درصــد( از مــوارد ســرپایی و افــراد 
ــه شناســایی شــدند.  ــد ک ــان بودن ــا مبتای ــاس ب در تم
ــاران  ــوع بیم ــد، مجم ــوارد جدی ــن م ــر گرفت ــا در نظ ب
ــزار و 66۸  ــه 1۴6 ه ــور ب ــد- 19 در کش ــه کووی ــا ب مبت
نفــر رســید.ئیس مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی ادامــه داد: 
در طــول 2۴ ســاعت گذشــته 50 بیمــار دیگــر مبتــا بــه 
کوویــد19 در کشــور جــان باختنــد و از زمــان شــیوع ایــن 
ــان  ــر ج ــزار و 677 نف ــون 7 ه ــور تاکن ــاری در کش بیم

ــد. ــت داده ان ــود را از دس خ

ــران  ــی ای ــرژی اتم ــازمان ان س
در واکنــش بــه رشــته توییــت 
وزیــر امــور خارجــه آمریــکا 
ــام دو  ــرار دادن ن ــر ق ــی ب مبن
تــن از دانشــمندان صنعــت هســته ای کشــور در فهرســت 
تحریم هــای جدیــد دولــت ایــاالت متحــده آمریــکا اعــام 
کــرد: خبرهــای خوشــی از صنعــت هســته ای ایــران در راه 
ــازمان  ــری س ــخ توییت ــنا، در پاس ــزارش ایس ــت.به گ اس
ــه  ــور خارج ــر ام ــه وزی ــاب ب ــران خط ــی ای ــرژی اتم ان
آمریــکا، آمــده اســت:تاش مذبوحانــه تصمیم ســازان کاخ 
ــن از دانشــمندان  ــام دو ت ــرار دادن ن ــر ق ــی ب ســفید مبن
صنعــت هســته ای کشــور در فهرســت تحریم هــای جدیــد 

ــرد  ــداوم رویک ــر ت ــکا بیانگ ــده آمری ــاالت متح ــت ای دول
ــا مجاهــدان  خصمانــه آن دولــت در مواجهــه نابخردانــه ب
ســرافراز مســیر اعتــا و عــزت روزافــزون ایــران اســامی 
اســت.اقداماتی از ایــن دســت خللــی در عــزم و اراده 
جوانــان برومنــد ایــن مــرز و بــوم در پیشــبرد اهــداف بلند 
نظــام مقــدس اســامی ایجــاد نخواهــد کــرد. مــا از ایــن 
فرصــت اســتفاده نمــوده و بــار دیگــر بــه بدخواهــان ایــران 
اســامی اعــام می کنیــم کــه تنهــا ثمــره رویارویی هــای 
مغایــر بــا اصــول و موازیــن حقــوق بیــن الملــل بــا ملــت 
ــی و  ــان ایران ــه تاشــگران و محقق ــت روحی ــران، تقوی ای
ــن در  ــران زمی ــمنان ای ــت دش ــگاه و منزل ــف جای تضعی

ــی اســت. عرصــه جهان

سنا
 ای

س:
عک

ارتشسیاست

ارتش تاکتیک های به روز و کارآمد دارداخیرا جرم انگاری جدیدی به نام اصالح طلبی در حال شکل گیری است
نماینــده مجلــس دهــم تاکیــد کــرد: عــده ای فکــر 
می کننــد مجلــس هنگامــی بــه رأس امــور بــاز 
می گــردد کــه بــه جــای حــل مشــکات مــردم 

ــتد. ــت بایس ــل دول مقاب
عبدالکریــم حســین زاده در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایلنــا، دربــاره این کــه 
ــی  ــم را منف ــس ده ــرد مجل ــم، عملک ــس یازده ــان مجل ــی از منتخب برخ
ــوده اســت،  ــور نب ــس در رأس ام ــن مجل ــه ای ــد ک ــوان می کنن ــی و عن ارزیاب
ــور  ــس در رأس ام ــا از مجل ــف م ــم تعری ــد مشــخص کنی ــدا بای ــت: ابت گف
ــا  ــل ب ــل  کام ــری و تقاب ــد  در درگی ــه بای ــا مجلســی اســت ک چیســت؟ آی
ــا این کــه بهتریــن خروجــی را از خــودش نشــان دهــد  و  دولــت باشــد و ی

تصمیم گیری هایــش همســو بــا  مطالبــات مــردم باشــد.
نماینــده مــردم نقــده و اشــنوبه در مجلــس شــورای اســامی خاطــر نشــان 
کــرد: دوســتانی کــه مجلــس دهــم را بــه دلیــل آنکــه در تعامــل بــا دولــت 
موضوعــات حــل کــرد و مقابــل آن نایســتاد امــروز مــورد انتقــاد قــرار 
می دهنــد، در مجلــس نهــم هــم بودنــد، آن روز هــم روش مدیریتــی همــان 

ــردی  ــاوت کارک ــچ تف ــت و هی ــوده اس ــم ب ــس ده ــروز در مجل ــه ام ــود ک ب
ــس  ــه مجل ــان برای شــان ســوال نشــد ک ــرا آن زم ــردی نداشــته، چ و رویک
عرضــه و تــوان نــدارد کــه بــه رأس بازگــردد، جالــب اســت آن روزها خودشــان 

ــد. ــرای سیاســت جــاری و ســاری مجلــس نهــم بودن هــم پذی
ــت  ــان و دول ــار اصاح طلب ــم در اختی ــس ده ــد مجل ــه داد: می گوین وی ادام
ــل خروجــی نداشــته اســت و بعــد  ــن دلی ــه همی ــوده اســت و ب ــی ب اعتدال
ــادی و  ــه اقتص ــای اینک ــه ج ــس ب ــن مجل ــا در ای ــد رویکرده ــم می گوین ه
معیشــتی باشــد، سیاســی بــوده اســت. خــود همیــن حرف هــا، تحلیل هــا و 

ــه نیســت. ــد سیاســی اســت و بی طرفان ــه دی ــک زاوی ــا ی نگاه ه
ــی  ــه داد: مثال ــم ادام ــس ده ــهروندی مجل ــوق ش ــیون حق ــس فراکس رئی
ــای  ــس و آق ــس مجل ــادل رئی ــداد ع ــای ح ــم آق ــس هفت ــم در مجل می زن
احمدی نــژاد رئیس جمهــور بودنــد، در آن زمــان هــم  بســیاری از تصمیمــات 
کــه در آن جــا گرفتــه شــد ، توســط خــود دولــت اجرایــی نشــد. آن روزهــا 
ــی  ــرای گازکش ــره ارزی ب ــدوق ذخی ــارد دالر از صن ــک میلی ــد  ی ــه ش گفت

ــد. ــام نش ــه انج ــود ک ــته می ش ــتاها برداش روس

معــاون هماهنــگ کننــده ارتــش بــا بیــان اینکــه ارتش 
تاکتیک هــای بــه روز و کارآمــد دارد، گفــت: ماموریــت 
ارتــش ایجــاب می کنــد کــه مــا بــا شناســایی مســتمر 
تهدیــدات آمادگــی خــود را بــه طــور کامــل حفــظ کنیم.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، امیــر دریــادار حبیــب هللا ســیاری معــاون هماهنــگ 
ــرای رونمایــی از  ــا ارتــش ب ــاره اینکــه آی ــده ارتــش جمهــوری اســامی درب کنن
ــت ارتــش  ــار داشــت: مأموری ــر، اظه ــا خی ــد برنامــه ای دارد و ی ــزات جدی تجهی
ایجــاب می کنــد کــه مــا بــا شناســایی و رصــد مســتمر تهدیــدات آمادگــی خــود را 
بــه طــور کامــل حفــظ کنیــم.وی افــزود: نخســتین مرحلــه از ایــن آمادگــی در ُبعد 
نیــروی انســانی اســت. بــرای این کار بایــد نیروی انســانی متخصــص در مراکزی 
ماننــد دانشــگاه افســری امــام علــی )ع( براســاس تعالیــم و ویژگی هــای خــاص 
خودمــان آمــوزش داده شــوند. ســپس ایــن نیــروی انســانی آمــوزش دیــده و 
متخصــص از مراکــز آموزشــی خــارج شــده و در رزمایش هــا شــرکت کــرده تــا 
مهــارت کافــی و کامــل را کســب کند.معــاون هماهنــگ کننــده ارتــش بــا بیــان 
ُبعــد دوم آمادگــی کــه در حــوزه تجهیــزات تعبیــر می شــود، گفــت: بایــد آنچــه در 

حــوزه تجهیــزات داریــم آمــاده شــود یعنــی تعمیــر و نگهــداری آن هــا کــه آن هــم 
بــه خوبــی در حــال انجــام اســت. البتــه مــا نیــاز داریــم تــا منطبــق بــا تهدیــدات 
ــه روز و کارآمــد داشــته باشــیم.دریادار ســیاری ادامــه داد:  جدیــد تســلیحات ب
امــروز نیروهــای مســلح جمهــوری اســامی ایــران در حــوزه تأمیــن تجهیــزات از 
ــن موفقیــت در شــرایطی  ــان هســتند. ای ــن نیروهــای مســلح در جه موفق تری
حاصــل شــده کــه نیروهــای مســلح از ابتــدای پیــروزی انقــاب اســامی تحــت 
ــروز کشــورمان در حــوزه ســاخت و  ــا ام ــد. ام ــرار دارن ــا ق شــدیدترین تحریم ه
ــان  ــا بی ــرار دارد.وی ب ــی ق ــی در حــوزه خوب ــزات در عرصــه دفاع طراحــی تجهی
اینکــه مــا در حــوزه تأمیــن تجهیــزات دفاعــی در کشــور بــه خودکفایــی خوبــی 
ــن حــوزه بســیار خــوب  ــا در ای ــرد: پیشــرفت های م رســیده ایم، خاطرنشــان ک
ــیار  ــی بس ــد هوای ــوزه پدافن ــرفت ها در ح ــن پیش ــت. ای ــده اس ــن کنن و تعیی
چشــمگیر بــوده بــه نحــوی کــه امــروز مــا در حــوزه ســاخت انــواع موشــک های 
پدافنــدی بــه خودکفایــی رســیده ایم در حالیکــه مــا در دوران دفــاع مقــدس تنهــا 
بــه یــک نــوع موشــک پدافنــدی به نــام هــاوک دسترســی داشــتیم و با مشــکل 

هــم روبــرو بودیــم.   

 دو روز متوالی است که کوه سیاه بوشکان اسیر آتش شده و تالش ها برای اطفای حریق ادامه دارد.

ســخنگوی دولــت گفــت: خیلی هــا فکــر می کردنــد در 
ــاری  ــن بیم ــا ای ــم؛ ام ــن می خوری ــا زمی ــرای کرون ماج
را کنتــرل کردیم.بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، علــی 
ــر  ــا فک ــار داشــت: خیلی ه ــت اظه ربیعــی ســخنگوی دول
می کردنــد در ماجــرای کرونــا زمیــن می خوریــم؛ امــا ایــن 
ــر  ــا فک ــه داد: خیلی ه ــم.وی ادام ــرل کردی ــاری را کنت بیم
ــد نمی شــویم،  ــم و بلن ــن می خوری ــا زمی ــه م ــد ک می کردن
بیمارســتان هایمان پــر از کشــته می شــود و تخت هایمــان 
ــا  ــرد، ام ــد م ــالمندان مان خواهن ــود، س ــد ب ــی نخواه خال
داریــم  و  نــداد  رخ  این هــا  از  هیچیــک  خوشــبختانه 

بیمــاری را مهــار می کنیــم.

کشـتی نفتکش فاکسـون حامل مواد سـوختی ایران برای 
ونزوئـا صبـح روز - جمعـه - در این کشـور پهلوگیری کرد.

نفتکـش فاکسـون کـه وارد ونزوئـا شـد، حدود سـاعت 21 
و 12 دقیقـه بـه وقـت محلـی برابر بـا حدود سـاعت  پنج و 

۴2 دقیقـه بـه وقـت ایـران پهلو گیـری کرد.
ایـن نفتکـش، چهارمیـن نفتکـش حامـل مـواد سـوختی 
ایـران بـرای کاراکاس  اسـت کـه شـامگاه پنـج شـنبه  وارد 
منطقـه ویـژه اقتصادی ونزوئـا شد.براسـاس اطاعات ارائه 
شـده در سـایت ترافیک دریایی در مورد کشـتی فاکسـون، 
ایـن کشـتی نفتکـش در تاریـخ هفتـم آگوسـت )16 مرداد 
سـال 9۸ ( عسـلویه ایران را به سـوی آب هـای غربی ترک 
کرده اسـت. پنج کشـتی نفتکـش »فورچون«، »فارسـت«، 
»فاکسـون«، »پتونیـا« و »کاول« حامـل سـوخت ایـران، 

راهـی ونزوئا شـده اند.

منتخـب ایـام تأکید کرد کـه باید با ایجاد سـازوکاری افراد 
متخصـص بـه کمیسـیون های تخصصـی وارد شـوند و فکر 

اساسـی بـرای جلوگیـری از البی گری ها صـورت گیرد.
در  )پنج شـنبه(  امـروز  علنـی  جلسـه  در  فاحـی  سـارا   
تذکـری اظهـار کرد: بایـد در کمیسـیون های تخصصی افراد 
متخصـص حضـور داشـته باشـند تـا بتواننـد بـه بررسـی 
طرح هـا و لوایـح بپردازنـد نـه اینکه شـاهد البی گـری افراد 

بـرای ورود بـه کمیسـیون ها باشـیم.
وی افـزود: از طـرف دیگـر آیین نامـه جدیـد هم بـه گونه ای 
اسـت کـه نمی تواننـد افـراد متخصـص وارد شـوند. بـا این 
وضعیـت چیـزی درسـت نخواهـد شـد. درخواسـت مـا از 
نماینـدگان  بـرای ورود  ایجـاد سـازوکاری  رئیسـه  هیـأت 
متخصـص بـه کمیسـیون ها و جلوگیری از البی گری اسـت.    

خیلی ها فکر می کردند در 
ماجرای کرونا زمین می خوریم

نفتکش فاکسون در 
ونزوئال پهلو گرفت

کمیسیون جای تخصص 
است نه البی گری
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این صفحه می خوانیم
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پسماندمحیط زیست

مساله پسماند و فاضالب در قزوین به حد بحران رسیده استمنشا هجوم ملخ ها به پایتخت چیست؟

ـــاره  ـــت درب ـــط زیس ـــناس محی ـــک کارش ی
ـــأ  ـــت و منش ـــه پایتخ ـــا ب ـــخ ه ـــوم مل هج

ـــه داد. ـــی ارائ آن توضیحات
ـــوب  ـــزارش مشـــرق، محمدرضـــا محب ـــه گ ب
فـــر کارشـــناس محیـــط زیســـت بـــا اشـــاره بـــه هجـــوم ملـــخ هـــا بـــه 
ـــران  ـــهر ته ـــا در ش ـــخ ه ـــاد مل ـــت زی ـــت جمعی ـــرد: عل ـــار ک ـــت اظه پایتخ
ـــته  ـــال گذش ـــد س ـــا در چن ـــخ ه ـــن مل ـــوم ای ـــر، هج ـــد روز اخی ـــی چن ط

ـــت. ـــران اس ـــتان ته ـــرقی اس ـــوب ش ـــوب و جن ـــه جن ب
ـــا  ـــخ ه ـــوم مل ـــا هج ـــه ب ـــرای مقابل ـــته ب ـــال گذش ـــد س ـــزود: در چن او اف
ـــا در  ـــخ ه ـــا مل ـــده ت ـــب ش ـــن موج ـــت و ای ـــه اس ـــورت نگرفت ـــی ص اقدام
ـــی از  ـــد، در نتیجـــه امســـال شـــاهد حجـــم عظیم ـــزی کنن خـــاک تخـــم ری

ـــتیم. ـــا هس ـــخ ه ـــن مل ای
ــوای  ــال از آب و هـ ــه پایتخـــت امسـ ــان اینکـ ــا بیـ ــناس بـ ــن کارشـ ایـ
ـــبی  ـــرایط مناس ـــاران ش ـــارش ب ـــت: ب ـــت، گف ـــوردار اس ـــری برخ ـــب ت مناس
ـــن  ـــت و ای ـــرده اس ـــم ک ـــاک فراه ـــا از خ ـــم ه ـــدن تخ ـــرون آم ـــرای بی را ب

ملـــخ هـــا امـــروزه بومـــی شـــهر تهـــران هســـتند و مخاطراتـــی بـــرای 
محیـــط زیســـت ندارنـــد.

ـــئله را  ـــن مس ـــد ای ـــاورزی بای ـــاد کش ـــه داد: وزارت جه ـــر ادام ـــوب ف محب
ـــا  ـــخ ه ـــه مل ـــد ک ـــه برس ـــن نتیج ـــه ای ـــر ب ـــد و اگ ـــی کن ـــی و ارزیاب بررس
ـــا  ـــه ب ـــرای مقابل ـــند، ب ـــر باش ـــاورزی مض ـــی کش ـــرای ارض ـــت ب ـــن اس ممک

ـــد. ـــدام کن ـــزی و اق ـــه ری ـــد برنام ـــا بای آن ه
ـــورت  ـــرایطی ص ـــا در ش ـــخ ه ـــه مل ـــور و حمل ـــه حض ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش او ب
ـــخ  ـــت مل ـــت: جمعی ـــد، گف ـــی مناســـب باش ـــزان بارندگ ـــه می ـــرد ک ـــی گی م
ـــای  ـــت و نهاده ـــه اس ـــل توج ـــته قاب ـــال گذش ـــه س ـــبت ب ـــال نس ـــا امس ه
ـــدام  ـــا اق ـــخ ه ـــن مل ـــا ای ـــی ب ـــارزه بیولوژیک ـــه مب ـــد نســـبت ب ـــه بای مربوط

ـــد. کنن
ایـــن کارشـــناس محیـــط زیســـت تصریـــح کـــرد: اگـــر بـــا ملـــخ هـــا 
ـــد و در  ـــی یاب ـــش م ـــا افزای ـــزی آن ه ـــم ری ـــداد تخ ـــود، تع ـــه نش مقابل
نتیجـــه ســـال آینـــده بـــا جمعیـــت بیشـــتری از ملـــخ هـــا رو بـــه رو 

خواهیـــم بـــود.

موضـــوع  قزویـــن گفـــت:  دادســـتان 
ـــی  ـــا صنعت پســـماند و فاضـــاب خانگـــی ی
ـــه  ـــیده ب ـــران رس ـــد بح ـــه ح ـــتان ب در اس
طـــوری کـــه مدیریـــت بحـــران قزویـــن 

بـــرای حـــل آن ورود کـــرده اســـت.
محمـــد قاســـمی روز پنجشـــنبه در نشســـت ســـتاد اقتصـــاد مقاومتـــی 
ـــه مســـاله  ـــی اســـت ک ـــن درحال ـــزود: ای ـــن، اف دادگســـتری شهرســـتان قزوی
ـــت  ـــش صنع ـــی در بخ ـــای آب ـــه نیازه ـــه ب ـــا توج ـــماندها ب ـــآب ها و پس پس
ـــی از  ـــل و انفعاالت ـــا فع ـــوان ب ـــت و می ت ـــتان اس ـــرای اس ـــت ب ـــک فرص ی

ـــرد. ـــتفاده ک ـــتان اس ـــرای اس ـــی ب ـــو مطلوب ـــه نح ـــت ب ـــن فرص ای
ــماندهای  ــآب ها و پسـ ــاله پسـ ــاماندهی مسـ ــرای سـ ــا بـ ــزود: مـ وی افـ
ـــدت  ـــاه م ـــه کوت ـــک برنام ـــه ی ـــی آن ب ـــارک الحاق ـــا و پ ـــی لی شـــهرک صنعت
ـــن  ـــریعتر ای ـــه س ـــم هرچ ـــا بتوانی ـــم ت ـــاز داری ـــاه نی ـــه م ـــا س ـــرف 2 ی ظ

ـــم. ـــف کنی ـــن تکلی ـــوع را تعیی موض
ایـــن مســـوول گفـــت: بایـــد یـــک برنامـــه کوتـــاه مـــدت اورژانســـی در 

ایـــن زمینـــه داشـــته باشـــیم چـــون اگـــر وضعیـــت پســـاب های ایـــن 
شـــهرک ها بـــه همیـــن شـــکل ادامـــه یابـــد بـــا بحران هـــای وخیم تـــری 

مواجـــه خواهیـــم شـــد.
ـــا از  ـــی لی ـــارک الحاق ـــاب های پ ـــود پس ـــکات موج ـــد مش ـــزود: بای وی اف
ـــاده حـــل  ـــوق الع ـــه صـــورت ف ـــر ب ـــع دیگ ـــا مناب ـــارات بحـــران اســـتان ی اعتب
ـــرداری برســـد  ـــره ب ـــه به ـــه شـــهرک ب ـــا هرچـــه ســـریعتر تصفیـــه خان شـــود ت
ــت در  ــط زیسـ ــه ای و محیـ ــتگاه های آب منطقـ ــر دسـ ــای دیگـ و طرح هـ

ـــد. ـــرا درآین ـــه اج ـــه مرحل ـــه ب ـــن زمین ای
ـــع  ـــوان مناب ـــه عن ـــا ب ـــن فاضاب ه ـــه متاســـفانه از ای ـــان اینک ـــا بی قاســـمی ب
آبـــی بـــرای محصـــوالت کشـــاورزی اســـتفاده می کننـــد کـــه تبعـــات بـــه 
ـــزاری جلســـه حـــل نشـــود  ـــا برگ ـــن مشـــکات ب ـــر ای ـــزود: اگ ـــال دارد، اف دنب
بایـــد از اهرم هـــای قانونـــی بـــرای بهـــره بـــرداران واحدهـــای صنعتـــی و 
ــود  ــای موجـ ــون از فرصت هـ ــم چـ ــتفاده کنیـ ــتگاه ها اسـ ــران دسـ مدیـ
بـــرای حـــل مشـــکات اســـتفاده نکـــرده و آنهـــا را بـــه بحـــران بـــرای کل 

ــازند. ــتان تبدیـــل می سـ اسـ

 پیام
 زیست

دوستداران محیط زیست اصفهان خواهان لغو مجوزهای برداشت آب زاینده رود شدند
 جمعی از فعاالن محیط زیست استان اصفهان عضو "جمعیت پیام سبز" لغو مجوز زیست محیطی طرح  برداشت آب در 

باالدست رودخانه زاینده رود به منظور احیا و محافظت از تاالب بین المللی گاوخونی را خواستار شدند.

سنا
 ای

س:
عک

مجـری طـرح بین المللـی اثـر نوسـانات دریـای خزر بـر محیط 
زیسـت مناطـق سـاحلی تاکیـد کـرد: بـا توجـه بـه وضعیـت 
تاالب هـا در کشـور، داشـتن مدیریـت یکپارچـه بـرای مرمـت، 
سـاماندهی و پایـش وضعیـت هیدرولوژیـک ایـن حوضه های 

آبـی بسـیار حایـز اهمیت اسـت.
همایـون خوشـروان روز جمعـه در گفـت وگو بـا خبرنگار محیط 
زیسـت ایرنا افزود: تاالب ها نقش بسـیار مهمی در اکوسیستم 
زیسـتی کشـور ایفـا مـی کنند امـا در چند سـال اخیر بـه دالیل 
مختلـف ماننـد سدسـازی ها بـر روی رودخانه های باالدسـتی، 
بهـره بـرداری بـی رویـه از منابع آبی آنها و خشـک کـردن تاالب 
هـا بـا هدف توسـعه زمیـن هـای کشـاورزی، بخش زیـادی از 
تـاالب هـای کشـور نابود شـده اند.وی اظهـار داشـت: نکته مهم 
اینکـه تاالب هـای کشـور تحت شـرایط فعلی یعنـی در این دهه 
از هـزاره سـوم میادی شـرایط خوبی ندارنـد و اینجا نقش یک 
مدیریـت یکپارچـه بـرای مرمـت و سـاماندهی تاالب ها بسـیار 
حائـز اهمیـت اسـت کـه متاسـفانه در دسـتگاه های اجرایـی 
مـا چـه وزارت نیـرو و چـه سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت 
عملکـرد صحیحـی بـرای ایـن مدیریت دیـده نمی شـود،  باید 
سـامانه مانیتورینـگ و پایش وضعیـت هیدرولوژیـک تاالب ها 
داشـته باشـیم که به طور مسـتمر شـرایط تاالب ها را بررسـی و 
مدیریـت کنـد و در مواقـع بحـران و خطر بتواند وارد عمل شـود.
خوشـروان ادامـه داد: بـا ایـن وجـود هیچگونه تمهیداتـی برای 
مدیریـت بحـران نداریم،  حتی مدیریت پیشـگیری بـرای بروز 
مخاطـرات در تاالب هـا نیـز بسـیار ضعیـف اسـت.مجری طرح 
بین المللـی اثـر نوسـانات دریای خـزر بر محیط زیسـت مناطق 
سـاحلی گفـت: در کشـور سـه نهـاد اداره کل زیسـتگاه تاالب هـا 
در سـازمان محیـط زیسـت، اداره مهندسـی رودخانه و سـواحل 
شـرکت مدیریت منابع آب وزارت نیرو و اداره کل محیط زیسـت 
اسـتان هایی کـه تـاالب در آنهـا واقـع شـده بـر روی تاالب ها کار 
می کننـد،  توقـع مـا از ایـن نهادهـا این اسـت کـه بـا در اختیار 
داشـتن بودجـه کافـی بتواننـد برنامه عملیاتـی خوبـی را انجام 
دهنـد و مـا شـاهد نتایـج علمی باشـیم نـه نتایجی کـه حاوی 

فقـط اخبـار بد یـا خـوب از تاالب ها باشـد.

سوژه تاالب ها نیازمند 
مدیریت 

یکپارچه هستند

گونه های حیات وحش در معرض انقراض کشورمان کدامند؟

حیواناتی در در معرض خطر انقراض قراردارند، طیف وسیعی از گونه ها را دربر می گیرند

ــان  ــا در جه ــروس کرون ــی شــیوع وی در پ
علــی رغــم بهبــود موقتــی شــرایط زندگــی 
حیوانــات طــی چنــد مــاه اخیــر همچنــان 
گونه هایــی از حیــات وحــش کشــور در 

معــرض تهدیــد انقــراض قــرار دارنــد.
بــه گــزارش ایســنا،  حیواناتــی در در 
معــرض خطــر انقــراض قراردارنــد، طیــف 
وســیعی از گونه هــا را دربــر می گیرنــد. 
ــنایی  ــا و آش ــر آن ه ــناخت بهت ــرای ش ب
ــد  ــا را تهدی ــن گونه ه ــه ای ــی ک ــا خطرات ب
می کنــد، در ادامــه بــه 10 نکتــه اشــاره 

ــت. ــده اس ش

گونــه ای کــه می تــوان آن را منقــرض شــده 
بــه حســاب آورد، پرنــده مهاجــری اســت 
کــه تنهــا بازمانــده جمعیــت غربــی درنــای 
ســیبری در جهــان اســت و تنهــا یــک فــرد 
از جمعیــت آن باقــی مانــده  اســت. تــک 
درنــای ســیبری بــه نــام »امیــد« معمــوال 
ــد و در اواخــر  ــران می آی ــه ای ــاه ب ــان م آب
ــود در  ــی خ ــتگاه اصل ــه زیس ــتان ب زمس

ــردد. ــاز می گ ســیبری ب
اگــر گونه هــای حیــات وحــش در معــرض 
فهرســتی  در  را  ایــران  انقــراض  خطــر 
قــرار دهیــم، بدیهــی اســت کــه یوزپلنــگ 
آســیایی در راس ایــن فهرســت قــرار 
می گیــرد چراکــه جمعیــت آن کمتــر از 100 
فــرد اســت و گونــه دیگــر بعــد از آن گــوزن 

ــر  ــت آن زی ــه جمعی ــت ک ــی  اس زرد ایران
ــی  ــه اقدامــات اجرای 1000 راس اســت البت
خوبــی در جهــت حفــظ ایــن گونــه صــورت 
گرفتــه کــه خیلــی امیــدوار کننــده اســت.
ــات  ــاخص حی ــای ش ــیاری از گونه ه  بس
ــر  ــد و خط ــران در شــرف تهدی وحــش ای
انقــراض هســتند امــا ممکــن اســت 
برخــی از آن هــا در ســطح جهانــی تهدیــد 
ــه  ــرال« ک ــه »م ــد گون نشــده باشــند مانن
ــا  ــت ام ــی نیس ــد جهان ــرض تهدی در مع
و گونــه  در جنگل هــای شــمال کشــور 
ــدت در  ــه ش ــور ب ــرب کش ــوکا« در غ »ش
معــرض خطــر انقــراض هســتند کــه 
دالیــل اصلــی آن شــکار غیــر مجــاز، تغییر 
کاربــری اراضــی و تخریــب جنگل هاســت 

ــن  ــت ای ــدید جمعی ــش ش ــر کاه ــه ب ک
گونه هــا تاثیــر گذاشــته اســت و می تــوان 
ــن  ــده ای ــی مان ــای باق ــت جمعیت ه گف
گونه هــا در پارک هــای ملــی و مناطــق 

ــتند.   ــده هس ــت ش حفاظ
ــه ای اســت  ــز گون ــزر نی ــای خ ــوک دری ف
ــرار دارد  ــراض ق ــه در معــرض خطــر انق ک
و جمعیــت آن از چنــد میلیــون بــه کمتــر 
از 50 هــزار رســیده  اســت و بــا وجــود 
ــی از  ــل توجه ــت قاب ــوز جمعی ــه هن اینک
ــا  ــد ام ــی مانده ان ــی باق ــای دریای فوک ه
کاهــش جمعیــت آن هــا یــک تهدیــد بــه 
ــتگاه  ــا زیس ــه تنه ــد چراک ــاب می آی حس

ــای خــزر اســت. ــه در دری ــن گون ای
خانــواده ای از آبزیــان کــه خاویــار ماهی هــا 
هســتند و در ایــران پنــج گونــه  از آن هــا در 
ــد به شــدت  ــای خــزر زیســت می کنن دری
در معــرض خطــر انقــراض هســتند چراکــه 
ــت  ــا برداش ــاردار آن ه ــاده و ب ــه م از گون
می شــود و تنهــا زیســتگاه آن هــا نیــز 

دریــای خــزر اســت.
از گونه هــای خزنــدگان کشــور  برخــی 
زیســتگاه های بســیار محــدودی دارنــد 
روی  نیــز  مطالعــات گســترده ای  کــه 
ــد  ــد مانن آن هــا انجــام نشــده اســت مانن
افعــی دم عنکبوتــی در غــرب ایــران و 
افعــی البــرزی کــه تهدیــد جــدی متوجــه 
آن هــا نیســت امــا چــون ایــن گونه هــای 
خزنــدگان زیســتگاه های جزیــره ای شــده 
ــت درازی  ــوع دس ــر ن ــد، ه ــی دارن کوچک
ــال  ــد احتم ــتگاه ها می توان ــن زیس ــه ای ب
انقــراض شــدیدی بــرای ایــن گونه هــا 

ــد. ایجــاد کن
دیگــر  از  دریایــی  الک پشــت های   
خزندگانــی هســتند کــه زیســتگاه های 

محــدودی در ســواحل جنوبــی ایــران برای 
تخم گــذاری دارنــد بنابراین هنگام توســعه 
ایــن ســواحل بایــد ایــن زیســتگاه ها مــد 
نظــر قــرار گیــرد تــا مزاحمتــی بــرای الک 
ایجــاد  تخمگــذاری  هنــگام  پشــت ها 
ــت  ــن اس ــان ای ــه کارشناس ــود. توصی نش
ــردان و تصمیم ســازان توســعه  ــه دولتم ک
و  زیســتی  محیــط  پیوســت های  بــا 
ــوع  ــا تن ــط ب ــات مرتب ــدن موضوع ــا دی ب
ــد  ــای کان توســعه را م زیســتی برنامه ه
نظــر قــرار دهنــد تــا تخریــب زیســتگاه ها 
ــدا  ــش پی ــتی کاه ــوع زیس ــد تن و تهدی

ــد. کن
ــواع  ــد ان ــدگان مانن برخــی گونه هــای خزن
ــدن در  ــاری ش ــت تج ــه عل ــمندرها ب س
ــی  ــد. برخ ــرار گرفته ان ــد ق ــرض تهدی مع
از آن هــا بــه عنــوان گونه هــای زینتــی وارد 

ــاله  ــن مس ــده اند و ای ــاق ش ــه قاچ مقول
ــا مشــکاتی ایجــاد  ــت آن ه ــرای جمعی ب
ــات  ــال اقدام ــن ح ــا ای ــت. ب ــرده اس ک
خوبــی از طــرف ســازمان های مــردم نهــاد 
انجــام شــده  اســت کــه توانســته بــه ایــن 
گونــه ســمندرها کمــک کنــد.  یکــی از 
ــور  ــتی کش ــوع زیس ــده تن ــدات عم تهدی
ــر  ــای غی ــی گونه ه ــر علم ــازی غی رهاس
بومــی در طبیعــت اســت ماننــد رها شــدن 
ماهی هــای قرمــز و الک پشــت گــوش 
قرمــز در طبیعــت. افــراد غیــر متخصــص 
ــا و  ــت ره ــات را در طبیع ــن حیوان ــه ای ک
ــارت  ــه در اس ــی ک ــد حیوان ــور می کنن تص
اســت بایــد در طبیعــت رهــا شــود درحالی 
کــه بــرای تمــام گونه هــا پروتکل هــای 

ــود دارد. ــی وج علم

سـازمان  حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری بـا اشـاره 
بـه اینکـه در برخـی از جنگل هـا و مراتـع 
کشـور چنـد روز اسـت که با آتش سـوزی 
مواجهیـم، گفـت: متاسـفانه هلیکوپترهـا 
بـرای اطفـای حریق به داد ما نمی رسـند.
سـرهنگ علـی عبـاس  نژاد در گفـت و گو 
بـا ایسـنا بـا اشـاره بـه اینکه حـدود چند 
روز اسـت کـه جنگل هـا و مراتـع اسـتان 
بوشـهر در آتـش می سـوزند، اظهـار کـرد: 
از روز پنـج شـنبه  به جـد پیگیـر اعـزام 
هلیکوپتـر به منطقـه برای اطفـای هوایی 

حریق هسـتیم اما متاسـفانه روز گذشته 
یـک هلیکوپتـر بـه منطقه اعزام شـد ولی 
بـه دلیـل نقـص فنـی نتوانسـت بـه مـا 

کمکـی کند.
بـه  آتش سـوزی ها  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
مناطـق صعب العبور کشـیده شـده اسـت 
و مـا بـرای اطفـا بـه هلیکوپترنیـاز داریم، 
تصریـح کـرد: حـدود دو روز اسـت کـه 
در منطقـه بهبهـان اسـتان خوزسـتان بـا 
ایـن  امـروز  و  مواجهیـم  آتش سـوزی 
آتش سـوزی بـه منطقـه حفاظـت شـده 
محیـط زیسـتی کشـیده شـده اسـت اما 

هنـوز هلیکوپتـری برای اطفـای حریق در 
اختیـار مـا قـرار نگرفتـه اسـت.

فرمانـده یگان حفاظت سـازمان جنگل ها، 
مراتـع و آبخیزداری با اشـاره بـه اینکه در 
در  آتش سـوزی ها  ایـن  خسـارت  مـورد 

حـال حاضـر نمی تـوان بـه طور قطـع نظر 
داد، گفـت: روز گذشـته یکـی از نیروهای 
مردمـی فعـال در اطفای آتـش در منطقه 
حفاظت شـده محیط زیسـتی پـاوه جان 

خـود را از دسـت داد.

هلیکوپترها به داد جنگل های 
شعله ور در آتش نمی رسند

ارائه طرح جامع تولید کمپوست 
از زباله های آرادکوه

رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه 
بهتریــن راهــکار موجــود بــرای مجموعــه آرادکــوه بهبــود وضعیــت کنونــی ایــن 
ــن  ــان موظــف شــده در کوتاه تری ــش بنی ــه اســت،گفت: شــرکتی دان مجموع
ــه  ــه ب ــن مجموع ــای ای ــل زباله ه ــرای تبدی ــع ب ــی جام ــن طرح ــان ممک زم
کمپوســت ارائــه کنــد تــا پــس از تصویــب اجرایــی شــود.نعمت هللا ترکــی در 
گفــت وگــو بــا ایســنا در تشــریح آخریــن تصمیمــات اتخــاذ شــده بــرای حــل 
مشــکات مجموعــه آرادکــوه گفــت: طــرح مطالعاتــی بــرای ایــن مرکــز انجــام 
شــده اســت امــا حــدود 20 ســال کــه تصمیمــی بــرای انتقــال ایــن مرکــز اتخاذ 
نشــده اســت. لــذا بهتریــن راهــکار بهبــود وضعیــت کنونی ایــن مجموعه اســت.
ــد اطــراف فــرودگاه امــام خمینــی )ره(  ــوی ب ــع ب وی افــزود: در بررســی مناب
مــواردی همچــون دامداری هــا، آب هــای ســطحی اطــراف فــرودگاه و مجموعــه 
ــا  ــرودگاه ب ــراف ف ــطحی اط ــای س ــورد آب ه ــود. در م ــرح می ش ــوه مط آرادک
اعتبــار 500 میلیــون تومــان طــرح مطالعاتــی انجــام و مقــرر شــده اســت بــا 
اعتبــار 170 میلیــارد تومــان ایــن طــرح )تصفیــه خانــه فاضــاب( پــس از انجام 
مراحــل مناقصــه بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــود. بی تردیــد بــا اجرایــی شــدن 
ایــن طــرح شهرســتان های بهارســتان و اسامشــهر پوشــش داده می شــوند.

ته
نک

 الک پشـت های دریایـی از دیگـر خزندگانـی هسـتند کـه 
زیسـتگاه های محـدودی در سـواحل جنوبـی ایـران بـرای 
تخم گـذاری دارنـد بنابراین هنگام توسـعه این سـواحل باید 
ایـن زیسـتگاه ها مد نظـر قـرار گیرد تـا مزاحمتی بـرای الک 
پشـت ها هنگام تخمگذاری ایجاد نشـود. توصیه کارشناسان 
بـا  توسـعه  تصمیم سـازان  و  دولتمـردان  اسـت کـه  ایـن 
پیوسـت های محیط زیسـتی و با دیـدن موضوعات مرتبط با 
تنـوع زیسـتی برنامه هـای کالن توسـعه را مد نظر قـرار دهند 
تـا تخریـب زیسـتگاه ها و تهدید تنوع زیسـتی کاهـش پیدا 
کنـد. برخـی گونه هـای خزنـدگان ماننـد انـواع سـمندرها به 
علـت تجاری شـدن در معرض تهدید قرار گرفته انـد. برخی از 
آن هـا بـه عنوان گونه های زینتـی وارد مقوله قاچاق شـده اند 
و ایـن مسـاله بـرای جمعیـت آن ها مشـکالتی ایجـاد کرده 
اسـت. بـا ایـن حـال اقدامـات خوبی از طـرف سـازمان های 
مـردم نهـاد انجـام شـده  اسـت کـه توانسـته بـه ایـن گونه 

سـمندرها کمـک کند.

حیات 
وحش

هوا

دود پاالیشگاه تبریز بزودی برطرف می شودتولد نهمین نسل آهوی مغان
رییـس اداره حفاظـت محیـط 
تولـد  از  پارس آبـاد  زیسـت 
نهمیـن نسـل آهـوی مغـان در 
سـایت تکثیـر و احیـای آهوی 
ایـن شهرسـتان خبـر داد.هاشـم میرزانژاد روز پنجشـنبه 
گفـت: اولیـن زایمـان آهـو در سـال 99 بـه صـورت دوقلو 
انجـام شـده و ایـن زاد و ولـد تـا دهـم تیرمـاه ادامـه 
خواهـد داشـت.وی افـزود: در شـرایط فعلـی و تـا زمـان 
پـا گرفتـن بره هـا امـکان اعـام دقیـق تعـداد جمعیـت 
آهـوان وجـود ندارد.میرزانـژاد اظهارداشـت: پـروژه احیای 
اکولوژیکـی امـروزه یکـی از راه های حفاظـت و بقای گونه 
شـناخته می شـود، این پروژه در بیشـتر کشـورها بر روی 

گونه هـای بومـی بویژه گونه های تهدید شـده و در معرض 
انقـراض و گونه هایـی که از زیسـتگاه طبیعـی خود حذف 
شـده اند، عملی می شـود. سـایت احیای آهـوی مغان در 
۴5 کیلومتـری غـرب شهرسـتان و در محـدوده  قشـاق 
علملو با مسـاحت 25 هکتار واقع شـده اسـت.به گزارش 
ایرنـا ، در سـال 1351 تعـداد 250 راس آهـو در دشـت 
مغـان سرشـماری شـد، اوایـل سـال 1357 جمعیـت آن 
بـه 25 راس و در سـال 135۸ بـه 6 راس رسـید و در 
بهـار 1359 تـاش کارشناسـان و محیط بانـان بـه نتیجـه 
نرسـیده و هیـچ اثـری از آهوی مغان در منطقه مشـاهده 
نشـد و از آن پس این گونه در لیسـت گونه های منقرض 

شـده اسـتان قـرار گرفت.

عمومـــی  روابـــط  رییـــس 
ـــز  شـــرکت پاالیـــش نفـــت تبری
ـــه  ـــیاهی ک ـــرد: دود س ـــام ک اع
از ایـــن پاالیشـــگاه منتشـــر 
می شـــود، ناشـــی از نقـــص عملیاتـــی اســـت و بـــزودی 
ـــی روز پنجشـــنبه در گفـــت و  برطـــرف می شـــود.جلیل رجب
ـــی  ـــروز اشـــکال عملیات ـــل ب ـــه دلی ـــزود: ب ـــا اف ـــا ایرن ـــو ب گ
ـــه منظـــور حفـــظ  ـــن پاالیشـــگاه ب ـــرق ای ـــد ب در واحـــد تولی
ـــق  ـــی از طری ـــای عملیات ـــار واحده ـــد ، فش ـــی فرآین ایمن
مشـــعل پاالیشـــگاه تخلیـــه مـــی شـــود.وی بـــا بیـــان 
ـــال  ـــوده و در ح ـــرل ب ـــات تحـــت کنت ـــی عملی ـــه تمام اینک
ـــت: پاالیشـــگاه هـــم  ـــادی ســـازی شـــرایط هســـتیم، گف ع

ـــد  ـــدد واح ـــدازی مج ـــد راه ان ـــی فرآین ـــال ط ـــون در ح اکن
ـــن  ـــت . وی ضم ـــدی اس ـــای فرآین ـــرق و واحده ـــد ب تولی
ــبب  ــه سـ ــایگان و جوامـــع محلـــی بـ پـــوزش از همسـ
شـــرایط نامســـاعد ایجـــاد شـــده در مشـــعل و دود ناشـــی 
ـــرایط  ـــرد: ش ـــان ک ـــی خاطرنش ـــواد هیدروکربن ـــه م از تخلی
ـــا حضـــور رئیـــس محیـــط زیســـت شهرســـتان  عملیاتـــی ب
ـــی  ـــز یک ـــت تبری ـــز انجـــام شـــده است.پاالیشـــگاه نف تبری
از شـــرکت هـــای قدیمـــی پاالیـــش نفـــت کشـــورمان 
محســـوب مـــی شـــود کـــه تأسیســـات آن در جنـــوب 
غربـــی تبریـــز مســـتقر اســـت؛ مراحـــل طراحـــی و ســـاخت 
ـــنام  ـــرکت اس ـــط ش ـــال 1353 توس ـــگاه از س ـــن پاالیش ای
پروجتـــی ایتالیـــا آغـــاز و در ســـال 1356 راه انـــدازی شـــد.

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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پیام
جامعه 

آغاز ثبت نام آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی از 17 خرداد
آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه )دبیرستان ها و هنرستان های فنی و حرفه ای( برای سال 
تحصیلی 1۴00-1399 در روز بیستم تیرماه به در سراسر کشور به صورت همزمان برگزار می شود. ثبت نام برای شرکت در این 
آزمون از 17 خرداد آغاز خواهد شد.

رنا
 ای

س:
عک

سرنوشت مصرف کنندگان کم و سن سال »سیگار«

کادراس  موسســه  اجتماعــی  معــاون 
ضمــن تشــریح علــت گرایــش جوانــان و 
نوجوانــان بــه مصــرف ســیگار، بــه جوانــان 
شــرکت های  امــروزه  داد کــه  هشــدار 
بــزرگ تولیدکننــده دخانیــات در تولیــد 
تاکتیک هایــی  از  خــود  محصــوالت 
ماننــد اســتفاده از انــواع طعم دهنده هــا 
ــن  ــوالت دارای نیکوتی ــو و محص در تنباک
بــرای  همیــن  و  می کننــد  اســتفاده 
ــت دارد و ســبب می شــود  ــان جذابی جوان
تــا مصــرف دخانیــات بــرای آنهــا جذاب تر 

و باعــث ترغیــب ناخــودآگاه آنها در دســت 
کــم گرفتــن خطــرات مربــوط بــه مصــرف 

ــود. ــات ش دخانی
ــنا،  ــا ایس ــو ب ــهرابی در گفت وگ ــه س فرزان
ــاره می گویــد: 31 مــی هــر ســال،  در این ب
ســازمان بهداشــت جهانی به مناســبت روز 
ــگان  ــات توجــه هم ــدون دخانی ــی ب جهان
را بــه مضــرات و خطــرات اســتفاده از 
دخانیــات جلــب و راهکارهــای پیشــگیری 
از مــرگ و میر ناشــی از آن را مورد بررســی 
قــرار می دهــد و بــه مــردم سراســر جهــان 
در مــورد اقدامــات تبلیغاتــی و تجــاری 
شــرکت های بــزرگ تولیدکننــده دخانیــات 

می کنــد. آگاهی رســانی 

وی بــا بیــان اینکــه مضــرات مصــرف 
دخانیــات زمانــی آشــکار می شــود کــه 
ــل  ــن عام ــو دومی ــیگار و تنباک ــم س بدانی
مــرگ و میر در دنیا شــناخته شــده اســت، 
می دهنــد  نشــان  آمارهــا  می افزایــد: 
نیمــی از افــراد معتــاد بــه ســیگار در 
ــت  ــود را از دس ــان خ ــرف آن ج ــر مص اث
می دهنــد و آمــار وحشــتناک تر اینکــه 
ســاالنه صدهــا هــزار انســان غیرســیگاری 
در نتیجــه استنشــاق دود ســیگار جانشــان 
در خطــر اســت، همچنیــن پیامدهــای این 
امــر بــر روی کــودکان، نوجوانــان و جوانــان 
بــه مراتــب ســنگین تر اســت؛ مویــد ایــن 
امــر آیــه 95 ســوره بقــره اســت کــه اشــاره 

بــر هــر عمــل و اقدامــی دارد کــه تهدیدی 
بــرای ســامت جســم و روح انســان 
اســت بــه گونــه ای کــه موجودیت انســان 
را بــه خطــر بینــدازد و غایــت ایــن امــر به 
خطــر افتــادن حیات و ســامتی شــخص 
و نزدیکــی بــه هاکــت اســت کــه اعتیــاد 
بــه انــواع مــواد  و دخانیــات نیــز یکــی از 
همیــن مــوارد اســت. درحالیکــه ســازمان 
ــال  ــی س ــعار جهان ــی ش ــت جهان بهداش
را  بــدون دخانیــات  روز جهانــی   2020
»محافظــت از جوانــان در برابــر تبلیغــات 
مصــرف  از  پیشــگیری  و  صنعتــی 
دخانیــات و نیکوتیــن میــان آنهــا« اعــام 
کــرده اســت؛ معــاون اجتماعــی موسســه 
کادراس تاکیــد می کنــد: رســالت اصلــی 
ایــن ســازمان در مبــارزه بــا اپیدمــی 
می کنــد  ایجــاب  دخانیــات  جهانــی 

تــا بــه مــردم در مــورد تاکتیک هــای 
بــزرگ  شــرکت های  شــده  دســتکاری 
ــات  ــواع تبلیغ ــا ان ــه ب ــات ک ــد دخانی تولی
صنعتــی و تجــاری محصــوالت خــود، 
ســعی در جــذب مــردم، بــه ویــژه جوانــان 
ــات  ــیگار و دخانی ــرف س ــمت مص ــه س ب

ــد. ــه ده ــی ارائ ــد، آموزش های دارن
بنابــر اظهــارات وی، ســاالنه میلیاردهــا دالر 
توســط شــرکت های تولیدکننــده دخانیات 
صــرف تبلیغــات می شــود تــا آنهــا اینطــور 
القــاء کننــد کــه افــراد ســیگاری آرام و 
خونســرد، پــر زرق و بــرق و همــراه بــا 
ــه زندگــی  ــد جامع ــورد تایی ارزش هــای م
می کننــد؛ امــا در حقیقــت ســیگار و ســایر 
دخانیــات محصــوالت مهندســی شــده ای 
ــاد  ــرای ایجــاد اعتی ــب ب ــه اغل هســتند ک
ــه  ــوند و کشــنده  هســتند، ب ــد می ش تولی

ــود  ــل وج ــه دلی ــیگار ب ــال س ــوان مث عن
اســت  اعتیــادآور  بســیار  »نیکوتیــن« 
جبران ناپذیــری  و  جــدی  ضررهــای  و 
ــال  ــن ح ــا ای ــراد دارد، ب ــامت اف ــر س ب
شــرکت های عمــده تولیــد دخانیــات ایــن 

موضــوع را تکذیــب می کننــد.
ســهرابی معتقــد اســت کــه انتخاب شــعار 
ســال 2020 ســازمان بهداشــت جهانــی بــا 
محوریــت »محافظــت از جوانــان در برابــر 
مصــرف دخانیــات« بــه ایــن دلیــل اســت 
کــه سال هاســت صنعــت تولیــد دخانیــات 
ــا اســتفاده از راهبردهــای پرخاشــگرایانه  ب
امــا بــه ظاهــر موجــه بــرای جــذب جوانان 
محصوالتــی  و  دخانیــات  ســمت  بــه 
می کنــد؛  تــاش  نیکوتیــن  پایــه  بــا 
ــا  ــد ت ــوالت جدی ــد محص ــی و تولی طراح
برپایــی کمپین هــای بازاریابــی توســط 
شــرکت های تولیدکننــده تنهــا یــک هــدف 

عمــده را دنبــال می کنــد و آن جایگزینــی 
میلیون هــا انســانی کــه هــر ســاله در اثــر 
مصــرف دخانیــات جــان خــود را از دســت 
ــد کــه  ــدگان جدی ــا مصرف کنن ــد ب می دهن
ــرد  ــت. راهب ــتند، اس ــان هس ــب جوان اغل
پاســخ  در  جهانــی  بهداشــت  ســازمان 
بــه ایــن تاکتیــک منظــم و تهاجمــی 
ــوان  ــل ج ــذب نس ــات، ج ــت دخانی صنع
بــرای ســال 2020 و درگیــر کــردن جوانــان 
بــرای مبــارزه بــا دخانیات اســت؛ ســازمان 
بهداشــت جهانــی رســیدن بــه ایــن هــدف 
ــای  ــای تاکتیک ه ــتفاده از افش ــا اس را ب
تبلیغــات صنعتــی شــرکت های بــزرگ 
دخانــی ماننــد معرفــی محصــوالت جدیــد 
و طعم دهنده هــای دارای نیکوتیــن همــراه 
بــا افزایــش دانــش و آگاهــی جوانــان در 
ــه  ــات و ب ــرف دخانی ــرات مص ــورد مض م

ــد. ــه می کن ــیگار توصی ــژه س وی

تامیــن  ســازمان  عامــل  مدیــر 
ــه  ــل هزین ــوص مح ــی در خص اجتماع
ــورس تصریــح  کــرد ســود شســتا در ب
کــرد: ریالــی از ایــن ســود در ســازمان 
ــد،  ــد ش ــاری نخواه ــه ج ــرف هزین ص
ایــن پــول اندوختــه بلنــد مدتــی اســت 
کــه ســود آن بــه دســت بازنشســتگان 

ــید. ــد رس خواه
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر مصطفــی 
ســاالری در دیــدار بــا تشــکل هــای 

بازنشســتگان، بیمــه شــدگان و کارگری 
اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه اولویت 
ــا در ســال جــاری متناســب ســازی  م
حقــوق اســت، اظهــار کــرد: در نظــر 
داریــم بــرای اجــرای ایــن طــرح تامین 

ــم. ــرار دهی ــت ق ــع را در اولوی مناب
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون مذاکــرات 
ــع  ــن مناب ــن ای ــرای تامی ــی ب مختلف
ــز  ــت نی ــرد: دول ــه ک ــته ایم، اضاف داش
پشــتیبان ایــن امــر اســت و امیدواریــم 

بــه زودی محقــق شــود.مدیر عامــل 
ــان  ــا بی ــی ب ــن اجتماع ــازمان تامی س
بودجــه،  و  برنامــه  ســازمان  اینکــه 
لیســت شــرکتهایی را بــرای پشــتیبانی 
همســان ســازی حقــوق بازنشســتگان 
داد:  ادامــه  اســت،  کــرده  معرفــی 
ــن  ــن از ای ــک گرفت ــد کم ــی رون بررس
شــرکت ها در دســت بررســی اســت و 
ــته ایم. ــی داش ــرد موفق ــون عملک تاکن
ســاالری بــا تاکیــد بــر اینکــه مطالبــات 
جامعــه بیمــه شــده بــه مســئوالن 
رســانده شــده اســت، اضافــه کــرد: 
ــتور کار  ــات در دس ــن مطالب ــق ای تحق

ــت. ــژه اس وی

ثبت نام ۶۷۰ هزار نفر برای 
استفاده از بیمه بیکاری کرونا

منتظر تایید نهایی الیحه حمایت 
از اطفال و نوجوانان هستیم

ــراد  ــن ای ــت: آخری ــواده گف ــان و خان ــور زن ــوری در ام ــس جمه ــاون ریی مع
شــورای نگهبــان بــه الیحــه حمایــت از اطفــال و نوجوانــان ســه هفتــه قبــل در 

مجلــس رفــع شــد و منتظــر تاییــد نهایــی هســتیم.
»معصومــه ابتــکار« روز جمعــه در صفحه شــخصی خــود در توییتــر در واکنش 
بــه توییــت »هــادی طحــان نظیــف« عضــو حقوقــدان شــورای نگهبان نوشــت: 
»ممنــون از نــکات شــما. الیحــه حمایــت از اطفــال و نوجوانــان ســال ها راکــد 
ــا  ــاره فعــال شــد. ب ــا تقاضــای اولویــت دولــت دوازدهــم دوب ــود و ب ــده ب مان
پیگیــری دولــت آخریــن ایــراد شــورای نگهبــان ســه هفتــه قبــل در مجلــس 
رفــع شــد و منتظــر تاییــد نهایــی هســتیم. ایــن الیحــه حتمــا می توانــد بــه 

قضــات در مــواردی ماننــد رومینــا کمــک کنــد.«
ــود:  ــته ب ــان نوش ــورای نگهب ــدان ش ــو حقوق ــف« عض ــان نظی ــادی طح »ه
ــوه  ــه  پیشــنهاد ق ــان در ســال  1390 ب ــال و نوجوان ــت از اطف »الیحــه حمای
قضائیــه و توســط دولــت وقــت بــه  مجلــس ارســال شــد و ســال 1397 بــه 
تصویــب رســید. ســه مرتبــه بــا  ایــراد شــورا و اصــاح مجلــس مواجــه شــد 
ولــی متاســفانه ناتمــام مانــد. مصوبــه مجلــس و ایــرادات شــورا در زیــر قابــل 

ــاط اســت.« ــا بی ارتب ــخ رومین ــه تل ــا  حادث ماحظــه اســت و ب

ته
نک

معــاون اجتماعــی موسســه کادراس ضمــن طــرح ایــن 
ــات و  ــده دخانی ــزرگ تولیدکنن ــرکت های ب ــه ش ــش ک پرس
صنایــع وابســته بــه آن چگونــه جوانــان و ذهــن آنها را نســبت 
بــه مصــرف آن دســتکاری و هدایــت می کننــد؟ ادامــه 
ــزرگ تولیدکننــده  ــه نظــر می رســد شــرکت های ب می دهــد: ب
ــه  ــاس ذائق ــر اس ــد و ب ــی جدی ــدام محصوالت ــات م دخانی
نســل جوانــان را راهــی بــازار می کننــد و محصوالت خــود را در 
محیط هایــی کــه جوانــان بســیار حضــور دارنــد بــه طــور بســیار 
صنعتــی و حرفــه ای تبلیــغ می کننــد. امــروزه ایــن شــرکت ها 
در تولیــد محصــوالت خــود از تاکتیک هایــی ماننــد اســتفاده 
دارای  محصــوالت  و  تنباکــو  در  طعم دهنده هــا  انــواع  از 
نیکوتیــن اســتفاده می کننــد کــه بــرای جوانــان جذابیــت دارد 
و در عیــن حــال مضــرات مصــرف دخانیــات را در ظاهــر پنهان 
می کنــد، همیــن امــر ســبب می شــود تــا مصــرف دخانیــات 
بــرای جوانــان جذاب تــر و باعــث ترغیــب ناخــودآگاه آنهــا در 
دســت کــم گرفتــن خطــرات مربــوط بــه مصــرف دخانیــات 

بــر ســالمتی شــود.

خبر

جامعهمدرسه

ضعف قوانین در حمایت از کودکانثبت نام کتاب های درسی ادامه دارد
ــای  ــفارش کتاب هـ ــت سـ ثبـ
ــال  ــوزان سـ درســـی دانش آمـ
در   1399-1۴00 تحصیلـــی 
پایه هـــای دوم تـــا ششـــم 
ـــم، یازدهـــم و دوازدهـــم متوســـطه  ـــی، هشـــتم، نه ابتدای
ـــر  ـــا 15 روز دیگ ـــده و ت ـــاز ش ـــاه آغ ـــن م از 2۴ فروردی
ـــش  ـــا دان ـــی و ی ـــیوه گروه ـــه ش ـــدارس ب ـــه دارد؛ م ادام
ــد در فرصـــت  ــرادی می تواننـ ــیوه انفـ ــه شـ ــوزان بـ آمـ
ـــد. ـــدام کنن ـــت ســـفارش اق ـــه ثب ـــده نســـبت ب ـــی مان باق
ــش  ــی )پیـ ــی تکمیلـ ــه آمادگـ ــوزان پایـ ــش آمـ  دانـ
ــم دوره  ــا ششـ ــه دوم تـ ــتثنایی(، پایـ ــتانی اسـ دبسـ
ـــم  ـــتم و نه ـــه هش ـــتثنایی(، پای ـــادی و اس ـــی )ع ابتدای

اســـتثنایی،  پیش حرفـــه ای  و  متوســـطه  اول  دوره 
دانش آمـــوزان پایـــه یازدهـــم و دوازدهـــم دوره دوم 
متوســـطه )نظـــری، فنـــی و حرفـــه ای و کاردانـــش( 
و فراگیـــران پایـــه یازدهـــم و دوازدهـــم دوره دوم 
متوســـطه حرفـــه ای اســـتثنایی بایـــد از 2۴ فروردیـــن 
تـــا 23 خـــرداد مـــاه ســـال جـــاری اقـــدام بـــه ثبـــت 
ــام  ــی کنند.ثبت نـ ــای درسـ ــفارش کتاب هـ ــام و سـ نـ
ـــی،  ـــه اول ابتدای ـــوزان پای ـــی دانش آم ـــای درس کتاب ه
ــاه  ــتم تیرمـ ــز از هشـ ــطه نیـ ــم متوسـ ــم و دهـ هفتـ
ــکان اصـــاح و  ــاه امـ ــود و از اول تیرمـ ــروع می شـ شـ
ویرایـــش ثبـــت ســـفارش کتاب هـــای درســـی بـــرای 

ــد. ــد شـ ــم خواهـ ــوزان فراهـ دانش آمـ

وزارت  جوانـان  امـور  معـاون 
ورزش و جوانـان بـا اشـاره بـه 
تاثیـر دوران کودکـی در داشـتن 
جوانـان سـالم در آینـده، قوانین 
حمایتـی حوزه کـودکان را ضعیف توصیـف کرد.محمدمهدی 
تندگویـان در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا اشـاره بـه حادثـه قتـل 
دختـر نوجوانـان گیانـی بـه دسـت پـدر خـود گفـت: وقـوع 
ایـن حـوادث بیـش از هرچیـز بـه ضعـف رابطه خـوب بین 
والدیـن بـا فرزنـدان و عـدم توجـه بـه نیازهـای روز جوانان 
و نوجوانـان برمی گـردد.وی افـزود: ایـن درحالیسـت کـه ما 
بسـیاری از موضوعـات فرهنگی، اجتماعـی و ارتباطی داخل 
یـک خانواده، قومیت یا اسـتان را درگیر بحث های سیاسـی 

کـرده و بـه جـای فرهنگ سـازی درسـت، ضدفرهنگ تولید 
می کنیـم. تندگویـان ادامـه داد: بـه نظـر می رسـد بـه دنبـال 
فرهنـگ سـازی نادرسـت در حـال حاضـر ارزش آبـرو افـراد 
در برخـی اقشـار بیشـتر از ارزش جـان یک انسـان اسـت و 
بـه خودشـان اجـازه می دهنـد جان یـک انسـان را بگیرند. 
معـاون امـور جوانـان باتصریـح کـرد: زمانـی کـه کـودکان به 
درسـتی حمایت نشـوند و از گزند آسـیب ها در امان نباشـند 
نبایـد انتظـار داشـت زمانـی کـه بـه سـن جوانـی می رسـند، 
نسـل سـالم و پویایی باشـند، این درحالیسـت که هنوز برای 
برخـورد مناسـب بـا کـودک آزاری بـه ویـژه کـودک آزارانی که 

داخـل خانـه کـودکان هسـتند، قانـون بازدارنـده ای نداریم.

سیگار و تنباکو دومین عامل مرگ و میر در دنیا شناخته شده است

سـاعت کاری ادارات و مراکـز وابسـته وزارت آموزش وپـرورش از 
امـروز )10 خـرداد مـاه( اعام شـد. علی الهیار ترکمـن - معاون 
برنامه ریـزی و توسـعه منابـع وزارت آمـوزش و پـرورش - در 
بخشـنامه ای خطاب بـه ادارات کل آموزش و پرورش اسـتان ها، 
مراکز وابسـته، دانشـگاه های فرهنگیان و شـهید رجایی و کانون 
پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان اعـام کـرد کـه » پیـرو 
بخشـنامه مـورخ 20 فروردیـن 99 و بر اسـاس تصمیمات اتخاذ 
شـده در جلسـه سـوم خرداد سـتاد ملی مقابله با بیماری کرونا، 
از روز شـنبه مـورخ 10 خـرداد 1399 تـا اطاع ثانوی، سـاعت کار 
ادارات از سـاعت 7 و 30 دقیقه تا 1۴ و 30 دقیقه تعیین شـده 

و تمـام کارکنـان بایـد در محـل کار خود حضـور یابند.«

رئیـس کارگـروه خانـواده سـالم معاونت ریاسـت جمهوری 
در امـور زنـان و خانـواده در واکاوی قتـل دختـر 13 سـاله 
تالشـی توسـط پـدرش گفـت: در خانواده هـای مـا زبـان 
گفتگـو وجـود نـدارد، اگـر ایـن پـدر بـا فرزند خـود صحبت 
می کـرد، چه بسـا هیـچ وقت به ایـن مرحله نمی رسـیدیم. 
»عالیـه شـکربیگی« رئیس کارگروه خانواده سـالم معاونت 
ریاسـت جمهـوری در امور زنـان و خانواده و جامعه شـناس 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایلنـا در واکنـش بـه قتـل دختـر 
بچـه 13 سـاله بـه نـام رومینـا توسـط پـدرش در یکـی از 
در  خشـونت  از  نـوع  ایـن  شهرسـتان های گیـان گفـت: 
خانـواده می توانـد چند دلیل داشـته باشـد؛ اول اینکه بحث 
نامـوس و تعصب نسـبت بـه زنان و دختران هنـوز در آراء و 
افـکار پاره ای از مردان، پـدران، و برادران همچنان وجود دارد 
و ایـن افـراد مـادر، خواهر و همسـر را نماد هویت ناموسـی 
خودشـان می داننـد. اگـر این فـرد که هویت ناموسـی آن ها 
را شـکل داده اسـت، مرتکب کار خطایی شـود و به نوعی از 

ایـن هویت تخطـی کند. 

سـخنگوی سـازمان ثبت احوال کشـور گفت: سـال گذشـته 
(139۸) 17 هزار و 916 مورد دو قلوزایی در کشـور روی داد.
سـیف هللا ابوترابـی روز پنجشـنبه در گفـت وگو بـا خبر نگار 
ایرنـا افـزود: همچنیـن در سـال گذشـته 52۴ مـورد سـه 
قلوزایـی، 1۸ مـورد چهارقلوزایـی در اسـتان هـای تهـران و 
فـارس سـه مـورد، اسـتان اصفهـان دو مـورد، اسـتان های 
خراسـان رضـوی، خوزسـتان، زنجـان، سـمنان، سیسـتان 
و بلوچسـتان، قـم، کرمانشـاه، لرسـتان و همـدان  هرکـدام 
یـک مورد گزارش شـده و یک مـورد پنج قلوزایی در اسـتان 

خراسـان رضـوی روی داده اسـت.
وی گفـت: در سـال گذشـته یک میلیـون و 196 هزار و 135 
نفـر متولـد شـدند و والدت آنهـا بـه ثبـت رسـید کـه از این 
تعداد والدت در سـال گذشـته 616 هزار و ۴9۴ نفر پسـر و 

579 هـزارو 6۴1 نفـر دختـر بودند.

اعالم ساعت کاری 
آموزش وپرورشی ها

 در خانواده های ایرانی 
زبان گفتگو وجود ندارد

تولد 17 هزار و ۹16 دو 
قلو در سال گذشته

جامعهجامعه

عوامل شکل گیری خشونت در جامعهایجاد حداقل ۲۰۰ هزار شغل در کشور تا پایان سال
رئیــس کمیتــه امــداد کشــور، از ایجــاد حداقــل 200 
هــزار شــغل در سراســر کشــور تــا پایــان ســال خبــر 
داد و خاطرنشــان کــرد: توانمندســازی ماموریــت 
اصلــی کمیتــه امــداد اســت و طــی ســال های 97-
ــارج شــده اند. ــداد خ ــه ام ــوار از پوشــش کمیت ــزار خان ــش از 700 ه 7۴ بی

ــاری در جلســه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســتان  مرتضــی بختی
ــهیات 176  ــا تس ــتغال ب ــته 5000 اش ــال گذش ــه س ــان اینک ــا بی ــان، ب گی
ــتاندار  ــت اس ــر حمای ــت: اگ ــم، گف ــاد کردی ــان ایج ــی در گی ــارد تومان میلی
و مســئوالن اجرایــی و همــکاری بانک هــا نبــود، کمیتــه امــداد چنیــن 
ــی  ــان ط ــکونی در گی ــد مس ــاح 1253 واح ــت.وی از افتت ــردی نداش عملک
ســال گذشــته خبــر داد و اظهــار کــرد: دولــت توجــه ویــژه ای بــه محرومــان و 

ــکن دارد. ــش مس ــداد در بخ ــه ام ــش کمیت ــت پوش ــان تح مددجوی
رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره(، از پرداخــت 3500 میلیــارد تومــان 
ــه  ــر داد و اضاف ــره 16 خب ــل تبص ــتغال از مح ــنه اش ــهیات قرض الحس تس
ــان تســهیات اشــتغال  ــارد توم ــز 1900 میلی ــره ارزی نی ــرد: از محــل ذخی ک

ــم. روســتایی پرداخــت کردی
ــزار و 900  ــته 175 ه ــال گذش ــداد س ــه ام ــه کمیت ــان اینک ــا بی ــاری، ب بختی
شــغل در کشــور ایجــاد کــرده اســت، ادامــه داد: تســهیات پرداخــت شــده در 
ایــن بخــش معــادل ۴710 میلیــارد تومــان اســت؛ البتــه بــه واســطه شــیوع 
کرونــا تنهــا 1200 میلیــارد تومــان از 1900 میلیــارد تومــان در بخــش روســتایی 

محقــق شــد.
وی 60 درصــد سرپرســت خانوارهــای تحــت پوشــش کمیتــه امــداد را 
ــزار شــغل  ــزار و 900 شــغل، 55 ه ــرد: از 175 ه ــوان ک ــوان دانســت و عن بان
مربــوط بــه اشــتغال خانگــی اســت و بانــوان در کنــار نقــش مــادری خــود، 
ــا بیــان  معیشــت خــود را تامیــن می کننــد. رئیــس کمیتــه امــداد کشــور، ب
اینکــه از محــل تبصــره 19 در ســال جــاری ۴900 میلیــارد تومــان تســهیات 
ــارد  ــن 600 میلی ــرد: همچنی ــح ک ــود، تصری ــت می ش ــنه پرداخ قرض الحس
ــده اشــتغال روســتایی و 700 میلیــارد  تومــان از محــل تســهیات باقــی مان
ــه  ــار کمیت ــت در اختی ــدوق قــرض الحســنه امــداد والی ــان از محــل صن توم

ــرد. ــرار می گی ــداد ق ام

یــک اســتاد حــوزه و دانشــگاه بــا برشــمردن برخــی از 
عوامــل خشــونت در خانــواده و جامعــه گفــت: از جمله 
ــای  ــد اعض ــدم رش ــونت ع ــکل گیری خش ــل ش عوام
ــوان  ــه عن ــه ب ــواده ک ــدر خان ــژه پ ــه وی ــواده و ب خان
ــت،  ــت های نادرس ــوری، برداش ــود، خودمح ــوب می ش ــواده محس ــس خان رئی
سوءاســتفاده از گزاره هــای دینــی، تعصــب قومــی، نــژادی و دینــی و ... اســت 

ــد. ــذار باش ــونت تأثیرگ ــکل گیری خش ــد در ش ــه می توان ک
ــا ایســنا،  ــه در گفت وگــو ب حجت االســام والمســلمین علــی محمــدی جورکوی
در رابطــه بــا حادثــه اخیــری کــه بــرای رومینــا اشــرفی بــر اثــر خشــونت پــدر 
ــار کــرد: خشــونت یــک امــر مذمــوم در عــرف و  ــواده رخ داده اســت، اظه خان
ــار نادرســت را نمی پســندند و  ــن رفت ــع بشــری ای ــام جوام شــرع اســت و تم
قبــول ندارنــد. چــه جوامعــی کــه بــر اســاس شــریعت رفتــار می کننــد و چــه 
ــد. در  ــوع دیگــری تنظیــم می کنن ــه ن ــون اساســی خــود را ب جوامعــی کــه قان
مجمــوع خشــونت یــک امــر مذمــوم اســت چــه در زندگــی اجتماعــی و چــه در 

ــد راهگشــا باشــد. زندگــی خانوادگــی هرگــز نمی توان

وی گفــت: خشــونت هرگــز مشــکات را در جامعــه و خانــواده حــل نمی کنــد و 
ایــن نیازمنــد بحــران و اســتدالل نیســت؛ چــرا کــه یــک امــر بدیهــی و پذیرفتــه 
شــده از ســوی تمــام بشــریت اســت. امــا ســوالی کــه مطــرح می شــود ایــن 
ــای  ــواده در عرصه ه ــا خان ــاع و ی ــی مشــکلی در اجتم ــه وقت ــه چگون اســت ک
ــی  ــن بحث ــد؟ ای ــاب می کن ــونت را انتخ ــرد خش ــد ف ــش می آی ــف پی مختل
اســت کــه بایــد بــه آن بپردازیــم. از جملــه عوامــل شــکل گیری خشــونت عــدم 
رشــد اعضــای خانــواده و بــه ویــژه پــدر خانــواده کــه بــه عنــوان رئیــس خانــواده 
ــتفاده از  ــت، سوءاس ــت های نادرس ــوری، برداش ــود، خودمح ــوب می ش محس
ــژادی و دینــی  و ... اســت کــه می توانــد  گذاره هــای دینــی، تعصــب قومــی، ن
در شــکل گیری خشــونت تأثیرگــذار باشــد. ایــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه یــادآور 
شــد: بــرای هــر واقعــه ای هــر یــک از ایــن عوامــل تأثیرگــذار اســت چــرا کــه در 
ــش  ــونت نق ــکل گیری خش ــد در ش ــددی می توان ــل متع ــی عوام ــر موضوع ه
ــدی  ــک ُبع ــل را ت ــم عام ــم نمی توانی ــر ه ــه اخی ــن حادث داشــته باشــد. در ای
ببینیــم امــا از بیــن عواملــی کــه ذکــر شــد تعصــب و عــدم رشــد پــدر نقــش 

بیشــتری را در ایــن موضــوع داشــته اســت.
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پیام
میراث 

صادرات چمدانی بیش از 308هزار دالر محصوالت صنایع دستی
معاون صنایع دستی استان گلستان گفت: »در سال گذشته بیش از 30۸ هزار دالر محصوالت صنایع دستی هنرمندان گلستانی به 

کشورهای آمریکا و اروپا صادر شده است.«

موزهمیراث

شیوه نامه بازدید از موزه ها در صورت نیاز اصالح می شودبازگشایی بزرگترین گنبد آجری جهان در زنجان
 مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری 
ــایی  ــان از بازگشـ و صنایـــع دســـتی زنجـ
ایـــن  تاریخـــی و گردشـــگری  مراکـــز 
ـــتورهای بهداشـــتی  ـــت دس ـــا رعای ـــتان ب اس

ــر داد. خبـ
اداره کل  روابـــط  عمومـــی  از  نقـــل  بـــه   میـــراث  آریـــا  به گـــزارش 
ــر  ــان، امیـ ــتان زنجـ ــتی اسـ ــگری و صنایع دسـ ــی، گردشـ میراث فرهنگـ
ـــای  ـــت بناه ـــه فعالی ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــرداد ب ـــه 9 خ ـــروز جمع ـــد ام ارجمن
تاریخـــی و مراکـــز گردشـــگری اســـتان زنجـــان از اواخـــر اســـفند ســـال 
گذشـــته به دلیـــل شـــیوع بیمـــاری کرونـــا، متوقـــف شـــده بـــود، گفـــت: 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــتان ب ـــگری اس ـــز گردش ـــی و مراک ـــی و میراث ـــای تاریخ »بناه
ـــام  ـــی انج ـــا و هماهنگ ـــاری کرون ـــا بیم ـــه ب ـــتانی مقابل ـــتاد اس ـــه س مصوب

ــد.« ــایی شـ ــی بازگشـ ــا وزارت میراث فرهنگـ ــده بـ شـ
ــه  ــت همـ ــه رعایـ ــف بـ ــا موظـ ــز و بناهـ ــن مراکـ ــه ایـ ــا بیان اینکـ او بـ
دســـتورهای بهداشـــتی و فاصله گـــذاری اجتماعـــی و ضدعفونـــی کـــردن 

ـــت: »در  ـــار داش ـــتند، اظه ـــط هس ـــتانداردها و ضواب ـــت اس ـــا رعای ـــط ب محی
ـــت و  ـــروش بلی ـــای ف ـــل باجه ه ـــراد در مقاب ـــع اف ـــد از تجم ـــن بای ـــن اماک ای
ـــود.« ـــری ش ـــای سربســـته جلوگی ـــژه مکان ه ـــا بوی ـــل بناه در ورودی و داخ
ـــد ســـلطانیه  ـــدی در گنب ـــا فضـــای کالب ـــرد: »متناســـب ب ـــح ک ـــد تصری ارجمن
و اماکـــن تاریخـــی و موزه هـــا در ســـطح اســـتان، ظرفیتـــی بـــرای 
بازدیـــد گردشـــگران تعییـــن شـــده و بیشـــتر از ایـــن ظرفیـــت پذیـــرش 
نخواهـــد شـــد. گردشـــگران بـــا تجهیـــزات بهداشـــتی و رعایـــت فاصلـــه 
ــد  ــان بازدیـ ــای زنجـ ــای تاریخـــی و موزه هـ ــد از بناهـ فیزیکـــی می تواننـ
کننـــد.« مدیـــرکل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی زنجـــان 
ـــا  ـــز ب ـــان نی ـــی زنج ـــز اقامت ـــا و مراک ـــت هتل ه ـــرد: »فعالی ـــان ک خاطرنش

50 درصـــد ظرفیـــت از ســـر گرفتـــه شـــد.«
ــد  ــامل گنبـ ــان شـ ــتان زنجـ ــتانی اسـ ــی و باسـ ــار تاریخـ ــن آثـ مهم تریـ
ـــع  ـــه رختشـــویخانه، مســـجد جام ـــازار زنجـــان، مجموع باشـــکوه ســـلطانیه، ب
زنجـــان، مقبـــره قیـــدار نبـــی در خدابنـــده، آرامـــگاه احمـــد زهرنـــوش و 

امامـــزاده زیدالکبیـــر در ابهـــر اســـت.

میـــراث  وزارت  موزه هـــای  مدیـــرکل 
ایـــن  بـــه  اشـــاره  بـــا  فرهنگـــی 
کـــه شـــیوه نامه کنونـــی بازدیـــد از 
موزه هـــای کشـــور بـــر اســـاس قالبـــی 
اســـت کـــه در ســـطح جهـــان از آن پیـــروی می کننـــد، گفـــت: اگـــر 
مـــوردی در ایـــن شـــیوه نامه نیـــاز بـــه اصـــاح داشـــت آن را تغییـــر 

. هیـــم می د
محمدرضـــا کارگـــر روز جمعـــه در گفـــت وگـــو بـــا خبرنـــگار فرهنگـــی 
اســـاس  بـــر  جهـــان  موزه هـــای  از  بســـیاری  افـــزود:  ایرنـــا 
شـــیوه نامه هایی بازگشـــایی شـــدند و بازدیدکننـــدگان بـــا رعایـــت 
مـــوارد و مفـــاد ایـــن شـــیوه نامه هـــا می تواننـــد از موزه هـــا بازدیـــد 

کننـــد.
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه بازدیـــد از موزه هـــای وزارت میـــراث از روز 
ـــن  ـــت: ای ـــار داش ـــت، اظه ـــده اس ـــر ش ـــکان پذی ـــاه ام ـــارم خردادم چه
ـــه  ـــت ک ـــیوه نامه هایی اس ـــاس ش ـــر اس ـــده ب ـــن ش ـــه تدوی ـــیوه نام ش

دیگـــر کشـــورها رعایـــت می کننـــد ولـــی اگـــر طـــی روزهـــای آینـــده 
ـــامت  ـــا س ـــم ت ـــر می دهی ـــتیم تغیی ـــی هس ـــد اصاحات ـــم نیازمن دیدی

ـــود. ـــظ ش ـــوزه داران حف ـــدگان و م بازدیدکنن
کارگـــر اضافـــه کـــرد: واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه تـــا کشـــف درمـــان 
و یـــا مهـــار بیمـــاری کرونـــا نگـــران هســـتیم ولـــی نمی تـــوان همـــه 
ـــی  ـــه اجتماع ـــت فاصل ـــا رعای ـــد ب ـــرد و بای ـــل ک ـــا را تعطی کســـب و کاره

ــم. ــه دهیـ ــا را ادامـ فعالیت هـ
ـــکان  ـــن وزارت ام ـــر ای ـــر نظ ـــا زی ـــام موزه ه ـــزود: تم ـــن اف وی همچنی
و تجهیـــزات رعایـــت ایـــن شـــیوه نامـــه را دارنـــد. کارگـــر در پاســـخ 
ـــتان هایی  ـــا در اس ـــرایط موزه ه ـــه ش ـــن ک ـــر ای ـــی ب ـــی مبن ـــه پرسش ب
ـــم  ـــت: تصمی ـــت گف ـــه اس ـــد چگون ـــز دارن ـــت قرم ـــان وضعی ـــه همچن ک
بـــاز یـــا بســـته بـــودن ایـــن موزه هـــا بـــا مســـئوالن ســـتاد کرونـــای 

ـــت. ـــتان اس آن اس
ـــن  ـــا تدوی ـــاری کرون ـــران بیم ـــان بح ـــدت زم ـــرای م ـــکل ب ـــن پروت ای

ـــد. ـــد ش ـــه روز خواه ـــخه ب ـــن نس ـــاوب ای ـــور متن ـــه ط ـــده و ب ش

مدیـر پایـگاه میـراث فرهنگـی دیوار بـزرگ گرگان بـا تاکید 
برآنکـه بـه دلیـل نبـود اعتبـار تاکنـون حریم ایـن مجموعه 
مصـوب نشده اسـت از توقـف کاوش هـای باستان شناسـی 

بازهـم بـه دلیـل نبـود اعتبار خبـر داد.
بـه گـزارش خبرنـگار ایلنـا، حمیـد عمرانـی رکاونـدی )مدیر 
پایـگاه میـراث فرهنگـی دیـوار بـزرگ گـرگان( بـا اشـاره به 
وضعیـت فعلـی ایـن میـراث ملـی گفـت: در سـفری کـه 
رییـس جمهـور در سـال 97 بـه اسـتان گـرگان داشـت، 7 
میلیـارد تومـان بـرای پـروژه دیـوار گـرگان مصـوب شـد؛ 
بنابرایـن مصوبـه 3 میلیـارد تومان در سـال 9۸ و ۴ میلیارد 
تومـان در سـال 99 اختصـاص یافـت. در ایـن میـان در 
سـال 9۸ حـدود دومیلیـارد و 200 میلیـون تومان اختصاص 

فت. یا
او ادامـه داد: تهیـه نقشـه عرصـه و حریـم دیـوار گـرگان و 
تدویـن ضوابـط اسـتحفاظی از جملـه مـوارد ضـروری برای 
ثبـت جهانـی دیـوار گـرگان اسـت کـه در سـال 9۸ در صدد 
تحقـق آن برآمدیـم. درحـال حاضـر ایـن مجموعـه حریـم 
مصـوب نـدارد و بـا توجـه بـه آنکـه وسـعت دیـوار گـرگان 
اعتبـارات روبـه رو  بـا کمبـود  حـدود 200 کیلومتـر اسـت، 
هسـتیم و امیدواریـم در سـال 99 بتوانیـم فـاز نخسـت و 

حریـم نیمـی از مجموعـه را مصـوب کنیـم.
عمرانـی رکاونـدی بـا اشـاره به آنکـه تورهای گردشـگری که 
از دیـوار گـرگان دیـدن می کننـد متنـوع و متعـدد هسـتند، 
یادآور شـد: هرچند در بسـیاری از مـوارد هماهنگی های الزم 
بـرای دیـدن دیـوار گـرگان بـا مجموعـه پایـگاه ملـی انجام 
نمی شـود امـا تعـداد زیـادی از تورها در مسـیر گردشـگری 
خـود از دیـوار گـرگان دیـدن می کننـد. در سـال حـدود 22 
هـزار بازدیـد از دیـوار گـرگان انجـام می شـود. در ایـن میان 
نیاز اسـت تـا برای تهیه فیلـم، تورهای مجازی، وبسـایت و 
... هزینـه شـود. البتـه تمام ایـن صحبت هـا درحالی مطرح 
می شـود کـه هنوز تابلوهـای راهنما و معرفی مسـیر طراحی 
نشـده اسـت و در صدد تهیه این تابلوهای راهنما هسـتیم.

سوژه کاوش  در دیوار 
بزرگ گرگان 

متوقف شد

این هتل می خواهد جا پاِی برج جهان نما بگذارد؟

 با ساخِت این هتل، »هویت معماری و شهرسازی اصفهان« در معرض خطر قرار می گیرد

احـداث یـک هتـل در الیـه دوم چهاربـاغ 
ارتفـاع  بـا   - ارفعـی  - کوچـه  عباسـی 
غیراباغـی از سـوی کمیسـیون مـاده 5 
ایـن  و تصویـب غیـر کارشناسـی آن در 
کمیسـیون، بـار دیگـر باعِث مطـرح کردِن 
هشـدارها این بار از سـوی فعـاالِن میراثی 
ایـن  آن هـا  اسـت،  شـده  شهرسـازی  و 
کار را خـاف ضوابـط و مقـررات قانونـی 

می داننـد.
آمـدن  وجـود  بـه  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
از  اصفهـان  در  مشـکات  تدریجـی 
تخریـب کاروانسـرای صفـوی و سـاخت 

تـا احـداث تونـل متـرو  بـرج جهان نمـا 
احـداث گذرآقـا  عباسـی،  بـاغ  زیرچهـار 
مرمـت  در  داده  رخ  مشـکات  نجفـی، 
گنبد مسـجد شـیخ لطـف هللا و طرح های 
پیـاده راه چهارباغ عباسـی به مـرور صدای 
اعتـراض فعـاالن میراثـی را بلنـد کـرده تا 
ایـن روزهـا کـه احـداث هتلـی جدیـد در 
حریـم چهاربـاغ عباسـی ایـن بـار نگرانی 
معمـاران را برانگیخته است.اسـکلت بندی 
فرهنگـی  محـور  منظـرِ  جدیـد،  هتلـی 
تاریخـی اصفهان را مخدوش کرده اسـت، 
محـوری کـه حداکثـر ارتفـاع بناهـای قرار 
گرفتـه در آن نبایـد بیشـتر از هشـت متر 
باشـد و عرصـه و حریم تا شـعاع 100 متر 
بایـد از حداقـل ارتفـاع اثـر تاریخی مجاور 

تجـاوز نکنـد.
حتـی محمـد بنائیـان - معـاون معماری 
شهرسـازی  و  راه  اداره کل  شهرسـازی  و 
اسـتان اصفهـان - در گفت وگـو بـا یـک 
رسـانه اعـام کـرده کـه »سـاخت هتل در 
حریـم چهارباغ عباسـی خـاف ضوابـط و 
مقـررات قانونـی اسـت.«در ایـن شـرایط 
اعضـای انجمـن مهندسـان معمار اسـتان 
اصفهـان در بیانیـه ای هشـدار دادنـد که با 
سـاخِت ایـن هتـل، »هویـت معمـاری و 
شهرسـازی اصفهان« در معرض خطر قرار 
می گیـرد.در متـن ایـن بیانیـه سرگشـاده 
آمـده اسـت؛ »اصفهـان شـهر گنبدهـای 
پل هـای  و  بلنـد  مناره هـای  فیـروزه ای، 
تاریخـی اسـت کهبنابه مسـتندات سـابقه 

آن بـه پنـج هـزار سـال پیـش می رسـد. 
جهانیـان ایـن شـهر را بـا عنـوان نصـف 
جهـان می شناسـند، پنـج اثـر تاریخی در 
آن ثبت جهانی »یونسـکو« شـده اسـت و 
حـدود بیسـت هزار اثـر تاریخی ارزشـمند 
حـوزه  در  ارزشـمندی  آن، گوهرهـای  در 
فرهنـگ و تمـدن اصفهان هسـتند و آن را 
در زمـره ده شـهر-موزه مهـم دنیا از حیث 
فرهنـگ و هنـر قـرار داده اسـت. اصفهانی 
کـه مـی شناسـیم پایتخـت فرهنـگ و 
تمـدن ایـران اسـامی اسـت و در سـال 
2006 بـه عنـوان پایتخـت فرهنگـی جهان 
اسـام انتخـاب گردیـد و در سـال 2017 
بـه عنـوان پایتخـت گردشـگری اسـامی 

شـد. برگزیده 
از طـرف دیگـر در وبسـایت وزارت میـراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی از 
جملـه وظایـف ایـن دسـتگاه، بـه تقویت 
و  مواریـث  بـا  جامعـه  رابطـه  تعمیـق  و 
دارایی هـای طبیعـی و فرهنگـی و ارتقـای 
افزایـش  بـرای  عمومـی  آگاهی هـای 
سـرمایه اجتماعی بخش میراث فرهنگی 
)ملموس و غیرملموس(، طبیعی و صنایع 
دسـتی و گردشـگری تصریح شده است. 
بنـد 22 از مـاده 55 قوانیـن شـهرداری ها، 
نیـز بـه روشـنی اذعـان می کنـد کـه یکی 
از وظایف شـهرداری تشـریک مسـاعی با 
فرهنـگ، در حفـظ ابنیـه و آثـار باسـتانی 
شـهر و سـاختمان های عمومی و مساجد 
و غیره اسـت.ولی مشکات اخیر اصفهان 
در حـوزه میـراث فرهنگـی نیز قابـل تامل 
بـوده، سـاختمان ارگ جهـان نمـا، احداث 
تونـل متـرو زیـر چهاربـاغ، احـداث گـذر 
آقانجفی و شـیوه مرمت شیخ لطف هللا و 
طرح هـای پیـاده راه های چهارباغ عباسـی 

نمونه هایـی هسـتند کـه خاطـر فرهنـگ 
هزینه هـای  و  نمـود  آزرده  را  دوسـتان 
مـادی و معنـوی زیـادی را تحمیـل کـرد.
علـت اصلـی بـروز ایـن مشـکات مخفی 
کاری در تصمیـم گیـری، انتخاب و اجرای 
پروژه هـا و عـدم شـفافیت آن در مراحـل 
مختلـف اسـت. نمونـه اخیـر آن احـداث 
یـک هتـل در کوچـه ارفعـی )الیـه دوم 
چهاربـاغ عباسـی( بـا ارتفـاع غیراباغی از 
سـوی کمیسـیون مـاده 5 و تصویـب غیر 
کارشناسـی آن در این کمیسـیون است که 
بنـا بـه مـدارک بـه دسـت آمـده پروانه بر 
این اسـاس صادر شـده اسـت، بنابراین با 
توجـه بـه عدم ابـاغ این مصوبـه، هرگونه 
اقـدام در محـل مورد نظر خـاف ضوابط و 
مقـررات قانونـی اسـت.لذا انجمن صنفی 
مهندسـان معمـار اسـتان اصفهـان، فـارغ 

از جریانـات سیاسـی و بنـا بـه رسـالت و 
نقـش فرهنگی خود احسـاس خطر کرده 
و آن را اعـان عمومـی می کنـد. انجمـن 
صنفـی مهندسـان معمـار اسـتان اصفهان 
بـا ابـراز تأسـف از ایـن رخـداد، کـه ویژگی 
فرهنگـی و وجـه بیـن المللـی ایـن شـهر 
تاریخـی متعلق به تمامـی مردم جهان در 
حـال و آینـده اسـت را زیر سـوال می برد، 
مراتـب اعتـراض رسـمی خـود را بـه کلیه 
نهادهـای مرتبـط و همچنیـن رسـانه های 
معماری منعکـس کرده و از کلیه معماران 
ایرانـی، دانشـجویان معمـاری، و فعـاالن 
تشـکل ها و نشـریات تخصصی معماری 
دعـوت می کند تـا با این بیاینـه اعتراضی 
همـراه شـده و بـه احتـرام بـه نـام بلنـد 
ایـران و اصفهـان در یـادآوری و مطالبـه 

حقـوق شـهروندی خود سـهیم شـوند .

و  فرهنگـی، گردشـگری  میـراث  مدیـرکل 
مرمـت  پایـان  از  لرسـتان  صنایع دسـتی 
فلـک  قلعـه  بیرونـی  نماهـای  اضطـراری 
امیـن  داد.سـید  خبـر  خرم آبـاد  االفـاک 
قاسـمی روز هشـتم خردادمـاه در حاشـیه 
انجـام  رونـد  از  رسـانه  اصحـاب  بازدیـد 
االفـاک  فلـک  قلعـه  اضطـراری  مرمـت 
 5.1 زلزلـه  براثـر  متأسـفانه  کـرد:  اظهـار 
ریشـتری اردیبهشـت ماه سـال جاری برخـی 
از آثـار تاریخـی اسـتان از جملـه قلعـه فلک 
االفـاک و خانـه تاریخـی قاضـی آخونـد ابو 
خرم آبـاد و همچنیـن چنـد خانـه تاریخـی 

شـدند.وی  آسـیب  دچـار  نیـز  بروجـرد  در 
تصریـح کـرد: خوشـبختانه در قـدم اول بـا 
 3 مبلـغ  لرسـتان  اسـتاندار  حمایت هـای 
به صـورت  را  ریـال  و 500 میلیـون  میلیـارد 
نقـدی و امانـی به منظـور مرمـت اضطـراری 
قلعـه جـذب کردیـم و در ایـن راسـتا یـک  
شـرکت تخصصـی مرمـت بناهـای تاریخی 
کـه تنها نمایندگی اسـتاتیکال اروپـا در ایران 
اسـت را شناسـایی و بافاصلـه کار دوخـت و 
دوز ترک هـای قلعـه را آغـاز کردیم.مدیـرکل 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
شـرکت  ایـن  کـرد:  خاطرنشـان  لرسـتان 

مشـغول  تخصصـی  به صـورت  بافاصلـه 
مرمـت ترک هـای ایجاد شـده در کنگره های 
تاکنـون حـدود 50 درصـد  قلعـه شـد کـه 
حـدود 33  و  داشـته  فیزیکـی  پیشـرفت 
دندانـه از کنگره هـای قلعـه کـه دچار آسـیب 
شـده بـود به طـور کامـل مرمـت شـده اند

قاسـمی بـا بیـان اینکـه ظـرف یک هفتـه تـا 

ده روز آینـده کار مرمـت اضطراری و بازسـازی 
کامـل این ترک ها پایـان خواهد یافت  اضافه 
کـرد: مرمت هـای بیرونی قلعه اتمـام یافته و 
بافاصله مرمت و بازسـازی ترک های داخلی 
نیـز از فـردا آغاز می شـود کـه در نهایـت تا 15 
روز آینـده مرمـت اضطراری این قلعه تاریخی 

و ارزشـمند پایـان خواهد یافت.

پایان مرمت اضطراری آسیب های 
بیرونی قلعه فلک االفالک

میدان امام اصفهان 
در دنیا ثبت شد

 میــدان امــام )نقــش جهــان( اصفهــان در قالــب یــک طــرح تحقیقاتــی بــه 
عنــوان ثــروت )دارایــی( میــراث فرهنگــی در دنیــا ثبــت و معرفــی شــد تــا 
ــم  ــه از آن فراه ــتفاده بهین ــرای اس ــتر ب ــرمایه گذاری بیش ــذب س ــه ج زمین

شــود.
مدیــر دفتــر همکاری هــای علمــی بین المللــی دانشــگاه اصفهــان روز جمعــه 
ــه  ــا توجــه ب ــان ب ــدان امــام اصفه ــا گفــت: می ــه ایرن ــر ب ــن خب ــا اعــام ای ب
ویژگی هــای منحصــر بفــرد میراثــی، تاریخــی، اقتصــادی و شــهری کــه دارد 
در طــرح تحقیقاتــی کــه توســط اتحادیــه اروپــا انجــام شــد، به عنــوان ثــروت 
ــاب و  ــی انتخ ــازمان های بین الملل ــه س ــی ب ــرای معرف ــی ب ــراث فرهنگ می

معرفــی شــد.
ــوان »  ــا عن ــی ب ــرح تحقیقات ــن ط ــه ای ــان اینک ــا بی ــی ب ــل طیب ــید کمی س
زنجیــره جــذب ســرمایه گذاری بــرای تعریــف کاربری هــای جدیــد از میــراث 
فرهنگــی شــهرهای مهــم دنیــا » در قالــب َاَبــر پــروژه » افــق 2020 » اتحادیــه 
اروپــا اجــرا شــد، افــزود: بــه تازگــی، میــدان امــام اصفهــان بعنــوان دارایــی 
(asset( میــراث فرهنگــی  از ســوی اتحادیــه اروپــا در ایــن طــرح تحقیقاتی، 

معرفــی و ثبــت شــد.

ته
نک

اسـکلت بندی هتلـی جدیـد، منظـرِ محـور فرهنگـی تاریخـی 
اصفهـان را مخـدوش کـرده اسـت، محوری کـه حداکثـر ارتفاع 
بناهـای قـرار گرفتـه در آن نبایـد بیشـتر از هشـت متر باشـد و 
عرصـه و حریـم تـا شـعاع 1۰۰ متـر بایـد از حداقـل ارتفـاع اثر 
تاریخـی مجـاور تجـاوز نکند.حتـی محمـد بنائیـان - معـاون 
معماری و شهرسـازی اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهان 
- در گفت وگـو بـا یـک رسـانه اعـالم کـرده کـه »سـاخت هتل 
در حریـم چهارباغ عباسـی خـالف ضوابـط و مقـررات قانونـی 
اسـت.«در این شـرایط اعضای انجمن مهندسـان معمار استان 
اصفهـان در بیانیـه ای هشـدار دادنـد کـه با سـاخِت ایـن هتل، 
»هویـت معمـاری و شهرسـازی اصفهـان« در معـرض خطـر 
قـرار می گیـرد. در متـن ایـن بیانیـه سرگشـاده آمـده اسـت؛ 
»اصفهان شـهر گنبدهای فیـروزه ای، مناره های بلنـد و پل های 
تاریخـی اسـت کهبنابه مسـتندات سـابقه آن به پنج هزار سـال 
پیـش می رسـد. جهانیـان ایـن شـهر را با عنـوان نصـف جهان 

می شناسـند.

میراثمیراث

کشف ۵41۵ شی تاریخی در گنبد کاووسسامان دهی 994 سکه تاریخی در زنجان
میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
زنجـان از ثبت تعـداد 994 قلم 
سـکه متعلـق بـه دوره قاجاریه 

در سـامانه جـام خبـر داد.
 امیـر ارجمنـد )مدیـرکل میراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی زنجـان( با اشـاره بـه ثبت تعـداد 994 قلم 
سـکه متعلق به دوره قاجاریه در سـامانه جام، گفت: این 
سـکه ها در شهرسـتان خدابنده کشـف شـده و در مخزن 
اداره کل اسـتان نگهـداری می شـود. او عنـوان کـرد: سـال 
گذشـته 2هـزار قلـم از امـوال و اشـیای منقـول فرهنگـی 
و تاریخـی موزه هـای اسـتان ثبـت و سـامان دهی شـد و 

750 مـورد دیگـر نیـز بـه زودی ثبت می شـود.
صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
زنجـان همچنیـن اعـام کـرد کـه تـا پایـان سـال جاری 
ثبـت  و  سـاماندهی  دیگـر  تاریخـی  قلـم شـیء   1250
می شـود. او در ادامـه اظهـار داشـت: اقداماتـی همچـون 
عکس بـرداری، تهیـه شناسـنامه و مستندسـازی زیر نظر 
کارشناسـان باستان شناسـی برای این اشـیا انجام شـده 

و بـه زودی در سـامانه جـام بـه ثبـت می رسـند.
ارجمنـد اعـام کـرد: این امـوال و اشـیا طـی کاوش های 
باستان شناسـی، کشـفیات اتفاقـی، توقیفـی، اهدایـی و 
غیـره در طـول سـالیان گذشـته به دسـت آمـده و متعلق 

بـه دوره هـای پیـش از تاریخ اسـامی هسـتند.

میراث فرهنگـــی،  مدیـــرکل 
گردشـــگری و صنایع دســـتی 
اســـتان گلســـتان از کشـــف 
از  شـــی ء   5415 ضبـــط  و 
بانـــد خریدوفـــروش امـــوال تاریخـــی در شهرســـتان 
گنبـــدکاووس و دســـتگیری یـــک نفـــر در ایـــن 

ــر داد. ــاط خبـ  ارتبـ
خردادمـــاه   8 پنجشـــنبه  روز  تجـــری  احمـــد   
پـــی  »در  گفـــت:  خبـــر  ایـــن  اعـــام  بـــا   99
تحقیقـــات به عمل آمـــده توســـط مأمـــوران یـــگان 
گلســـتان  میراث فرهنگـــی  اداره کل  حفاظـــت 
در  تاریخـــی  امـــوال  بـــر خریدوفـــروش  مبنـــی 

ــودجو  ــردی سـ ــط فـ ــدکاووس توسـ ــتان گنبـ شهرسـ
حفاظـــت  یـــگان  مأمـــوران  فرصت طلـــب،  و 
پلیـــس  همراهـــی  بـــا  اســـتان  میراث فرهنگـــی 
آگاهـــی شهرســـتان گنبـــدکاووس بـــه محـــل اعـــزام 

شـــدند.«
ـــس از کســـب  ـــوران پ ـــن مأم ـــرد: »ای او خاطرنشـــان ک
نیابـــت قضایـــی موفـــق شـــدند در روز پنجشـــنبه 8 
خردادمـــاه بـــا بازرســـی از منـــزل مســـکونی فـــردی 
ســـابقه دار و حرفـــه ای را در ایـــن  ارتبـــاط دســـتگیر 
و تعـــداد 5415 قلـــم امـــوال تاریخـــی شـــامل 5120 
ــراق فلـــزی و 22 عـــدد  عـــدد ســـکه، 291 عـــدد یـ

ظـــروف مفرغـــی کشـــف و ضبـــط کننـــد.«

رنا
 ای
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عک
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مدیرمنطقه9 شـهرداری کـرج از اجرای 
عملیـات جمـع آوری آبهای سـطحی و 
لولـه گـذاری بلـوار طالقانـی جنوبی در 
ایـن  و گفـت:  داد  منطقـه خبـر  ایـن 
پـروژه یکـی ازمهمتریـن  اقدامـات در 
مـی  سـطحی  هـای  آب  مهـار  حـوزه 
مشـکات  بدلیـل  سـالها   باشـد کـه 
بودجـه ای  معـوق باقی مانـده بود و با 
در  پـس  ازایـن  طـرح  ایـن  اجـرای 
آبگرفتگـی  مشـکل  هـا  بارندگـی 
معابردرایـن محدوه نخواهیم داشـت و 
شـهروندان بـه راحتـی در سـطح معابر 

تردد خواهند  داشتند
روابـط  بـا  گفتگـو  در  یگانـی  آرش 
عمومـی  بـا اعـام ایـن خبـر افـزود: 
عملیـات جمـع آوری آبهای سـطحی و 
لولـه گـذاری خیابانهای مذکـور باهدف 
هدایـت آبهای سـطحی محلـه طالقانی 

سـید  هـای  خیابـان  جنوبـی،  
الشـهدا)ع( وشـهید مصطفـی خمینـی 
بـه جهـت شـیب دوطرفـه ومعکـوس  
باعـث  کـه  طالقانـی  گـذر  زیـر  بـه 
آبگرفتگـی معابـر خصوصـا معبـر بانک 
کشـاورزی وموجبـات نارضایتـی ایـن 
بـا  شـد  مـی  وشـهروندان  مجموعـه 
فنـی  معاونـت  تنگاتنـگ   همـکاری 
وترافیـک وخدمـات شـهری   وعمـران 
شـهرداری کرج وتاش مسـتمر شـبانه 
بـه  توجـه  راهوربـا  پلیـس  روزی 
بارندگـی هـای نقـاط آبگیـر شناسـایی 
ونسـبت به رفع مشـکل اقدامـات ویژه 
نقطـه  ودرچندیـن  صـورت گرفتـه  ای 
دیگـر نیـز در حـال انجـام مـی باشـد 
وهـم اکنـون  97% از ایـن پـروژه بـا 
اجـرای لوله گـذاری به میـزان 1000متر 
بـه کلکتـور  آن  انتقـال  طـول  جهـت 

تکمیـل  حـال  در  شـهری  فاضـاب 
وبـزودی در چنـد روز آینـده بـه بهـره 

برداری میرسد 
ایـن  اجـرای  بـا  داشـت:  اظهـار  وی 
پـروژه مشـکات آب گرفتگی در مواقع 
بارندگـی در بلـوار طالقانـی جنوبـی  به 

حداقل می رسد
یگانـی  یـادآور شـد: هـدف از ایجـاد 
سیسـتم جمـع آوری و هدایـت آبهـای 
شـرایط  در  اسـت کـه  ایـن  سـطحی 
وقـوع رگبارهـای شـدید از آبگرفتگـی 
معابـر جلوگیری شـود و در زمان بارش 
بـاران شـهروندان دچـار بحران نشـوند؛ 
نقـاط  شناسـایی  مسـتلزم  امـر  ایـن 
تجمـع آب در معابـر مختلـف سـطح 
شـهر و جمـع آوری و انتقال می باشـد 
کـه شـهرداری منطقـه 9 کـرج در ایـن 

زمینه موفق عمل کرده است

ایـن مسـئول گفـت: هدایـت و جمـع 
از  یکـی  سـطحی  هـای  آب  آوری 
اهـداف مهـم مدیریت شـهری کرج در 
ایـن  و  اسـت  هـا  زیرسـاخت  حـوزه 
مجموعـه بـا جدیـت در پـی آن مـی 
باشـد تـا سیسـتم مدیریت سـیاب و 
روان آب هـای شـهری را بـه تدریـج و 
متناسـب بـا توسـعه شـهر و نیـاز بـه 
خدمـات توسـعه دهـد و ایـن مهم نیز 
طـی  سـال گذشـته بـه شـکل مطلوبی 

در شهر محقق شده است
وی  در ادامـه سـخنان خـود از عـدم 

معابـر سـطح  در  آب گرفتگـی  وجـود 
منطقـه طـی بارندگـی هـای روزهـای 
اخیـر خبـر داد و گفـت: حـوزه خدمات 
شـهری منطقـه 9 شـهرداری کـرج بـا 
توجه به اعام سـازمان هواشناسـی در 
بـا  الهـی،  رحمـت  بـارش  خصـوص 
اسـتفاده از تجهیـزات و ماشـین آالت 
سـبک و سـنگین به صورت شیفتی در 
آمـاده بـاش کامـل جهـت مقابلـه بـا 
هرگونـه آب گرفتگی معابر قرار داشـت 
و شـهروندان در تـردد خود با مشـکلی 

مواجه نشدند

معــاون هماهنگــی امــور امــور عمرانــی 
مدیرعامــل  و  خوزســتان  اســتانداری 
شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان، از 
مراحــل ســاخت اولیــن نیــروگاه تولیــد 
و  اندیمشــک  در  ایــن شــرکت  پراکنــده 

پروژه هــای برق در اهواز بازدید کردند.
ایــن نیــروگاه دو واحــد 25 مگاواتــی )در 
ــت دارد و در  ــگاوات( ظرفی ــوع 50 م مجم
ارزش  بــا  اندیمشــک  صنعتــی  شــهرک 
ــال،  ــارد ری ــزار میلی ــذاری 7 ه ــرمایه گ س

در حال ساخت است.

در ایــن برنامــه میدانــی از مراحــل احــداث 
شــده  خریــداری  تجهیــزات  نصــب  و 
ــه  ــد ک ــرر ش ــت و مق ــورت گرف ــد ص بازدی
ــرف  ــه زودی برط ــدازی آن ب ــع راه ان موان

شود.
یکــی از مشــکات موجــود عــدم همــکاری 
ســازمان هــای مربوطــه و مشــکل تامیــن 
ایــن  اول  فــاز  انــدازی  راه  بــرای  گاز 
نیــروگاه بــوده کــه در ایــن بازدیــد بنــا 
شــد بــا همــکاری ســازمان هــا و دســتگاه 

های مربوطه به زودی حل شــود.
ــاز  ــاه و ف ــروگاه در تیرم ــن نی ــاز اول ای ف
بــرداری  بهــره  بــه  مــرداد  در  آن  دوم 
خواهــد رســید تــا بــرق منطقــه پایــدار تــر 

از گذشته شود.
ــهر  ــرق در ش ــای ب ــروژه ه ــه؛ از پ در ادام
ــداث  ــال اح ــت در ح ــه پس ــواز از جمل اه
ــت 132  ــهر 1، پس ــت کیانش ــو ول 132 کیل
ــداره  ــار م ــط چه ــرگ و خ ــت گلب ــو ول کیل
مهزیــار- ســپنتا- رینــگ اهــواز بازدیــد 
ــرق  ــبکه ب ــت ش ــن وضعی ــام و آخری انج

مورد بررســی قرار گرفت.
ــع و  ــع موان ــا رف ــد ه ــن بازدی ــدف از ای ه
ــرق  مشــکات موجــود در توســعه شــبکه ب
ــا در آســتانه فصــل  ــوده اســت ت اســتان ب
گــرم، بــرق پایــداری بــرای شــهروندان 

شود. تامین 

مدیـر تعاون روسـتایی خراسـان رضـوی : خریـد تضمینی 
گنـدم توسـط شـبکه تعـاون روسـتایی در خراسـان رضوی 

آغاز شد.
روسـتایی  تعـاون  سـازمان  عمومـی  روابـط  بـه گـزارش 
تعـاون  مدیـر  مقـدم،  ناصـری  ،ایـرج  رضـوی  خراسـان 
روسـتایی خراسـان رضوی گفـت : با خریـد اولین محموله 
گنـدم مـازاد بـر نیـاز کشـاورزان در شهرسـتان سـرخس 
خریـد تضمینـی گنـدم توسـط شـبکه تعـاون روسـتایی با 
کشـاورزان گنـدم کار  از  تضمینـی  تـن گنـدم   20 خریـد 

سرخسی آغاز شد.
 ناصـری مقـدم بیان داشـت: قیمـت پایه خریـد تضمینی 
گنـدم در سـال زراعـی جـاری 25 هـزار ریـال بـرای هـر 
کیلوگـرم تعیین شـده که ایـن قیمت براسـاس پایه خرید 
بـا چهـار درصـد افـت مفیـد و یـک درصـد افـت غیرمفیـد 

است.
وی گفـت: خریـد تضمینـی گنـدم از کشـاورزان اسـتان  بر 

اسـاس  اسـتعام از سـامانه پهنـه بنـدی جهادکشـاورزی 
انجام می شـودو 52 مرکز خریددر سـطح اسـتان عملیات 

خرید گندم را انجام می دهند .
مدیـر تعـاون روسـتایی در ادامـه در خصـوص خریـد کلـزا 
نیـز گفـت :تـا کنـون ۴50 تـن دانـه ی روغنـی کلـزا نیـز 
توسـط سـه شهرسـتان خریـد شـده اسـت کـه عملیـات 
خریـد در سـطح اسـتات توسـط 16 مرکز خریـد انجام می 

گیرد.

لوله گذاری واجرای عملیات هدایت آبهای 
سطحی طالقانی جنوبی کرج 

بازدید معاون عمرانی استانداری خوزستان و 
مدیرعامل از پروژه های برق منطقه ای خوزستان

غاز خرید تضمینی گندم توسط شبکه 
 تعاون روستایی خراسان رضوی 

سودوکو شماره 1741

پاسخ سودوکو شماره 174۰

افقی
 1 - ناســپاس - بندر لهستان2 - 

کنجــد - بار درخت - جملگی3 - 

خانــه های ریز عکس - ابزارها، ادوات 

- رخــوت۴ - نوعی خواهر و برادر 

- مــكان، مرغ می رود، رختخواب - 

آوازی در دســتگاه شور5 - عر وارونه 

- کتابهای بزرگ، مســافرتها، سفرها 

- خرمــن گندم - همنشــین گنده، نام 

ســابق یزد6 - اثری از فالکنر - توپ 

چوگان، توپ بازی چوگان7 - ســال 

ترکی، ســال آذری - نشــانه جمع، بله 

شــیرازی، بله بی ادب - حس وارونه 

- الهه شــکار۸ - صفت بهشــت، باالیی 

- همه، آقای آلمانی، همه را شــامل 

شــود - خط كش مهندسی، چای 

خارجــی - کفل9 - قاضی - فرمانده 

بدن - فنجان - حشــره خونخوار10 - 

پایتخــت اتریش - قرار داد11 - عدد 

کار خــراب کن، عددی یک رقمی، عدد 

خیطــی - صــد و یازده - اثری از ایوان 

كلیمــا - تکرار حرف12 - رقت آور، 

فجیع، باعث تأســف و اندوه - دانه 

خوشبو، ســیاهدانه معطر - انصاف13 

- میان تهی، پوك - میمون انســان 

نمای آفریقا - بخشــنده1۴ - هدف 

تیــر اندازی - درندگان - كار و 

پیشــه15 - كتابی از ماكیاول نویســنده 

ایتالیایــی - خط مقدس بابل

عمودی 
1 - گرداگــرد لــب و دهان - فیلمی از 

ویلیــام وایلر2 - نــه موافق نه مخالف 

- عنکبوت زرد - شــادی و سرور3 - 

طاق ویران شــده عهد ساسانی، طاق 

ویران شــده - فرو رفتن - سقف 

فــرو ریخته، ره آورد زلزله۴ - ظاهر 

عمارت، روكار ســاختمان - سوپ 

وطنــی، غذای نذری، غذای ایرانی 

- یكــی از دو جنس، مذکر، جنس 

به ظاهــر قوی - جانور دریایی، ابر 

مرده5 - تندیس، پیکره - کفشــدوز 

- نفس خســته6 - رطوبت، رطوبت 

ناچیــز - دهــان - تیر انداز7 - كلمه 

پرسشــی، از كلمات استفهام - 

ســودای ناله، نفس بلند، از دل پر 

ســوز بر آید - قبیله وحشــی پرو - 

دیروز عرب۸ - اثری از استانســیاو 

لم - آشــغال9 - مار - راحت بدون 

ســر - رمق آخر - اندیشــه، همنشین 

برهمن10 - انابت، ســوره بدون بسم 

هللا - نوعــی بلیط - انکراالصوات11 

- زیر خاك پنهان كردن - ســتیزه 

کار - از ســازهای بادی12 - معلم 

اول، فیلســوف شــهیر یونانی - بله 

بیگانه، ســوره سی و ششم، از حروف 

مقطعه قران - آزاد و رها، افســار 

گســیخته - تخم گیاه13 - سازمان 

فضایی، ســازمان فضانوردی آمریکا - 

پیشــخدمت - نام کوچک آرمسترونگ 

در NBA1۴ - نااســتوار، مقابل استوار 

- از آالت هندســی، همنشــین پرگار - 

بــدون بدی15 - از بنادر نروژ - آب 

بینی

جدول شماره 1741

 پیام
 ایران

هفت زمین چمن مصنوعی در منطقه 16 تهران بهره برداری شد
آیین افتتاح هفت زمین چمن مصنوعی در منطقه 16 با حضور عضو شورای اسامی شهر، مدیران شهرداری و بازیکنان 
پیشکسوت سرخآبی های پایتخت برگزار شد. در این مراسم حجت نظری عضو شورای شهر تهران، پیمان پور نصر شهردار 
منطقه 16، امیر محسنی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری و تعدادی از بازیکنان اسبق سرخآبی های پایتخت از جمله بهنام 
ابوالقاسم، محمد نوازی، فرشاد پیوس، مرتضی فنونی زاده حضور داشتند.

آگهی حصر وراثت 
آقای حسـین حسـینی فرزند حبیب ا... دارای شناسـنامه 11 به شرح درخواست شماره 31.99 
مـورخ 99.2.27 توضیـح داده شـادروان حبیـب هللا حسـینی فرزند علی به شناسـنامه 2۸ در 

تاریخ 9۸.۸.3 در شـهر رفسـنجان فوت شـده و وراثت منحصر حین و فوت وی عبارتند از:
1_محمد حسینی فرزند حبیب ا... به شماره ملی 305191375۸تاریخ تولد1332.3.1  فرزند متوفی.
2_احمد حسینی فرزند حبیب ا... به شماره ملی 3051913669 تاریخ تولد1331.1.3 فرزند متوفی 

3_حسین حسینی فرزند حبیب ا... به شماره ملی 305192۴9۴6 تاریخ تولد 133۸.1.11 فرزند متوفی
۴_رضا حسینی فرزند حبیب ا... شماره ملی 30506۸3۸05 تاریخ تولد 13۴2.1.6فرزند متوفی

 5_فاطمه حسینی فرزند حبیب ا... شماره ملی 30506۴5۴31 تاریخ تولد 133۴.2.1 فرزند متوفی.
لـذا مراتـب یـک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا 
وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی می باشـد ظـرف مدت یـک ماه از نشـر آگهی به شـورای حل 
اختـاف تقدیـم دارد و گواهی صادر خواهد شـد و هر وصیت نامه جز رسـمی و سـری که بعـد از این مورد 

ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. م_الف ۴5۸۴ 
دفتر شورای حل اختالف شماره 11 صفاییه شهرستان رفسنجان_ مهدی رضاپور

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

در اجـرای مـواد مذكـور بدينوسـيله اماکی کـه برابر اراء هیاتهـای حل اختاف موضـوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی گلباف که 
ادامـه عملیـات ثبتـی آنهـا مطابـق قانـون مذكور تجویـز گردیده اسـت به ترتیب شـماره پـاک وبخش و 

محـل وقـوع ملک و مشـخصات مالـک واقع در بخـش 27 کرمان بشـرح نیل:
1- پـاک 6 فرعـی از 133-اصلـی بخـش 27کرمـان مالـک خانـم صدیقـه مهدی نـژاد فرزند حسـن به 
شـماره شناسـنامه 110 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 3۴0/22 متـر مربع 
واقـع در گلبـاف خیابـان اشـرفی اصفهانـی قطعـه شـماره 3 خریـداری از مالک رسـمی مهین دخـت وزیری
2- پـاک یـک فرعـی از 1962-اصلـی بخش 27 کرمان مالک آقای سـید ابوطالب افتخاری فرزند سـید 
حسـن بـه شـماره شناسـنامه 31۸0019۸0۸ صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 
555/30 متـر مربـع واقـع در گلبـاف خیابـان جمهوری ابتـدای خیابان مدنـی خریداری از مالک رسـمی 

فاطمـه بیگم میرتـاج الدینی گوکی
3- پـاک 2352 -اصلـی بخـش 27 کرمـان مالـک خانـم طبيـه قهرمانی فرزنـد غامعباس به شـماره 
شناسـنامه 5937 صادره از گلباف در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 375/56 متر مربع واقع در 
گلبـاف بلوار دسـتغيب روبروی مسـجد امام حسـن عسـکری)ع( خریـداری از مالک رسـمی فاطمه کمالی
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز اگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالكيت متقاضی اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت يك مـاه از 
تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايي تقديـم نماینـد. بديهي اسـت در صورت 
انقضـاي مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.م الف 2۴۸

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/3/10
تاريخ انتشار نوبت دوم : 99/3/25

محمد مقصودی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلباف

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم

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

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک 
قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق 
ــدارک  ــتناد م ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس ــاس گ ــور را براس ــون مذک قان

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــه شــرح آراء ذی ــده ب موجــود در پرون
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001010895 شــماره  رأی  1ـ 
ــد  ــور فرزن ــارف پ ــواد ع ــد ج ــم محم 1398114430001000623 آقای/خان
ــع  ــاحت 72 مترمرب ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــعدون در شش س
ــند  ــم. س ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 10363  اصل ــاک ش پ
صــادره در دفتر194صفحــه393 بــه موجــب ســند قطعــی شــماره22276 

)  6203 الــف  )م  مورخ1398/05/17دفترخانه40قــم. 
2- رأی شــماره 139860330001018636 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1398114430001001693 آقای/خانــم حمیــده غرویــان فرزنــد محمــد 
تقــی در ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 
ششــدانگ 157/50 مترمربــع پــاک شــماره 10586  اصلــی واقــع در بخش 
یــک ثبــت قــم. ســند قطعــی 84877مورخ78/12/24دفترخانه15قــم. )م 

ــف 6202 ( ال
3- رأی شــماره 139860330001018635 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430001001649 آقای/خانــم محســن غرویــان فرزنــد محمــد 
درســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 
ششــدانگ157/50 مترمربــع پــاک شــماره 10586  اصلــی واقــع در بخــش 
یــک ثبــت قــم. ســند قطعــی 84877مورخ78/12/24دفترخانه15قــم. )م 

ــف 6201 ( ال
4- رأی شــماره 139860330001016586 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1398114430001001292 آقای/خانــم احمــد بیــات فرزنــد حســینعلی 
ــاک  ــع پ ــاب ســاختمان بمســاحت 98/30 مترمرب ــک ب در ششــدانگ ی

ــه  ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــع در بخــش ی ــی واق شــماره 11232  اصل
ــی  ــند قطع ــب س ــه موج ــاران ب ــور فخ ــدر پ ــطه از حی ــع الواس ــادی م ع

)  6200 الــف  )م  دفترخانه105قــم.  شــماره111807مورخ1376/12/06 
پرونــده کاســه  بــه  5- رأی شــماره 139860330001002570 مربــوط 
1397114430001000787 آقای/خانــم محســن موحدیــان عطــار فرزنــد 
ــاحت  ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش ــار دان ــد در چه احم
ششــدانگ 111/39 مترمربــع پــاک شــماره 10873  اصلــی واقــع در 
بخــش یــک ثبــت قم. ســند رســمی بــه شــماره 87333مــورخ84/02/29 

دفترخانه2قــم. )م الــف 6143 (
6- رأی شــماره 139860330001002869 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــد  ــی فرزن ــنی زاده کرمان ــم زهرامحس 1397114430001000788 آقای/خان
ــاب ســاختمان بمســاحت  ــک ب ــگ مشــاع از ششــدانگ ی رضــا دردو دان
ششــدانگ 111/39 مترمربــع پــاک شــماره 10873  اصلــی واقــع در 
بخــش یــک ثبــت قم. ســند رســمی بــه شــماره 87333مــورخ84/02/29 

دفترخانه2قــم. )م الــف 6144 (
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر 
آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجه به 
عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 
مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد 
منطقــه یــک قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از 
تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه 
مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه 
توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه 

متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینده-پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول:   1399/02/24    تاریخ انتشار دوم:1399/03/10 

محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم   2893

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

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم تصرفــات 
ــور را براســاس  ــون مذک ــق قان ــان پرونده هــای تشــکیلی طب ــروزی متقاضی ــه مف مالکان
ــل  ــرح آراء ذی ــه ش ــده ب ــود در پرون ــدارک موج ــتناد م ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس گ

تاییــد نموده انــد. 
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002027957 شــماره  رأی   -1
ــمتی از  ــمعلی در قس ــد اس ــی فرزن ــد رمضان ــم  احم 1392114430002003802 آقای/خان
/ ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 105 مترمربــع پــاک 
شــماره 2304 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع 

الواســطه از احمــد شــریعتی ثبــت دفتر10صفحــه38  . )م الــف 6136 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002027150 شــماره  رأی   -2
ــی شــیر در قســمتی از  ــد عل ــروز رحیمــی فرزن ــم  به 1397114430002001507 آقای/خان
/ ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 120 مترمربــع پــاک 
شــماره 1970 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. . مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع 

الواســطه از احمــد قدســی ثبــت دفتــر 67صفحــه250. )م الــف 6137 (
3- رأی شــماره 13986330002024954 مربــوط به پرونده کاســه 139811443000200719 
آقای/خانــم  نجــف طریــز آبــادی فرزنــد علــی اکبــر در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه 
زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 98/76 مترمربــع پــاک شــماره 
ــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع  ــت ق ــع در بخــش دو ثب ــی واق 6/267فرعــی از2302 اصل

ــف 6138 ( ــر 427  . )م ال ــعریین ص 341دفت ــی اش ــطه از عل الواس
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002006846 شــماره  رأی   -4
ــه در  ــد نورال ــی فرزن ــادی فراهان ــر آب ــت هللا امی ــم  آی 1394114430002000497 آقای/خان
ــاحت 57/2  ــده بمس ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش قس
ــم.  ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ ــی واق ــی از1878 اصل ــماره 366فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
مبایعــه نامــه عادی/ســند رسمی/ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه ازمهــدی جعفــری 

محمدلــو خریــداری کــرده اســت  . )م الــف 6139 (

کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002029607 شــماره  رأی   -5
1397114430002002426 آقای/خانــم  قربانعلــی رحیمــی فرزنــد عبــاس در2 دانــگ 
مشــاع از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 145 مترمربــع 
پــاک شــماره 1702 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری 

مــع الواســطه از محمدرحیمــی ثبــت دفتر515صفحــه434  . )م الــف 6140 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002029606 شــماره  رأی   -6
1397114430002002425 آقای/خانــم  ســید مهــدی کافــی موســوی نجــف آبــادی 
فرزنــد ســید جمــال در 2دانــگ مشــاع از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث 
ــش دو  ــع در بخ ــی واق ــماره 1702 اصل ــاک ش ــع پ ــاحت 145 مترمرب ــده بمس ــا ش بن
ــت  ــی ثب ــد رحیم ــطه از محم ــع الواس ــداری م ــادی خری ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ثب

)  6141 الــف  )م   . دفتر515صفحــه434  
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002029605 شــماره  رأی   -7
1397114430002002424 آقای/خانــم  صــادق رحیمــی فرزنــد عبــاس در2دانــگ مشــاع 
از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 145 مترمربــع پــاک 
شــماره 1702 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع 

الواســطه از محمــد رحیمــی ثبــت دفتر515صفحــه434. )م الــف 6142 (
ــی و  ــر آگه ــس از نش ــت پ ــده اس ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی 
بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص 
ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف 
مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه 
توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه 

دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده -  پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 1399/02/24    تاریخ انتشار دوم: 1399/03/10
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک 
قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق 
ــدارک  ــتناد م ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس ــاس گ ــور را براس ــون مذک قان

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــه شــرح آراء ذی ــده ب موجــود در پرون
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001010895 شــماره  رأی  1ـ 
ــد  ــور فرزن ــارف پ ــواد ع ــد ج ــم محم 1398114430001000623 آقای/خان
ــع  ــاحت 72 مترمرب ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــعدون در شش س
ــند  ــم. س ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 10363  اصل ــاک ش پ
صــادره در دفتر194صفحــه393 بــه موجــب ســند قطعــی شــماره22276 

)  6203 الــف  )م  مورخ1398/05/17دفترخانه40قــم. 
2- رأی شــماره 139860330001018636 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1398114430001001693 آقای/خانــم حمیــده غرویــان فرزنــد محمــد 
تقــی در ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 
ششــدانگ 157/50 مترمربــع پــاک شــماره 10586  اصلــی واقــع در بخش 
یــک ثبــت قــم. ســند قطعــی 84877مورخ78/12/24دفترخانه15قــم. )م 

ــف 6202 ( ال
3- رأی شــماره 139860330001018635 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430001001649 آقای/خانــم محســن غرویــان فرزنــد محمــد 
درســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 
ششــدانگ157/50 مترمربــع پــاک شــماره 10586  اصلــی واقــع در بخــش 
یــک ثبــت قــم. ســند قطعــی 84877مورخ78/12/24دفترخانه15قــم. )م 

ــف 6201 ( ال
4- رأی شــماره 139860330001016586 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1398114430001001292 آقای/خانــم احمــد بیــات فرزنــد حســینعلی 
ــاک  ــع پ ــاب ســاختمان بمســاحت 98/30 مترمرب ــک ب در ششــدانگ ی

ــه  ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــع در بخــش ی ــی واق شــماره 11232  اصل
ــی  ــند قطع ــب س ــه موج ــاران ب ــور فخ ــدر پ ــطه از حی ــع الواس ــادی م ع

)  6200 الــف  )م  دفترخانه105قــم.  شــماره111807مورخ1376/12/06 
پرونــده کاســه  بــه  5- رأی شــماره 139860330001002570 مربــوط 
1397114430001000787 آقای/خانــم محســن موحدیــان عطــار فرزنــد 
ــاحت  ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش ــار دان ــد در چه احم
ششــدانگ 111/39 مترمربــع پــاک شــماره 10873  اصلــی واقــع در 
بخــش یــک ثبــت قم. ســند رســمی بــه شــماره 87333مــورخ84/02/29 

دفترخانه2قــم. )م الــف 6143 (
6- رأی شــماره 139860330001002869 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــد  ــی فرزن ــنی زاده کرمان ــم زهرامحس 1397114430001000788 آقای/خان
ــاب ســاختمان بمســاحت  ــک ب ــگ مشــاع از ششــدانگ ی رضــا دردو دان
ششــدانگ 111/39 مترمربــع پــاک شــماره 10873  اصلــی واقــع در 
بخــش یــک ثبــت قم. ســند رســمی بــه شــماره 87333مــورخ84/02/29 

دفترخانه2قــم. )م الــف 6144 (
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر 
آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجه به 
عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 
مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد 
منطقــه یــک قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از 
تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه 
مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه 
توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه 

متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینده-پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول:   1399/02/24    تاریخ انتشار دوم:1399/03/10 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و مشاعی 

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم تصرفــات 
ــور را براســاس  ــون مذک ــق قان ــان پرونده هــای تشــکیلی طب ــروزی متقاضی ــه مف مالکان
ــل  ــرح آراء ذی ــه ش ــده ب ــود در پرون ــدارک موج ــتناد م ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس گ

تاییــد نموده انــد. 
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002027957 شــماره  رأی   -1
ــمتی از  ــمعلی در قس ــد اس ــی فرزن ــد رمضان ــم  احم 1392114430002003802 آقای/خان
/ ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 105 مترمربــع پــاک 
شــماره 2304 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع 

الواســطه از احمــد شــریعتی ثبــت دفتر10صفحــه38  . )م الــف 6136 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002027150 شــماره  رأی   -2
ــی شــیر در قســمتی از  ــد عل ــروز رحیمــی فرزن ــم  به 1397114430002001507 آقای/خان
/ ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 120 مترمربــع پــاک 
شــماره 1970 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. . مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع 

الواســطه از احمــد قدســی ثبــت دفتــر 67صفحــه250. )م الــف 6137 (
3- رأی شــماره 13986330002024954 مربــوط به پرونده کاســه 139811443000200719 
آقای/خانــم  نجــف طریــز آبــادی فرزنــد علــی اکبــر در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه 
زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 98/76 مترمربــع پــاک شــماره 
ــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع  ــت ق ــع در بخــش دو ثب ــی واق 6/267فرعــی از2302 اصل

ــف 6138 ( ــر 427  . )م ال ــعریین ص 341دفت ــی اش ــطه از عل الواس
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002006846 شــماره  رأی   -4
ــه در  ــد نورال ــی فرزن ــادی فراهان ــر آب ــت هللا امی ــم  آی 1394114430002000497 آقای/خان
ــاحت 57/2  ــده بمس ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش قس
ــم.  ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ ــی واق ــی از1878 اصل ــماره 366فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
مبایعــه نامــه عادی/ســند رسمی/ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه ازمهــدی جعفــری 

محمدلــو خریــداری کــرده اســت  . )م الــف 6139 (

کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002029607 شــماره  رأی   -5
1397114430002002426 آقای/خانــم  قربانعلــی رحیمــی فرزنــد عبــاس در2 دانــگ 
مشــاع از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 145 مترمربــع 
پــاک شــماره 1702 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری 

مــع الواســطه از محمدرحیمــی ثبــت دفتر515صفحــه434  . )م الــف 6140 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002029606 شــماره  رأی   -6
1397114430002002425 آقای/خانــم  ســید مهــدی کافــی موســوی نجــف آبــادی 
فرزنــد ســید جمــال در 2دانــگ مشــاع از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث 
ــش دو  ــع در بخ ــی واق ــماره 1702 اصل ــاک ش ــع پ ــاحت 145 مترمرب ــده بمس ــا ش بن
ــت  ــی ثب ــد رحیم ــطه از محم ــع الواس ــداری م ــادی خری ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ثب

)  6141 الــف  )م   . دفتر515صفحــه434  
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002029605 شــماره  رأی   -7
1397114430002002424 آقای/خانــم  صــادق رحیمــی فرزنــد عبــاس در2دانــگ مشــاع 
از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 145 مترمربــع پــاک 
شــماره 1702 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع 

الواســطه از محمــد رحیمــی ثبــت دفتر515صفحــه434. )م الــف 6142 (
ــی و  ــر آگه ــس از نش ــت پ ــده اس ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی 
بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص 
ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف 
مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه 
توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه 

دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده -  پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 1399/02/24    تاریخ انتشار دوم: 1399/03/10
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این صفحه می خوانیم
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سال شانزدهم | شماره پیاپی 1741 |  شنبه 10 خرداد  1399

 پیام
ایران

شهرکی برای تکمیل زنجیره نفت

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه : احداث شهرک شیمی با جدیت دنبال می شود

اقدامـات  شـهرک صنعتـی شـیمی کـه 
کرمانشـاه  در  آن  احـداث  مقدماتـی 
کنـار  در  می توانـد  اسـت  شـده  انجـام 
پاالیشـگاه ها و پتروشـیمی های اسـتان 
تکمیل کننـده زنجیـره بهره بـرداری بهینـه 

از نفـت در غـرب کشـور باشـد.
شـرکت  مدیرعامـل  آنچـه  براسـاس 
اعـام  کرمانشـاه  صنعتـی  شـهرک های 
کـرده اسـت، شـهرک تخصصـی شـیمی 
ایـن اسـتان تـا پایـان امسـال بـه بهـره 

رسـید. خواهـد  بـرداری 
بـه گفتـه بیـژن کردسـتانی، این شـهرک 
مجموعـه  کنـار  در  جدیـد  صنعتـی 
احـداث  کرمانشـاه  آناهیتـا  پاالیشـگاه 

شـد. خواهـد 
وی اعـام کـرد: براسـاس برنامـه ریـزی 
صنعتـی  شـهرک  ایـن  شـده  انجـام 
صنعتـی  واحدهـای  ایجـاد  منظـور  بـه 

احـداث  شـیمی  و  نفـت  زیرشـاخه 
. د می شـو

مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتی 
اسـتان کرمانشـاه از پاالیشـگاه بـه عنوان 
فرصتـی بـرای رونق صنایع پایین دسـت 
بینـی  پیـش  اظهارداشـت:  و  بـرد  نـام 
می شـود کـه با حضـور بخـش خصوصی 
در این صنعت زمینه اشـتغال بسـیاری از 

افـراد فراهم شـود.
وجـود پاالیشـگاه کرمانشـاه و نفت شـهر 
و پاالیشـگاه در دسـت احـداث آناهیتـا 
در ایـن اسـتان از مهمتریـن ظرفیـت هـا 
بـرای توسـعه صنایـع وابسـته بـه نفـت 

محسـوب مـی شـود.

آناهیتا از خواب 14 ساله
 بیدار می شود

سـاخت پاالیشـگاه آناهیتا در سفر دولت 
نهـم بـه کرمانشـاه مطـرح شـد و پنجـم 
دی ۸5 بـه تصویـب هیات وزیـران وقت 
رسـید، اما این پروژه از آن روز تاکنون به 

یـک فنس کشـی محدود شـده اسـت.
بـا مشـارکت  بـود  ایـن پاالیشـگاه قـرار 
شـرکت هـای زیرمجموعـه وزارت تعاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی و وزارت نفـت بـه 
مرحلـه اجـرا در آیـد کـه شـرکت هـای 
اجـرای  از  تعـاون  وزارت  زیرمجموعـه 
تعهـدات خـود برای سـاخت آناهیتا سـر 

بـاز زدنـد.
در نهایـت اسـتاندار کرمانشـاه از حضـور 
پـروژه خبـر  ایـن  بخـش خصوصـی در 
داد و اعـام کـرد کـه عملیـات اجرایـی 
پاالیشـگاه آناهیتـا امسـال آغـاز خواهـد 

. شد
هوشـنگ بازونـد در ایـن رابطـه بـه ایرنا، 
شـرکت  سـهام  ایـن  از  پیـش  گفـت: 
پاالیشـگاه آناهیتـا کـه باتکلیـف بـود در 
اختیـار شـرکت هـای زیرمجموعـه وزارت 

تعـاون و وزارت نفـت بـود.
خصوصـی  شـرکت  یـک  افـزود:  وی 
67 درصـد سـهم ایـن پاالیشـگاه کـه در 
اختیـار شـرکت هـای زیرمجموعـه وزارت 

تعـاون بـود را خریـداری کرده اسـت و به 
زودی بـا همـکاری وزارت نفت و شـرکت 
پاالیـش و پخـش کار احداث پاالیشـگاه 

آناهیتـا را آغـاز خواهـد کـرد.
ایـن  مشـخصات  کرمانشـاه  اسـتاندار 
امـا  نکـرد  اعـام  را  خصوصـی  شـرکت 
گفت: شـرکت سـابقه خوبـی دارد و روند 
احـداث پاالیشـگاه را در سـال 99 آغـاز 

خواهـد کـرد.

کرمانشاه در انتظار
 پتروشیمی چهارم

در  بـزرگ  پتروشـیمی  سـه  وجـود 
صنعتـی  شـهرک  احـداث  کرمانشـاه 
شـیمی را از نظـر اقتصـادی توجیـه مـی 
کنـد، بـا ایـن حـال قرار اسـت کـه وزارت 
نفـت بـه زودی رونـد سـاخت چهارمیـن 
پتروشـیمی در کرمانشـاه را نیز آغاز کند.
بازونـد در ادامـه گفـت وگـو خود بـا ایرنا، 
صنعـت  در  قطـب  یـک  را  کرمانشـاه 
پتروشـیمی کشـور معرفـی کـرد و گفـت: 
اکنون سـه پتروشـیمی بزرگ با اشـتغال 
زایـی پنـج هـزار نفر در اسـتان کرمانشـاه 

مشـغول بـه فعالیـت هسـتند.
وی ادامـه داد: خوشـبختانه با تاش های 
زودی  بـه  صـورت گرفتـه  روزی  شـبانه 
چهـارم  پتروشـیمی  اجرایـی  عملیـات 
آغـاز  نفـت  وزارت  توسـط  آبـاد  اسـام 
می شـود کـه یـک تحـول چشـمگیر در 

ایـن صنعـت ایجـاد خواهـد کـرد.
اسـتاندار کرمانشـاه بـا بیـان اینکـه ایـن 
اجـرا  دولتـی  صـورت  بـه  پـروژه کامـاً 
هـزار   6 نفـت  وزارت  گفـت:  می شـود، 
پتروشـیمی  در  تومـان  میلیـارد   700 و 
اسـام آبادغرب سـرمایه گـذاری خواهـد 

کـرد.

احداث شهرک شیمی با جدیت 
دنبال می شود

اقتصـادی  امـور  هماهنگـی  معـاون 
اسـتاندار کرمانشـاه نیز با اشـاره به تاثیر 
شـهرک صنعتـی شـیمی در رونـد رونـق 
اقتصـادی اسـتان، اعام کرد که سـاخت 
ایـن شـهرک باجدیـت دنبـال می شـود.
هدایـت حاتمی در ایـن رابطه به خبرنگار 
ایرنـا، گفـت: تاکنـون چنـد شـرکت برای 

سـرمایه گذاری در شـهرک شیمی استان 
کرمانشـاه اعـام آمادگـی کـرده انـد کـه 
روند رسـیدگی به درخواسـت آنها در حال 

پیگیری اسـت.
وی تاکیـد کـرد:  تمـام ادارات مربوطـه و 
بانـک هـا بایـد در زمینـه تعییـن تکلیف 
داشـته  را  الزم  پیگیـری  شـهرک  ایـن 

باشـند.
اقتصـادی  امـور  هماهنگـی  معـاون 
اسـتاندار کرمانشـاه افزود: دسـتگاه های 
اجرایی اسـتان بایـد از تمام توان خود در 
راسـتای رفع موانـع تولید اسـتفاده کنند.
بـا  اینکـه کرمانشـاه  بیـان  بـا  حاتمـی 
معضـل بیـکاری روبـه رو اسـت، گفـت: 
یکـی از مهمترین راهکارهای اشـتغالزایی 
در اسـتان جذب سـرمایه گـذاری و رونق 

تولیـد اسـت.
و  شـهرک   21 دارای  اکنـون  کرمانشـاه 
ناحیـه صنعتـی دولتـی و یـک شـهرک 
شـرکت  چندیـن  اسـت کـه  خصوصـی 
را در خـود جـای مـی دهنـد. صنعتـی 

نـرخ بیـکاری ایـن اسـتان بـا 2 میلیـون 
نفر جمعیت در پایان سـال گذشـته 15.7 
درصـد از سـوی مرکـز آمـار ایـران اعـام 

است. شـده 
اسـتان  اشـتغال  جامـع  »سـند  طبـق 
اسـتان  ایـن  بیـکاری  نـرخ  کرمانشـاه« 
در سـال 9۸ بایـد سـه درصـد، در سـال 
یـک   1۴00 سـال  در  و  درصـد   2  ،99
درصـد کاهـش پیـدا کند تـا بـه میانگین 
کشـوری برسـد. کاهـش سـه درصـدی 
نـرخ بیـکاری در سـال 9۸ محقـق شـده 
امـا اکنون بایـد منتظر ادامـه این کاهش 
در پایـان امسـال و سـال آینـده باشـیم.
بنابـر اعـام اداره کل تعـاون، کار و رفـاه 
جمعیـت  اسـتان کرمانشـاه،  اجتماعـی 
آمـار  و  نفـر  هـزار   39۴ اسـتان  فعـال 
بیـکاران آن 132 هـزار نفر اسـت. نیمی از 
افـراد جویـای کار اسـتان  دانـش آموخته 

هسـتند. دانشـگاهی 
بـا  صنعتـی  واحـد   27 و  هـزار  اکنـون 
سـرمایه گـذاری 3۸ هـزار و ۴99 میلیارد 
ریـال در اسـتان وجود دارد کـه 30 هزار و 
2۸۴ نفـر در آنها مشـغول به کار هسـتند. 

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان خنــداب گفــت: برداشــت گل 
محمــدی در ســطح 100 هکتــار اراضــی زیــر کشــت ایــن محصول 

در خنــداب آغــاز شــد.
ــن  ــی می شــود 30 ت ــزود: پیش بین  رضاحســین اســماعیلی اف
گل محمــدی از ســطح زیــر کشــت ایــن محصــول در شهرســتان 

خنــداب برداشــت شــود.
وی، عمــر باغــات گل محمــدی شهرســتان خنــداب را 2 تــا ســه 
ســاله عنــوان کــرد و ادامــه داد: اوج گل دهــی ایــن گیــاه درچهــار 
تــا پنــج ســالگی اســت و پیش بینــی می شــود امســال حــدود 
۴00 کیلوگــرم گل محمــدی از هــر هکتــار ســطح زیــر کشــت آن 

برداشــت شــود.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان خنــداب گفــت: نبــود 
ــداب از  ــی گل محمــدی در شهرســتان خن ــع تبدیل ــازار و صنای ب
ــه مهمتریــن مشــکات کشــاورزان ایــن شهرســتان اســت  جمل
وراه انــدازی ایــن صنایــع عــاوه بــر تاثیــر مثبــت بــر بازار فــروش، 
در اشــتغال زایــی و افزایــش درآمــد اقتصــادی بــرای کشــاورزان 

ــی  دارد. ــز نقــش حیات شهرســتان نی
اســماعیلی از خســارت 10 تــا 15 درصــدی ســرمازدگی و تگــرگ 
ــت: 6  ــرداد و گف ــداب خب ــتان خن ــی شهرس ــوالت باغ در محص
ــات  ــار باغ ــزار و 500 هکت ــور و 6 ه ــاغ انگ ــار ب ــزار و 500 هکت ه
ــار  ــه چه ــود دارد ک ــتان وج ــن شهرس ــه دار در ای ــای دان میوه ه
مرحلــه ســرمازدگی و بــارش تگــرگ 320 میلیــارد ریال خســارت 

ــه ایــن باغــات وارد کــرد. ب
شهرســتان  امســال  مناســب  بارندگــی   داد:   ادامــه  وی 
ــه زدن جانبــی درختــان باغــات شــد کــه  ــداب موجــب  جوان خن
خســارت های وارده بــه محصــوالت باغــی را تــا حــدودی جبــران 

ــرد. ک
ــردن  ــتی ک ــداب داربس ــتان خن ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
باغــات انگــور را از برنامه هــای اولویــت دار جهــاد کشــاورزی ایــن 
شهرســتان عنــوان کــرد و گفــت: ۸0 هکتــار متقاضــی داربســتی 
ــه  ــت تســهیات ب ــرای دریاف ــتان ب ــن شهرس ــات ای ــردن باغ ک

ــده اند. ــی ش ــل معرف ــای عام بانک ه
اســماعیلی یــادآور شــد: 10 هــزار هکتــار از اراضــی زراعــی 
شهرســتان خنــداب زیــر کشــت گنــدم آبــی و دیــم و ســه هــزار 
هکتــار زیــر کشــت جــو قــرار داشــته و پیــش بینــی می شــود 20 
هــزار تــن محصــول گنــدم و 12 هــزار تــن جــو امســال از ســطح 

ایــن اراضــی برداشــت شــود.
تــن   500 و  هــزار  می شــود 12  پیش بینــی  داد:  ادامــه  وی 
محصــول گنــدم امســال به صــورت تضمینــی از کشــاورزان 
شهرســتان خنــداب خریــداری و در ســیلوهای ایــن شهرســتان 

ــود. ــره  ازی ش ذخی

تولیــد ملــی و حمایــت از کســب 
دهــه  یــک  حــدود  داخلــی  و کار 
و  جــدی  بــه صــورت  اســت کــه 
ــورد  ــال م ــعار س ــب ش ــی در قال حت
بنگاه هــای  از  و  اســت  تاکیــد 
ــی  ــوان یک ــه عن ــادی ب ــرد اقتص خ
از شــاهراه های تحقــق ایــن مهــم 

نبایــد غافــل مانــد.
انقــاب  از  پــس  ایــران  اقتصــاد 
شــدید  تحریم هــای  بــا  اســامی 
اســت  شــده  مواجــه  اقتصــادی 

گذشــته  دهــه  چهــار  طــی  و 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــادی ب ــاش زی ت
خودکفایــی اقتصــادی صــورت گرفتــه 
ــان  ــه اذعــان اقتصاددان  اســت امــا ب
صــورت  تاش هــای  رغــم  بــه 
گرفتــه در ایــن حــوزه، هنــوز تــا 
ــادی  ــی اقتص ــه خودکفای ــیدن ب رس
فاصلــه  مختلــف  بخش هــای  در 

اســت.
اقتصــادی  اســتقال  بــه  رســیدن 
ــوری  ــام جمه ــرای نظ ــدری ب ــه ق ب

مقــام  اســت کــه  مهــم  اســامی 
ســال  چنــد  در  رهبــری  معظــم 
را  ســال  شــعار  موضــوع  گذشــته 
ــادی  ــکوفایی اقتص ــد و ش روی تولی
ــق  ــه رون ــه البت ــد ک ــز کرده ان متمرک
دایــره  پــرگار  نقطــه  تولیــد ملــی 
رهایــی از تحریم هــا و خودکفایــی 

اســت. اقتصــادی 
ــرن 13 شمســی  ــن ســال از ق آخری
ــت و  ــام گرف ــد" ن ــش تولی ــز "جه نی
ــن  ــن ای ــری ضم ــم رهب ــام معظ مق
ــد: "جهــش  ــد کردن ــذاری، تاکی نام گ
تولیــد بایــد تغییــر محســوس در 

ــد." ــاد کن ــردم ایج ــی م زندگ
ایجــاد تغییــر محســوس در زندگــی 

ــر از  ــز میســر نیســت مگ ــردم  نی م
ــت از  ــد و حمای ــق تولی ــاهراه رون ش
کســب و کارهــای داخلــی کــه منجــر 
ــکوفایی  ــت، ش ــدات باکیفی ــه تولی ب
ــد  ــاه خواه ــش رف اقتصــادی و افزای
ایــن میــان بنگاه هــای  شــد و در 
خــرد اقتصــادی و کســب و کارهــای 
محلــی بــه عنــوان بخــش از زنجیــره 
نقــش  توزیــع  و  تامیــن  تولیــد، 
تولیــد  فراینــد جهــش  در  مهمــی 
و رســیدن کاال بــه دســت مصــرف 
کننــده دارنــد و هــر چــه ایــن شــبکه 
ــد  ــق تولی ــه رون ــد ب ــر باش نظام مندت

ــرد. ــد ک ــتری خواه ــک بیش کم

جهش تولید از بستر اقتصاد خرد طبیعت و کشتزارهای خنج فارس 
جوالنگاه ملخ های گرسنه

ملخ هـای صحرایـی گرسـنه از آسـمان و زمیـن بـه شهرسـتان خنـج هجـوم آورده و 
کمـاکان عرصه هـای منابـع طبیعـی ایـن منطقه از اسـتان فـارس و اراضی کشـاورزی 
آن جوالنـگاه ایـن آفـت مهاجم اسـت.هجوم گسـترده ملخ هـای صحرا کـه از روزهای 
گذشـته بـه مناطـق مختلـف شهرسـتان خنـج آغـاز شـده همچنـان ادامـه دارد و این 

شهرسـتان بطـور مـداوم و مسـتمر پذیـرای این میهمانـان ناخوانده اسـت.
هرچنـد کـه ادارات مربوطـه بـا مدیریت جهاد کشـاورزی خنج و با همکاری کشـاورزان 
و باغـداران ایـن منطقـه بـا سـم پاشـی سـد راه آنـان شـده  و تاکنـون هجـوم دسـته 
جـات مختلـف را کنتـرل و ایـن آفـات را نابـود کرده انـد اما بطور مسـتمر دسـته های 
جدیـدی بـه ایـن شهرسـتان هجـوم می آورند.دسـته های جدیـد ملـخ صحرایـی در 
روزهـای اخیـر بـه باغات ،نخلسـتانها و مـزارع جالیز این منطقـه نیز هجـوم آورده اند.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج روز جمعـه در گفت و گـو با خبرنـگار ایرنا در 
ایـن بـاره گفـت: ملـخ هـای تـازه بالغ شـده میل زیـادی به تغذیـه دارند بگونـه ای که 

ایـن ملخ هـا تـا دوبرابـر وزن خـود در روز تغذیـه مـی کنند.
بسـتان اسـامی بـا بیان اینکه ایـن گونه ملخ بـرای مزارع و طبیعت بسـیار خطرناک 
اسـت،افزود: هـر ملـخ نوبالـغ از ایـن نوع 2 گـرم وزن دارد و در حال حاضر نیز آسـمان 

و زمیـن شهرسـتان خنـج در اختیار این آفت و جوالنگاه ملخ شـده اسـت.

زنجان

کرمان

مجوز نخستین مجتمع گردشگری معدنی کشور در زنجان صادر شد

امتحانات نهایی دانش آموزان پایه دوازدهم 
استان کرمان در ۲۸۰ حوزه برگزار می شود

مجتمــع  نخســتین  مجــوز   
ــور در  ــی کش ــگری معدن گردش
اســتان زنجــان صــادر شــده 
آینــده  روزهــای  در  و  اســت 
ــدان و  ــرای عاقه من ــوران پذی ــرب و روی انگ ــدن س مع

شــد. خواهــد  بازدیدکننــدگان 
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
ــگاران  ــه خبرن ــاره ب ــن ب اســتان زنجــان روز جمعــه در ای
ــدی در صنعــت  ــه جدی ــی مقول گفــت: گردشــگری معدن
گردشــگری اســت و ایجــاد ایــن گردشــگری در اقتصــاد 
تاثیــر به ســزایی خواهــد داشــت و باعــث افزایــش 

ــود. ــتان می ش ــن اس ــگران در ای ــدگاری گردش مان
امیــر ارجمنــد افــزود: معــدن انگــوران جــزو معــدود 

معــادن فعــال کشــور اســت کــه صنعــت گردشــگری را در 
ــرار داده اســت. ــود ق ــای خ ــه ه برنام

وی اظهــار داشــت: از جملــه مــواردی کــه جذابیــت خاصی 
ــاز و زیرزمینــی،  ــرای مــردم دارد، مشــاهده معــادن روب ب
روش هــای اکتشــاف و اســتخراج آنهــا، تونــل زیرزمینــی، 
معــدن تراورتــن، ماشــین آالت مــورد اســتفاده بــرای 
ــا و ســنگ ها  ــواع کانی ه ــادن، مشــاهده ان اســتخراج مع

ــت. ــر اس ــی و جواه ــنگ های قیمت ــژه س به وی
ــدن  ــی در مع ــه گردشــگری معدن ــان اینک ــا بی ــد ب ارجمن
انگــوران زنجــان کــه بــه عنــوان بزرگتریــن معــدن 
ــر  ــه مطــرح اســت، از طــرف وزی ســرب و روی خاورمیان
میــراث فرهنگــی نیــز مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه 
اســت، گفــت: معــدن ســرب و روی انگــوران واحدهــای 

اقامتــی را در داخــل ایــن مجموعــه بــرای اســکان تورهای 
ــت. ــرده اس ــگریآماده ک گردش

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
اســتان زنجــان بــا توجــه بــه بکــر بــودن کشــور از لحــاظ 
ــده و  ــت زن ــای جــذاب طبیع ــی و پدیده ه ــراث طبیع می
غیرزنــده، شناســایی و بهــا دادن بــه معــادن بــه  واســطه 
ــکاری  ــوع معدن ــی و تن ــیار طوالن ــینه بس ــتن پیش داش
ــت  ــگری در جه ــرای گردش ــب ب ــیار مناس ــی بس فرصت
ــرداری  ــار بهره ب ــادی در کن ــعه اقتص ــتغال زایی و توس اش

ــادن اســت. از مع
ــهر  ــری ش ــوران در 130 کیلومت ــرب و روی انگ ــدن س مع

ــرار دارد. ــان ق زنج
فعالیت این معدن به سال 1301 بر می گردد.

رئیــس اداره ســنجش و 
پایــش کیفیت آموزشــی 
و  آمــوزش  اداره کل 
ــان  ــرورش اســتان کرم پ
بــا بیــان اینکــه امتحانــات نهایــی دانش آمــوزان پایــه 
دوازدهــم ایــن اســتان در 2۸0 حــوزه برگــزار می شــود، 
گفــت: حــوزه هــای امتحانــی ایــن اســتان در پایــه دوازدهم 
از نظــر تعــداد و روز برگــزاری آزمــون 2 برابــر ســال گذشــته 

ــت. اس
بــه گــزارش اداره اطــاع رســانی و روابــط عمومــی آمــوزش 
ــت و  ــفیعی در گف ــین ش ــان، حس ــتان کرم ــرورش اس و پ

گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا بیــان ایــن کــه امتحانــات نهایــی 
ــی ســال گذشــته در  ــوزان کرمان ــش آم ــم دان ــه دوازده پای
21۸ حــوزه امتحانــی برگــزار شــد، افــزود: ســال قبــل دانش 
آمــوزان رشــته هــای مختلــف در یــک روز آزمــون مــی دادند 
ــک  ــه تفکی ــوزان ب ــش آم ــاری دان ــال ج ــه س ــی ک در حال

رشــته هــا آزمــون مــی دهنــد.
ــا توجــه بــه شــیوع ویــروس  وی اظهــار داشــت: امســال ب
کرونــا روزهــای برگــزاری آزمــون بیشــتر شــده و امتحانــات 
ــی  ــزار م ــف برگ ــای مختل ــاوت در روزه ــای متف ــته ه رش

شــود.
رئیــس اداره ســنجش و پایــش کیفیــت آموزشــی اداره کل 

آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان بــا بیــان ایــن کــه حــدود 
ــن اســتان  ــم در ای ــه دوازده ــوز در پای ــش آم ــزار دان 27 ه
مشــغول بــه تحصیــل هســتند، گفــت: بــا توجــه بــه پروتکل 
بهداشــتی و ســتاد امتحانــات اســتان، تمام تصمیمــات الزم 
بــرای برگــزاری امتحانــات بــه صــورت حضــوری اخــذ و برای 

اجــرا بــه شهرســتان هــا اعــام شــده اســت.
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــای امتحان ــوزه ه ــرد: ح ــح ک وی تصری
ــات  ــده مقدم ــاغ ش ــدارس اب ــه م ــا ب ــه قب ــه ای ک بودج
بهداشــتی الزم بــرای برگــزاری آزمــون را تهیــه و اجــرا مــی 

ــد. کنن
ــور  ــرای حض ــا ب ــواده ه ــه خان ــن ک ــان ای ــا بی ــفیعی ب ش
فرزندانشــان در حــوزه هــای امتحانــی دغدغــه ای نداشــته 
باشــند، تاکیــد کــرد: موازیــن و پروتــکل هــای بهداشــتی بــه 

منظــور برگــزاری آزمــون رعایــت مــی شــود.
ــا بیــان ایــن کــه ماســک و دســتکش بــرای دانــش  وی ب
آموزانــی کــه بــدون وســایل ایمنــی وارد حــوزه امتحانــی می  
شــود در نظــر گرفتــه شــده اســت از خانــواده هــا خواســت 

فرزندانشــان را بــا ماســک و دســتکش راهــی مدرســه کنند.
ــی اداره   ــت آموزش ــش کیفی ــنجش و پای ــس اداره س رئی
ــوزان  ــش آم ــان از دان ــتان کرم ــرورش اس ــوزش و پ کل آم
نیــز خواســت ضمــن همــراه داشــتن 2 خــودکار شــخصی از 
آوردن گوشــی تلفــن همــراه بــه حــوزه امتحانــی خــودداری 
ــل گوشــی  ــداری و تحوی ــد.وی ادامــه داد: گرفتــن، نگه کنن
ــد  ــی توان ــه م ــای مدرس ــوز توســط اولی ــش آم ــراه دان هم

موجــب انتقــال ویــروس و مشــکل ســاز شــود.
ــا  ــن ب ــوز از طرفی ــش آم ــر دان ــی ه ــت: صندل شــفیعی گف
صندلــی بعــدی یــک متــر و هشــتاد ســانتی متــر تــا 2 متر 
ــل از ورود  ــی هــر روز قب ــه دارد و حــوزه هــای امتحان فاصل
دانــش آمــوزان و بعــد از خــروج آنهــا ضدعفونــی مــی شــود 
و هــر دانــش آمــوزان بــرای تمــام امتحانــات خــود روی یک 

صندلــی مــی نشــیند.
ــی  ــد بدن ــرای بازدی ــی ب ــای امتحان ــوزه ه ــزود: ح وی اف
ــل  ــداری دســتگاه موبای ــز در حــال خری ــوزان نی ــش آم دان

ــتند. ــاب هس ــاب و فلزی ی

کشاورزان کلزاکار 
نیازمند حمایت

یکی از کشـاورزان شهرسـتان سلسله که 

 2 مزرعـه  در  کلـزا  کاشـت  بـه  اقـدام 

هکتـاری خـود کـرده اسـت در ایـن باره 

و  داشـت  کاشـت،  در  گفـت: سـهولت 

برداشـت و سـوددهی مناسـب از جملـه 

عواملـی اسـت کـه موجـب روی آوردن 

کشـاورزان کلزا کار شهرسـتان به کشـت 

این محصول شده است.

اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  مروتـی  محسـن 

کشـت کلزا کشـتی باصرفه اسـت که به 

آبیـاری کمتری نیـاز دارد و قیمت خرید 

ایـن محصول نیـز 2 برابر محصول گندم 

اسـت، افـزود: البتـه در 2 سـال گذشـته 

طلـب  نکـردن  پرداخـت  موقـع  بـه 

کشـاورزان و باال بودن هزینه های تولید 

باعث شـده کـه کشـاورزانی که کلـزا می 

محصـول  ایـن  کاشـت  از  کاشـتند 

اسـتراتژیک منصرف شـوند امـا با توجه 

بـه رفع موانع موجود امسـال کشـاورزان 

بیشـتری اقدام به کاشـت محصول کلزا 

در مزارع خود کرده اند.

ایـن کشـاورز کلـزا کار با اشـاره بـه اینکه 

کلیـه نهـاده هـای کشـاورزی مـورد نیاز 

این محصـول را به صورت آزاد خریداری 

مـی کننـد، بیـان کـرد: قطعـا دادن کـود 

یارانـه ای و سـموم مورد نیاز کشـاورزان 

بـه قیمـت کمتـر و بـه موقـع پرداخـت 

کـردن طلـب باعـث ترغیـب کشـاورزان 

بیشـتری به سـمت تولید این محصول 

استراتژیک و با صرفه خواهد شد.

مروتـی افـزود: ضمـن آنکه دولـت قرار 

بـود تسـهیات باعوضـی را در اختیـار 

کشـاورزان کلـزاکار قـرار دهـد کـه هنـوز 

ایـن امـر تحقـق نیافته و قطعـا حمایت 

تسـهیات  ایـن  پرداخـت  و  دولـت 

باعـوض مـی توانـد نقـش مهمـی در 

افزایـش تولیـد ایـن محصـول داشـته 

باشد.

برداشت گل محمدی  لرستان
از گلستان های خنداب 

آغاز شد گزارش

ریزش آوار در تبریز یک مصدوم برجای گذاشت
یزش آوار ساختمان در حال احداثی در خیابان رضانژاد تبریز، یک مصدوم بر جا گذاشت.

با گزارش ریزش آوار ساختمان در حال احداثی در خیابان رضا نژاد و مصدومیت یک کارگر ساختمانی در ظهر روز جمعه، آتش 
نشانان به محل حادثه اعزام شده و عملیات امداد رسانی را آغاز کردند.

این حادثه بر اثر ریزش دیوار بلوکی رخ داد و منجر به مصدوم شدن کارگر 69 ساله از ناحیه پای راست شد.
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»دیوید اتنبرو« مستندساز و تاریخ دان 
مشهور بریتانیایی که بیشتر برای اجرای 

مستندهایی همچون »سیاره زمین« و »سیاره  
آبی« شناخته می شود، کتاب جدید خود را با 

عنوان »یک زندگی بر روی سیاره ما« پاییز امسال منتشر می کند.

دو فیلم »قتل عمد« و 

»کشتارگاه« پروانه نمایش گرفتند.
یک نقاشی 6000 متری به احترام قربانیان 
ویروس »کووید ـ 19« و کادر پزشکی که با 
حضور در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا 

جان خود را به خطر می اندازند در یکی از پارکینگ های شهر نیویورک 
خلق شد.

- یه مرد رو میشه 100 بار خر کرد، شمردم 
که میگم ها!

- اون هایی که خر کردی مرد نبودند...!

همیشه پای یک زن در میان است

فیلمکتابهنر دیالوگ

مغنی وقت آن آمد که بنوازی رباب
صبوحست ای بت ساقی بده شراب
اگر مردم بشوئیدم به آب چشم جام

وگر دورم بخوانیدم به آواز رباب
فلک در خون جانم رفت و ما در خون دل

می لعل آب کارم برد و ما در کار آب
مرا بر قول مطرب گوش و مطرب در سماع

من از بادام ساقی مست و ساقی مست خواب
چو هندو زلف دود آسای او آتش نشین

چو طوطی لعل شکر خای او شیرین جواب
دل از چشمم به فریادست و چشم از دست دل

که هم پر عقابست آفتاب جان عقاب
کبابم از دل پرخون بود وقت صبوح

که مست عشق را نبود برون از دل کباب
سر کویت ز آب چشم مهجوران فرات

سرانگشتت به خون جان مشتاقان خضاب
دلم چون مار مپیچد ز مهرم سرمپیچ

رخت چون ماه می تابد ز خواجو رخ متاب

خواجوی کرمانی 

تورازخویشجدامیکنند

درداینجاست...

هوشنگابتهاج

عکس نوشت

عکس: 
صدرا باقری

ی زاده
ت نوشیروان کیهان
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اگر شاه اشکاني ايران به اندرز 
امپراتور چين باستان توجه كرده 

بود ...
»ليـو بانـگ« كـه به نـام »گائـو زو« امپراتـور چين 
شـده بـود در مـاه مـي سـال 19۸ پيـش از ميـاد 
ايـران را بـه اتحاد با چين دعوت كـرد. »گائو زو« در 
نامه خود كه به اردوان سـوم ـ چهارمين شـاه ايران 
از دودمـان اشـكاني تسـليم شـد پيش بينـي كرده 
بـود كه اگـر هم دولـت آنتيوكوس سـوم در انتاكيه 
)از جانشـينان اسـكندر( از ميـان بـرود جايـش را 
دولـت ديگـري از غـرب )روميـان( خواهنـد گرفـت 
و شـرق را آسـوده نخواهنـد گـذارد ]مگر ايـن كه در 

برابـر خطر مشـترک متحد شـود.[.
     اردوان كـه سـخت درگيـر جنـگ بـا آنتوكـوس 
سـوم بـود بـه واقعيتـي كـه گائـو زو در نامـه اش 
نوشـته بود توجه نكرد و مناسـبات ايران و چين در 

همـان سـطح سـابق باقـي ماند.
  در آن زمـان آنتيوكـوس سـوم كـه مـردي جـاه 
طلـب بود دسـت بـه جهانگشـايي و توسـعه قلمرو 
زده بـود بـه گونـه اي كـه دو دولـت محلـي واقع در 
آناتولـي از روميان اسـتمداد كرده بودنـد كه خود در 
صـدد تصـرف يونـان و مقدونيه ]و همسـايه شـدن 
بي واسـطه بـا ايران[ برآمـده بودند و اين اسـتمداد 
بهانـه خوبـي بـه دسـت روميـان تـازه بـه قـدرت 

رسـيده داد كـه متوجه شـرق شـوند.
 گائـو زو موسـس دودمـان »هـان« در چيـن كه بر 
جـاي دودمـان شـين )چين( نشسـته بود از سـال 
202 تـا سـال 195 پيـش از ميـاد امپراتـور چيـن 
بـود و يكـم جـون ايـن سـال )2 هـزار و 201 سـال 
پيـش( درگذشـت. »تاريـخ« او را مـردي بـا تدبير 
و دورانديـش مـورد قضـاوت قـرارداده اسـت. اگـر 
اردوان سـوم بـه نامـه گائـو زو توجه كرده بود شـايد 

درگيـري ۸00 سـاله ايـران و روم صورت نمي گرفت.

زادروز نويسنده »نامه ها«
لوئـی  ژان   Jean-Louis Guez de Balzac
بالـزاک نویسـنده فرانسـوی 31 ماه مـی 1597 به 
دنيـا آمـد و 57 سـال عمـر کـرد. وی در نوشـته 
هایـش روش Epistolary Essay را بـکار بـرده، 
نامـه ای را مطـرح و بر محتوای آن »نظر« نوشـته 
و هـر نامـه مسـئله ای را بیـان کرده اسـت. بالزاک 
)بـا ُاُنـره دو بالـزاک اشـتباه نشـود کـه دو قـرن 
پـس از او و در 1799 بـه دنیـا آمـد( در نثرنـگاری 
فرانسـه رفـورم ایجـاد کـرد. وی که از یـک خانواده 
توانگـر بـود قبا فنون سـخنرانی تحصیل و درهلند 
و ایتالیـا مطالعـه کـرده بـود. او مـی خواسـت کـه 
وارد کار دولتـی شـود امـا ریشـلیو نخسـت وزیـر 
وقـت بـه وی راه نـداد و لـذا، بالزاک راه نوشـتن را 
انتخـاب کـرد. کتـاب های معـروف او »نامـه ها«، 

»شـاهزاده« و »سـقراط ...« هسـتند.
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رمـان وقتـی نیچـه گریسـت اثـر دکتـر ارویـن د. یالـوم اسـتاد 
روان پزشـکی دانشـگاه اسـتنفورد، گـروه درمانگـر و روان درمانگر 
اگزیستانسـیال اسـت. اروین یالوم در خال این رمان آموزشـی 
بـه توصیـف درمان هـای رایج برای وسـواس فکری کـه در هر دو 
شـخصیت اصلـی رمـان به نوعـی گرفتار آن هسـتند می پـردازد. 
رابطـه  و  اگزیستانسـیال  روان درمانـی  روش  نهایـت  در  ولـی 
پزشـک – بیمـار اسـت که کتـاب بیش از هر چیـز در پی معرفی 

است. آن 
تئـودور روزاک، نویسـنده کتـاب کورسـو دربـاره یالـوم و رمـان او 
می نویسـد: »وقتـی نیچـه گریسـت پـس از جـاد عشـق گامـی 
رو بـه جلـو بـرای اروین یالوم محسـوب می شـود. او افـکار ژرف 
انسـانی را در لفافـه داسـتانی بی نظیـر بیـان می کنـد. بیـش از 

ایـن چـه می تـوان خواسـت؟«
دربـاره رمـان وقتـی نیچـه گریسـت بسـیار نوشـته اند. بوسـتون 
گلـوب می نویسـد: »ایـن کتـاب، تحقیقـی موشـکافانه و رمانـی 
هوشـمندانه و سرشـار از تخیـل اسـت.« جهـان کتاب واشـنگتن 
در  شـگفتی  معتبـر!  و  نیرومنـد  »کتابـی  می نویسـد:  پسـت 

لحظـه ای جادویـی و تکان دهنـده نهفتـه اسـت.«
پشت جلد کتاب آمده است:

خیـال،  و  واقعیـت  از  اسـت  آمیـزه ای  نیچـه گریسـت  وقتـی 
اراده در ویـن خردگـرای سـده ی  از عشـق، تقدیـر و  جلـوه ای 
فردریـش  روانـکاوی.  دانـش  تولـد  آسـتانه ی  در  و  نوزدهـم 
نیچـه بزرگ تریـن فیلسـوف اروپـا، یـوزف برویـر از پایه گـذاران 
زیگمونـد  نـام  بـه  جوانـی  پزشـکی  دانشـجوی  و  روان کاوی 
فرویـد، همـه اجزایـی هسـتند که در سـاختار رمـان در هم تنیده 
می شـوند تـا حماسـه ی فراموش نشـدنی رابطـه ی خیالی میان 

بیافریننـد. را  اسـتثنایی  درمانگـری  و  خارق العـاده  بیمـاری 
در میـان کتاب هـای یالـوم کتـاب مـن شـدن زندگی نامـه اروین 
د. یالـوم بـه قلم خودش اسـت. در واقع این کتـاب اتوبیوگرافی 
اسـت. یالـوم کـه درمانگـر حرفـه ای اسـت و همیشـه زندگـی 
دیگـران را واکاوی می کنـد، در ایـن کتـاب شـخصیت خـودش 
بـا  را  زندگـی اش  و عمیق تریـن جنبه هـای  واکاوی می کنـد  را 

مخاطـب بـه اشـتراک می گـذارد.
رمـان بـا یـک نامه از طرف لوسـالومه بـه یوزف برویر – پزشـک 
برجسـته اتریشـی – آغاز می شـود. نامه ای که در قسـمتی از آن 
نوشـته شـده اسـت: »آینـده ی فلسـفه آلمـان در خطـر اسـت.« 
لوسـالومه بـا ارسـال ایـن نامـه و جلـب توجـه دکتـر برویـر بـا 
او دیـدار می کنـد تـا در مـورد پروفسـور نیچـه و آینـده فلسـفه 
آلمـان صحبـت کنـد. آینـده ای کـه بـه دلیـل بیمـاری نیچـه در 

اسـت. خطر 
لوسـالومه کـه خـود را به نوعی مسـئول بیماری نیچـه می داند از 
دکتـر برویـر درخواسـت دارد کـه درمان نیچه را قبول کند. جسـم 
و ذهـن نیچـه بیمـار اسـت و لوسـالومه عقیـده دارد کـه نیچـه 
بیـش از هـر چیـز به ناامیدی شـدید دچار شـده اسـت و ممکن 

اسـت در آینـده ای نزدیک خودکشـی کند.
دکتـر برویـر کـه در زندگـی خود بـا چالش های مختلفـی روبه رو 
اسـت بـرای جبـران صدمـه ای کـه یـک زن زیبـا بـه زندگـی اش 
وارد کـرده اسـت بـه ونیـز آمـده اسـت امـا در ونیـز هـم دوبـاره 
گرفتار لوسـالومه زیبا شـده که از او درخواسـت کمک دارد. البته 
برویـر می دانـد کـه درمـان ناامیـدی از تخصص های او نیسـت و 

بعیـد بـه نظـر می رسـد کـه بتوانـد کمکی بـه نیچـه بکند.
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