
مقابله ایران با کرونا الگوی 
موفق جهانی است

اگر  راه اندازی کارتان بیش از ۳ روز طول کشید شکایت کنید

وزیر بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی گفت: 
امـروز دنیـا شـیوه ایـران در مبـارزه بـا کرونـا را 
بـه عنوان یـک الگوی موفـق مورد اسـتناد قرار 
می دهد.سـعید نمکـی روز شـنبه در حاشـیه 
دیدار با تولیت آسـتان قدس رضوی در مشـهد 
بـه خبرنـگاران گفـت: ایـران در مبـارزه بـا کرونا 
بـه رغـم همـه سـختی ها و تنگناها در شـرایط 
تحریم و محدودیت های اقتصادی و تجهیزاتی 
یکـی از پیشـتازان مبـارزه با کرونا اسـت و این 
همـه بـا وجـود مظلومیت هـای روزهـای اول 
بـه دسـت آمـد، زمانـی کـه همـه جا با سـخن 
پراکنـی به دنبـال تضعیف حرکـت همکارانمان 
روبـرو بودیـم.وی افزود: به لطـف خدا و همت 
شـبانه روزی همه همکارانمان در بخش درمان 
در اقصـی نقـاط کشـور و سـایر بخش هـا از 
جمله نیروهای مسـلح، شـبکه های مردم نهاد، 
سـایر گروه هـای مردمـی و بـا حمایت های بی 
دریـغ مقـام معظـم رهبـری و همراهی هـای 
رییـس جمهوری و هیات دولـت امروز یکی از 

مطلوب تریـن اوضـاع را در منطقـه داریـم.
وزیـر بهداشـت ادامـه داد: توانسـتیم بیمـاری 
را در بسـیاری از اسـتان ها مدیریـت و کنتـرل 
کـرده و بـه سـطح مهـار برسـانیم هرچنـد در 
برخـی اسـتان ها خیزهـای جدیـد داریـم امـا 
همـکاران بـه شـدت مراقب هسـتند.وی گفت: 
اگـر همدلـی و وفاق ملی کنونـی در کنار رعایت 
اصول بهداشـتی توسـط مـردم ادامه پیـدا کند 
امیدواریـم ۲ مـاه دیگـر ماه هـای بـه نسـبت 
آرامی داشـته باشـیم، گرچه ویروس ناشناخته 
اسـت و کسـی از فـردای آن خبر نـدارد اما باید 
در برابـر چنیـن ویروسـی شـیوه های مدیریتی 
منعطـف طراحـی کنیـم که ایـن اقـدام صورت 
گرفتـه اسـت.نمکی افـزود: اکنـون در سراسـر 
کشـور نـه کمبود تخـت داریم و نه نگـران نحوه 
مدیریـت همـکاران هسـتیم امـروز به نسـبت 
روزهـای قبـل مسـلط تـر بـوده و پروتکل های 
درمانـی بسـیار پیشـرفته تری را بـرای درمـان 

بیمـاران کوویـد ۱۹ تهیـه کرده ایـم.

کـرد:  اعـام  دارایـی  و  اقتصـادی  امـور  وزیـر 
فعـال  هـر  کسـب وکار  مجـوز  فرآینـد صـدور  اگـر 
کشـید،  طـول  روز  سـه  از  بیـش  اقتصـادی، 
سـرمایه گذاران اقتصـادی بایـد بـه سـامانه شـماره 
واحـد  پنجـره  روز)شـنبه(  شـکایت کننـد.   ۱۸۶۶
فیزیکـی شـروع کسـب وکار بـا حضـور وزیـر امـور 
بازرگانـی،  اتـاق  محـل  در  دارایـی  و  اقتصـادی 
صنایـع و معـادن و کشـاورزی تهـران برگـزار شـد. 
فرهـاد دژپسـند در ایـن مراسـم اظهار کـرد: امروز 
بـا افتتـاح پنجره واحد فیزیکی شـروع کسـب وکار 
و  نقـش  دامنـه،  توسـعه  آغـاز  سـر  مبـارک  روز 
سـهم فعالیـت بخـش خصوصـی در اقتصاد کشـور 
اسـت، البتـه هنـوز کار مـا تمام نشـده اسـت و در 
آینـده نزدیـک، پنجـره واحـد الکترونیکـی شـروع 
کسـب وکار نیـز افتتـاح خواهد شـد. وی ادامه داد: 
از ایـن پـس اگـر فرآینـد صـدور مجوز کسـب وکار 
طـول  روز  سـه  از  بیـش  اقتصـادی،  فعـال  هـر 
بـه سـامانه شـماره ۱۸۶۶ شـکایت  بایـد  کشـید، 
کنـد و مـا موظـف بـه پیگیـری آن هسـتیم و پای 
ایـن کار ایسـتاده ایم.در ادامـه وزیر اقتصـاد، گفت: 
بیـش از یـک دهـه اسـت که مقـام معظـم رهبری 
عناویـن اقتصـادی بویـژه در حـوزه رونـق و جهش 

تولیـد را بـرای شـعار سـال برمی گزیننـد، با تاش 
مضاعـف بخش هـای دسـت انـدر کار بهبـود فضای 
کسـب وکار در کشـور، حیـات اقتصادی ایـران باید 
در مسـیری قـرار گیـرد کـه فعـاالن اقتصـادی بـا 
را  تولیـدی خـود  فعالیت هـای  دغدغـه،  کمتریـن 
انجـام دهند.به گفته دژپسـند، بـرای تحقق اهداف 
مقابلـه بـا پدیـده بیـکاری و کاهـش آن، افزایـش 
سـهم ایـران در اقتصـاد بیـن الملـل و همچنیـن 
رونـق تولیـد، بایـد بـا بهبـود فضـای کسـب و کار، 
امکانـات الزم را بـرای افزایـش سـرمایه گذاری در 

کشـور فراهـم کنیـم.
وی افـزود: سلسـله اقدامـات مربـوط بـه سـهولت 
کسـب وکار اسـتمرار دارد و بـر اسـاس برنامه هایی 
کـه در دسـتور کار اسـت، تـا پایـان سـال جـاری 
تمـام اسـتان های کشـور به پنجـره واحـد فیزیکی 
شـروع کسـب و کار مجهـز خواهنـد شـد.به گفتـه 
وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی، فعـاالن اقتصادی 
بایـد کسـب وکارهای خـود را در زمانـی سـه روزه 
ایـن  ایـن صـورت  غیـر  در  و  کننـد  آغـاز  بتواننـد 
سـرمایه  گـذاران می تواننـد هرگونـه مانعـی کـه در 
اقتصـاد  وزارت  بـه  را  آمـد  بـه وجـود  مسیرشـان 
اعـام و از مشـکات شـکایت کند.دژپسـند با بیان 

این کـه میـزان سـرمایه  گـذاری  در اقتصـاد ایـران 
جـز در دوره هایـی کوتـاه منفـی بـوده اسـت، بیـان 
کـرد: در شـرایطی کـه اقتصـاد ایـران بـا انـواع و 
خارجـی  تحریم هـای  و  محدودیت هـا  اقسـام 
و کار  راه انـدازی کسـب  دشـواری  اسـت  مواجـه 
موضوعـی اسـت کـه می توانـد بـرای مـا مشـکلی 
جدی تـر بـه وجـود آورد. جذب سـرمایه  گـذار برای 
اقتصـاد ایـران ماننـد نان شـب واجب اسـت و اگر 
بین المللـی  اقتصـاد  در  را  سـهم مان  می خواهیـم 
افزایـش دهیـم باید در این عرصـه اقدامات جدی 
داشـته باشـیم.وزیر امور اقتصـادی و دارایی ادامه 
بـرای  از کشـورها  داد: در حالـی کـه در بسـیاری 
راه انـدازی یـک کسـب و کار کمتر از نیـم روز زمان 
نیـاز اسـت، در ایـران میانگیـن ایـن مسـاله بیش 
از ۷۰ روز بـود کـه امیدواریـم بـا راه انـدازی پنجـره 
از آن  واحـد بـه سـه روز کاهـش یافتـه و پـس 
گام هـای جدی تـری در مسـیر جذب سـرمایه  گذار 
برداشـته شـود.وی همچنیـن اعـام کـرد کـه طبق 
برنامه ریـزی صـورت گرفتـه راه انـدازی پنجره واحد 
جـز تهـران در پنـج اسـتان دیگـر نیز هـدف  گذاری 
شـده و ایـن امید وجـود دارد که تا پایان سـال در 

تمامـی اسـتان های کشـور فعـال شـود.
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شـركت تـوزیع بـرق
 شهـرستـان اصفهـان

شـــرکت تـوزيـــع بـــرق شهـرستـــان اصفهـــان در نظـــر دارد: کاالوخدمات مورد نیاز خودبه شرح ذيل را باستـــناد قانون برگـــزاري مناقـــصات وآئـــین نامه معـــامالت ،ازطريق سامانه الکترونیکی دولت 
بــه صــورت مناقصــه عمومــي دو مرحلــه ای ازبیــن تولیدکننــدگان وفروشــندگان واجــد شــرايط کــه در ســامانه الکترونیکــی دولــت ثبــت نــام نمــوده انــد، خريــداری نمايــد.

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی،مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند

پیشــنهاد دهنــدگان مــي تواننــد اســناد مناقصــه بــه شــرح فــوق را از طريــق ســايت  www.setadiran.ir دريافــت و حداکثــر  تــا پايــان وقــت اداری روز      ســه شــنبه مــورخ 1399/04/07 در ســامانه فــوق بارگــذاری نمايــد و 
همچنیــن اســناد فیزيکی)پاکــت الــف- ضمانــت نامــه( خــود را بــه نشــانی: اصفهــان چهاربــاغ عباســی- خیابــان عبــاس آبــاد - ســاختمان ســتاد شــماره يــک شــرکت توزيــع بــرق شهرســتان اصفهــان طبقــه همکــف - دبیرخانــه ، 

تحويــل نماينــد. بــه پیشــنهادهايي کــه بعــد از مهلــت مقــرر بارگــذاری گــردد ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
جهــت کســب اطالعــات بازرگانــی بــا شــماره تلفــن 32240691-031 واحــد  مناقصــات و خريــد – آقــای برکــت و جهــت آگاهــی بیشــتر درمــورد الزامــات، اطالعــات، شــرح خدمــاِت ايــن مناقصــه بــا شــماره تلفــن : 36635121 -031 

معاونــت مهندســی و نظــارت  تمــاس حاصــل فرمائیــد.
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز  تماس 41934-021 ،دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768 -021 تماس حاصل فرمائید.

مبلغ ونوع تضمين شركت در مناقصه: در اسناد درج شده است0
* شــرکت کننــدگان در مناقصــه مــی بايســت دو روز قبــل از آخريــن مهلــت اتمــام زمــان مناقصــه بــا مراجعــه بــه ســامانه دولــت و يــا تمــاس بــا واحــد مناقصــه و مزايــده ، ازآخريــن اصالحــات احتمالــی اســناد مطلــع گردنــد، در 

غیــر اينصــورت مســئولیت عــدم رعايــت ايــن بنــد بــه عهــده مناقصــه گــران مــی باشــد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* پیشنهاد دهنده می بايست صرفا در سامانه الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد
* به مدارک ، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش ، مشروط يا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان در رد يا قبول کلیه پیشنهادات مختار مي باشد.   
* ساير اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

مبلغ تضمين)ریال(تعدادواحدموضوع مناقصهشماره مناقصه

9911005
المپ 125 وات بخار جيوه
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2099001211000003

12/000المپ 150 وات بخار سدیم
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200المپ 400 وات بخار سدیم
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ایراد شورای نگهبان به 
حذف ۴ صفر از پول ملی
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اخیــرا و در آخریــن روزهــای عمــر مجلــس دهــم )در تاریــخ ۲۹ 
اردیبهشــت ۱۳۹۹( مصوبــه ای ۱۶ مــاده ای بــا عنــوان مقابلــه بــا 
اقدامــات خصمانــه رژیــم صهیونیســتی علیــه صلــح و امنیــت 
تصویــب شــد کــه بــه موجــب مــاده ۱۳ آن دولــت موظف اســت 
موضــوع »صهیونیســم بدتــر از آپارتاید« را در ســازمانها و مجامع 

بیــن المللــی تبییــن کند.
ایــن عبــارت )صهیونیســم بدتــر از آپارتایــد( پیــش از هــر چیــز 
ــاب  ــاره و کت ــن ب ــر در ای ــی کارت ــری جیم ــع گی ــادآور موض ی
مشــهور او دربــاره موضــوع اســت. روایــت زیــر مــی تواند ســابقه 

و زمینــه ایــن یــادآوری را مطــرح نمایــد:
یکــی از خاطــرات غرورآفریــن ســالهای اولیــه انقــاب شکســت 
ســخت جیمــی کارتــر رئیس جمهــور وقــت آمریــکا در انتخابات 
ریاســت جمهــوری اســت. ایــن شکســت از این جهت شــیرین 
و غرورآفریــن مــی نمــود کــه بــه واســطه تحقیــر او از ناحیــه 
ایــران رقــم خــورد. در دوران ریاســت جمهوری او ســفارت آمریکا 
در تهــران اشــغال شــد و اعضــای ســفارت بــه گــروگان گرفتــه 
شــدند. تمــام تاشــهای دولــت کارتــر بــرای آزادی آنهــا ثمــری 
در بــر نداشــت. ایــن ناکامــی شکســت او در انتخابــات آمریکا را 
رقــم زد. گروگانهــا بافاصلــه پــس از پیــروزی رونالــد ریــگان بــر 
جیمــی کارتــر آزاد شــدند. ایــن تحــول نــه تنهــا در ایــران بلکه در 
ســایر مناطــق جهــان بــه عنــوان قــدرت نمایــی ایــران و قــدرت 
آن در تحقیــر کارتــر تلقــی شــد. از ایــن چشــم انــداز ایــن ایــران 

بــود کــه کارتــر را از کاخ ســفید بــه خانــه فرســتاد.
بــرای مــن نیــز ایــن خاطــره شــیرین، کــه از دوران کودکــی بــه 
ــی و ملــی شــده  ــود، دســتمایه غــروری انقاب ــده ب ــادگار مان ی
بــود. شکســت کارتــر ســند پیــروزی انقــاب و ایــران بــر آمریــکا 
بــه نظــر مــی رســید. اولیــن ضربــه بــه ایــن احســاس انقابــی 
ــوزه  ــل در ح ــغول تحصی ــد مش ــه در ایرلن ــد ک ــی وارد ش زمان
مطالعــات فلســطین بــودم. دوســتی مســیحی و خداشــناس 
داشــتم کــه دبیــر انجمــن همبســتگی بــا فلســطین بــود. بــا او 
از طریــق اجتماعــات و مراســمی کــه در حمایــت از فلســطین 
برگــزار مــی شــد آشــنا شــدم. روزی در جریــان گپــی دوســتانه 
ریچــارد بــه نقــل از پــدرش در آمریــکا گفــت کارتــر بــرای پســت 
 Carter was too( !ــود ــوب ب ــادی خ ــوری زی ــت جمه ریاس
good to be a president( بــا احتــرام و صبــر از ایــن توصیف 
ــه  تعجــب برانگیــز گذشــتم. ایــن توصیــف را تعصــب جاهان
ای مــی دیــدم کــه حتــی یــک شــخص باصداقــت، باانصــاف 
و مخالــف صهیونیســم چــون ریچــارد را هــم رهــا نمــی کنــد. در 

نهایــت او یــک آمریکایــی بــود!
ــه  ــالها ادام ــرای س ــرائیل ب ــوزه فلسطین/اس ــم در ح مطالعات
یافــت. یکــی از نتایــج جالــب ایــن مطالعــات کشــف موضــع 
ــه  ــان آن نســبت ب ــرائیل و حامی ــه اس ــه توزان ــه و کین خصمان
جیمــی کارتــر بــود. نمونــه ها هر روز بیشــتر می شــد. از منوشــه 
امیــر تحلیلگــر فارســی زبــان رادیــو اســرائیل کــه نفــرت از کارتر 
از کام او مــی باریــد تــا شــخصیتهای یهــودی آمریکایــی که در 
لجــن پراکنــی علیــه کارتــر ازیکدیگــر ســبقت مــی گرفتنــد: آلن 
درشــویتز )Alan Dershowitz( صهیونیســت شــهیر آمریکایی 
ــمنان  ــه دش ــده ای علی ــوان پرون ــا عن ــر ب ــه کارت ــی علی کتاب
 The Case Against Israel's( نمــود  منتشــر  اســرائیل 
 Enemies: Exposing Jimmy Carter and Others Who
Stand in the Way of Peace(.در نمونــه ای دیگــر خاخــام 
مشــهور یهــودی شــمولی بوتیــچ )shmuley Boteach( مقالــه 
 Jimmy( ــرائیل ــا اس ــر ب ــی کارت ــمنی جیم ــوان دش ــا عن ای ب
Carter’s Animus for Israel( در مطبوعــات آمریــکا نوشــت. 
ایــن مقــاالت و اظهــارات مملــو از نفــرت و خصومــت نســبت بــه 
کارتــر بــود. آنهــا کارتــر را به دشــمنی با اســرائیل و حتــی یهودی 
 Abraham( ــد. آبراهــام فاکســمن ــم مــی کردن ســتیزی مته
Foxman( مدیــر ســابق بنیــاد ضدافتــرا – کــه از البــی هــای 
مهــم صهیونیســتی در آمریکاســت – احساســات ضداســرائیلی 
کارتــر را همســایه خانــه بــه خانــه یهــودی ســتیزی توصیــف 
نمــود. بعیــد اســت ایــن حجــم از نفــرت و دشــمنی علیــه یــک 
دولتمــرد عالیرتبــه مثــل و ماننــدی در تاریــخ فعالیتهــای البــی 

اســرائیل در آمریــکا داشــته باشــد.
ــد  ــی توان ــران – م ــژه در ای ــه وی ــا – ب ــرای م ــرت ب ــن نف ای
ــه  ــن هم ــل ای ــا دلی ــه باشــد. واقع ــز و معماگون ســوال برانگی
نفــرت و خصومــت علیــه یــک دولتمــرد آمریکایــی - همــان 
آمریکایــی کــه بزرگتریــن حامــی اســرائیل اســت - چیســت؟ 
بررســی در ایــن بــاره نیــز توانســت واقعیتهــای جالبی را آشــکار 
ــکا  ــور آمری ــس جمه ــن( رئی ــن )و آخری ــر اولی ــد: کارت نمای
 Palestinian( ــادری فلســطینی ــر ســرزمین م ــه تعبی ــود ک ب
homeland( را بــه کار بــرد. او همچنیــن تنهــا رئیــس جمهــور 
ــودی نشــین در  ــه احــداث شــهرکهای یه ــی اســت ک آمریکای
فلســطین را غیرقانونــی بشــمار آورد. موضع گیریهــای او در مورد 
فلســطین او را بــه عنــوان فلســطین گراتریــن رئیــس جمهــور 
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محدودیتی برای اجرای تورهای 
گردشگری وجود ندارد

معاون گردشگری کشورگفت: »محدودیتی برای 
برنامه ریزی، ساماندهی و اجرای تورهای گردشگری 

توسط فعاالن بخش خصوصی این حوزه وجود ندارد.«

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
25   تا  ۳7دنبال کنید

چشم بسته محیط زیست 
بر روی پروژه »بهشت آباد« 

»اماکـن عمومـی عـاری از دخانیـات حقـی بـرای 
از هفتـه ملـی بـدون  همـه« عنـوان پنجمیـن روز 
دخانیـات اسـت کـه بـر وجـود تـه سـیگارهای رهـا 
اشـاره  برزنـی  و  و کـوی  معابـر عمومـی  در  شـده 
طبیعـت،  چهـره  زشـت کـردن  بـر  عـاوه  دارد کـه 
می آورنـد. بـار  بـه  محیطـی  زیسـت   فاجعـه ای 
تـه سـیگارها، بـه ایـن دلیـل کـه از الیـاف پلیمـری 
غیرقابـل تجزیه و سـمی سـاخته شـده انـد، در رده 
زباله هـای سـمی بـه شـمار مـی رونـد کـه انسـان 
مسـبب آن اسـت، زبالـه هـای کوچکـی کـه از وضع 
قوانیـن و جـرم انـگاری پرتـاب آن در سـطح معبـر 

جـا مانـده اند.
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دستور روحانی برای مهار 
آتش سوزی جنگل های 

کهگیلویه و بویراحمد
رییس جمهور در گفت و گوی تلفنی 

جداگانه با وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح و رییس سازمان 
حفاظت محیط زیست بر ضرورت 

بکار گیری تمام امکانات و تجهیزات 
برای مهار آتش سوزی در جنگل ثهای 

استان کهگیلویه و بویراحمد و نیز 
برنامه ریزی برای جلوگیری از تکرار 

حوادث مشابه تاکید کرد.

موزه ها پانزده خرداد 
آماده حضور مردم هستند

مدیرکل موزه های وزارت میراث 
فرهنگی اعالم کرد: موزه های این 

وزارتخانه در روز چهاردهم خرداد تعطیل 
و برای روز پانزدهم خرداد باز و آماده 

پذیرش بازدیدکنندگان هستند.

طرح جامع گردشگری 
ایالم تدوین می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی ایالم از تدوین طرح جامع 

گردشگری استان خبر داد.
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ته سیگارها در هر سال، 
۲میلیون و ۳۰۰ هزار تن 
از حجم زباله های دور 
ریخته شده را در جهان 
تشکیل می دهند

ته سیگار، 
آالینده ای نابودگر
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تاریــخ آمریــکا معرفــی مــی نمایــد. بــه تعبیــر 
 )Stuart Eizenstat( اســتوارت آیزنســتات
مشــاور عالــی رئیــس جمهــور آمریــکا، کارتــر – 
کــه کارنامــه مفصلــی در مبــارزه بــا نژادپرســتی 
ــه ســیاه پوســتان  ــکا علی سفیدپوســتان آمری
ــه ســیاه  ــه مثاب داشــت - فلســطینی هــا را ب
پوســتان مظلــوم خاورمیانــه مــی دیــد کــه ظلم 
و ســتم رژیــم نظامــی اســرائیل بــه آنها یــادآور 
ظلــم سفیدپوســتان آمریکایــی بــه ســیاه 
پوســتان اســت. او نژادپرســتی موجــود علیــه 
فلســطینی هــا را بدتــر از نژادپرســتی )رســوا و 
بدنــام( آپارتایــد خوانــد و در ایــن بــاره کتابــی 
ــا عنــوان »فلســطین: صلــح و نــه آپارتایــد«  ب
ــی  ــه فارس ــار ب ــن ب ــه چندی ــود ک ــر نم منتش

ترجمــه شــده اســت.
ــن  ــروش تری ــه در لیســت پرف ــاب ک ــن کت ای
کتابهــای نیویــورک تایمــز قــرار گرفــت خشــم 
اســرائیل را برانگیخــت. اســتفاده از تعبیــر 
آپارتایــد بمنظــور توصیــف اســرائیل بــرای ایــن 
عصبانیــت کافــی بــود امــا محتــوای کتــاب نیز 
بــر ایــن خشــم و عصبانیــت مــی افــزود. کارتر 
ــت  ــل دخال ــه دلی ــت: »ب ــاب نوش ــن کت در ای
نیروهــای )مختلــف( سیاســی، اقتصــادی 
ــه  ــرائیل ب ــت اس ــات دول ــی، تصمیم و مذهب
نــدرت در آمریــکا مــورد ســوال قــرار مــی گیــرد 
یــا محکــوم مــی شــود. صــدای اورشــلیم 

ــت«.  ــده اس ــلط ش ــا مس ــای م ــانه ه ــر رس ب
جیمــی کارتــر پــس از ریاســت جمهــوری نیــز 
ــور  ــکیل کش ــطین و تش ــت از فلس ــه حمای ب
ــک  ــه ی ــن زمین ــه داد و در ای ــطینی ادام فلس
منتقــد جــدی همــه روســای جمهــوری بعــدی 
آمریــکا بــود.او ریــگان جمهوریخــواه را بــه دلیل 
ــی  ــته جمع ــتار دس ــا کش ــف ب ــل ضعی تعام
فلســطینی هــا در صبــرا و شــتیا مــورد انتقــاد 
ــراض  ــی از اعت ــوزه حت ــن ح ــرار داد. او در ای ق
ــز  ــی اش نی ــم حزب ــور ه ــای جمه ــه روس ب
ــل  ــه دلی ــرات را ب ــای دموک ــا نداشــت: اوبام اب
ناکامــی در اتخــاذ موضعــی قــوی در برابــر 
شــهرک ســازی اســرائیل در اراضــی فلســطینی 
ــد از  ــدای بلن ــا ص ــرار داد. ب ــت ق ــورد مام م
دولــت آمریــکا خواســت کشــور فلســطین را به 
رســمیت بشناســد و در آخریــن نمونــه از ایــن 
موضــع گیریهــا طــرح معاملــه قــرن ترامــپ را 
مخالــف قوانیــن بیــن المللــی دانســت. ادای 
احتــرام کارتــر بــه رهبــر فقید فلســطینی یاســر 
عرفــات بــر مــزارش در رام هللا، ماقــات بــا 
رهبــران حمــاس در قاهــره و دمشــق، حمایــت 
او از دولــت وحــدت حمــاس و فتــح )در 
ســرمقاله ای در واشــنگتن پســت( و بطــور 
کلــی نــگاه متفــاوت او بــه فلســطین همــواره 
ــی اســرائیل در  ــی و عــذاب الب موجــب ناراحت

ــت./خبرآناین ــده اس ــکا ش آمری
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 پیام
سیاست

بحرینی رییس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شد
محمد حسین حسین زاده بحرینی به عنوان رییس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسامی منصوب شد.

سنا
 ای

س:
عک

چشم بسته محیط زیست بر روی پروژه »بهشت آباد« 
پروژه انتقال آب بهشت آباد با چراغ سبز محیط زیست در حال اجرا است.

اســت  عنوانــی  آبــاد«  »بهشــت 
از  آب  انتقــال  طــرح  بــرای  کــه 
ــه  ــاری ب ــال و بختی اســتان چهارمح
ــرده  ــه کار ب ــران ب ــزی ای ــات مرک ف
ــام  ــای انج ــق برآورده ــود. طب می ش
ــن  ــرای ای ــا اج ــود ب ــرار ب ــده، ق ش
ــون  ــدود ۶۰۰ میلی ــاالنه ح ــرح، س ط
مترمکعــب آب از اســتان چهارمحــال 
مرکــزی  فــات  بــه  بختیــاری  و 

ــود. ــل ش ــران منتق ای
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در 
ســال ۱۳۸۶، مرکــز پژوهش هــای 
مجلــس در ســال ۱۳۸۷ و ســازمان 
ایــران در ســال ۱۳۹4  منابــع آب 
بــا هــدف جلوگیــری از ســیل در 
شــرب  آب  تأمیــن  و  خوزســتان 
کرمــان(  )یــزد،  مرکــزی  فــات 
بــا اجــرای ایــن طــرح موافقــت 

نــد. کرده ا

انتقال آب پر ســر و صدا
امــا مخالفــان در ابتــدای مطــرح 
می گفتنــد،  پــروژه  ایــن  شــدن 
موافقــان و مجریــان ایــن طــرح، 
تنهــا بــه مدیریــت عرضــه منابــع 
کرمــان  و  یــزد  اســتان های  در 
مدیریــت  از  و  کرده انــد  توجــه 
مصــارف در آن حوزه هــا و حقابــه 

یعنــی  دســت  پاییــن  حــوزه 
ــن  ــده اند؛ همی ــل ش ــتان غاف خوزس
تــا  شــد  باعــث  مخالفت هــا 
ــرای  ــام دســتور اج ــا اع ــان ب همزم
ــال  ــدگان چهارمح ــرح، نماین ــن ط ای
شــورای  مجلــس  در  بختیــاری  و 
اســامی تحصــن کننــد و نماینــدگان 
 ۱۳۹5 آذرمــاه   ۲4 خوزســتان 
ســخنان حســن روحانــی رئیــس 
جمهــوری در صحــن علنــی مجلــس 
ــا  ــد ت ــع کنن ــامی را قط ــورای اس ش
ــردن  ــه منحــرف ک ــراض شــأن ب اعت
مســیر آب از سرچشــمه کارون بــه 
را  مرکــزی  اســتان های  ســمت 
ــه  ــه البت ــی ک ــد؛ اعتراضات ــام کنن اع
ــر  ــت و منج ــر نداش ــه ای در ب نتیج
بــه توقــف شــروع بــه کار پــروژه 

ــد. نش
پــروژه ای کــه کارفرمــای نخســت 
منطقــه ای  آب  شــرکت  یعنــی  آن 
ــش  ــات پی ــس از اختاف ــان پ اصفه
و  چهارمحــال  اســتان  بــا  آمــده 
بختیــاری کنــار گذاشــته شــد و کار را 
بــه شــرکت توســعه مدیریــت منابــع 
ــرو  ــه وزارت نی ــته ب ــران وابس آب ای
ــا تغییــر  منتقــل کــرد؛ امــا ایــن تنه
و  نبــود  آبــاد«  »بهشــت  پــروژه 
تغییــرات بعــدی بــه وضــوح بیانگــر 
نبــود مطالعــات کارشناســی و دقیــق 

ــود. ــروژه ب ــرای پ در اج

طــرح  اجــرای  بــود  قــرار  ابتــدا 
ــاخت  ــه س ــر ب ــاد« منج »بهشــت آب
ــارد  ــک میلی ــا حجــم ی ــک ســد ب ی
متــر مکعــب شــود و بــه همیــن 
ــعه  ــرکت توس ــه ش ــم کار ب ــل ه دلی
ــذار  ــران واگ ــروی ای ــع آب و نی مناب
ــات  ــروع مطالع ــا ش ــود، ام ــده ب ش
ــا در  ــم بارش ه ــه حج ــان داد ک نش
ایــن منطقــه بــه شــدت کاهــش 
یافتــه و عمــاً احــداث ســاخت ســد 
ــدا تصــور  ــه در ابت ــن حجــم ک ــا ای ب
ــا  ــن ام ــن نیســت؛ ای می شــد، ممک
تنهــا نقصــان نبــود، قــرار بــود پــس 
ــد،  ــرداری از س ــره ب ــداث و به از اح
۲5۰ میلیــون متــر مکعــب آب بــرای 
ــص  ــان تخصی ــان و کرم ــزد، اصفه ی
بــرای  ســهمی  ولــی  شــود  داده 
ــوان حــوزه پاییــن  ــه عن خوزســتان ب
ــود. ــه نشــده ب ــر گرفت دســت در نظ

بی توجهی به کار کارشناســی
ــازمان  ــت، س ــاال گرف ــه ب ــا ک انتقاده
حفاظــت محیــط زیســت بــا اســتناد 
بــه اظهــار نظــر کارشناســان در زمــان 
ــن  ــر ای ــکار ب ــه ابت ــت معصوم ریاس
ــا  ســازمان، مدعــی شــد هیــچ گاه ب
اجــرای ایــن طــرح موافقــت نکــرده ؛ 
ــه  ــروژه ب ــرای پ ــل اج ــی مح نزدیک
ــبزکوه  ــال آب س ــرح انتق ــروژه ط پ
بــه چغاخــور بــا حجمــی حــدود 
۳۰ میلیــون مترمکعــب، همچنیــن 

ضــرورت کاهــش حجــم انتقــال آب 
ــه واســطه کاهــش  ــال ب ــل انتق قاب
ــد  ــن س ــم آب ای 5۰ درصــدی حج
توســط وزارت نیــرو باعــث شــد تــا 
ــط زیســت  ســازمان حفاظــت محی
بــرای  ارزیابــی  مجــوز  صــدور 
ــاد« را  ــت آب ــروژه »بهش ــرای پ اج
ــاح در  ــری و اص ــه بازنگ ــوط ب من

آن کنــد امــا مجریــان طــرح بــی 
ــدون  ــن خواســته و ب ــه ای ــاوت ب تف
ایــن  از  قانونــی  مجــوز  دریافــت 
آغــاز  را  طــرح  اجــرای  ســازمان، 

ــد. کردن
در نهایــت طرحــی کــه تبعــات آن 
زیســت  محیــط  دامنگیــر  تنهــا 
ــطه  ــه واس ــل ب ــد و الاق ــد ش نخواه
ــهر  ــن ش ــر آب رفت ــی زی ــش بین پی
کاج و روســتاهای تابعــه پــس از 
ــای  ــابقه تنش ه ــد و س ــری س آبگی
مــوارد  در  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
ــتر  ــت بیش ــد عقانی ــابه، نیازمن مش
ــدرت  ــش ق ــا نمای ــود، ب ــرا ب در اج
ــد و  ــرا ش ــاز اج ــرو وارد ف وزارت نی
شــرکت توســعه مدیریــت منابــع آب 
ایــران )وابســته بــه وزارت نیــرو( بــا 
تجهیــز کارگاه هــای احــداث ســد 
ــر  ــه وزی ــه ای ب ــال نام ــود و ارس خ
و معــاون آب و آبفــا کار را شــروع 

ــرد. ک
ــان  ــرای مجری ــه ب ــه البت شــروعی ک
یمــن  خــوش  آبــاد  بهشــت 
حجــم  کاهــش  کــه  چــرا  نبــود 
افزایــش  همچنیــن  بارندگی هــا، 
فاصلــه  در  اعتراضــات  دامنــه 
ــه  ــر ب ــال های ۱۳۹5_۱۳۹۶ منج س
شــد. پــروژه  هنــگام  زود  توقــف 
بــا ایــن وجــود، بــا آغــاز ســال ۱۳۹۹ 
اجــرای پــروژه، رونــدی جدیــد پیــدا 
ــان  ــتانداری اصفه ــت. اس ــرده اس ک
شــورای  مصوبــه  بــه  اســتناد  بــا 
ــه اجــرای  ــر اینک ــی ب ــی آب مبن عال
ــن  ــدف تأمی ــا ه ــا ب ــن طــرح تنه ای
ــر  ــه پیگی ــت، مصران ــرب اس آب ش
آبــاد«  »بهشــت  طــرح  اجــرای 
شــرایطی کــه  در  هــم  آن  اســت 
ــان  ــده می ــه منعق ــم نام ــق تفاه طب
حفاظــت  ســازمان  و  نیــرو  وزارت 
محیــط زیســت، طــرح »گاب ۲« 
ــون  ــال ۱5۰ میلی ــا هــدف انتق ــز ب نی
ــز  ــان نی ــه اصفه ــب آب ب ــر مکع مت
ــود.  ــی می ش ــع اجرای ــور قط ــه ط ب
ــر ســهم ۱5۲  ــه مضــاف ب ســهمی ک
بــرای  آب  مکعبــی  متــر  میلیــون 
از  اصفهــان  کشــاورزی  مصــارف 
ــک_ ــال آب ون ــروژه انتق ــرای پ اج

ســولکان بــا حجــم ۲۰۰ میلیــون متــر 
ــت. ــی اس مکعب

سهم خواهی از منابع آبی 
بدون ارائه گزارش دقیق از 

مصارف
بــرای  تعریــف منابــع جدیــد آب 
اســتان اصفهــان در حالــی اســت 
کــه ایــن اســتان نیــز همچــون ســایر 
ــف  ــع آب تعری ــتان ها دارای مناب اس
ــدون  ــئوالن، ب ــا مس ــت ام ــده اس ش
آنکــه گزارشــی دقیقــی از طرح هــای 
اجرایــی اســتان در زمینــه بهینــه 
ســازی و اصــاح الگوهــای مصــرف 
منابــع آبــی یــا چرایــی عــدم هزینــه 
داده  تخصیــص  بودجه هــای  کــرد 
ــرای  ــرو ب ــوی وزارت نی ــده از س ش
تعــادل بخشــی منابــع و مصــارف 
آب بدهنــد، همــواره از کمبــود آب 
شــکایت دارنــد بــه نحــوی کــه گویــا 
حــوزه  در  مــداوم  خواهــی  ســهم 
آبــی بــه رویــه ثابــت مســئوالن ایــن 

ــت. ــده اس ــل ش ــتان تبدی اس
ــه در ســال  ــی اســت ک ــن در حال ای
ــروژه ۱۰  ــن پ ــرای ای ــه اج ۹۰ هزین
ــا  ــرآورد شــده کــه ب هــزار میلیــارد ب
توجــه بــه تــورم اجــرای ایــن طــرح 
پــس از ۹ ســال بــه حــدود ۹۰ هــزار 
میلیــارد افزایــش یافتــه اســت و 
بازرســی  گــزارش ســازمان  بنابــر 
از  می توانــد  اصفهــان  کل کشــور، 
محــل صرفــه جویــی در مصــارف 
ــه  ــم هزین ــک ده ــا ی ــاورزی ب کش
میلیــون   4.۸ ذخیــره  و  موجــود 
بازدهــی  افزایــش  و  مترمکعــب 
از ۲۰ درصــد بــه ۶۰ درصــد یــک 
ــی  ــه جوی ــب صرف ــارد مترمکع میلی
مشــخص  امــا  باشــد،  داشــته 
ــم  ــت های حاک ــرا سیاس ــت چ نیس
ــرف  ــوی مص ــت الگ ــدم رعای ــر ع ب
نیــاز  حالــی کــه  در  دارد،  تاکیــد 
آب شــرب ایــن اســتان بــر اســاس 
پژوهــش کارشناســان ۳5۰ میلیــون 
امــا  شــده  بــرآورد  مترمکعــب 
ــر ۸۰۰  ــال حاض ــتان در ح ــن اس ای
میلیــون مترمکعــب آب از طریــق 
تونــل یــک و دو کوهرنــگ، ســد 

می کنــد. دریافــت  لنگســتون 

همراهــی  بــا  حــاال  رویــه ای کــه 
فــاز  وارد  دیگــر مســئوالن کشــور 
اینکــه  برخــاف  شــده؛  ای  تــازه 
ــط  ــاون محی ــی مع ــعود تجریش مس
انســانی ســازمان محیــط زیســت 
حــال  در  بــود کــه  اعــام کــرده 
ــت  ــی از »بهش ــچ گزارش ــر هی حاض
ــط زیســت نرســیده  ــه محی ــاد« ب آب
ــال  ــروژه انتق ــن حــاال پ اســت، همی
طــی  بــدون  آبــاد«  »بهشــت  آب 
ــی  ــتور عیس ــا دس ــی و ب روال قانون
ــور و  ــس جمه ــاون رئی ــری مع کانت
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــس س رئی
درخواســت  مبنــای  بــر  زیســت 
آنکــه  بــدون  اصفهــان  اســتاندار 
چرایــی اجــرای آن مشــخص باشــد، 
ــن  ــیده و همی ــرا رس ــه اج ــه مرحل ب
چرایــی  ابهامــات  بــر  موضــوع 
می افزایــد. پــروژه  ایــن  اجــرای 

اجــرای  می دانــد  نیــرو  وزارت 
ــه  ــا هزین ــاد« ب ــت آب ــروژه »بهش پ
ده هــزار میلیــاردی بــا توجــه بــه 
ــن  ــا در ای ــم بارندگی ه کاهــش حج
ــازمان  ــت؛ س ــی نیس ــه، منطق منطق
هــم  زیســت  محیــط  حفاظــت 
انتقــال  پــروژه  اجــرای  می دانــد 
تمامــی  بررســی  بــه  منــوط  آب 
ــوی  ــاح الگ ــه اص ــا از جمل گزینه ه
ــن  ــاغل جایگزی ــاد مش ــت، ایج کش
چاه هــای  بســتن  بــر،  آب  و کــم 
غیــر مجــاز بازچرخانــی آب و صرفــه 
جویــی بــرای تأمیــن آب مــورد نیــاز 
اســت و تنهــا در شــرایطی کــه هیــچ 
مــورد  آب  تأمیــن  بــرای  امکانــی 
پروژه هایــی  چنیــن  نباشــد،  نیــاز 
امــا  شــوند  اجرایــی  می تواننــد 
بــر خــاف ژســتی کــه در مقابــل 
مخالــف  را  و خــود  دارد  رســانه ها 
اجــرای ایــن پــروژه بــدون اخــذ 
می دهــد،  نشــان  ارزیابــی  مجــوز 
بــه وزارت نیــرو چــراغ ســبز اجرایــی 
تــا  می دهــد  را  پــروژه  کــردن 
همچنــان ایــن پرســش مهــم باقــی 
ــروژه  ــرای پ ــدف از اج ــه ه ــد ک بمان
»بهشــت آبــاد« چیســت و ذینفعــان 
واقعــی آنچــه کســانی هســتند؟ | 

ــر مه

ــراز  معــاون کل وزارت بهداشــت ضمــن اب
نگرانــی از تغییــر باورهــای برخــی از مــردم 
در مــورد ویــروس کرونا و عادی انگاشــتن 
ــر لــزوم اســتفاده از  آن، در عیــن حــال ب
ــزل تاکیــد  ــگام خــروج از من ماســک هن
کرد.ایــرج حریرچــی بــا بیــان اینکــه 
ــتاورد  ــه، دس ــورت گرفت ــات ص ــا اقدام ب
بســیار مهــم کاهــش مرگ ومیــر ناشــی از 
ویــروس کوویــد۱۹ بــه زیــر 5۰ نفــر در روز 
رســید، گفــت: ایــن مهم بــا فــداکاری و از 

خودگذشــتگی پرســنل بهداشــت و درمــان 
کشــور حاصــل شــد. امــا متاســفانه اخیــرا 
بــا عــادی انگاشــتن ویــروس توســط 
تغییــر  و  برخــی مســئولین  و  مــردم 
باورهــا درمــورد کرونــا ویــروس مشــکاتی 
ایجــاد شــده اســت. بــه طــور مثــال 
ــی در  ــذاری اجتماع ــه فاصله گ ــاد ب اعتق
ــه 4۰ درصــد  نظرســنجی ها از ۹۰ درصــد ب
رســیده اســت. واهمــه و تــرس ســازنده 
از ویــروس کرونــا کــه موضوعــی ســازنده 

بــود از ۷۰ درصــد بــه ۳4 درصــد کاهــش 
یافتــه اســت و اعتقــاد بــه لــزوم در 
خانــه مانــدن از ۸۶ درصــد بــه ۳۲ درصــد 
ــرات  ــن تغیی ــه اســت.وی ای ــل یافت تقلی
ــد  ــه خوان ــی فاجع ــاری رخ داده را نوع آم
ــه  ــن می شــود ک ــرد: نتیجــه ای ــان ک و بی
ــه ســفرهای غیرضــروری  مــردم اقــدام ب
ــر بهداشــت، ســفر  ــد وزی ــد. از دی می کنن
ضــروری، ســفر کاری اســت و ســفر غیــر 
ضــروری بــرای تفریــح اســت؛ بــه شــکلی 
کــه تعــداد زیــادی ســوار ماشــین شــده و 
ــر  ــرده و کول ــاال ب شیشــه های خــودرو را ب
خــودرو را روشــن می کنیــم و ویــروس را 

ــم.      ــش درمی آوری ــه چرخ ب

پیشنهاد اجباری شدن ماسک 
برای ادارات دولتی

به زودی به شرایط قبل از کرونا 
برنخواهیم گشت

ــه  ــه زودی ب ــاور کننــد کــه ب ــا بیــان ایــن کــه مــردم بایــد ب رئیــس جمهــور ب
شــرایط قبــل از کرونــا نمی توانیــم برگردیــم، گفــت: بخشــی از زندگــی مــا بایــد 
ــی  ــرود. حجــت االســام و المســلمین حســن  روحان ــه فضــای مجــازی ب ب
ــاد  ــا گرامیداشــت ی ــا ب ــا کرون ــه ب ــح روز گذشــته در جلســه ســتاد مقابل صب
امــام خمینــی )ره( اظهــار کــرد: امــام راحــل بــرای نجــات کشــور از اســتبداد و 
اســتعمار، انقــاب اســامی را بــه پیــروزی رســاند. بــرای  نجــات کشــور دفــاع 
مقــدس را بــه پیــروزی رســاند و بــا رای و نظــر مــردم همــه نهادهــای نظــام را 
اســتقرار بخشــید. امــروز 31 ســال از رحلــت امــام خمینــی می گــذرد و مــردم 
بــا همــان عشــق بــه ایشــان و پیــروی از راهشــان و همچنیــن پیــروی از خلــف 
صالــح امــام خمینــی، همــان پرچــم را بــا همــان صابــت بــر دوش نگه داشــته 
و در برابــر انــواع توطئه هــا ایســتادگی کــرده و بــه پیــروزی رســیدند.روحانی بــا 
بیــان اینکــه کرونــا همچنــان بــه عنــوان مســئله اصلــی و مهــم در کشــور مــا 
ظهــور و بــروز دارد، خاطرنشــان کــرد: ایــن ویــروس موجــب تحــوالت بســیار 
ــادی در مســائل سیاســی، اجتماعــی، بهداشــتی و فرهنگــی شــد. پیــش  زی
از ایــن مرزهــا کــم رنــگ شــده بودنــد، امــا کرونــا موضــوع مرزهــا را پــر رنــگ 
کــرد. مهاجــرت و ســفر را تغییــر داد و امــروز مــا بــا شــرایط جدیــد مواجه ایــم.

ته
نک

همزمـان بـا اعـالم دسـتور اجرای طـرح انتقال آب بهشـت 
آبـاد، نماینـدگان چهارمحال و بختیاری در مجلس شـورای 
اسـالمی تحصـن کننـد، نماینـدگان خوزسـتان 2۴ آذرمـاه 
۱۳۹5 سـخنان حسـن روحانـی رئیس جمهـوری در صحن 

علنـی مجلس شـورای اسـالمی را قطـع کردند.
درخواسـت  بـدون  آبـاد  بهشـت  طـرح  اجـرای  هرچنـد 
محیـط زیسـت آغـاز شـد امـا ایـن شـروع فعالیـت بـرای 
آنهـا آنچنـان هـم خوش یمـن نبـود و اعتراضـات منجر به 

توقـف طـرح شـد

گزارش
سمیرا خباز

سیاستسالمت

ایراد شورای نگهبان به حذف ۴ صفر از پول ملی٢٢٨٢ ابتال و ۵۷ فوتی جدید کرونا در کشور
ســـخنگوی وزارت بهداشـــت 
از شناســـایی ۲هـــزار و ۲۸۲ 
ـــا  ـــه کرون ـــا ب ـــد ابت ـــورد جدی م
در کشـــور خبـــر داد و گفـــت: 
ـــوده  ـــتری ب ـــورد بس ـــد، 435 م ـــان جدی ـــن مبتای از بی
و 1٨4٧ بیمـــار نیـــز بـــه صـــورت ســـرپایی خدمـــات 
رســـانی شـــدند.دکتر کیانـــوش جهانپـــور گفـــت: تـــا 
ـــی  ـــای قطع ـــاس معیاره ـــر اس ـــرداد ۱۳۹۹ و ب روز 1٠ خ
ـــه  ـــا ب ـــد مبت ـــار جدی ـــزار و ٢٨٢ بیم ـــخیصی، دو ه تش

کوویـــد۱۹ در کشـــور شناســـایی شـــد.
ــورد  ــد، 435 مـ ــان جدیـ ــن مبتایـ ــزود: از بیـ وی افـ
ـــه صـــورت ســـرپایی خدمـــات  بســـتری و 1٨4٧ بیمـــار ب

رســـانی شـــدند. بـــه ایـــن ترتیـــب مجمـــوع بیمـــاران 
ـــید. ـــر رس ـــزار و ٩5٠ نف ـــه 14٨ ه ـــور ب ـــد۱۹ در کش کووی
ـــول  ـــفانه در ط ـــت: متاس ـــت گف ـــخنگوی وزارت بهداش س
ـــود  ـــان خ ـــد۱۹ ج ـــار کووی ـــته، 5٧ بیم ـــاعت گذش ۲4 س
را از دســـت دادنـــد. مجمـــوع جـــان باختـــگان ایـــن 
ـــزود:  ـــید. وی اف ـــر رس ـــزار و ٧34 نف ـــه ۷ ه ـــاری ب بیم
ـــر از بیمـــاران،  ـــون 11۶ هـــزار و ٨٢٧ نف خوشـــبختانه تاکن
ـــد. ـــا از بیمارســـتانها ترخیـــص شـــده ان ـــود یافتـــه و ی بهب
ــه  ــا بـ ــاران مبتـ ــر از بیمـ ــه وی، ٢533 نفـ ــه گفتـ بـ
کوویـــد۱۹ در وضعیـــت شـــدید ایـــن بیمـــاری تحـــت 

مراقبـــت قـــرار دارنـــد.

ســـخنگوی شـــورای نگهبـــان 
کاهـــش  طـــرح  گفـــت: 
مجـــازات حبـــس تعزیـــری 
کـــه  داشـــت  ایراداتـــی 
مجلـــس محتـــرم ایـــرادات را برطـــرف کـــرد و عـــدم 

مغایـــرت آن نیـــز اعـــام شـــد.
در  عباســـعلی کدخدایـــی  ایســـنا،  بـــه گـــزارش 
ـــگاران،  ـــا خبرن ـــود ب ـــته  خ ـــری روز گذش ـــت خب نشس
ـــت،  ـــل  فوری ـــه دلی ـــات ب ـــرد: برخـــی از مصوب ـــار ک اظه
ـــداد  ـــانی شـــده اســـت.  تع ـــاع رس ـــود اط ـــان خ در زم
ـــورای  ـــن ش ـــد بی ـــت و آم ـــه رف ـــه ب ـــا توج ـــه ب ۹ مصوب
ـــد  ـــرف ش ـــکاالتش برط ـــم اش ـــس ده ـــان و مجل نگهب

ــون  ــدس و قانـ ــرع مقـ ــا شـ ــش بـ ــدم مغایرتـ و عـ
ـــس ارســـال شـــده اســـت. ـــه مجل اساســـی اعـــام  و ب
کدخدایـــی  دربـــاره نظـــر شـــورای نگهبـــان دربـــاره 
برخـــی مصوبـــات گفـــت: طـــرح کاهـــش مجـــازات 
ـــس  ـــه مجل ـــی داشـــت ک ـــه ایرادات ـــری ک ـــس تعزی حب
محتـــرم ایـــرادات را برطـــرف کـــرد و عـــدم مغایـــرت آن 
ـــی  ـــرایط کرونای ـــرح در ش ـــن ط ـــد.  ای ـــام ش ـــز اع نی
ایـــن روزهـــا می توانـــد کمک کننـــده باشـــد. وی 
ادامـــه داد: طـــرح دو فوریتـــی اصـــاح برخـــی قوانیـــن 
راجـــع بـــه انتخابـــات  ریاســـت جمهـــوری، مجلـــس 
ــده  ــاده شـ ــس اعـ ــه مجلـ ــامی بـ ــوراهای اسـ و شـ

اســـت.

رژیـم  کـرد:  تاکیـد  خارجـه  امـور  وزارت  سـخنگوی 
بی مسـئولیت آمریـکا بعد از ناکامـی در انجام وظایفش 
در قبـال مـردم خـود، همـواره به دنبـال راه فـراری بوده 

تـا افتضاحـی کـه بـه بـار آورده را پنهـان کنـد.
امـور سـخنگویی  و  اطاع رسـانی  اداره کل  بـه گـزارش 
وزارت امور خارجه، »سـید عباس موسـوی« در حسـاب 
کاربـری خـود در توییتـر نوشـت: »در قسـمت جدیـد 
کـه  همه گیـری  یـک  میانـه  در  و  »خـروج«  سـریال 
جهـان را پریشـان کـرده، ایـاالت متحده رابطـه خود را با 

سـازمان جهانـی بهداشـت قطـع کـرده اسـت.«

منتخــب مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســامی از 
ــه  ــان را ب ــت از امنیــت زن دولــت خواســت الیحــه صیان
ــت  ــان روز شــنبه در گف ــره الهی ــس ارســال کند.زه مجل
ــه حادثــه  ــا اشــاره ب ــا ب ــی ایرن ــگار پارلمان ــا خبرن وگــو ب
ــا اشــرفی دختــر ۱۳ ســاله تالشــی توســط  قتــل رومین
ــه  ــریعتر ب ــه س ــر چ ــد ه ــت: بای ــار داش ــدرش اظه پ
رونــد قانونــی وضعیــت پرونــده رومینــا اشــرفی در قــوه 
قضاییــه رســیدگی و ایــن پرونــده تعییــن تکلیــف شــود.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه بایــد هــر چــه ســریعتر الیحــه 
ــه مجلــس  ــت ب ــان از ســوی دول ــت زن ــت از امنی صیان
ــه  ــن الیح ــال ای ــر ارس ــا منتظ ــت: م ــود، گف ــال ش ارس
ــه  ــن الیح ــتیم، ای ــس هس ــه مجل ــت ب ــوی دول از س
می توانــد بســیاری از مشــکات را حــل کنــد و در صیانــت 
از امنیــت زنــان تاثیرگــذار باشــد.این در حالــی اســت کــه 
معصومــه ابتــکار معــاون رییــس جمهــوری در امــور زنان 
ــل  ــی از مطــرح شــدن ماجــرای قت ــواده در توئیت و خان
ــح کــرد کــه  ــر داد و تصری ــت خب ــات دول ــا در هی رومین
ــان خــارج  ــت زن ــن امنی خواســتار بررســی الیحــه تامی

از نوبــت شــد.

رئیـس فراکسـیون امیـد در دوره دهـم مجلـس شـورای 
اسـامی در نامـه ای بـه مـردم ایـران، گزارشـی از عملکـرد 
فراکسـیون امیـد ارائـه و بیـان کـرد کـه نقدهـا را می پذیرد.
بـه گـزارش ایسـنا، محمدرضا عـارف در این نامـه تاکید کرد 
کـه رویـه و اعتقـاد مـن ایـن اسـت کـه بـدون آنکـه فریاد 
بزنـم یـا در دام هیاهوی تبلیغاتی گرفتار شـوم  یا در جنگ 
لفظـی و کامـی بـا دیگران، منابع ارزشـمند کشـور را معطل 
تصمیم گیـری نمایـم،  گـزارش دهم.در بخشـی از این نامه 
امـده اسـت بنا داشـتم نکات اصلـی این گـزارش را در نطق 
سـاالنه خـود در مجلـس شـورای اسـامی ارائـه کنـم کـه 
متاسـفانه مطابـق بـا برنامـه تعیین شـده، فرصـت ارائه آن 
مهیـا نگردید.قطعـا جمع بنـدی تحلیل ها جهت اسـتفاده در 
اختیـار دولـت، مجلـس و قوه قضاییـه قرار خواهـد گرفت و 
پیشـنهادی بـرای تدوین راهـکار آینده جریـان اصاح طلبی 

خواهـد بود.

معـاون حقوقـی رئیس جمهوری گفـت: ضـرورت دارد که طرح 
جامـع حقوقـی کرونـا و پیگیـری ابعـاد حقوقی این بیمـاری و 
آثار آن بر زندگی شـهروندان تدوین شـود.به گزارش ایسـنا، لعیا 
جنیـدی طـی سـخنانی در جلسـه شـورای هماهنگـی حقوقی 
دسـتگاه های اجرایـی بـا بیـان اینکـه در ابتـدای کار، دومیـن 
کشـوری که تقریبـًا کرونا در آن بروز چشـمگیری داشـت ایران 
بـود، اظهـار کـرد: االن دولت و همـه ارکان حاکمیت خوب عمل 
کردنـد. وزارت بهداشـت انصافا خوب عمل کرد و دسـتگاه هایی 
کـه امـور توزیعـی را بـر عهده داشـتند نیز بـه خوبـی کار کردند. 
همچنیـن کادر درمانی و پزشـکی کشـور نیز چنین بوده اسـت. 
وی افـزود: بـا اینکـه میـزان آزمایش هـا و تسـت های روزانه ما 
بسـیار بیشـتر شـده، اما تصور می کنم اگر درسـت خاطرم باشد 
االن در رتبه یازدهم جهانی هسـتیم و در ضمن نه نگرانی تخت 

بیمارسـتان داریم نه دسـتگاه های تنفسـی.   

جهان فریب بازی اتهام زنی 
آمریکا را نمی خورد

 دولت الیحه صیانت از 
امنیت زنان را به مجلس 

ارسال کند

 نقدها را می پذیرم

طرح جامع حقوقی تبعات 
کرونا باید تدوین شود
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 پیام
 زیست

ماهیان خاویاری سفیدرود در محاصره ادوات صید مخصوص
رییس اداره حفاظت محیط زیست آستانه اشرفیه گفت: تمام قرماق ها که نوعی دام غیرمجاز برای صید ماهیان خاویاری و 

غضروفی است امروز از رودخانه سپیدرود جمع شدند.

مدیـر پـارک وحـش و مـوزه تنـوع زیسـتی شـهرداری 
اراک از زادآوری گـوزن زرد، گـرگ و قـوچ و میش در این 
پـارک خبـر داد.مهـدی شـکروی در گفت وگـو بـا ایسـنا، 
بـا اشـاره بـه زادآوری سـه گـوزن زرد در پـارک وحـش 
ایرانـی از جملـه گونه هـای  اراک بیـان کـرد: گـوزن زرد 
خاصـی اسـت کـه تصـور می شـد منقـرض شـده اسـت، 
امـا در نقاطـی از ایـران یافـت و اقـدام بـه زنـده گیری و 

زادآوری آن شـد.
سـال  از  اراک  وحـش  پـارک  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
۱۳۷4 تاسـیس شـده اسـت و همـواره تـاش بـر فراهم 
هـای  گونـه  بـرای  طبیعـی  و  مناسـب  فضـای  کـردن 
ایـن پـارک دارای 44  افـزود:  جانـوری داشـته اسـت، 
گونـه حیوانـی و بالـغ بـر 45۰ عـدد انواع حیوانات اسـت 
کـه یکـی از ایـن حیوانـات شـاخص، گـوزن زرد ایرانـی 
اسـت کـه انحصـار آن در ایـران و چنـد کشـور خاورمیانـه 
اسـت و خوشـبختانه شـمار آنها در پارک وحش اراک در 

حـال افزایـش اسـت.
پـارک  در  مناسـب  فضاسـازی  تصریـح کـرد:  شـکروی 
بـا  تعـداد حیوانـات  اسـت کـه هـر سـال  باعـث شـده 
زادآوری افزایـش یابـد و خوشـبختانه در روزهـای اخیـر 
شـاهد زایش سـه گوزن زرد ایران، هشـت قوچ و میش 

و چهـار گـرگ بـوده ایـم.
وی بـا بیـان اینکـه تغییـرات خاصـی برای فضـای پارک 
وحـش در نظـر اسـت، گفت: در این راسـتا تـاش داریم 
اصاحاتـی در فضـای پـارک، فضـای نگهـداری حیوانـات 
و گسـترش آنهـا و مـدرن سـازی محوطـه صـورت گیـرد، 
تنـوع  و  حیوانـات  تعـداد  اسـت کـه  نظـر  در  همچنیـن 
افزایـش دهیـم و گونه هایـی همچـون المـا،  را  گونه هـا 
کورکودیـل و گربـه وحشـی را بـه مجموعـه اضافـه کنیم.
مدیـر پـارک وحـش و مـوزه تنـوع زیسـتی شـهرداری 
اراک اضافـه کـرد: پـارک وحش اراک از معـدود پارک ها 
در سـطح کشـور اسـت کـه فضـای سـبز مناسـبی دارد و 
بـه لحـاظ گونه هـای گیاهـی نیـز مجموعه غنی محسـوب 
مـی شـود کـه البتـه سـاماندهی ایـن فضا در دسـتور کار 
قـرار دارد. شـکروی بیـان کـرد: بـا توجـه بـه نـگاه مثبت 
مجموعـه مدیریـت شـهری اراک بـه پـارک وحـش، در 
حـال حاضـر احـداث سـاختمان موزه تمام شـده اسـت.

سوژه زادآوری گوزن 
زرد و  گرگ در 

پارک وحش اراک

ته سیگار، آالینده ای نابودگر

ته سیگارها در هر سال، 2 میلیون و ۳۰۰ هزار تن از حجم زباله های دور ریخته شده را در جهان تشکیل می دهند

ــات  ــاری از دخانی ــی ع ــن عموم »اماک
ــن  ــوان پنجمی ــه« عن ــرای هم ــی ب حق
روز از هفتــه ملــی بــدون دخانیــات 
ــیگارهای  ــه س ــود ت ــر وج ــه ب ــت ک اس
ــوی  ــی و ک ــر عموم ــده در معاب ــا ش ره
عــاوه  کــه  دارد  اشــاره  برزنــی  و 
طبیعــت،  چهــره  زشــت کــردن  بــر 
ــار  ــه ب ــی ب ــت محیط ــه ای زیس فاجع

نــد. ور می آ
ــه از  ــل ک ــن دلی ــه ای ــیگارها، ب ــه س ت
تجزیــه  غیرقابــل  پلیمــری  الیــاف 
و ســمی ســاخته شــده انــد، در رده 
زباله هــای ســمی بــه شــمار مــی رونــد 
ــه  ــت، زبال ــبب آن اس ــان مس ــه انس ک
ــن  ــع قوانی ــه از وض ــی ک ــای کوچک ه
ــطح  ــاب آن در س ــگاری پرت ــرم ان و ج

ــد. ــده ان ــا مان ــر ج معب

تــه ســیگارهایی کــه بــا پیــاده روی 
در هــر ســاعت از شــبانه روز، فرقــی 
ــه  ــا منطق ــدام نقطــه ی ــد در ک نمــی کن
باشــیم، در جــوی آب، باغچــه هــا، 
آســفالت  روی  و  درختــان  پــای 
ــادگی از  ــه س ــد ب ــی کنن ــی م خودنمای
کنــار آن هــا عبــور مــی کنیــم غافــل از 
ــگ،  ــه هــای زرد رن ایــن کــه ایــن زبال
ــه جــان  ــه ب ــی هســتند ک ــه های موریان
طبیعــت افتــاده و بــه مــرور زمــان، 
محیــط زیســتی ســمی و خالــی از 
ــت.به  ــد گذاش ــای خواهن ــبزینه برج س
ــای  ــپانیایی تارنم ــش اس ــزارش بخ گ
»آرتــی« ایــن زبالــه هــا، بیــش از 
و  پاســتیکی  ظــروف  هــا،  پاکــت 
وســایل آشــپزخانه، محیــط اطــراف 
ــا آن  ــد ت ــی کنن ــوده م ــا را آل و آب ه
ــاد آن در  ــه دلیــل حجــم زی جــا کــه ب
طبیعــت، بزرگتریــن منبــع آلودگــی بــه 

ــد. ــی رون ــمار م ش
ایــن تارنمــا در بخشــی دیگــر بــه ایــن 
مطلــب اشــاره دارد کــه 4.۹ میلیــارد از 
5.5 میلیــارد نــخ ســیگاری کــه ســاالنه 
ــاوی  ــود، ح ــی ش ــد م ــان تولی در جه
یــک فیلتــر پاســتیکی ســاخته شــده 
ــه  از اســتات ســلولز هســتند کــه تجزی
آن ده هــا ســال زمــان مــی بــرد و بــه 

طــول مــی انجامــد.
محیــط  تارنمــای  هــای  داده  بنابــر 
تــه  هــم   planet scope زیســتی 
ســیگار در هــر ســال، ۲ میلیــون و ۳۰۰ 
ــای دور  ــه ه ــم زبال ــن از حج ــزار ت ه
ریختــه شــده را در جهــان تشــکیل 
زبالــه هــای  از حجــم  مــی دهنــد. 
شــیمیایی ریختــه شــده در طبیعــت 
نیــز ۲۰۹ هــزار تــن مربــوط بــه تــه 
ــه در هــر  ــه طــوری ک ســیگار اســت، ب
ــیگار  ــه س ــک ت ــل ی ــع حداق ــر مرب مت

ــی  ــیگار های ــه س ــود. ت ــی ش ــت م یاف
مــاده  نــوع   ۲5۰۰ تواننــد  مــی  کــه 
شــیمیایی مختلــف در محیــط زیســت 
ــه  ــیگار، ب ــه س ــک ت ــد. ی ــش کنن پخ
آب  لیتــر   5۰۰ توانــد  مــی  تنهایــی 
قابــل  غیــر  و  آلــوده  را  آشــامیدنی 

آشــامیدن کنــد.
بهــزاد  بهــروز  کــه  موضوعــی 
ــا  ــا ایرن ــو ب ــت و گ اکولوژیســت در گف
مــواد  گفــت:  و  کــرد  تاییــد  را  آن 
طبیعــت  در  شــده  رهــا  پاســتیکی 
ــرای  ــدن، ب ــه ش ــر تجزی ــل دی ــه دلی ب
هســتند  خطرنــاک  زیســت  محیــط 
ــه  ــر تجزی ــاوه ب ــیگارها ع ــه س ــا ت ام

هســتند. هــم  ســمی  دیرهنــگام، 
چنانچــه پــس از دانســتن تمــام اثــرات 
مخربــی کــه تــه ســیگارها بــر طبیعــت 
مــی گذارنــد افــراد همچنــان بــر ســیگار 
بهتــر  کشــیدن خــود اصــرار دارنــد 
ــا  ــگیری از ره ــای پیش ــت راهکاره اس
ســازی تــه ســیگارها را پیــش از آن 
ــان را  ــان آن ــون و جریمــه گریب ــه قان ک

ــد. ــرد، بیاموزن بگی
موضوعــی کــه بهــزاد بــر آن تاکیــد 
کــرد و یــادآور شــد: اســتفاده از تجربــه 
ســایر کشــورهای جهــان در فرهنــگ 
ســازی و آمــوزش رهــا نکــردن تــه 
ســیگار در خیابــان، راهــکاری بــرای 
حــل ایــن بحــران در کشــور اســت. 
ــه  ــد ن ــه و مفی ــی متخصصان کار فرهنگ
ایــن کــه بــا تــرس و ارعــاب بخواهنــد 
ایــن عــادت را تــرک بدهنــد. بــرای 
ــی  ــانه مل ــوان از رس ــی ت ــر م ــن ام ای
هــا،  ســریال  در  تــا  کمــک گرفــت 
ــیدند را  ــی کش ــیگار م ــه س ــرادی ک اف
فــردی بدعــادت و زشــت کار نشــان 
دهنــد و افــراد غیــر ســیگاری را فــردی 

خــوب و انساندوســت.
وی ادامــه داد: برنامــه هــای تخصصــی 
رســانه هــا مــی توانــد بــه صــورت 

نامحســوس مــردم و جوانــان را بــه 
ــت  ــامتی و بهداش ــت س ــمت رعای س
فــردی و محیــط بکشــاند پیــش از آن 
کــه جریمــه هــای ســنگین و گایــه آور 

ــود. ــب ش ــر آن تصوی ب
در تکمیــل ســخنان ایــن اکولوژیســت، 
مــی تــوان گفــت اگــر افــراد ســیگاری 
و  درون  آمدهــای  و  رفــت  تمــام  در 
بــرون شــهری، یــک جعبــه بســیار 
کوچــک و ســبک همــراه داشــته باشــند 
ــیگار  ــه س ــازی ت ــد از رهاس ــی توانن م
ــر  ــرزن و افــزودن ب خــود در کــوی و ب
ــن  ــهری بکاهند.ضم ــای ش ــده ه آالین
ــک  ــد داشــتن ی ــوش نکنن ــه فرام اینک
ــای  ــی در ســفر ه ــری کوچــک خال بط
ــده  ــه نگهدارن ــه منزل ــردی ب ــت گ طبیع
ــی  ــل م ــیگار عم ــه س ــمی ت ــه س زبال
ــتین  ــه نخس ــیدن ب ــا رس ــه ت ــد ک کن
ــط  ــدن محی ــمی ش ــه از س ــطل زبال س
ــم ســال  ــد. در تقوی ــری مــی کن جلوگی
جــاری، هفتــه ملــی بــدون دخانیــات از 
ششــم تــا دوازدهــم خردادمــاه تعییــن 

شــده اســت کــه هــر روز آن بــا عناویــن 
مختلــف نامگــذاری شــده اســت. بنابــر 
ــط عمومــی و اطــاع  ــز رواب اعــام مرک
روزهــای  بهداشــت،  وزارت  رســانی 
ایــن هفتــه عبارتنــد از: ســه شــنبه 
مــورخ ۶ خردادمــاه، مصــرف دخانیــات 
ــا  ــاری کرون ــده بیم ــدید کنن ــل تش عام
خردادمــاه،   ۷ چهارشــنبه  ویــروس، 
ــرای  ــک ضــرورت ب ــات ی ــرک دخانی ت
پیشــگیری از بیمــاری کرونــا ویــروس، 
محصــوالت  خردادمــاه،   ۸ پنجشــنبه 
نــو پدیــد دخانــی، گمــراه کننــده و 
خردادمــاه،   ۹ جمعــه  آور،  اعتیــاد 
بــرای  تهدیــدی  دخانیــات،  صنعــت 
 ۱۰ شــنبه  همگانــی،  ســامتی 
ــاری از  ــی ع ــن عموم ــاه، اماک خردادم
دخانیــات حقــی بــرای همــه، یکشــنبه 
جوانــان،  و  نوجوانــان  خردادمــاه،   ۱۱
ــنبه  ــی و دوش ــع دخان ــرس صنای در تی
۱۲ خردادمــاه، افزایــش مالیــات بــر 
محصــوالت دخانــی، راهــکار جهانــی 

ــرف. ــش مص کاه

رییـس جمهـور در گفـت و گـوی تلفنـی 
پشـتیبانی  و  دفـاع  وزیـر  بـا  جداگانـه 
سـازمان  رییـس  و  مسـلح  نیروهـای 
حفاظـت محیـط زیسـت بـر ضـرورت بکار 
گیـری تمـام امکانـات و تجهیـزات بـرای 
مهـار آتـش سـوزی در جنگل های اسـتان 
کهگیلویـه و بویراحمـد و نیـز برنامـه ریزی 
بـرای جلوگیـری از تکـرار حـوادث مشـابه 
تاکیـد کـرد. حجـت االسـام والمسـلمین 
حسـن روحانـی روز شـنبه در ایـن تمـاس 
آخریـن  از  آگاهـی  ضمـن  تلفنـی  هـای 
وضعیـت آتـش سـوزی و اقدامـات انجـام 

شـده بـرای اطفاء حریق تصریح کـرد: الزم 
است سـریعا تمام اقدامات الزم و ضروری 
بـا بـکار گیـری تمامـی امکانـات و ظرفیت 
های اسـتان کهگیلویه و بویراحمد و استان 
هـای همجـوار بـرای جلوگیـری از دامنـه 
آتـش سـوزی و نیـز اطفـاء حریـق بـکار 
گرفتـه شـود و از ضـرر و زیان های بیشـتر 
و تخریب محیط زیسـت جلوگیـری گردد.
رییـس جمهـور همچنین خاطرنشـان کرد: 
بـا توجـه بـه گـرم شـدن هـوا و احتمـال 
بـروز آتـش سـوزی های مشـابه بایسـتی 
پیـش بینی هـا و برنامـه ریزی هـای الزم 

اتخـاذ گـردد تا از تکـرار چنیـن حوادثی در 
آینـده جلوگیـری شـود.آقایان امیر حاتمی 
وزیر دفاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح و 
عیسـی کانتری ریییس سـازمان حفاظت 
محیـط زیسـت در ایـن گفـت و گوهـای 

تلفنـی با ارایـه گزارشـی از آخرین وضعیت 
آتـش سـوزی در مناطـق  جنگلـی اسـتان  
کهگیلویـه و بویراحمـد ، اقدامـات انجـام 
شـده بـرای مهـار آتش سـوزی را تشـریح 

کردند.

دستورات روحانی برای مهار آتش 
سوزی جنگل های کهگیلویه و بویراحمد

باد، آتش را در »خائیز« 
گسترش می دهد

خوزســتان مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خوزســتان بــا اشــاره بــه ادامــه 
آتــش ســوزی در منطقــه خائیــز، از تــاش بــرای مهــار حریــق خبــر داد.

محمدجــواد اشــرفی در گفــت وگــو بــا ایســنا، بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت 
آتــش ســوزی در خائیــز، اظهــار کــرد: شــش فرونــد بالگــرد بــرای مهــار آتــش 
بــه منطقــه اعــزام شــده انــد کــه دو فرونــد از ایــن بالگردهــا آب پاش هســتند 

و چهــار فرونــد نیــز کار جابــه جایــی نیــروی انســانی را انجــام مــی دهنــد.
ــخصی در  ــق ش ــای حری ــزات اطف ــا تجهی ــانی ب ــای انس ــزود: نیروه وی اف
منطقــه حضــور دارنــد و در حــال انجــام عملیــات هســتند امــا بــا توجــه بــه 
صعــب العبــور بــودن منطقــه و پراکندگــی آتــش ســوزی، هنــوز حریــق مهــار 

ــه گســترش آتــش کمــک مــی کنــد. ــاد نیــز ب نشــده و وزش ب
اشــرفی گفــت: بــا توجــه بــه پراکندگــی آتــش، فعــا امــکان بررســی یــا اعــام 
وســعت حریــق وجــود نــدارد. علــت ایــن آتــش ســوزی نیــز بــه احتمــال زیاد 
عامــل انســانی اســت امــا عمــدی یــا غیرعمــدی بــودن آن هنــوز مشــخص 
نیســت. وی در خصــوص وضعیــت آتــش ســوزی در منطقــه خســرج شــوش 
نیــز بیــان کــرد: روز گذشــته آتــش در ایــن منطقــه کنتــرل شــد. آتش ســوزی 

در جنــگل هــای خســرج، خســارت قابــل توجهــی بــر جــای گذاشــته اســت.

ته
نک

چنانچـه پـس از دانسـتن تمـام اثـرات مخربی که ته سـیگارها 
بـر طبیعـت می گذارنـد افراد همچنان بر سـیگار کشـیدن خود 
اصـرار دارنـد بهتـر اسـت راهکارهای پیشـگیری از رها سـازی ته 
سـیگارها را پیـش از آن کـه قانـون و جریمـه گریبـان آنـان را 
بگیـرد، بیاموزند.موضوعـی کـه بهزاد بـر آن تاکید کـرد و یادآور 
شد: اسـتفاده از تجربه سایر کشـورهای جهان در فرهنگ سازی 
و آمـوزش رهـا نکردن ته سـیگار در خیابان، راهـکاری برای حل 
ایـن بحـران در کشـور اسـت. کار فرهنگـی متخصصانـه و مفید 
نـه ایـن کـه بـا تـرس و ارعـاب بخواهنـد ایـن عـادت را تـرک 
بدهنـد. بـرای ایـن امر می تـوان از رسـانه ملی کمـک گرفت تا 
در سـریال ها، افرادی که سـیگار می کشـیدند را فردی بدعادت 
و زشـت کار نشـان دهنـد و افـراد غیر سـیگاری را فـردی خوب 
و انساندوسـت.وی ادامـه داد: برنامـه های تخصصی رسـانه ها 
مـی تواند بـه صورت نامحسـوس مـردم و جوانان را به سـمت 
رعایت سـالمتی و بهداشـت فردی و محیط بکشـاند پیش از آن 

کـه جریمه هـای سـنگین و گالیـه آور بر آن تصویب شـود.

محیط پرنده
زیست

خاک را عقیم و حیات وحش را یتیم نکنیم افزایش جمعیت قرقاول در زیستگاه های گرمی
 رییـس اداره حفاظـت محیـط 
زیسـت گرمـی مغـان از رونـد 
جمعیـت  افزایـش  بـه  رو 
قرقـاول در زیسـتگاه هـای این 
شهرسـتان مـرزی خبر داد.رحمان داداشـی روز شـنبه به 
اجـرای سرشـماری بهـاره قرقاول در زیسـتگاه هـای این 
شهرسـتان اشـاره کـرد و افـزود: ایـن سرشـماری مطابق 
دسـتورالعمل سازمانی و به روش آوا و مشاهده مستقیم 
بـا حضـور کارشناسـان اداره کل و در زیسـتگاه نوار مرزی 
شهرسـتان گرمی انجام شـد.او اظهارداشـت: تراکم نسبی 
جمعیـت ایـن گونـه پرنـده بـا بررسـی دقیـق هر یـک از 
مناطـق و زیسـتگاه هـا بـرآورد شد.داداشـی از همـکاری 

فرماندهـی و مامـوران هنـگ مـرزی شهرسـتان گرمی در 
انجـام ایـن سرشـماری قدردانـی کـرد و گفـت: در تاش 
هسـتیم تـا شـرایط بهتـری بـرای زیسـت ایـن گونـه بـا 
ارزش فراهـم کنیم.رییـس اداره حفاظـت محیط زیسـت 
گرمـی مغـان از رونـد رو بـه افزایش جمعیـت قرقاول در 

زیسـتگاه هـای ایـن شهرسـتان مـرزی خبـر داد.
رحمـان داداشـی روز شـنبه بـه اجـرای سرشـماری بهـاره 
قرقـاول در زیسـتگاه هـای ایـن شهرسـتان اشـاره کرد و 
افـزود: این سرشـماری مطابق دسـتورالعمل سـازمانی و 
بـه روش آوا و مشـاهده مسـتقیم بـا حضور کارشناسـان 
اداره کل و در زیسـتگاه نـوار مـرزی شهرسـتان گرمـی 

شـد. انجام 

هـــر ســـاله بـــا آغـــاز کشـــت 
ـــف کشـــور  ـــاط مختل دوم در نق
ـــا  ـــزارع ب ـــش زدن م ـــاهد آت ش
ـــای  ـــردن بقای ـــن ب ـــدف از بی ه
ــتیم کـــه ایـــن کار موجـــب تخریـــب  گیاهـــی هسـ
حیات وحـــش،  رفتـــن  بیـــن  از  محیط زیســـت، 
ــش  ــذر، افزایـ ــک بـ ــودی بانـ ــاک، نابـ ــایش خـ فرسـ
میـــزان گاز CO۲ و افزایـــش بیماری هـــای تنفســـی 
ـــس اداره  ـــمی ریی ـــرج قاس ـــه ای ـــه گفت ـــا ب ـــود. بن می ش
ـــی اداره کل  ـــای مردم ـــارکت ه ـــج و مش ـــوزش، تروی آم
ـــن  ـــران، در ای ـــتان ته ـــزداری اس ـــی و آبخی ـــع طبیع مناب
زمینـــه دو قانـــون وجـــود دارد کـــه یکـــی مربـــوط بـــه 

قبـــل از انقـــاب و دیگـــری بعـــد از انقـــاب اســـت.
ـــا  ـــط زیســـت ایرن ـــگار محی ـــا خبرن ـــو ب ـــت و گ وی در گف
افـــزود: قانـــون قبـــل از انقـــاب در ۲5 مـــرداد ۱۳4۶ 
ـــات  ـــش زدن باغ ـــاس آن آت ـــر اس ـــه ب ـــد ک ـــب ش تصوی
کـــه در جـــوار منابـــع طبیعـــی هســـتند جـــرم اســـت، 
ـــاک در ۲5  ـــوای پ ـــون ه ـــاده ۲۰ قان ـــق م ـــن طب همچنی
ـــه  ـــح کـــرده کـــه هـــر گون ـــر ۱۳۹۶ تصویـــب شـــد تصری تی
آتـــش زدن مـــزارع و باقیمانـــده گیاهـــی ممنـــوع اســـت و 
ـــرد خاطـــی  ـــی قانونگـــذار ف جـــرم تلقـــی مـــی شـــود، یعن
ـــاورزان  ـــد کش ـــن بای ـــد بنابرای ـــی کن ـــی م ـــرم تلق را مج
ـــرای آن  ـــم ب ـــی ه ـــی مجازات ـــند حت ـــته باش ـــه داش توج

ـــت. ـــرده اس ـــن ک تعیی
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مذاکره برای ساخت ۴۰۰۰ خانه جدید ویژه خانواده های دارای دو معلول
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : پیرو یادداشت تفاهمی که قبا امضا شده بود مقدمات مذاکره برای ساخت 4۰۰۰ واحد 
مسکونی بعدی برای خانواده های دارای دو معلول با کمک بنیاد مستضعفان صورت گرفت.
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آغاز ثبت نام نوآموزان برای سنجش سالمت از تیرماه

وزارت  نــام  ثبــت  ســتاد  مســئول 
آمــوزش و پــرورش در ســال تحصیلــی 
جدیــد اعــام کــرد کــه  ثبــت نــام 
ســنجش  بــرای  نوآمــوزان  اولیــه 
اول  از  دهــی  نوبــت  بــا  ســامت 
تیرمــاه آغــاز می شــود و بــا اتمــام 
ــام کاس  ــت ن ــامت، ثب ــنجش س س
ــام  ــت ن ــود. ثب ــی می ش ــا نهای اولی ه
ابتدایی هــا تــا پایــان مــرداد ادامــه 

دارد.
بــه گــزارش ایســنا، رضــوان حکیــم 
ــاب  ــا اصح ــری ب ــتی خب زاده در نشس

ــر  ــد وزی ــه تاکی ــان اینک ــا بی ــانه ب رس
بــوده  ایــن  پــرورش  و  آمــوزش 
اســت کــه علیرغــم شــرایط خاصــی 
ــا  ــی ب ــد آموزش ــچ رون ــم هی ــه داری ک
اختــال و تاخیــر برگــزار نشــود گفــت: 
ــام  ۲۲ اردیبهشــت شــیوه نامــه ثبــت ن
را ابــاغ کردیــم و معاونــان ابتدایــی در 
ــام  ــت ن ــتاد ثب ــئول س ــتان ها مس اس

هســتند.
دســتورالعمل  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ثبــت نــام بــا توجــه بــه شــرایط کرونــا 
تنظیــم شــده اســت و ثبــت نــام را یک 
ــا  ــم مخصوص ــی می دانی ــداد تربیت روی
ــه  ــوزان ب ــا و نوآم ــرای کاس اولی ه ب
آغــاز فراینــد ثبــت نــام کــه از اول 

خــرداد تعییــن و ســتادهای ثبــت نــام 
ــزود:  ــرد و اف تشــکیل شــدند اشــاره ک
داریــم،  نــام  ثبــت  دونــوع  امســال 
فضــای کاس  در  نــام  ثبــت  یکــی 
ــر  ــا اگ ــت؛ ام ــه اس ــی در مدرس حقیق
شــرایط کرونــا ادامــه داشــته باشــد 
پیــش بینــی شــده دانــش آمــوزان در 
ــوند  ــام ش ــت ن ــم ثب ــاد ه ــامانه ش س
تــا فراینــد احتمالــی آمــوزش مجــازی 
ــر شــروع  ــا آمادگــی کامــل از اول مه ب

ــود. ش
نــام  ثبــت  داد:  ادامــه  زاده  حکیــم 
دومرحلــه اســت. مرحلــه اول ثبــت 
ــامت  ــنجش س ــرای س ــه ب ــام اولی ن
اســت و از اول تیرمــاه نوبــت دهــی 

ــام ســنجش  ــا اتم ــاز می شــود و ب آغ
ســامت، ثبــت نــام کاس اولی هــا 
تــا  نــام  ثبــت  می شــود.  نهایــی 

پایــان مــرداد ادامــه دارد. 
دوم  نیمــه  از  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
دبیرســتانی ها  نــام  ثبــت  تیرمــاه 
نــکات  بــر  می شــود گفــت:  آغــاز 
تکریــم  اصــل  رعایــت  و  تربیتــی 
ــام  ــت ن ــتادهای ثب ــا در س خانواده ه
تاکیــد  و مــدارس در دســتورالعمل 
هماهنگــی  ضــرورت  اســت.  شــده 
مدیریــت  اســتانی  ســتادهای  بــا 
کرونــا نیــز مــورد توجــه و تاکیــد 
شــده است.مســئول ســتاد ثبــت نــام 
وزارت آمــوزش و پــرورش در ســال 
تحصیلــی جدیــد بــا بیــان اینکــه 
مــدارس  مالــی  ارتبــاط  هرگونــه 
و  ورودی  آزمــون  برگــزاری  بــرای 

ــت  ــوع اس ــی ممن ــک آموزش ــب کم کت
ــرای ورود  ــه ب ــه مصاحب ــت: هرگون گف
ــت  ــوع اس ــم ممن ــه  اول و هفت ــه پای ب
برگــزاری  حــق  مدرســه ای  هیــچ  و 
ــی  ــی ارزیاب ــرا نوع ــدارد زی ــه ن مصاحب
ــی  ــره تلخ ــچ خاط ــد هی ــت و نبای اس
ــودکان  ــن ک ــه مدرســه در ذه از ورود ب
ثبــت شــود.وی افــزود: بــه جــز هزینــه 
ــهریه ای  ــه ش ــچ گون ــه، هی ــوق برنام ف
نبایــد در مــدارس هیئــت امنایــی از 

شــود. دریافــت  خانواده هــا 
وزارت  نــام  ثبــت  ســتاد  مســئول 
آمــوزش و پــرورش در ســال تحصیلــی 
جدیــد بــا بیــان اینکــه مــدارس هیئــت 
امنایــی مــدارس دولتــی هســتند و 
فقــط می تواننــد هزینــه فــوق برنامــه را 
دریافــت کننــد گفــت: اگــر خدماتــی در 
ایــن مــدت ارائــه نشــده بایــد هزینــه را 

طبــق تاکیــد وزیــر آمــوزش و پــرورش 
بــه خانواده هــا عــودت دهند.حکیــم 
زاده بــا اشــاره بــه اینکــه پیــش بینــی 
می کنیــم حــدود یــک میلیــون و 5۷۲ 
هــزار و ۲۰۸ دانــش آمــوز پایــه اول 
داشــته باشــیم گفــت: در ایــن صــورت 
ــه  ــبت ب ــدی نس ــد 4.۲ درص ــک رش ی
ــود.  ــم ب ســال جــاری را شــاهد خواهی
ــدی  ــش ۶۰ درص ــذاری افزای ــدف گ ه
پیــش  کــودکان  ســامت  ســنجش 

ــم. ــتانی را داری دبس
معاونت هــای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ارزیابــی  مرکــز  ابتدایــی،  آمــوزش 
عملکــرد و رســیدگی بــه شــکایات مــی 
تواننــد پاســخگوی شــکایات احتمالــی 
والدیــن باشــند، دربــاره محــدوده ثبــت 
نــام اظهــار کــرد: دانــش آمــوزان بایــد 
را  نــام  ثبــت  جغرافیایــی  محــدوده 

رعایــت کننــد امــا اگــر مــواردی هســت 
و خانــواده بــه علــت پــر شــدن ظرفیــت 
ــد  ــد، می توانن ــام ندارن ــت ن ــکان ثب ام
بــه ســتادهای ثبــت نــام مراجعــه و در 

ــد.  ــی کنن ــاور نامنویس ــدارس مج م
وزارت  ابتدایــی  آمــوزش  معــاون 
آمــوزش و پــرورش دربــاره کیفیــت 
آمــوزش در ســال تحصیلــی جــاری 
گفــت: تاکیــد کردیــم مدیــران مــدارس 
بــر یادگیــری مهارت هــای خوانــدن، 
نظــارت  کــردن  حســاب  و  نوشــتن 
تاکیــد  تاییــد کننــد.  را  آن  و  کــرده 
مــا کــه الزامــی هــم نبــود، حضــور 
و  دو  گروه هــای  در  آمــوزان  دانــش 
ــوری  ــیابی حض ــرای ارزش ــره ب ــه نف س
ــه  ــی ادام ــای تلویزیون ــود. آموزش ه ب
دارد و تدابیــری بــرای تقویــت ایــن 
ــت. ــده اس ــیده ش ــا اندیش یادگیری ه

ــت  ــان جمعی ــازمان داوطلب ــس س ریی
هــال احمــر از جمــع آوری ۱۰ میلیــارد 
هــال  از ســوی  روزه  ریالــی کفــاره 
احمــر خبــر داد و گفــت: بــا توجــه 
بــه مســائل شــرعی مربــوط بــه کفــاره 
ایــن رقــم صرفــا بــا امــکان خریــد 
 ۱۰ حــدود  حســاب  در  نانوایی هــا  از 
ــن  ــوار جــزو دهک هــای پایی هــزار خان
خواهــد  واریــز  جامعــه  درآمــدی 
ــا  ــو ب ــری در گفت وگ ــد.محمد نصی ش

ــه  ــا توج ــت: ب ــاره گف ــن ب ــنا، درای ایس
ــی  ــه درپ ــادی ک ــکات اقتص ــه مش ب
ــرای طبقــات  ــا ب ــروس کرون شــیوع وی
کمتــر برخــوردار جامعــه بــه وجــود 
آمــده بــود، امســال بــرای اولیــن بــار بــا 
ــی  ــرم ول ــده محت ــت نماین اخــذ موافق
فقیــه در جمعیــت هــال احمــر، طــرح 
جمــع آوری کفــاره را آغــاز کردیــم. 
همانطــور کــه می دانیــد پیــش از ایــن 
ــداد مســئولیت  ــه ام بهزیســتی و کمیت

جمــع آوری فطریــه و کفــاره را داشــتند 
ــت  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــال ب ــا امس ام
موجــود مــا در بحــث جمــع آوری کفــاره 
روزه نیــز ورود کردیــم؛ امــا در مــورد 
ــه مســائل شــرعی  ــا توجــه ب ــه ب فطری
ــان  ــت و زم ــون نحــوه دریاف ــه پیرام ک
ــت  ــود دارد، جمعی ــرد آن وج ــه ک هزین
ــه  ــر ورود نداشــت.وی ادام ــال احم ه
داد: در همیــن راســتا نیــز بــا معاونــت 
رفــاه اجتماعــی وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی یکســری هماهنگی هــا 
را انجــام دادیــم و ظرفیتــی ایجــاد 
ــه  ــق ب ــه شــماره حســاب متعل شــد ک
ــن  ــای پایی ــراد جــزو دهک ه ــه اف یاران

ــم.   ــت کردی ــدی را دریاف درآم

واریز کفاره 10 میلیاردی 
جمع آوری شده ازسوی هالل احمر

تامین و تعمیر مسکن زنان 
سرپرست خانوار 

رئیــس کمیتــه امــداد از ارائــه ۸4 هــزار خدمــت در حــوزه مســکن بــه 
ــان  ــر مســکن زن ــن و تعمی ــر داد و گفــت: تامی ــان در ســال ۹۸ خب مددجوی
سرپرســت خانــوار و خانواده هــای ایتــام در اولویــت برنامه هــای کمیتــه 

ــت. ــاری اس ــال ج ــداد در س ام
بــه گــزارش ایســنا، ســیدمرتضی بختیــاری بــا تشــریح عملکــرد ایــن نهــاد در 
حــوزه مســکن افــزود: در ســال ۹۸ ارائــه 5۶ هــزار خدمــت در حــوزه مســکن 
پیش بینــی شــده بــود کــه عملکــرد کمیتــه امــداد در موضــوع مســکن، فراتــر 

از برنامه ریــزی انجــام شــده بــود.
ــا بیــان اینکــه کمیتــه امــداد ســال گذشــته 5۷ هــزار مــورد تعمیــرات  وی ب
واحدهــای مســکونی مددجویــان را بــه انجــام رســاند، ادامــه داد: در همیــن 
ــان  ــرای مددجوی ــهری ب ــکن ش ــد مس ــداث و خری ــورد اح ــدت 5۶4۰ م م

ــت. صــورت گرف
ــرای  ــتایی ب ــکونی روس ــد مس ــداث ۹۲۰۰ واح ــداد از اح ــه ام ــس کمیت رئی
ــد  ــورد واح ــرد: ۶۱۳۶ م ــد ک ــر داد و تاکی ــت خب ــت حمای ــای تح خانواده ه
مســکونی نیــز بــا همــکاری ســپاه پاســداران ســاخته و تحویــل مددجویــان 

شــد.

ته
نک

حکیـم زاده در واکنـش به حادثـه قتل رومینا، دختر ۱۴ سـاله 
آمـوزش و پرورش گفت: طرح خشـونت زدایی را در دسـتورکار 
داشـتیم، بـا تغییـرات مدیریتـی، وزیـر آمـوزش و پـرورش 
خواسـتار ارائـه بسـته های تحولی بـرای هرکـدام از معاونت ها 
شـد. طـرح خشـونت زدایـی را به بسـتر طـرح خوانا که بسـته 
تحولـی معاونت ابتدایی اسـت وارد کردیم.وی ادامـه داد: اگر 
از کودکـی احتـرام بـه خـود و تعامـل مبتنی بر خفـظ کرامت را 
نهادینـه کنیم قطعا شـاهد چنیـن اتفاقات ناگـواری نخواهیم 
بـود و نقـش آمـوزش و پـرورش مـی تواند پیشـگیرانه باشـد. 
امیدواریـم اجـرای ایـن برنامه هـا بـا تاکیـدی که بـر مهارت ها 
و آداب زندگـی دارنـد به بالندگی و رشـد بیشـتر دانـش آموزان 
کمـک کند. مسـئول سـتاد ثبت نـام وزارت آمـوزش و پرورش 
در سـال تحصیلی جدیـد درباره اینکـه فرایند آمـوزش ابتدایی 
کامـل شـده یـا خیـر؟ گفـت: مـا تاکیـد کردیـم همـه محتوا 
آمـوزش داده شـود و همـه دانـش آموزان تحت پوشـش قرار 
بگیرنـد. یکـی از دالیـل بازگشـایی مـدارس هم همیـن بود تا 

ضعف هـا جبران شـود. 

خبر

جامعهآموزشگاه

لزوم راه اندازی »پلیس ویژه اطفال«بازگشایی آموزشگاه های علمی و زبان
پیـــرو بازگشـــایی مـــدارس 
غیردولتـــی  و  دولتـــی 
پـــرورش،  و  آمـــوزش  در 
آزاد  علمـــی  آموزشـــگاه های 
و زبـــان بـــا رعایـــت دســـتورالعمل مراقبـــت و کنتـــرل 
بیمـــاری کرونـــا کـــه از ســـوی وزارت بهداشـــت ابـــاغ 

می شـــود. بازگشـــایی  اســـت،  شـــده 
ـــر و رئیـــس ســـازمان  ـــاون وزی ـــد مع ـــی ون ـــی زین  مجتب
ـــارکت های  ـــعه مش ـــی و توس ـــز غیردولت ـــدارس و مراک م
مردمـــی گفـــت: در ایـــن دســـتورالعمل پیـــش بینـــی 
ــوزان  ــامت دانـــش آمـ ــظ سـ ــای الزم جهـــت حفـ هـ
و کارکنـــان مراکـــز علمـــی و زبـــان پیـــش بینـــی 

ــط  ــردن محیـ ــی کـ ــه ضدعفونـ ــت از جملـ ــده اسـ شـ
ــی  ــوینده و ضدعفونـ ــواد شـ ــن مـ ــگاه ها، تامیـ آموزشـ
ــذاری  ــه گـ ــاد فاصلـ ــی، ایجـ ــدازه کافـ ــه انـ ــده بـ کننـ
ـــای  ـــایر فضاه ـــا س ـــا و ی ـــل کاس ه ـــی در مح اجتماع
فیزیکـــی، ارائـــه آموزش هـــای الزم بـــه مربیـــان، 
کارکنـــان و دانـــش آمـــوزان جهـــت رعایـــت مســـائل 
ـــه  ـــن جمل ـــاز از ای ـــورد نی ـــوارد م ـــایر م ـــتی و س بهداش

هســـتند.
ـــر از  ـــک نف ـــر آموزشـــگاه ی ـــرد: در ه ـــان ک ـــد بی ـــی ون زین
ـــارت و  ـــت نظ ـــده جه ـــوزش دی ـــروی آم ـــا نی ـــنل ی پرس
ـــر آن  ـــا مدی ـــه ترجیح ـــور بهداشـــتی ک پاســـخگویی در ام

ـــت. ـــده اس ـــی ش ـــش بین ـــد، پی ـــز باش ـــر ک م

ــددکاران  ــن مـ ــس انجمـ رئیـ
اجتماعـــی ایـــران بـــا تاکیـــد 
آشـــنایی  اهمیـــت  بـــر 
ـــع  ـــا مناب ـــس ب ـــات و پلی قض
اجتماعـــی حمایـــت از کـــودکان، پیشـــنهاد کـــرد تـــا 
ـــود. ـــدازی ش ـــور راه ان ـــال« در کش ـــژه اطف ـــس وی »پلی
ـــنا،  ـــا ایس ـــو ب ـــک در گفت وگ ـــوی چل ـــن موس سیدحس
بـــا بیـــان اینکـــه از قضـــات، پلیـــس و کســـانیکه 
بـــا کـــودکان ســـر وکار دارنـــد انتظـــار داریـــم تـــا در 
آمـــوزش ضمـــن خدمـــت چنـــد دوره درخصـــوص 
مواجهـــه بـــا کـــودکان در نظـــر گرفتـــه شـــود، گفـــت: 
ــه  ــال بـ ــس اطفـ ــکیل پلیـ ــد تشـ ــر می رسـ ــه نظـ بـ

ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــد.وی بـ ــک کنـ ــوع کمـ ــن موضـ ایـ
در آمـــوزش ضمـــن خدمـــت هـــم دوره میانجـــی 
گـــری بـــا رویکـــرد اجتماعـــی بســـیار مهـــم  اســـت، 
ــا اســـتفاده از مهـــارت میانجی گـــری  ــار کـــرد: بـ اظهـ
تعارضـــات و ناســـازگاری ها بـــه موقـــع و بـــه درســـتی 
مدیریـــت می شـــود. همچنیـــن دوره ضـــروری دیگـــر 
بـــرای ایـــن افـــراد گذرانـــدن ۶ تـــا ۸ واحـــد دروس 
مـــددکاری اجتماعـــی اســـت، چـــرا کـــه وقتـــی قـــرار 
ـــا  ـــنایی ب ـــد، آش ـــی کار کنی ـــرد اجتماع ـــا رویک ـــت ب اس
ـــودک و  ـــی ک ـــی، روان شناس ـــددکاری اجتماع ـــش م دان
ـــرو کار  ـــا س ـــا آنه ـــه ب ـــانی ک ـــرای کس ـــی ب جامعه شناس

دارنـــد ضـــروری اســـت.

--
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خانواده ها تا 27 خرداد می توانند در مدرسه حضور داشته باشند 

وزارت  نظـری  متوسـطه  آمـوزش  دفتـر  مدیـرکل 
برگـزاری  و  ارزشـیابی  جزییـات  پـرورش  و  آمـوزش 
امتحانـات دوره متوسـطه اول و دوم را تشـریح کـرد.
بیـان  ضمـن  سـلطانیان  عبـاس  ایسـنا،  بـه گـزارش 
اینکـه بـا توجـه بـه بخش نامـه ای کـه وزارت آمـوزش 
و پـرورش در ۲۳ اردیبهشـت مـاه بـه تمـام مـدارس 
کشـور ابـاغ کـرده اسـت، در دو پایـه نهـم و دوازدهـم 
شـد  خواهـد  برگـزار  حضـوری  شـکل  بـه  امتحانـات 
در  مـدارس  در  حضـور  بـا  آمـوزان  دانـش   افـزود: 
امتحانـات کتبـی مطابـق بـا برنامـه ای کـه تهیه شـده، 

می کننـد. شـرکت 

مدیـرکل نظـارت بـر نشـر و توزیع مواد آموزشـی از تسـهیل 
دسترسـی بـه فایل هـای الکترونیکی کتب درسـی خبر داد.
»احمدرضـا امینـی« مدیـرکل نظـارت بـر نشـر و توزیـع مواد 
آموزشـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایلنـا، در پاسـخ بـه ایـن 
سـوال کـه بـا توجه به توسـعه آمـوزش مجـازی، اسـتفاده از 
کتـب الکترونیکـی تا چه انـدازه قوت می یابد، گفت: سـازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشـی به منظور اسـتفاده و تسهیل 
دسترسـی تمـام دانش آمـوزان، معلمـان، دبیـران، والدیـن و 
کارشناسـان تعلیم و تربیت همزمان با  نشـر و توزیع نسـخه 
کاغـذی کتاب هـای درسـی، فایـل الکترونیکـی)PDF( آنها را 
بـه صـورت رایـگان و بـدون هیـچ گونـه محدودیـت در پایگاه 
کتاب هـای درسـی بـه آدرس chap.sch.ir بارگذاری می کند. 
وی گفـت: ایـن روند از چند سـال قبل شـروع شـده اسـت و 
هـم اکنون نیـز آرشـیو فایـل الکترونیکـی)PDF( کتاب های 
درسـی از سـال تحصیلـی ۹۱-۹۰ در پایـگاه کتـاب درسـی 

موجـود و قابـل دسـترس عموم اسـت.

مدیـرکل دفتـر فنـی، امـور عمرانـی و حمل و نقـل ترافیک 
اسـتانداری تهران نحـوه تخصیص اعتبار سـوخت بنزین به 

وانـت بارهای بنزین سـوز شـهری را تشـریح کرد.
بـه گـزارش ایلنـا، محمدعلـی صحرایـی در مـورد سـهمیه 
سـوخت وانـت بارهـا اظهار داشـت: نحـوه تخصیـص اعتبار 
سـوخت بنزیـن بـه وانـت بارهـای بنزیـن سـوز شـهری و 
لـزوم اخـذ پروانـه فعالیـت بـرای تمامی نـاوگان وانـت بار 
از سـامانه مرکـزی حمـل و نقـل درون شـهری اعام شـده 

است.
وی بـا اشـاره بـه مراحـل ثبت نـام و دریافت سـهمیه ادامه 
داد: در مرحلـه اول متقاضیـان بـا ورود به نشـانی اینترنتی 
utcms.ir  نسـبت بـه انجـام مراحـل ثبت نام  اقـدام کنند 
و مرحلـه دوم نیـز ثبـت نـام پروانـه فعالیـت و دریافت کد 

رهگیری می باشـد.

نحوه تعیین »نمره« 
متوسطه ها با ارزشیابی

دسترسی به فایل های 
الکترونیکی کتب درسی

نحوه تخصیص اعتبار 
سوخت به وانت بارها

جامعهجامعه

»کرونا« در مصرف کنندگان موادمخدر و الکل بیشتر استکشف بیش از ٢0 تن موادمخدر در کشور
معــاون مقابلــه بــا عرضــه و امــور بین الملــل ســتاد 
ــن  ــش از ۲۰ ت ــف بی ــدر از کش ــا موادمخ ــارزه ب مب
تــا دوم  اردیبهشــت  از ۲۷  موادمخــدر در کشــور 

ــر داد. ــال خب ــرداد امس خ
بــه گــزارش ایســنا، ناصــر اصانــی گفــت: مجمــوع کشــفیات ایــن هفتــه ۲۰ 
هــزار و 54۲ کیلوگــرم اســت کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته 

)۱4۱۲۱کیلوگــرم( حــدود 45 درصــد افزایــش دارد.
وی افــزود: ۱۶ هــزار و ۶۷۶ کیلوگــرم از مجمــوع کشــفیات مربــوط بــه مــاده 
ــود اختصــاص داده  ــه خ ــه ۸۲ درصــد کشــفیات را ب ــود ک ــاک ب مخــدر تری

اســت.
معــاون دبیــرکل ســتاد بیــان کــرد: همچنیــن از ایــن میــزان ۲۲۹۳ کیلوگــرم 
حشــیش، ۶5۰ کیلوگــرم هروئیــن، ۶۲4 کیلوگــرم شیشــه، ۱۰۷ کیلوگــرم 

ــواد کشــف شــده اســت. ــرم ســایر م ــن و ۱۷ کیلوگ ــراس، ۸۳ مرفی گ
ــا  ــاط ب ــم در ارتب ــًا ۸۶55 مته ــر مجموع ــه اخی ــرد: در هفت ــی اظهارک اصان
جرایــم مــواد مخــدر و خصوصــًا طــی طــرح هــای جمــع آوری و ســاماندهی 

ــداد  ــن تع ــه از ای ــده اند ک ــتگیر ش ــور دس ــطح کش ــر در س ــادان متجاه معت
ــاد  ــر معت ــدر و 4۱۲۰ نف ــواد مخ ــع م ــاق و توزی ــام قاچ ــه اته ــر ب 44۸۸ نف
متجاهــر دســتگیر شــده اند. در میــان دستگیرشــدگان ایــن هفتــه 4۷ نفــر  

ــند. ــه می باش ــاع بیگان ــز از اتب نی
وی بــا بیــان اینکــه بالــغ بــر ۸۳ درصــد کشــفیات ایــن دوره زمانــی مربــوط 
بــه هفــت اســتان کشــور می باشــد،  اظهــار داشــت: بیشــترین حجــم 
ــه اســتان سیســتان و بلوچســتان  ــوط ب ــرم مرب ــا 5۲۷4 کیلوگ کشــفیات ب
اســت کــه معــادل ۲۶ درصــد کشــفیات کشــور می باشــد و کرمــان بــا ۳۷۱۹ 
کیلوگــرم، خراســان جنوبــی بــا ۲۸۷۶ کیلوگــرم، اصفهــان بــا ۱۷۳۷ کیلوگــرم، 
ــا ۶۶4  ــرز ب ــرم و الب ــا ۱۱۸۱ کیلوگ ــزگان ب ــرم، هرم ــا ۱5۷۸ کیلوگ ــارس ب ف

ــد. ــرار دارن ــدی ق ــای بع ــب در رتبه ه ــه ترتی ــرم ب کیلوگ
معــاون دبیــرکل ســتاد افــزود: ســهم کشــفیات 5 اســتان اولویــت دار حــوزه 
مقابلــه یعنــی سیســتان و بلوچســتان، کرمــان، هرمــزگان، بوشــهر و خراســان 
ــه مذکــور ۶۶ درصــد از کشــفیات کشــور  ــی از کشــفیات کشــور در هفت جنوب

اســت.

انجمن هــای صنفــی  رئیــس کانــون سراســری 
ــات  ــد: تحقیق ــاد کشــور می گوی مراکــز درمــان اعتی
و بررســی کمیتــه پژوهشــی ایــن کانــون حاکــی از 
آن اســت کــه در مصرف کننــدگان مــواد مخــدر، 
هــم ابتــای بــه بیمــاری کرونــا و داشــتن عائــم مشــکوک بــه ایــن بیمــاری 
ــادی و  ــت ع ــه جمعی ــبت ب ــا نس ــراد مبت ــر اف ــرگ و می ــزان م ــم می و ه

ــود. ــای منتشــره وزارت بهداشــت بیشــتر ب ــه آماره نســبت ب
ــیوع  ــی ش ــه در پ ــان اینک ــا بی ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــی غالب مجتب
ــواد  ــدر و م ــواد مخ ــکل، م ــه ال ــر اینک ــی ب ــایعاتی مبن ــا ش ــاری کرون بیم
ــاری میشــوند در فضــای  ــن بیم ــه ای ــا ب ــث پیشــگیری از ابت محــرک باع
ــادی از  ــداد زی ــفانه تع ــت: متاس ــد، گف ــر ش ــازی منتش ــازی و غیرمج مج
ــن شــایعات  ــال ای ــه دنب ــد ب ــف النفــس بودن ــه ضعی ــرادی ک ــان و اف جوان
ــان  ــات نش ــه تحقیق ــه طوریک ــد ب ــروع کردن ــکل را ش ــا ال ــواد ی ــرف م مص
ــان در  ــاران تحــت درم ــی از بیم ــل توجه ــداد قاب ــر تع ــه نظ ــه ب ــد ک می ده
ــه مصــرف  ــرده و ب ــان خــود را رهــا ک ــاد، درم ــان اعتی ــز ســرپایی درم مراک

ــد. ــواد روی آورده ان ــدد م مج
ــی  ــای صنف ــری انجمن ه ــون سراس ــتا کان ــن راس ــه داد: در همی وی ادام
مراکــز درمــان اعتیــاد بــا کمــک کمیتــه پژوهشــی خــود، تحقیــق و بررســی 
نســبتا وســیعی را جهــت بررســی درســتی یــا نادرســتی ایــن نظریــه 
ــا همــکاری و مشــارکت پزشــکان  مشــکوک، طراحــی کــرد. ایــن بررســی ب
مســئول فنــی حــدود ۳۰۰ مرکــز ســرپایی درمــان اعتیــاد در سراســر کشــور 
ــز  ــه در مراک ــار ک ــزار بیم ــه حــدود 5۰ ه ــوط ب ــات مرب انجــام شــد و اطاع

ــع آوری شــد. ــد جم ــان بودن ــاد تحــت درم ــان اعتی ســرپایی درم
ــان  ــز درم ــی مراک ــای صنف ــری انجمن ه ــون سراس ــس کان ــه رئی ــه گفت ب
اعتیــاد کشــور، جمــع آوری داده هــا توســط پزشــک و براســاس خوداظهــاری 
اطاعــات  از دســته بندی  پــس  بــود.  پرونــده درمانــی  دارای  بیمــاران 
رســیده، مشــخص شــد کــه در مصــرف کننــدگان مــواد مخــدر هــم ابتــای 
ــم  ــاری و ه ــن بیم ــه ای ــکوک ب ــم مش ــتن عائ ــا و داش ــاری کرون ــه بیم ب
میــزان مــرگ و میــر افــراد مبتــا نســبت بــه جمعیــت عــادی و نســبت بــه 

ــود. ــتر ب ــت بیش ــره وزارت بهداش ــای منتش آماره
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پیام
میراث 

صادرات محصوالت صنایع دستی خراسان رضوی به ارزش 11 میلیون دالر
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: »طی سال گذشته صنایع دستی خراسان رضوی به 

ارزش ۱۱ میلیون و ۱54 هزار دالر صادر شده است.«

صنایع دستیمیراث

میراث فرهنگی ورود نکند فاتحه سفال گری خوانده می شودتا رویای جهانی شدن کندوان ۶0 میلیارد تومان فاصله داریم

ـــا  ـــدوان ب ـــی کن ـــراث فرهنگ ـــگاه می ـــر پای مدی
اشـــاره بـــه آنکـــه کنـــدوان حریـــم مصـــوب 
نـــدارد و ســـاخت و ســـازهای غیرمجـــاز 
مشـــمول گـــذر زمـــان شـــده اند، گفـــت: ۶۰ 
ـــای  ـــم گام ه ـــا بتوانی ـــم ت ـــاز داری ـــم نی ـــازی حری ـــرای آزادس ـــان ب ـــارد توم میلی
جهانـــی شـــدن را طـــی کنیـــم. ایـــن درحالـــی اســـت کـــه طـــی ۲۰ ســـال 
ـــزارش  ـــه گ ـــه راه خـــود را رفتند.ب گذشـــته طـــرح هـــادی و طـــرح جامـــع جداگان
ـــه  ـــاری صخـــره ای خـــاص و منحصـــر ب ـــدوان معم ـــا،  روســـتای کن ـــگار ایلن خبرن
فـــردی دارد کـــه بـــه دلیـــل همیـــن ویژگـــی در فهرســـت میـــراث ملـــی بـــه ثبـــت 
ـــی  ـــوم زمین شناس ـــه دوره س ـــا ب ـــکل گیری کران ه ـــت ش ـــت. حال ـــیده اس رس
ــکل  ــهند شـ ــای سـ ــانی کوه هـ ــش فشـ ــای آتـ ــط گدازه هـ ــد و توسـ می رسـ
گرفته انـــد. مـــردم از دوره ایلخانیـــان بـــا حضـــور در کنـــدوان و کنـــدن دورن 
ـــدوان  ـــه کن ـــن رو ب ـــد، از ای ـــا کردن ـــرای ســـکونت محی ـــه را ب ـــن منطق ـــا ای کران ه
روســـتای دســـتکند گفتـــه می شـــود و از ۷5۰ ســـال قبـــل تاکنـــون زندگـــی 
در آن جریـــان دارد.بـــا وجـــود آنکـــه کنـــدوان در کنـــار کاپادوکیـــه ترکیـــه و 

ـــون  ـــا تاکن ـــان اســـت ام ـــکا، یکـــی از ســـه روســـتای صخـــره ای جه ـــا آمری داکوت
ـــی  ـــن درحال ـــرد. ای ـــای گی ـــکو ج ـــی یونس ـــراث جهان ـــت می ـــته در فهرس نتوانس
ـــی از  ـــدوان یک ـــی در کن ـــردم بوم ـــی و حضـــور م ـــودن زندگ ـــه جـــاری ب اســـت ک
ـــرای  ـــی ب ـــاید عامل ـــه ش ـــره ای و البت ـــتای صخ ـــن روس ـــاص ای ـــای خ ویژگی ه

ـــد. ـــدن آن باش ـــی ش ـــای جهان ـــق روی ـــدم تحق ع
ـــر  ـــا 5۰۰ نف ـــوار ب ـــود اســـت و ۱۶۰ خان ـــران موج ـــاب ک ـــدوان حـــدود ۷۱۳ ب در کن
جمعیـــت در آن زندگـــی می کننـــد. طبقـــات پایینـــی بـــه عنـــوان انبـــاری و 
ـــرار  ـــتفاده ق ـــورد اس ـــردم م ـــی م ـــرای زندگ ـــاال ب ـــات ب ـــداری احشـــام و طبق نگه
ـــا اشـــاره  ـــدوان( ب ـــراث فرهنگـــی کن ـــگاه می ـــر پای ـــی )مدی ـــرد. احـــد نعمت می گی
ـــدوان  ـــی کن ـــت جهان ـــرای ثب ـــا ب ـــاز فعالیت ه ـــه از آغ ـــک ده ـــه حـــدود ی ـــه آنک ب
می گـــذرد، درخصـــوص چالش هـــای پیـــش روی ایـــن مهـــم و عـــدم ثبـــت 
جهانـــی کنـــدوان گفـــت: روســـتاهای کاپادوکیـــه ترکیـــه و داکوتـــا آمریـــکا 
ـــکان  ـــه م ـــکنه ب ـــی از س ـــکان خال ـــک م ـــل ی ـــتند و تبدی ـــکنه هس ـــی از س خال
گردشـــگری ســـاده تر از مکانـــی اســـت کـــه مـــردم در آن زندگـــی می کننـــد؛

ــرورت  ــه ضـ ــاره بـ ــا اشـ ــفال گر بـ ک سـ
بـــرای  واحـــد  گیری هـــای  تصمیـــم 
توســـعه و پیشـــرفت ســـفال گری گفـــت: 
میـــراث فرهنگـــی ورود نکنـــد فاتحـــه 

می شـــود. خوانـــده  ســـفال گری 
بـــه طـــور حتـــم مـــی تـــوان گفـــت ظـــروف ســـاخته شـــده بـــا گل رس، 
قدیمـــی تریـــن ســـاخته دســـت بشـــر اســـت. ولـــی نمـــی تـــوان بـــه 
ـــان  ـــار انس ـــن ب ـــان اولی ـــه از جه ـــدام نقط ـــه در ک ـــرد ک ـــتی مشـــخص ک درس
دســـت بـــه خاقیـــت زده و ترکیـــب آب و خـــاک را بـــرای ســـاخت اشـــیا بـــه 
ـــرد. البتـــه از آن جایـــی کـــه تمـــدن هـــای باســـتانی محـــل اولیـــه همـــه  کار ب
ـــفالگری  ـــت س ـــوان گف ـــی ت ـــتند، م ـــانی هس ـــات انس ـــافات و اختراع اکتش

ـــتانی دارد. ـــای باس ـــرزمین ه ـــا و س ـــدن ه ـــه در تم ـــز ریش نی
ســـفال یکـــی از قدیمـــی تریـــن صنایـــع دســـتی اســـت و آثـــار بســـیار 
ـــان  ـــر جه ـــی در سراس ـــف تاریخ ـــای مختل ـــر در دوره ه ـــن هن ـــادی از ای زی
کشـــف شـــده اســـت. بـــرای اولیـــن بـــار انســـان هـــای نخســـتین بـــه 

ســـاخت ظـــروف گلـــی اقـــدام کـــرده بودنـــد و پـــس از مدتـــی کـــه بـــه 
دلیـــل تبخیـــر رطوبـــت موجـــود در گل، ظـــروف ســـاخته دســـت آن هـــا 
ـــکل دادن  ـــا ش ـــه ب ـــد ک ـــی بردن ـــوع پ ـــن موض ـــه ای ـــا ب ـــد، آن ه ـــک ش خش
ـــرد  ـــه ک ـــاز را تهی ـــورد نی ـــروف م ـــوان ظ ـــی ت ـــردن آن م ـــک ک ـــه گل و خش ب
و ســـپس در طـــول زمـــان متوجـــه ایـــن نکتـــه شـــدند کـــه مـــی تـــوان 
ـــن  ـــه ای ـــرد و ب ـــک ک ـــرارت خش ـــط ح ـــده را توس ـــاخته ش ـــی س ـــروف گل ظ
ـــد.  ـــتری پرداختن ـــا دوام بیش ـــر و ب ـــم ت ـــروف محک ـــاخت ظ ـــه س ـــب ب ترتی
ـــاز  ـــی محســـوب می شـــود. از دیرب ـــر ایران ـــه نوعـــی هن ســـفال و ســـفالگری ب
بـــا فرهنـــگ مـــا ایرانـــی هـــا عجیـــن شـــده اســـت. ایـــن هنـــر دارای ظرفیـــت 
باالیـــی اســـت و توانســـته جایگاهـــش را طـــی ســـالیان گذشـــته حفـــظ کنـــد. 
ـــه  ـــب آن ب ـــش و ترکی ـــت و نق ـــی اس ـــای فرهنگ ـــده ه ـــی از پدی ـــفال یک س
ـــه و  ـــال اندیش ـــرای انتق ـــیله ای ب ـــی، وس ـــن و تمثیل ـــی نمادی ـــوان بیان عن
ـــفال های  ـــینی، س ـــاز شهرنش ـــا آغ ـــت. ب ـــوده اس ـــون ب ـــای گوناگ ـــگ ه فرهن

ـــرد.  ـــدا ک ـــا رواج پی ـــگار زیب ـــش و ن ـــا نق ب

سنا
 ای

س:
عک

اظهارنظرهـای متفـاوت در خصـوص واگـذاری مـزارع پـرورش 
میگـو در جزیـره قشـم، موضـوع داغ بسـیاری از پایگاه هـای 
خبری کشـوری و اسـتانی بوده، به گونه ای که موضع گیری های 
متفاوتـی را از سـوی برخـی مدیـران شـاهد بوده ایـم کـه ایـن 
به نوبـه خود سـردرگمی افکار عمومی را به دنبال داشـته اسـت.
از یک سـو مدیران اسـتانی معتقدند که واگذاری مزارع پرورش 
میگـو بر اسـاس قوانین و مقررات موجود صـورت پذیرفته و از 
سـویی دیگر مدیران سـازمان منطقه آزاد قشـم مدعی هسـتند 

که ایـن واگذاری ها غیرقانونی اسـت.
پنهـان  زوایـای  شـدن  روشـن  به منظـور  و  راسـتا  ایـن  در 
و  فرهنگـی، گردشـگری  میـراث  مدیـرکل  واگذاری هـا  ایـن 
صنایع دسـتی اسـتان هرمـزگان در گفت وگـو با ایسـنا، بـا بیان 
اینکـه حفـظ و حراسـت از میـراث طبیعـی و فرهنگـی نیازمند 
اقدامـات و الزامـات قانونی اسـت، با اشـاره به رونـد رخدادهای 
مربـوط بـه واگـذاری زمینـه ای پـرورش میگـو در قشـم، اظهار 
کـرد: از زمانـی کـه موضـوع واگـذاری اراضـی پـرورش میگو در 
جزیره قشـم توسـط فعاالن زیسـت محیطی مطرح شد بنده با 
بررسـی اتفاقات و رخدادها و حضور میدانی و برگزاری جلسـات 
متعـدد بـا کارشناسـان مختلـف و در نهایت حضور کارشناسـان 
وزارت میـراث فرهنگـی در جریـان کم و کیف ایـن موضوع قرار 

گرفتم.
رضـا برومنـد اضافـه کـرد: همان گونـه کـه اطـاع داریـد اراضـی 
پـرورش میگـو در محـدوده ژئـو سـایت نمکدان قشـم توسـط 
اسـتان و بـا اسـتعام از دسـتگاه های اجرایـی مرتبـط توسـط 
جهـاد کشـاورزی و شـیات اسـتان بـه بهره بـردار واگـذار شـده 
و بهره بـرداران کار خـود را شـروع کرده انـد. وی بـا اشـاره بـه این 
مطلب که حساسـیت های مربوط به واگذاری، پس از گذشـت 
بیش از چهار ماه از شـروع فعالیت مزارع پرورش میگو شـروع 
شـد و مسـئوالن سازمان منطقه آزاد قشم نیز نسبت به موضوع 
واکنـش نشـان دادنـد، افزود: مشـکلی کـه در این میـان وجود 
دارد و موجـب سـردرگمی شـده بحـث ثبـت حریـم و ضوابـط 

مربـوط بـه حریم ژئو سـایت نمکدان قشـم اسـت.

سوژه ابهام در ثبت 
حریم ژئو 

سایت نمکدان

پرونده احیای باغات محالت دوباره روی میز!

احیای باغات محالت کار بسیار بزرگی است که باید با دقت انجام گیرد 

بــا گذشــت ســالها از تــاش هــای بــی 
ســرانجام بــرای احیــای باغــات محات، 
ظاهــرا دوبــاره پرونــده ایــن باغــات 
بــرای چندمیــن بــار روی میــز مســئوالن 
ــه  ــت، بلک ــه اس ــرار گرفت ــتان ق شهرس
ــن  ــود و ای ــته ش ــا شکس ــم احی طلس
ــران  ــا در پایتخــت گل ای نوســتاژی زیب

ــرد. ــاره جــان بگی دوب
باغ هــا  و  بــه گل هــا  شــهر محــات 
اســت،  شــهره  باغاهایــش  و کوچــه 
ــگران  ــه گردش ــی ک ــای رنگارنگ جاذبه ه
ــد،  ــب می کن ــود جل ــه خ ــیاری را ب بس

ــه دلیــل  ــر ب ــد ســال اخی امــا طــی چن
ــات و  ــه باغ ــی ب ــالی، بی توجه خشکس
ــر  ــرای تغیی ــن ب ــی مالکی ــاش برخ ت
زیبــای  ایــن ظرفیت هــای  کاربــری، 
گردشــگری در معــرض تهدیــد قــرار 
ــی  ــدن برخ ــی ش ــه عمل ــد و البت گرفتن
ــه کار  ــد ک ــث ش ــا باع ــن تهدیده از ای
ــش  ــد و بخ ــک بکش ــای باری ــه جاه ب
شــهری  باغــات  از  توجهــی  قابــل 
ــه  ــی و البت ــش بی توجه ــات در آت مح

بســوزد! زیاده خواهــی 
همیــن تخریب هــا یــا در آســتانه از 
بیــن رفتــن  قــرار گرفتن هــا باعــث 
شــد کــه موضــوع احیــای ایــن باغــات 
و  مدیــر  هــر  ســوی  از  کــرات  بــه 

ــود. ــرح ش ــتان مط مســئولی در شهرس
ســلیمی نماینــده مــردم محــات در 
مجلــس بارهــا در خصــوص از بیــن 
ــدارهایی دارد،  ــات هش ــن باغ ــن ای رفت
امــا احیــای باغــات بــه صــرف هشــدار 

ــید. ــی نرس ــه جای ب
وقــت  فرمانــدار  ســجادی  احمــد 
ــر از  شهرســتان در ســال ۹4 رســما خب
ــت:  ــات داد و گف ــات مح ــای باغ احی
ایــن باغــات بــا وســعت ۳۰ هکتــار 
ــات  ــتعدترین باغ ــن و مس ــزو بهتری ج
ــی  ــا مشــکل اصل ــتند، ام محــات هس
ناحیــه  از  باغــات  ایــن  درخصــوص 
خــود مــردم ایجــاد شــده اســت. ایــن 
باغــات کــه در مالکیــت مــردم محــات 

ــرار  ــد، در محــدوده شــهری ق ــرار دارن ق
ــا  ــکان قصــد داشــتند ب ــد و مال گرفته ان
ــیدگی  ــدم رس ــات و ع ــردن باغ ــا ک ره
ــی  ــدن تدریج ــک ش ــه خش ــا ب ــه آنه ب
ــه  ــت ب ــرده و در نهای ــک ک ــات کم باغ
بهانــه از بیــن رفتــن باغــات، زمیــن 
ــه  ــاز ب ــاخت و س ــت س ــه را جه منطق
فــروش رســانده یــا نســبت بــه ســاخت 
و ســاز و درآمدزایــی از ایــن محــل، 

ــد. ــدام کنن اق
ــه  ــود ک ــه ب ــی گفت ــرای طرح وی از اج
براســاس آن مــردم بایــد باغاتــی را 
کــه بواســطه بی توجهــی خشــک کــرده 

بودنــد، احیــا می کردنــد.
امــا مشــکل باغــات محــات حــل نشــد 
و حریــق هــای متعــدد عمدتــا عمــدی 
ــا برنداشــت و ایســنا  دســت از ســر آنه
ــاره موضــوع را در  خــرداد ســال ۹5 دوب
ــرگ  ــوان »م ــب گزارشــی تحــت عن قال
یــک نوســتالژی ســبز« پیگیــری کــرد.
ــورای  ــو ش ــری عض ــس اکب ــم ریی قاس
ــزارش  ــن گ ــات در ای ــهر مح ــت ش وق
بــه ایســنا گفتــه بــود کــه مقایســه 
نقشــه هوایــی ۳۰ ســال قبــل محــات 
ــا نقشــه هوایــی ســال ۹5 نشــانگر از  ب
ــا ۶۰ درصــد  بیــن رفتــن بیــش از 5۰ ت
فضــای ســبز شــهری ایــن شــهر اســت.
ــکل را  ــن مش ــی از ای ــش مهم وی بخ
مربــوط بــه معضــل کم آبــی عنــوان 
ــار آب  ــود: فش ــرده ب ــار ک ــرده و اظه ک
بســیار کاهــش پیــدا کــرده و باغــدار بــه 
ــی  ــع آب دلیــل عــدم برخــورداری از مناب
بــاغ را بــه حــال خــود رهــا کــرده اســت. 
محــات  در  باغــات  شــدن  خشــک 
را  متعــدد  آتش ســوزی های  زمینــه 

فراهــم کــرده و در حــال حاضــر شــاهد 
ــق  ــات مناط ــوزی  در باغ ــوع آتش س وق

ــتیم. ــهر هس ــف ش مختل
 ۹5 ســال  آتش ســوزی های  بــه  وی 
در ایــن باغــات اشــاره کــرده و بــا بیــان 
اینکــه ســه تــا چهــار فقــره از پنــج فقــره 
پیش بینــی  بــه  بنــا  آتش ســوزی، 
کارشناســان عمــدی بــوده اســت، گفتــه 
ــود آب،  ــل کمب ــه دلی ــفانه ب ــود: متاس ب
مالــکان بــه دنبــال ایجــاد ارزش افــزوده 
و افزایــش مرغوبیــت ملــک هســتند تــا 
ملــک را بــه فــروش برســانند یــا تغییــر 

ــد. ــری در آن ایجــاد کنن کارب
ــز  ــات نی ــده مح ــلیمی نماین ــروز س آن
وضعیــت باغــات این شــهر را اورژانســی 
ــادی  ــت زی ــت: فرص ــرد و گف ــوان ک عن
ــم،  ــات نداری ــات باغ ــا و نج ــرای احی ب

اگــر اقدامــی حیاتــی و معقــول انجــام 
نگیــرد قطعــا نابــودی باغــات محــات را 

ــود. شــاهد خواهیــم ب
ــم از در  ــت ه ــدار وق ــجادی فرمان و س
ــه  ــود ک ــه ب ــی گفت ــن طرح ــر گرفت نظ
جهــت  باغــداری  اگــر  آن  براســاس 
حفــظ و احیــای بــاغ برآیــد مجــوز 
ــری درون  ــا ۷۰ مت ــای ۶۰ ت ســاخت بن
بــاغ بــرای وی صــادر می شــود و تاکیــد 
ــود کــه ایــن امــر قطعــا کمــک  کــرده ب
شــایانی بــه زیبایــی هرچــه بیشــتر 
ــرد. ــد ک ــات خواه ــات مح ــه باغ کوچ
بــرای  ســجادی  تاش هــای  ولــی 
ســاماندهی باغــات محــات ناتمــام 
مانــد و حــدود شــش مــاه بعــد در 
آذرمــاه ۹5 فرمانــدار محــات تغییــر 

ــرد.   ک

رئیـس اداره میراث فرهنگـی، گردشـگری 
و صنایع دسـتی خرمشـهر گفـت: »چهـار 
در  گذشـته  سـال  کـه  تاریخـی  شـیء 
بـود،  شـده  کشـف  شهرسـتان  گمـرک 
پـس از طـی فرآیندهـای اداری و قانونی 
خرمشـهر  میراث فرهنگـی  اداره  تحویـل 

شـد.«
از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
میراث فرهنگـی،  اداره کل  روابط عمومـی 
خوزسـتان،  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
دهـم  شـنبه  امـروز  پاک گهـر  سـجاد 
خردادمـاه ۹۹ اظهـار کرد: »سـال گذشـته 

بـا هوشـیاری مأمـوران گمرک خرمشـهر، 
از خـروج چهـار شـیء تاریخـی توسـط 
فـردی کـه در حـال خـروج از کشـور بـود 

شـد.« جلوگیـری 
خرمشـهر  »مأمـوران گمـرک  افـزود:  او 
حیـن بازرسـی از ایـن فرد متوجه شـدند 
مشـکوک  شـیء  عـدد   ۲۰۶ فـرد  ایـن 
شـامل انگشـتر نقـره و سـنگ  بـه همـراه 

دارد.«
رئیـس اداره میراث فرهنگـی، گردشـگری 
و صنایع دسـتی خرمشـهر گفـت: »ایـن 
اشـیا ضبـط و مراتب به اداره  شهرسـتان 

اطاع داده شـد، بررسـی اولیه نشـان داد 
کـه در میـان انگشـترها و سـنگ ها، چهار 

عـدد شـیء تاریخی وجـود دارد.«
او افـزود: »به منظور اثبـات تاریخی بودن، 
ایـن اشـیا بـار دیگـر توسـط کارشـناس 

میراث فرهنگـی اسـتان بررسـی و تأییـد 
شـد.« پاک گهـر بیان کـرد: »در ادامه این 
اشـیا در حضـور مسـئول پایـگاه حفاظت 
اداره  تحویـل  اسـتان،  میراث فرهنگـی 

میراث فرهنگـی خرمشـهر شـد.«

کشف و ضبط اشیای تاریخی در 
گمرک خرمشهر

محدودیتی برای اجرای تورهای 
گردشگری وجود ندارد

معــاون گردشــگری کشــورگفت: »محدودیتــی بــرای برنامه ریــزی، ســاماندهی 
و اجــرای تورهــای گردشــگری توســط فعــاالن بخــش خصوصــی ایــن حــوزه 

وجــود نــدارد.«
 ولــی تیمــوری روز شــنبه 1٠ خــرداد ٩٩ اعــام کــرد: »در حــال حاضــر تمامــی 
حلقه هــای زنجیــره خدمــات گردشــگری کشــور شــامل مراکــز اقامتــی، 
ــی  ــز فرهنگی تاریخ ــایت ها و مراک ــافرتی، س ــات مس ــر خدم ــی، دفات پذیرای
برنامه ریــزی،  بــرای  محدودیتــی  و  هســتند  فعــال  طبیعت گــردی  و 
ــدارد.« ســامان دهی و اجــرای تورهــای گردشــگری در داخــل کشــور وجــود ن
ــا  ــا ســتاد ملــی کرون ــه زودی طبــق رایزنی هــای انجــام شــده ب او افــزود: »ب
و دســتگاه های فرابخشــی مربوطــه، زمــان و ســازوکار الزم بــرای ورود 

ــد.« ــد ش ــام خواه ــز اع ــی نی ــگران خارج گردش
دبیــر کمیتــه گردشــگری و فضاهــای ورزشــی ســتاد ملــی مدیریــت بیمــاری 
ــر  ــگری ب ــوزه گردش ــای ح ــی فرآینده ــراری تمام ــرد: »برق ــد ک ــا تأکی کرون
ــت  ــمند و رعای ــفر هوش ــب س ــده در قال ــف ش ــای تعری ــاس پروتکل ه اس

ــود.« ــام می ش ــتی انج ــط بهداش ضواب

ته
نک

تقریبـا یکسـال بعد در سـومین روز از آبانمـاه ۹۶ نماینده 
مـردم محـالت و دلیجـان در مجلس شـورای اسـالمی از 
صـدور مجـوز سـاخت خانـه کارگـری در باغـات محـالت 

توسـط معـاون وزیـر جهاد کشـاورزی خبـر داد.
وی یکـی از موثرتریـن نتایـج جلسـه اش با وزیـر را صدور 
مجـوز احداث خانه باغ)خانه کارگری( در باغات شهرسـتان 
محـالت عنـوان کـرد و در خصـوص دیوارکشـی باغـات و 
نحـوه آبیـاری بـه عنـوان دیگـر مشـکل باغـات محـالت 
گفتـه بـود: بـا توجـه بـه اینکـه بـرای اسـتفاده از منابـع 
آبـی نیـاز بـه منابـع و امتیـازات تسـهیالتی وجـود دارد و 
ایـن امتیـاز در حالـت عـادی تنها مشـمول باغـات باالی 
هـزار و 5۰۰ متـر وسـعت می شـود، دسـتورات الزم جهـت 
بهره منـدی باغات محـالت از این امتیاز و تسـهیالت صادر 
شـد چراکـه 7۰ درصـد باغـات محـالت مسـاحتی کمتر از 
ایـن میـزان دارنـد و بهره مندی آنها از تسـهیالت یاد شـده 

نیازمنـد کسـب مجـوز بود.

گردشگریموزه

طرح جامع گردشگری ایالم تدوین می شودموزه ها پانزده خرداد آماده حضور مردم هستند
وزارت  موزه هـای  مدیـرکل 
اعـام کـرد:  فرهنگـی  میـراث 
موزه هـای این وزارتخانـه در روز 
چهاردهم خـرداد تعطیل و برای 
روز پانزدهـم خـرداد بـاز و آمـاده پذیـرش بازدیدکننـدگان 
هسـتند.محمدرضا کارگر روز شـنبه در گفت وگو با خبرنگار 
موزه هـای  گفـت:  خبـر  ایـن  اعـام  بـا  ایرنـا  فرهنگـی 
زیـر نظـر وزارت میـراث فرهنگـی ایـن هفتـه تنهـا در روز 
چهاردهـم خردادمـاه بـه مناسـبت رحلـت امـام خمینـی 
)ره( تعطیـل اسـت و در بقیـه روزهـا با رعایت شـیوه نامه 
کرونـا آمـاده پذیـرش عاقمندان میـراث فرهنگی کشـور 
هستند.براسـاس بخشـنامه اباغی وزارت میراث فرهنگی 

بـه موزه هـای زیـر نظـر ایـن وزارتخانـه تعطیلـی هفتگـی 
موزه هـا و اماکـن تاریخـی لغـو و اعـام شـده بـود فقـط 
۶ روز از سـال موزه هـا تعطیـل می شـوند. در آن بخشـنامه 
موزه هـا، کاخ موزه هـا و اماکـن فرهنگـی تاریخـی تحـت 
پوشـش وزارت میـراث فرهنگـی در روزهـای ۱4 خرداد به 
مناسـبت رحلـت امـام خمینـی )ره(، بیسـت و یکـم مـاه 
رمضـان بـه مناسـبت شـهادت حضـرت امـام علـی )ع(، 
بیسـت و پنجم شـوال به مناسـبت شـهادت حضرت امام 
جعفر صادق )ع(، نهم و دهم محرم به مناسـبت تاسـوعا 
و عاشـورای حسـینی )ع( و بیست وهشـتم مـاه صفـر به 
مناسـبت رحلـت حضـرت رسـول اکـرم )ص( و شـهادت 
حضـرت امـام حسـن مجتبـی )ع( تعطیل اعام شـدند.

میراث فرهنگـــی،  مدیـــرکل 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
طـــرح  تدویـــن  از  ایـــام 
ــتان  ــگری اسـ ــع گردشـ جامـ

خبـــر داد.
روابط عمومـــی  از  به نقـــل  میراث آریـــا  به گـــزارش 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ ــی، گردشـ اداره کل میراث فرهنگـ
ـــا  ـــرداد ٩٩ ب ـــروز 1٠ خ ـــنبه زاده ام ـــک ش ـــام، عبدالمال ای
ـــگری  ـــع گردش ـــرح جام ـــت: »ط ـــر گف ـــن خب ـــام ای اع
اســـتان بـــا عنـــوان بازنگـــری و روزآمـــد کـــردن 
بـــا رویکـــرد آینده پژوهانـــه در افـــق 14٢٠ تدویـــن 

می شـــود.«

ـــای  ـــه جـــزو طرح ه ـــن طـــرح پژوهـــش ک ـــزود: »ای او اف
ملـــی اســـت باهـــدف ارتقـــا و گســـترش صنعـــت 
گردشـــگری اســـتان انجـــام می شـــود.« مدیـــرکل 
ــام  ــتی ایـ ــگری و صنایع دسـ ــی، گردشـ میراث فرهنگـ
تصریـــح کـــرد: »ایـــن طـــرح پژوهشـــی توســـط 
اســـتادان و پژوهشـــگران برتـــر دانشـــگاه های اســـتان 
بـــا مطالعـــه و پژوهش هـــای میدانـــی و بـــا اســـتفاده 
از ابـــزار و شـــیوه های امـــروزی پژوهشـــی انجـــام 
در  جامعـــی  اطاعـــات  طـــرح  ایـــن  می شـــود.در 
ــای عملـــی  ــتان و راهکارهـ خصـــوص گردشـــگری اسـ
ــود.« ــه می شـ ــت عرضـ ــن صنعـ ــرفت ایـ ــرای پیشـ بـ

رنا
 ای

س:
عک

گزارش



021-88019846

پیامک شما را درباره ۶

این صفحه می خوانیم

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

سال شانزدهم | شماره پیاپی 1742 | یکشنبه 11 خرداد  1399

سودوکو شماره ۱7۴2

پاسخ سودوکو شماره ۱7۴۱

افقی
 ۱ - چكش سنگین - نام این مکان دیدنی۲ 
- آژیر - رمانی از اسماعیل فصیح۳ - مایه 
حیات، مایه روشنایی، مظهر پاكی - اگر آب 

آنجا برود قورباغه ابو عطا می خواند، آب 
نمیرود - صدای افسوس - مخفف آتش4 

- نامه - رود آرام، خم بزرگ - شهری در 
المان - دانشمند5 - شاگرد مغازه - نعمت 

دادن، پول خوش خدمتی، سوره ششم قرآن 
- مرطوب۶ - اواز دهنده، ندا دهنده - آزاد و 
رها، افسار گسیخته - اهلی، مطیع - همان 

سیب است۷ - پسران - تلخ، پیمانه ، اندازه 
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بانگ چوپان، ضمیر عربی۸ - نام بازیگر 
- همراه ناز، اطوار، بجا آوردن۹ - بخیل 

- مخترع دستگاه تولید فشارهای باال۱۰ - 
یازده، دو یار هم قد - آوازی از دستگاه شور 
- راه میانبر، طریق کوتاه - بخشی از زمان، 
وزنی معادل چهار جو۱۱ - علت - مخفف 
تباه - بندگی - گیرنده امواج، به شخص 

خبر چین و فضول می گویند۱۲ - پایتخت 

بنگادش - تازیدن - خرده ریزه چوب۱۳ 
- الك پشت - روشنایی، از شهرهای استان 

سر سبز مازندران - حرف انتخاب، بله آلمانی، 
حرف گزینش - امر به آمدن۱4 - کوچک 

- هرچه سنگ است برای چنین پایی 
است، تن پوش حمام - میوه لهیده و پر 

آب - فرمان اتومبیل، نقش هنرپیشه۱5 - 
اثر موسیقی حسام الدین سراج - خاندان 

حضرت رسول )ص(۱۶ - فوتبالیست بزرگ 
ایتالیایی متولد ۱۹۱۳ - مرد خمیده
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NBA - دست نخورده، تازه و جدید، دوشیزه 
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- بجااوردن عهدو پیمان، بجاآوردن عهد - نژاد 
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زائو ترسان، سرخ كمرنگ - از تیم های لیگ 
برتر، نام سابق اصفهان - باالی فرنگی، باال به 

گویش عمو سام۸ - مخفف لیكن - تكرار 
شده - از بازیكنان اسبق تیم پورتو، ذلت۹ 

- جمع مطلع - واحدی برای لیتر، اختصار 
کلمه سانتیمتر مکعب - سبزی نقلی، ریشه 
خوردنی۱۰ - شی وارونه - از رنگها - رودی 

در فرانسه، از باشگاه های فرانسوی - زباندار 

بی زبان، گنگ۱۱ - جامه صاف كن، دستاویز 
و بهانه، صاف كننده چروك پارچه - اولین 
سلسله پادشاهی ایران، قوم باستانی، قوم 

ایرانی - الكتریسیته، اختراع ادیسون - مالی 
درهم۱۲ - طناب میان ستون فقرات، مغز 

تیره - گلدسته مسجد - پیرو۱۳ - شتابان 
- نهال خرما - صد متر مربع، واحد سطح، 

پسوند فاعلی, مخفف اگر - بیماری مسری، 
بیماری خطرناك۱4 - سنگریزه - دست و 
پایی كه بی حركت باشند - پرهیز كردن، 

دوری كردن، كناره جستن - نام ترکی، نام 
آذربایجانی۱5 - ظاهر سازی - آن که با 

دیگری مشورت کند، مشورت کننده۱۶ - عقل 
و خرد - نام بازیگر

جدول شماره ۱7۴2

 اطالع
 رسانی

خرید ۶7 هزار تن دانه روغنی کلزا در خوزستان
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: برداشت دانه روغنی کلزا در خوزستان با خرید تضمینی ۶۷ هزار تن از کلزا 
کاران پایان یافت.خدارحم امیری زاده با بیان اینکه برداشت و خرید تضمینی دانه روغنی کلزا از ۲۰ فروردین ماه امسال در 
خوزستان شروع و آخرین محموله برای کارخانه های روغن کشی خارج از استان ارسال شد افزود:امسال همه محصول دانه 
روغنی کلزا به ۲ کارخانه روغن کشی گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد و ماهیدشت در استان کرمانشاه انتقال یافت.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان موسسه خانه مطبوعات شمال استان کرمان

نوبت اول

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

محترم اسالمي شهر، اجرای عملیا ت نگهداری، نگهبانی و تنظیف  سرویس های 
بهداشتی در سطح شهر را از طريق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نمايد. لذا از کلیه شرکت های واجد صالحیت که تجربه و توانايي انجام 
كار را دارند،، دعوت بعمل  مي آيد جهت دريافت اسناد و اطالع از شرايط شركت 
در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، 
خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات 
به دبيرخانه شهرداري  اداري روز شنبه مورخ 99/03/31   پايان وقت  تا  را  خود 

مركزي تسليم نمايند. 

بدینوسیله از اعضای خانه مطبوعات شمال استان کرمان دعوت به عمل 
می آید تا در جلسه مجمع عمومی این خانه که به صورت الکترونیک در مورخ 27 

خرداد ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۹ الی ۱2 برگزار می شود، شرکت فرمایند.

مبلغ تضمین ۱۸۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت ضمانتامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی 
به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳5۹4۰۰۸  بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان، 

تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰4/۰۱  می باشد.
) الزم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات 

مختار است.(
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه 

درج شده است.
تلفن های تماس : ۳4۲5۸۷۰۱-5 -۰۳4 

دستور جلسه:
۱-انتخاب هیات مدیره برای مدت ۳ سال

۲-انتخاب بازرسان برای مدت یک سال
بر این اساس، اعضای اصلی خانه مطبوعات استان که برای انتخاب هیات مدیره و 
بازرسان کاندیدا هستند تا روز شنبه ۲4 خرداد ماه ۱۳۹۹ مهلت دارند با مراجعه به 
سایت www.khanehmatbooat.ir و ورود با نام کاربری خود برای ثبت درخواست 

نامزدی اقدام نمایند.
 ثبت آرای اعضا نیز از طریق سایت مذکور در تاریخ یاد شده با استفاده از نام کاربری 

و رمز عبور قابل انجام است.
اعضای محترم همچنین می توانند اطاعات دیگر مربوط اعم از نحوه برگزاری، زمان 
انصراف از نامزدی، اسامی کاندیداهای بازرسی و ... را در سایت خانه مطبوعات به 

نشانی ذکر شده دنبال فرمایند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی
موسسه خانه مطبوعات شمال استان کرمان

به شماره ثبت 55۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰5۱۴۰5

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

ملک سیرجان 
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
ــن  ــاده ۱۳آئی ــون و م ــاده۳ قان ــوع م ــی موض آگه
ثبتــی  تکلیــف وضعیــت  تعییــن  قانــون  نامــه 
واراضــی و ســاختمانهای فاقدســند رســمی برابــررای 
ــوع  ــماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۲۳۷۷هیات دوم موض ش
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ــتقردرواحد  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ثبــت ملــک ســیرجان تصرفــات  ثبتــی حــوزه 
ــه بامعــارض متقاضــی اقــای حســن نجــف  مالکان
آبــادی پــور فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه ۶۹ 
صــادره از ســیرجان در یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت 
4۳۲۱۳/5۰ مترمربــع پــاک 4۳۱۰ اصلــی واقــع در 
ــک  ــداری از مال ــان خری ــاد بخــش ۳۶کرم ــرح اب ف
رســمی آقــای اســفندیار شــهبا محرزگردیــده اســت.
ــت  ــب دردو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
بــه فاصلــه ۱5روزآگهــی مــی شــود در صورتــی 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت دومــاه 
ــس  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ اعت
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس از اخ
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــلیم اعتراض،دادخواس تس
قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــد . ــادر خواهدش ــت ص ــند مالکی ــررا ت س مق
 م الف ۷۳۶

 تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۰۲/۲۷
تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/۰۳/۱۱

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک

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

ملک سیرجان 
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
۱۳آئیــن  مــاده  و  قانــون  مــاده۳  موضــوع  آگهــی 
ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  نامــه 
واراضــی و ســاختمانهای فاقدســند رســمی برابــررای 
موضــوع  اول  شــماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۰۲۰۸-هیات 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
مســتقردرواحد  رســمی  ســند  فاقــد  ســاختمانهای 
ــه  ــات مالکان ــک ســیرجان تصرف ــت مل ثبتــی حــوزه ثب
ــی  ــیخ روچون ــدف ش ــم ص ــی خان ــارض متقاض بامع
فرزنــد ســبز علــی بشــماره شناســنامه ۲صــادره از 
ــور  ــن محص ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــیرجان در شش س
ــه  ــی ب ــی از ۳۱۹ اصل ــاک 4 فرع ــه پ ــاق ب ــت الح جه
مســاحت 4۰/5۶متــر مربــع پــاک ۳۱۹ اصلــی واقــع در 
بخــش ۱۲ کرمــان بــه ادرس ســیرجان پاریــز روســتای 
روچــون علیــا خریــداری از مالــک رســمی آقــای حمداله 
خــان امانــی لــری  محرزگردیــده اســت.لذا بــه منظــور 
اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه ۱5روزآگهی 
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
ــه مــدت دومــاه  ــخ انتشــاراولین آگهــی ب ــد از تاری توانن
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
ــند  ــررا ت س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص مذکوروع

ــف ۷۳۰ ــد . م ال ــادر خواهدش ــت ص مالکی
 تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۰۲/۲۷
تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/۰۳/۱۱

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک

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

ملک سیرجان 
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
قانــون و مــاده ۱۳آئیــن  آگهــی موضــوع مــاده۳ 
ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  نامــه 
ــررای  ــمی براب ــند رس ــاختمانهای فاقدس ــی و س واراض
موضــوع  دوم  شــماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۳4۶۹هیات 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
مســتقردرواحد  رســمی  فاقــد ســند  ســاختمانهای 
تصرفــات  ســیرجان  ملــک  ثبــت  حــوزه  ثبتــی 
ــه بامعــارض متقاضــی اقــای مرتضــی رســولی  مالکان
ــدهللا بشــماره شناســنامه ۷5۱4 صــادره از  ــد حم فرزن
ســیرجان در یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 
باغبمیــد  در  واقــع  اصلــی   ۳۰۲ پــاک   ۳۸۶۳/۱۹
بخــش ۳۶ کرمــان خریــداری از مالــک رســمی اقــای 
ــت.لذا  ــده اس ــن زاده محرزگردی ــاس ابوالحس غامعب
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه 
۱5روزآگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین 
ــن  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دوم ــه م ــی ب آگه
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک 
ــود را  ــت خ ــلیم اعتراض،دادخواس ــخ تس ــاه از تاری م
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض 
ــد .  ــادر خواهدش ــت ص ــند مالکی ــررا ت س ــق مق طب

م الف ۷۳۶
 تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۰۲/۲۷
تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/۰۳/۱۱

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک

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

ملک سیرجان 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
آگهــی موضــوع مــاده۳ قانــون و مــاده ۱۳آئیــن 
ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  نامــه 
واراضــی و ســاختمانهای فاقدســند رســمی برابــررای 
موضــوع  اول  شــماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۰۲5۶هیات 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد 
تصرفــات  ســیرجان  ملــک  ثبــت  حــوزه  ثبتــی 
ــی  ــد عل ــای محم ــی اق ــارض متقاض ــه بامع مالکان
علــی پــور لــری فرزنــد شــیرعلی بشــماره شناســنامه 
ــه  ــه و باغچ ــاب خان ــک ب ــیر در ی ــادره از برس ۳۰۰ص
بــه مســاحت ۲۹۱۹/۸۳مترمربــع پــاک ۳۸۹ اصلــی 
واقــع در ســیرجان روســتای فتــح ابــاد بــاغ خشــک 
بخــش ۱۲ کرمــان خریــداری از مالــک رســمی اقــای 
شــیرعلی علــی پــور لــری محرزگردیــده اســت.لذا بــه 
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه 
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ۱5روزآگه
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــاراولین  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
ــن  ــه ای ــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را ب آگهــی ب
ــدت  ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ اداره تس
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررا ت ســند مالکیــت صــادر 

خواهدشــد . م الــف ۷۳۷
 تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۰۲/۲۷
تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/۰۳/۱۱

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک

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

شهر عنبر آباد 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــند رســمی- ــد س ــاختمانهای فاق ــی اراضــی و س ثبت
آگهــی موضــوع مــاده۳ قانــون و مــاده ۱۳آئیــن 
ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  نامــه 
ــررای  ــند رســمی براب واراضــی و ســاختمانهای فاقدس
شــماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰۲۳۳۲-۹۸/۱۲/۰۶هیات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
ــتقردرواحد  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
ــاد تصرفــات  ــر آب ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهر عنب
مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای ارســان خســروی 
فرزنــد جــال بشــماره شناســنامه ۱۱صــادره ازعنبرآبــاد 
درششــدانگ یــک بــاب خانــه مشــتمل بــر باغچــه بــه 
ــی از4۱5-  ــاک - فرع ــع پ ــر مرب ــاحت ۱۱۲۰۰مت مس
ــی از  ــاک ۹فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف اصل
4۱5- اصلــی قطعــه ۳ واقــع دراراضــی در چشــمه 
جبالبــارز جنوبــی عنبرابــاد  بخش۳4کرمــان خریداری 
از مالــک رســمی خانــم ســکینه خســروی محرزگردیده 
اســت.لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت 
ــه  ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه ۱5روزآگه ــه فاصل ب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
از تاریــخ  اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض،دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررا ت ســند مالکیــت صــادر 

ــف:۲4۳4 ــد ./م ال خواهدش
تاریــخ  اول:۹۹/۰۲/۲۷–  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 

۹۹/۰۳/۱۱: دوم  انتشــارنوبت 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

جیرفت  
هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده۳ قانون و ماده ۱۳آئیـن نامه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱4۰۰45۳۲- برابـررای  رسـمی 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  ۹۸/۱۰/۲۸هیـات 
وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضی اقای اسـماعیل مرسـل نژاد 
فرزنـد عبـاس بشـماره شناسـنامه ۳۰۳۱۸5۰۲۶۲صـادره 
ازجیرفـت در سـه دانـگ مشـاع ازششـدانگ یـک بـاب 
فرعـی   - پـاک  مربـع  ۲۱۲متـر  مسـاحت  بـه  خانـه 
از5۸۱- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک -فرعـی 
آبـاد  دراراضـی حسـین  دوواقـع  قطعـه  5۸۱-اصلـی  از 
جیرفـت بخـش 45 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی 
آقـای ابراهیـم سـیدیان محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱5روزآگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دومـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا 
ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:۱۸-  تاریخ 
انتشـار نوبـت اول:۹۹/۰۲/۲۱ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم 

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

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

جیرفت  
هیـات موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده۳ قانون و ماده ۱۳آئیـن نامه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱4۰۰4۷۲۷- برابـررای  رسـمی 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  ۹۸/۱۱/۰۸هیـات 
وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات 
علیخـان  نسـرین  خانـم  متقاضـی  بامعـارض  مالکانـه 
نـژاد  فرزنـد قربانعلـی بشـماره شناسـنامه ۸۰۱4صـادره 
از جیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
اصلـی  از54۹-  فرعـی   - پـاک  مربـع  ۳۹۱/5۳متـر 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک -فرعـی از 5۸۱-اصلـی 
قطعـه دوواقـع دراراضـی حسـین آبـاد جیرفـت بخـش 
45 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ابراهیـم 
سـیدیان محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱5روزآگهـی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا 
ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:۱5-   تاریخ 
انتشـار نوبـت اول:۹۹/۰۲/۲۱ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم 

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

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی 

در اجــرای مــواد مذکــور بدینوســیله اماکــی کــه برابــر آراء 
ــن تکلیــف  ــون تعیی ــای حــل اختــاف موضــوع قان هیاته
ــند  ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی گلبــاف کــه ادامــه عملیــات 
ثبتــی آن هــا مطابــق قانــون مذکــور تجویــز گردیــده اســت 
بــه ترتیــب شــماره پــاک و بخــش و محــل وقــوع ملــک و 
مشــخصات مالــک واقــع در بخــش ۲۷ کرمــان بــه شــرح 

ذیــل:
ــان  ــش ۲۷ کرم ــی بخ ــی از ۹۸۰- اصل ــاک ۳ فرع ۱-  پ
ــن  ــد حس ــی فرزن ــع گوک ــادق طب ــی ص ــای عل ــک آق مال
بــه شــماره شناســنامه ۱۲صــادره از گلبــاف و خانــم ایــران 
ــه شــماره شناســنامه  ــاس ب ــد عب مهــدی زاده گوکــی فرزن
۱۹۶ صــادره از گلبــاف بالمناصفــه در ششــدانگ یــک بــاب 
خانــه بــه مســاحت 5۸۱/۸۸ متــر مربــع واقــع در گلبــاف 
خیابــان ولیعصــر کوچــه ۱4 محلــه دریــا خریــداری از 
مالــک رســمی علــی صــادق طبــع گوکــی و ایــران مهــدی 
ــب دردو  ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــی ل زاده گوک
ــه فاصلــه ۱5روزآگهــی مــی شــود در صورتــی کــه  نوبــت ب
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین 
ــن اداره  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دوم ــه م ــی ب آگه
ــاه  ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررا ت ســند 

ــف ۱44 ــت صــادر خواهدشــد.م ال مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۲/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۹/۳/۱۱

محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد زمه(  
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کاسـه ۹۸۰۰۶۹۲ امـوال غیـر منقـول ذیـل از طریـق مزایده 

بـه فـروش می رسـد:
 شـش دانـگ زمیـن پـاک ثبتـی ۲45۷ برای از پـاک ۱۸۸۳ اصلی بخـش ۹ واقع 
در رفسـنجان -اسـام آبـاد -خیابان بیت الزهـرا- نبش کوچه ۲4 -زمین خالی، با سـند مالکیت 
اصلـی بـه شـماره چاپـی ۸۱۰45۶ که در صفحـه ۱۳5 دفتر امـاک جلد ۲4۸ ذیل شـماره4۲۱۲۲  
بـه نـام آقـای محسـن سـاالری پـور شـریف آبـاد ثبـت گردیـده و طبـق سـند بـه مسـاحت 45۰ 
مترمربـع عرصـه کـه محـدود بـه حدود شـماال به طول ۱5 متر مرزیسـت بـه کوچه شـرقا به طول 
۳۰ متـر مرزیسـت بـه خیابـان جنوبـا به طول ۱5 متر مرز مشـترک با پـاک ۲45۶ فرعی غربا به 
طـول ۳۰ متـر مـرز مشـترک با پـاک ۲45۸ فرعی ،که طبق نظر کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
ملـک فاقـد اعیانـی و امتیـازات می باشـد ششـدانگ عرصـه بـه مبلـغ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریـال ارزیابی 
شـده اسـت شـش دانگ عرصه پاک فوق از سـاعت ۹ الی ۱۲ روز شـنبه مورخ ۱۳۹۹.۰۳.۲4 در 
اداره ثبـت و اسـناد و امـاک رفسـنجان واقـع در بلـوار شـهید حمیـد شـریفی از طریـق مزایده به 
فـروش می رسـد  مزایـده از مبلـغ ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریـال شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا 
فروختـه می شـود شـرکت در جلسـه مزایـده بـرای عموم آزاد اسـت و فـروش منوط بـه پرداخت 
ده)۱۰%(درصـد از مبلـغ پایـه کارشناسـی بـه حسـاب سـپرده ثبـت و حضـور خریـدار یـا نماینـده 
قانونـی او در جلسـه مزایـده اسـت برنـده مزایـده مکلـف اسـت مـا بـه التفـاوت مبلغ فـروش را 
ظـرف مـدت پنـج )5 ( روز از تاریـخ مزایـده بـه حسـاب صندوق ثبـت  تودیع نمایـد و در صورتی 
کـه ظـرف مهلـت مقـرر مانـده فـروش را به حسـاب سـپرده ثبت واریـز نکننـد مبلغ مذکـور قابل 
اسـترداد نبـوده و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهـد شـد در ایـن صورت عملیـات فـروش از درجه 
اعتبـار سـاقط و مزایـده تجدیـد مـی گـردد چنانچـه روز تعییـن شـده بـا تعطیل رسـمی مصادف 
گـردد روز بعـد از  تعطیـل جلسـه مزایـده در همـان سـاعت و مکان تشـکیل خواهد شـد طالبین 
و خریـداران مـی تواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در وقت مقـرر با ارائـه چک رمزدار بـه مبلغ %۱۰ 
قیمـت ملـک در جلسـه مزایـده به نشـانی فوق شـرکت نمایند.ضمنـا بدهی های مربوطـه اعم از 
حـق انشـعاب و اشـتراک و مصـرف و نیـز بدهـی مالیاتـی و عوارض شـهرداری و غیره کـه اعم از 
اینکـه رقـم قطعـی آنها معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهـده برنده مزایده اسـت و برنـده مزایده  
در صـورت وجـود مـازاد وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از محل مـازاد به برنـده مزایده 
مسـترد خواهـد شـد.نیم عشـر و حـق مزایده نقدا وصـول می گردد و تنظیم سـند انتقـال موکول 

بـه ارائـه مفاصا حسـاب هـای دارایـی و شـهرداری و ... خواهد بود.
 تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت: روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹.۰۳.۱۱

علی خسروانجم_مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱4۰۰45۳۱-۹۸/۱۰/۲۸هیات دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفت  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم مهناز مرادی کهوری  فرزند عیسـی 
بشـماره شناسـنامه ۹۶صـادره ازعنبـر ابـاد  در سـه دانگ مشـاع ازششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 
۲۱۲متـر مربـع پـاک - فرعـی از5۸۱- اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک -فرعـی از 5۸۱-اصلی قطعه 
دوواقع دراراضی حسـین آباد جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای ابراهیم سـیدیان 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱5روزآگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 

الـف:۱۹-   تاریخ انتشـار نوبـت اول:۹۹/۰۲/۲۱ – تاریخ انتشـارنوبت دوم :۹۹/۰۳/۱۱
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

ملک زرند  
تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ــد ســند  ــای فاق ــی اراضــی و ســاختمان ه ــت ثبت وضعی

رســمی
نامــه  آئیــن   ۱۳ مــاده  و   ۳ مــاده  موضــوع  اگهــی 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و 
ــماره  ــر رای ش ــمی براب ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه س
قانــون  موضــوع  دوم  هیــات   ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲5۰۹
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ملــک زرنــد تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای 
محمدحســین میرزائــی بادیــزی فرزنــد علــی بــه شــماره 
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــد در ی ــادره از زرن ــنامه ۶۱۰ ص شناس
مســاحت ۲۸4/۹5 مترمربــع از پــاک ۷5۶۶ اصلــی واقــع 
ــان مطهــری کوچــه ۱۸ خریــداری از مالــک  در زرنــد خیاب
رســمی آقــای مجتبــی حکمــت محــرز گردیــده اســت. لــذا 
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
۱5روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
ــته  ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ب
ــه  ــی ب ــن اگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م باش
ــلیم  ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م م
ــخ  ــاه از تاری و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک م
تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع مذک

ــف 4۰ ــد شــد. م/ال ــت صــادر خواه مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۳/۱۱

 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۳/۲5
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

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

شهداد  
تکلیــف  تعییــن  قانــون  هیــات موضــوع 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
مــاده  و  قانــون  مــاده۳  موضــوع  رســمی-آگهی 
وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  نامــه  ۱۳آئیــن 
رســمی  فاقدســند  ســاختمانهای  و  واراضــی  ثبتــی 
مــورخ  شــماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۰5۰۰۰5۹۳  برابــررای 
۱۳۹۸/۱۲/۱۲هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهداد 
ــن  ــای حس ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان تصرف
ســلمانی نــژاد خبیصــی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 
ــه  ــازه ب ــاب مغ ۱۲۰صــادره از شــهداد در ششــدانگ دو ب
مســاحت ۱۱۳/۱4 مترمربــع پــاک ۲ فرعــی از ۹۶۰- 
اصلــی واقــع در بخــش ۲۳ کرمــان بــه آدرس شــهداد- 
خیابــان طالقانــی نبــش میــدان امــام حســین خریداری 
از مالــک رســمی خــود متقاضــی محرزگردیــده اســت.لذا 
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه 
۱5روزآگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته  ــه صــدور ســند مالکی ب
ــه  ــی ب ــاراولین آگه ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م باش
مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
ــررا ت  ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــدت مذکوروع م

ــف ۲5۸ ــد . م ال ــادر خواهدش ــت ص ــند مالکی س
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۳/۱۱

تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/۳/۲5
ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱4۰۰۳4۸۸-
۹۸/۰۸/۲۶هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
اقای محسـن سـدری  فرزند محمد بشـماره شناسـنامه ۱۸4صادره ازجیرفت در ششـدانگ یک 
بـاب مغـازه بـه مسـاحت 5۰/5۰متـر مربع پـاک - فرعـی از5۷4- اصلـی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک ۶5فرعـی از 5۷4-اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی کاغ آبـاد جیرفت خریـداری از مالک 
رسـمی آقای غامحسـین نخعی محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطاع عموم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه ۱5روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتـراض خود را به 
این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف:۱۷- تاریخ انتشـار نوبت 

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

آگهی مفقودی 
پروانه بهره برداری

نظــر بــه ایــن کــه پروانــه بهــره بــرداری معــدن دولومیــت توانیــر 
ــد  ــا ک ــورخ ۱۳85/7/۱5 ب ــماره ۱۰/۱5۱۳۱5 م ــه ش ــیرجان ب س
ــام اقــای لقمــان نعمــت مفقــود گردیــده  شناســایی ۱۹۶۱5۱ بن
ــه  ــذا بدینوســیله باطــالع مــی رســاند کلیــه مفــاد پروان اســت ل
ــور  ــرداری مذک ــره ب ــه به ــاقط و پروان ــار س ــه اعتب ــور از درج مزب

ــدارد. ــی ن ــار قانون ــه ارزش و اعتب هیچگون
مجید پویان -معاونت امور معادن و صنایع معدنی

نوبت اول آگهی مناقصه عمومی
دستگاه مناقصه گزار :

اداره کل زندانهای استان کرمان

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

واگذاری خدمات بهداشتی –درمانی اداره کل زندانهای استان کرمان ) زندان مرکزی، زندانهای تابعه، بازداشتگاه کرمان، کلینیک درمان مرکز مراقبت ، کانون موضوع مناقصه
اصاح و تربیت – اقامتگاه موقت کرمان(

تضمین
نوع : ضمانتنامه بانکی

مبلغ : ۶.5۲۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال 

دریافت اسناد

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

  www.kermanprison.ir سایت: اداره کل زندانهای کرمان – حضوری

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران(

مهلت دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری مورخ ٩٩/٠3/13

تحویل پیشنهادها:
محل : دبيرخانه اداره کل زندانهای استان کرمان 

مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری مورخ ۹۹/۰۳/۲۷

گشایش پیشنهادها
محل : اداره کل زندانهای استان کرمان

اداره کل زندانهای استان کرمانزمان : پنجشنبه مورخ ٢٩/٩٩/٠3 
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 پیام
ایران

چشم انداز فارس در سال ۹۹ برای پرکردن 
٢۵ درصد چاه های غیرمجاز

در سال های اخیر اقدامات بسیار زیادی انجام شده و حدود ۱2 هزار چاه غیرمجاز پر و مسلوب المنفعه شده است.

وجـود تعـداد زیـاد چـاه هـای غیرمجـاز در 
فـارس و تاثیـر آن بـر روند تامیـن آب مورد 
واحدهـای  و  شـرب  آب  کشـاورزان،  نیـاز 
صنعتـی باعث شـد تـا شـورای حفاظـت از 
منابـع آب اسـتان در ادامـه برخـورد بـا چـاه 
هـای گذشـته،  سـال  در  غیرمجـاز  هـای 
پرشـدن ۲5 درصـد چـاه هـای غیرمجـاز 
را بـه عنـوان یـک چشـم انـداز در سـال ۹۹ 
تصویـب کند.محمـود رضایی کوچـی معاون 
هماهنگـی امورعمرانـی اسـتانداری فـارس 
شـنبه در جلسـه شـورای حفاظـت از منابـع 
آب ایـن اسـتان گفت: بـرای برخـورد با چاه 
هـای غیرمجـاز و کاهش سـطح زیرکشـت 
برنـج بایـد برنامـه ریزی صـورت بگیـرد که 
ایـن برنامـه جامـع و کامـل باشـد و به همه 

ابعـاد موضـوع بپـردازد.

وی افزود: برنج محصولی با قیمت مناسـب 
اسـت و ایـن باعث می شـود که کشـاورز به 
ایـن سـمت حرکـت کنـد و ما بـرای کاهش 
تمایل کشـاورزان به سـمت کشت برنج باید 
بـه سـمت برنامـه ریـزی بـرای یـک فضای 

رودرو بـا تمایل آنـان برویم.
وی ادامـه داد: امسـال بارندگـی هـا خـوب 
بـود و قیمـت محصـول برنـج نیـز مناسـب 
اسـت و برنـج کامفیـروز مرودشـت نیز یک 
برنج مرغوب بشـمار می آیـد و پیش خرید 
خوبـی انحـام مـی شـود کـه ایـن تحریـک 
کشـاورزان به کشـت برنـج را به دنبـال دارد.
معـاون اسـتاندار فارس بـا بیان اینکـه برای 
مقابلـه بـا چاه های غیرمجـاز نیازمند تعامل 
و هماهنگـی همه بخش های فعـال در این 
حوزه هسـتیم، گفت: باید کنتور هوشـمند بر 
روی چاه های مجاز کشـاورزی نصب شـود.
رضایـی افزود: در سـال ۱۳۹۹ باید ۲5 درصد 

از کل چاه های غیرمجاز اسـتان به خصوص 
شهرسـتانی هایـی کـه اقدام به کشـت برنج 

کردند پر و مسـلوب المنفعه شـود.
وی بـا بیان اینکه همه دسـتگاه های اجرایی 
موظف هسـتند تا در جهـت حفظ منابع آبی 
نسـبت به همکاری با دسـتگاه های مختلف 
اقـدام  آب  رفـت  هـدر  از  بـرای جلوگیـری 
کننـد، گفـت: از حـدود سـه میلیـارد مکعب 
حجـم مخـازن کـه داریـم حجم آب پشـت 
سـدهای اسـتان فارس اکنون بـه ۲ میلیارد 
متـر مکعـب رسـیده کـه از ایـن میـزان یک 
میلیـارد و 5۰۰ میلیـون متر مکعـب آن قابل 

اسـتفاده است.
معـاون اسـتاندار فارس بیـان کرد: همچنین 
کارگـروه شهرسـتانی پیگیـری شـیوه نامـه 
ممنوعیـت و محدودیـت کشـت برنـج بـه 
ریاسـت فرمانداران بـه خصـوص فرمانداران 
سـپیدان،  مرودشـت،  هـای  شهرسـتان 

و  فیروزآبـاد  رسـتم،  ممسـنی،  پاسـارگاد، 
جهـرم تشـکیل شـود.

رضایـی افـزود: در خصـوص کاهش سـطح 
بایـد  کشـاورزی  جهـاد  برنـج،  زیرکشـت 
سیاسـت هـای تشـویقی و کشـت هـای 

جایگزیـن را دنبـال کنـد.

تعامل منطقی دستگاه های 
اجرایی عامل موفقیت در برخورد 

با چاه ه های غیرمجاز
سـید احمـد احمـدی زاده معاون سیاسـی، 
امنیتـی و انتظامـی اسـتانداری فـارس نیز 
در ایـن نشسـت گفـت: بحـث چـاه هـای 
غیرمجـاز، قصـه درازی دارد، اولیـن عامـل 
عـدم موفقیت در ایـن زمینه نبود هماهنگی 
بیـن دسـتگاه هـای اجرایی مختلف اسـت 
لـذا بایـد یک تعامـل منطقی در ایـن زمینه 
صـورت بگیـرد.وی با اشـاره به مطرح شـدن 
بحث کشـت جایگزین از پنج سـال گذشـته 
در اسـتان فـارس افـزود: سـال هـای سـال 
معیشـت مـردم بـا یـک محصـول بـه نـام 
برنـج گـره خـورده و پیشـگیری نیـز در این 
زمینه صورت نگرفته اسـت و در حال حاضر 
که می خواهیم برخورد کنیم سـخت اسـت.
عالـی  نماینـده  داد: فرمانـداران  ادامـه  وی 
دولـت در شهرسـتان هسـتند و بایـد همـه 
مولفـه های با هم ببینند و پاسـخگوی همه 
گرفتـاری های مردم باشـند، اینطور نیسـت 
کـه تنها به آب فکر کننـد و چاه ها را پرکنند، 
اگر چاهی پر شـد وظیفـه دولت و حاکمیت 
اسـت که امنیت، سـامت و معیشـت مردم 
را تامیـن کند.معاون اسـتاندار فـارس گفت: 
در چنـد سـال گذشـته ۱۱ هزار حلقـه چاه پر 
شـده اسـت اما آیا بررسـی و حفاظت شـده 
اسـت کـه چقدر از ایـن چاه ها مجـددا احیا 

شـده است؟
احمـدی زاده افـزود: در پاییـن دسـت سـد 
درودزن مقـدار زیـادی از اراضـی متعلـق بـه 
دولـت اسـت کـه تصـرف شـده اسـت، کـه 
بایـد تعیین تکلیف شـود.وی ادامه داد: این 
مسـاله بـه معیشـت مـردم بازمی گـردد لذا 
بایـد تدابیر الزم در ایـن زمینه صورت بگیرد.
وی ادامـه داد: فرمانـداران اسـتان آمادگـی 
بـرای  شـرایط  بـا  متناسـب  دارنـد  کامـل 

برخـورد با چـاه های غیرمجاز همـکاری الزم 
را بـا دسـتگاه هـای اجرایی داشـته باشـند.

نیاز بـه اراده جدی بـرای برخورد با 
چاه های غیرمجـاز داریم

احمد رحمانیان معاون قضایی و پیشـگیری 
از وقـوع جرم دادگسـتری فـارس نیز در این 
نشسـت گفـت: بـه رغـم جلسـات زیـادی 
کـه برگزار شـده سـطح میـزان کشـت برنج 
ایـن  و  افزایـش داشـته اسـت  فـارس  در 
نشـان می دهد آسـیب شناسـی نسـبت به 
برنامـه هـا و رویکردهـای خـود نداشـتیم یا 
اگـر داشـته ایم پیگیـری نکردیم تـا بدانیم 
ضعـف کجاسـت.وی افـزود: یکـی از ضعف 
هـای آشـکار ایـن اسـت کـه هنـوز تعامل و 
هماهنگـی و هـم افزایی بین دسـتگاه های 
اجرایـی وجـود نـدارد و هنـوز بحـث فرهنگ 
سـازی بـه خوبـی انجـام نشـده اسـت.وی 
ادامـه داد: بـرای اینکـه بتوانیـم بخشـی از 
ایـن مشـکل را حـل کنیم چند سـال پیش 
طرحـی بـا عنوان صیانـت از منابـع آبی تهیه 
کردیـم که در این طرح در حوزه کشـت های 
جایگزین، فرهنگسازی و اقدامات قضایی و 
انتظامـی و سـایر موارد پنـج کار گروه پیش 
بینی شـده بـود که مسـوولیت ایـن کارگروه 
هـا بـر عهـده هـر کـدام از دسـتگاه هـای 
ذیربـط بـود اما اجرای این طـرح ناقص بود.
معـاون دادگسـتری فـارس گفـت: اگـر می 
خواهیـم حرکت جدی و تاثیرگـذاری در این 
زمینـه انجام دهیم بایـد کارگروه های ذیربط 
طـرح صیانـت از منابـع آبی تشـکیل شـود.
رحمانیـان افـزود: باید با کسـانی کـه اراضی 
ملـی را تصـرف و چـاه غیرمجاز زدنـد و بهره 
بـرداری می کننـد برخورد الزم صـورت بگیرد 
و مقابلـه بـا این افراد هیچ تنش و مشـکلی 
بـه وجود نمـی آورد.وی ادامـه داد: همچنین 
بایـد بـا کسـانی کـه چـاه غیرمجـاز زدنـد و 
باغشـهر ایجـاد کردنـد برخـورد الزم صـورت 
بگیرد، متاسـفانه ویروس باغشـهر از شـیراز 
و اطراف شـیراز شـروع شـد و در حال حاضر 
بـه مناطـق جنوبی اسـتان که با مشـکل کم 
آبی مواجه هسـتند تسـری پیدا کرده اسـت 
لـذا بایـد بـا تغییـر کاربری هـا و چـاه های 

غیرمجـاز در ایـن باغشـهرها برخورد شـود.

ــاره  ــا اش ــزی ب ــای اســتان مرک ــل شــرکت شــهرک ه مدیرعام
ــتان  ــوب در اس ــی مص ــه صنعت ــهرک و ناحی ــداد ۳۷ ش ــه تع ب
ــداد تاسیســات و زیرســاخت  ــن تع ــرد: از ای ــوان ک مرکــزی، عن
هــای ۳۲ شــهرک و ناحیــه صنعتــی آمــاده و امــکان واگــذاری 
ــا  ــن ی ــک زمی ــه تمل ــز در مرحل ــی نی ــن وجــود دارد و مابق زمی
تکمیــل زیرســاخت هــا قــرار دارد و هنــوز آمــاده تحویــل نیســت.
آمــره ادامــه داد: در ۳۲ شــهرک و نواحــی دارای زمیــن تــا پایــان 
ســال ۱۳۹۸ تعــداد دو هــزار و ۸۰۸ واحــد صنعتــی در شــهرک ها 
و 4۱۶ واحــد صنعتــی در نواحــی صنعتــی مســتقر شــده انــد کــه 
در مجمــوع شــامل ســه هــزار و ۲۲4 واحــد صنعتــی مــی شــود.

وی بــا بیــان اینکــه در مجمــوع پایــان ســال گذشــته ســه هــزار 
ــتان  ــی اس ــی صنعت ــهرک و نواح ــی در ش ــد صنعت و ۲۲4 واح
ــات  ــداد عملی ــن تع ــزود: از ای ــد، اف ــده ان ــتقر ش ــزی مس مرک
ــزار و ۹۲۱  ــین آالت ه ــب ماش ــل و نص ــاز، تکمی ــاخت و س س
ــره  ــه به ــام و ب ــته انج ــال گذش ــان س ــا پای ــی ت ــد صنعت واح

ــد. ــیده ان ــرداری رس ب
مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان مرکــزی در 
خصــوص ایجــاد اشــتغال ایــن واحدها گفــت: مجموع اشــتغالی 
ــر اســاس تعــداد نفــرات  ــرداری شــده ب کــه واحدهــای بهــره ب
منــدرج در پروانــه بهــره بــرداری ایجــاد کــرده انــد برابــر ۳5 هــزار 

و 5۳۸ نفــر اســت.
ــل  ــم قاب ــتغال رق ــاد اش ــداد ایج ــن تع ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
قبولــی اســت، اظهــار کــرد: مجمــوع ســرمایه گــذاری ایــن تعــداد 
واحــد بهــره بــرداری شــده ۶۲ هــزار و ۹۷۹ میلیــارد ریــال اســت.
ــرداری  ــره ب ــای به ــوع واحده ــار از مجم ــق آم ــت: طب ــره گف آم
شــده هــزار و ۶۳۶ واحــد صنعتــی فعــال و ۲۸5 واحــد صنعتــی 
غیــر فعــال اســت کــه شــامل کمتــر از ۱5 درصــد مــی شــود و 
نســبت بــه میانگیــن کشــوری بایــد گفــت در وضعیــت خوبــی 
ــی ســه ماهــه  ــه ارزیاب ــوط ب ــار مرب ــن آم ــه ای ــم، البت ــرار داری ق
ســوم ســال ۱۳۹۸ اســت و ممکــن اســت بــه صــورت روزانــه و 

هفتگــی تغییــر کنــد.

مدیــر امــور بهــره بــرداری ناحیــه کهگیلویــه و بویراحمــد 
ــات  ــن اقدام ــم تری ــه ای خوزســتان، مه ــرق منطق شــرکت ب
ــک تابســتان  ــور از پی ــرای عب ــه ب ــن ناحی انجــام شــده در ای

ــرد. ــان ک ۹۹ را بی
مســعود رضــازاده گفــت: امــور بهــره بــرداری ناحیــه کهگیلویــه 
ــع  ــوق توزی ــال و ف ــرق انتق ــتگاه ب ــد دارای ۱۱ ایس و بویراحم
ــکال و  ــع اش ــا رف ــرد آنه ــود عملک ــتای بهب ــه در راس ــت ک اس

ــا انجــام شــده اســت. ــر روی آنه ــات الزم ب اقدام
ــه مهمتریــن اقدامــات انجــام شــده مــی  وی افــزود: از جمل
ــال  ــدان و انتق ــل دو گنب ــس موبی ــع آوری تران ــه جم ــوان ب ت
آن بــه ایســتگاه هفــت تپــه، تعویــض بوشــینگ هــای 
ترانســفورماتورهای پســت دهدشــت، اورهــال و رفع اشــکال از 
بریکــر پســت هــای باشــت، ســاران و دوگنبــدان اشــاره کــرد.
مدیــر امــور بهــره بــرداری ناحیــه کهگیلویــه و بویراحمــد 
ــی خــط ۱۳۲  ــد هوای ــرداری از کلی ــره ب طراحــی، نصــب و به
کیلــو ولــت دوگنبــدان – یاســوج در محــل پســت برق باشــت، 
فعــال کــردن واحــد ریکلــوزر مربــوط بــه هفــت فیــدر توزیع در 
پســت هــای دهدشــت – مختــار و باشــت و خــط قائیمــه – 
4۰۰ یاســوج را از دیگــر اقدامــات انجــام شــده در ایــن ناحیــه 

معرفــی کــرد.
ــده، نصــب  ــوی هشــدار دهن ــرد: نصــب گ ــه ک رضــازاده اضاف
شــیلد وایــر، نصــب اسپیســر و وزنــه تعــادل مــورد نیــاز بــر 
ــداری و  ــرای پای ــی ب ــات حفاظت ــام اقدام ــوط، انج روی خط
جلوگیــری از حــوادث گســترش یافتــه و انجــام برنامــه هــای 
ــام  ــه انج ــز در ناحی ــد نی ــزان ۹۹ درص ــه می ــال ۹۸ ب PM س
ــرق  ــک ب ــور از پی ــرای عب ــی الزم ب ــبکه آمادگ ــا ش ــده ت ش

ــد. ــته باش تابســتان را داش

۱7۰ تن موادغذایی فاسد در 
کرمانشاه امحا شد
مدیرنظـارت بـر موادغذایـی، آرایشـی 
دارو  و  غـذا  معاونـت  بهداشـتی  و 
کرمانشـاه  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
اعـام کرد: حـدود ۱۷۰ تـن موادغذایی 
سـال  در  فاسـد  و  مصـرف  غیرقابـل 
امحـا شـد.دکتر  اسـتان  ایـن  در   ۹۸
شـهریار مسـتوفی گفـت: ایـن میـزان 
موادغذایی توسـط کارشناسان دانشگاه 
اسـت. شـده  پرشـکی کشـف  علـوم 
مدیـر نظـارت برمواد غذایی، آرایشـی و 
بهداشـتی معاونـت غـذا و دارو عنـوان 
مـورد   ۶۱۳ گذشـته  سـال  در  کـرد: 
نمونـه بـرداری از مواد غذایی، آرایشـی 
واحدهـای  سـطح  در  بهداشـتی  و 
تولیـدی و عرضـه توسـط کارشناسـان 

موادغذایـی،  بـر  نظـارت  مدیریـت 
بهداشـتی  و  آرایشـی  آشـامیدنی، 
معاونـت غـذا و دارو بـه عمـل آمـد.
مسـتوفی ادامـه داد: در ایـن بازدیدهـا 
5۷ هـزار و ۱۹۶ قلـم موادغذایـی و ۱۹ 
بهداشـتی کشـف و  لیتـر مـواد  هـزار 
توقیـف شـد.وی اظهارداشـت: یکی از 
وظایـف کارشناسـان مدیریـت نظـارت 
بـر موادغذایـی، آشـامیدنی، آرایشـی و 
بهداشـتی معاونـت غـذا و دارو پایـش 
بررسـی  و  بـرداری  نمونـه  و  مـداوم 
محصوالت سـطح عرضه اسـت که این 
کار به صورت روزانه توسـط کارشناسان 
ایـن مدیریت بـه طور مسـتمر در حال 

انجـام اسـت.

حداکثر تالش خود را 
برای حل مشکالت 

سرمایه گذاران انجام 
خواهیم داد

اسـتاندار خراسـان رضـوی بـا تاکیـد بـر به 
حداقل رسـاندن مشـکات سـرمایه  گذاران 
گفـت: در سـال جهـش تولیـد حداکثـر 
تاش خود را برای حل مشـکات سـرمایه  
گـذاران انجـام خواهیم داد.به گـزارش اداره 
کل روابـط عمومـی اسـتانداری خراسـان 
در جلسـه  رزم حسـینی  علیرضـا  رضـوی، 
کارگـروه تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد ویژه 
بررسـی مشـکات پروژه هـای اولویـت دار 
اقتصـادی  توسـعه  مثلـث  الگـوی  ذیـل 
فرهنگـی، که در محل دفتر اسـتاندار برگزار 
شـد در سـخنان کوتاهـی اظهـار کـرد: برای 
تسـهیل و رفع موانع تولید، در سال جهش 
تولیـد حداکثـر تـاش خـود را بـرای حـل 
مشـکات سـرمایه  گـذاران انجـام خواهیم 
داد.وی بـا اشـاره به همکاری بسـیار خوب 
مدیـران اسـتان برای حل مشـکات پیش 
روی سـرمایه گذاران، تاکیـد کـرد: سـرمایه  
گـذاران هم در برابر گره گشـایی هایی که در 
جلسـات کارگـروه سـتاد تسـهیل و رفـع 
بـه  بایـد  می افتـد  اتفـاق  تولیـد  موانـع 
تعهدات خود عمل کنند.اسـتاندار خراسـان 
رضـوی خاطرنشـان کـرد: تـاش می کنیم 
کـه با رفع موانع تولید، مشـکات سـرمایه 
 گـذاران را بـه حداقل برسـانیم تـا اقدامات 
مثبتـی را در اسـتان شـاهد باشـیم.معاون 
اسـتانداری  اقتصـادی  امـور  هماهنگـی 
خراسـان رضـوی در حاشـیه این جلسـه با 
اشـاره به ۱هزار و ۱۹۳ پـروژه در حال اجرای 
اسـتان گفت: از این تعداد مشـکات پروژه 
 هـای بـاالی 5۰ میلیارد تومان یا بـاالی ۱۰۰ 
نفـر اشـتغال بـه صـورت ویـژه بررسـی و 
طرح های دیگر نیز در قالب سـتاد تسـهیل 
بررسـی و تعییـن تکلیـف شـده و خواهند 
شـد.علی رسـولیان افزود: جلسات بررسی 
اسـتان  سـرمایه گذاری  ویـژه  طرح هـای 
ادامـه پیدا خواهـد کرد تا پروژه هـای باالی 

5۰ میلیارد تومان تعیین تکلیف شوند.

بیش از ۳5 هزار نفر خراسان رضوی
اشتغالزایی در نواحی 
صنعتی استان مرکزی

اقدامات انجام شده 
در ناحیه کهگیلویه و 

بویراحمد برای عبور از 
تابستان پیش رو

گزارش

ساکنان ۳۰۰ روستای خراسان شمالی با تنش آبی روبه رو هستند
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب خراسان شمالی گفت: ساکنان ۳۰۰ روستای این استان ۸۶۳ هزار نفری، با تنش آبی روبه رو 

هستند که تاش داریم تا مشکات آنان به حداقل برسد.غامحسین ساقی اظهار داشت: تنش آبی، به معنای همخوانی نداشتن 
میزان تامین آب و مصرف آن است. وی با بیان اینکه شماری از روستاهای استان که با تنش آبی روبه رو هستند، به صورت 

سیار آبرسانی می شوند افزود: آب آشامیدن مورد نیاز ساکنان ۸۳ روستای استان با تانکر تامین می شود.

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

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

 1399/02/22  -  139960318019000571 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  اراضــی و ســاختمانهای فاق
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــه  ــی ب ــد تق ــد محم ــی فرزن ــی رضوان ــای مجتب ــی آق متقاض
تالــش در ششــدانگ  از  شــماره شناســنامه 5127 صــادره 
یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 386/88  مترمربــع پــالک 
فرعــی 10190 از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 
ــداری  ــالن خری ــش 28 گی ــوالرود بخ ــه ط ــع در قری 893 واق
ــور  ــه منظ ــذا ب ــده اســت ل ــده دادگســتری محــرز گردی از مزای
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
ــه صــدور ســند  ــی کــه اشــخاص نســبت ب مــی شــود در صورت
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
ــرف  ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب خ
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 278  تاریــخ انتشــار نوبــت 
ــت دوم : مــورخ 99/03/11 ــخ انتشــار نوب اول : 99/02/28 تاری

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده 2962 

آگهی اطالع از عملیات افراز قسمتی از پالک 9 و 10  اصلی 
در بخش 9 اهواز

نظــر بــه اینکــه دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بــه نمایندگــی وزارت دفــاع 
و پشــتیبانی نیروهــای مســلح ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی با اســتناد 
ــع  ــی از طــرف اداره مناب ــوال دولت ــد دال صــادره اداره کل ام ــه گواهــی بن ب
طبیعــی شهرســتان اهــواز مالــک مشــاعی پــالک 9 و 10 واقــع در بخــش 
9 اهــواز و بــا توجــه بــه گواهــی شــماره 51/14597-1396/02/03 اداره 
کل امــوال دولتــی و آگهــی دعــوت بــه افــراز شــماره 1399/02/22-1727 
ــع طبیعــی اهــواز  منتشــره در روزنامــه پیــام مــا قســمتی از ســهمی مناب
بنمایندگــی دولــت جمهــوری اســالمی ایــران در پــالک مزبــور افــراز و طبــق 
رای افــرازی شــماره 2151826085-1399/03/10 تحــت پــالک 10/145 
ــا حــدود و مشــخصات  ــع و ب بخــش 9 اهــواز بمســاحت 120000 متــر مرب
طبــق نقشــه پیوســتی تعییــن گردیــده اســت لــذا مراتــب طــی ایــن آگهــی 
بــه کلیــه مالکیــن مشــاعی پــالک مزبــور ابــالغ تــا چنانچه نســبت بــه افراز 
معتــرض میباشــند ظــرف مــدت ده روز پــس از تاریــخ انتشــار اعتــراض 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تســلیم و رســید دریافــت نماینــد بدیهی اســت 
پــس از مــدت فــوق و وصــول گواهــی عــدم اعتــراض از دادگاه نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ بنــام دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بــه 
نمایندگــی وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح –ســپاه پاســداران 

انقــالب اســالمی اقــدام خواهــد شــد. شــماره م/الــف:   5/261
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رسانه در آینه تصویر
شماره جدید تجارت فردا منتشر شد 

خانه هنرمندان ایران فعالیت های 
خود را از سر می گیرد.به نقل از روابط عمومی و 
امور بین الملل این  مجموعه فرهنگی و هنری، 

خانه هنرمندان ایران از روز یکشنبه ۱۸ خردادماه 
فعالیت های خود را به صورت محدود آغاز می کند.

زهرمار فیلمی به کارگردانی جواد رضویان، 
تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی و نویسندگی 
پیمان عباسی محصول سال ۱۳۹۷ است. 
این فیلم نخستین بار در سی و هفتمین 
دوره جشنواره فیلم فجر اکران شده است.

فراخوان بیست وسومین جشنواره بین المللی 

تئاتر دانشگاهی ایران تا تاریخ ۲۰ 
خرداد تمدید شد.

عشق یعنی اینکه حالت خوب باشه

پل چوبی
فیلمهنر جشنواره  دیالوگ

وفات به بود آنرا که در وفای تو نبود
که مبتال بود آنکس که مبتالی تو نبود

چو خاک میشوم آن به که خاکپای تو باشم
که خاک بر سر آنکس که خاک پای تو نبود

اسیر بند شود هر که بندٔه تو نگردد
جفای خویش کشد هر که آشنای تو نبود
بر آتش افکنم آندل که در غم تو نسوزد
بباد بر دهم آن جان که از برای تو نبود

بجز ثنای تو نبود همیشه ورد زبانم
که حرز بازوی جانم به جز دعای تو نبود
بود بجای منت صد هزار دوست ولیکن
بدوستی که مرا هیچکس بجای تو نبود
دلم وفای تو ورزد چرا که هیچ نیرزد

دلی که بستٔه گیسوی دلگشای تو نبود
گدای کوی تو بودن ز ملک روی زمین به
که سلطنت نکند هر که او گدای تو نبود

چو سر ز خاک برآرند هرکس بامیدی
امید اهل مودت به جز لقای تو نبود

ترا به چشم تو بینم چرا که دیدٔه خواجو
سزای دیدن روی طرب فزای تو نبود

خواجوی کرمانی 

خداحافظی ها ممکن است 
بسیار ناراحت کننده باشند اما 

مطمئنًا بازگشت ها بدترند.
حضور عینی انسان نمی تواند 

با سایه  درخشانی که در 
نبودش ایجاد شده برابری 

کند!

مارگارت آتوود

عکس نوشت

عکس: 
عرفان کوچاری

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

پیروزی ایران بر روم در یکم 
ژوئن سال 2۴۳ میالدی در 

منطقه َانبار، ایالتی در غرب 
عراق امروزـ  زمانی که انبار 

»پیروزشاپور« نام گرفته بود
در پـی پیـروزی بـر گوردیـان سـوم امپراتـور 
روم، شـاپور یكـمـ  شـاه ساسـانی ایـران یکم 
ژوئـن سـال ۲4۳ میادی شـهر »َانبـار« واقع 
در ۶۰ و چنـد كیلومتـری غـرب بغـداد امروز را 
به شـهر »پیروزشـاپور« تغییر نام داد. چندی 
دسـت  بـه  شكسـت، گوردیـان  آن  از  پـس 
افـرادش كشـته شـده بـود و ژنرالهـای رومی 
امپراتـوری  بـه  را  ِ حاضـر در محـل، فیلیـپ 
موقـت روم انتخـاب کـرده بودند كه با شـاپور 

صلـح كـرد و امتیـازات فـراوان بـه او داد.
     در برخـی نوشـته هـا آمـده اسـت كـه 
شـاپور یکـم »انبار« را پـس از عمران و آبادی 
و انتقـال جمعیـت بیشـتر بـه آنجـا کـه مركـز 

شهرسـتان انبـار )اینـک، ایالـت انبـار( بـود، 
»پیروزشـاپور« نامیـده بـود. توافـق بـر سـر 
صلـح در همیـن محـل حاصـل آمـده بـود. به 
درسـتی دانسـته نیسـت كه از چـه زمانی این 
شهرسـتان كـه امـروزه »ایالـت االنبـار عـراق« 
خـود  قدیمـی  نـام  بـه  شـود  مـی  خوانـده 
)انبـار( بازگشـت داده شـده اسـت. »انبـار« 
محـل  معنـای  بـه  اسـت  فارسـی  ای  واژه 
نگهـداری اجنـاس و در آن زمـان غـاّت. پس 
از رو بـه ویرانـی نهـادن »پیروزشـاپور« شـهر 
فلوجـِه ایالـت انبـار در نزدیکـی آن بـه وجـود 
آمـده اسـت. فلوجـه ۳۲۰ هزار نفـری پس از 
اشـغال نظامـی عـراق و در دهـه ۲۰۱۰ صحنـه 
زد و خوردهـای متعـدد بـود. در ماه می ۲۰۱5 
نیروهـای داعش بیشـتر ایالت ُسـّنی نشـین 
االنبـار ازجملـه شـهر َرمـادی مرکـز اداری این 
ایالت را که در مجاورت سـوریه، اردن و کشـور 
سـعودی و در غـرب عـراق قرارگرفتـه اسـت 
زیـر کنتـرل خـود درآوردنـد. کربـا و نجف در 
جنـوب َرمـادی قـرار دارنـد. َرمادی یک شـهر 

یـک میلیـون نفـری اسـت.
     ایالـت انبـار در طـول ۱۲ قـرن، بخشـی از 
قلمـرو ایـران بـود. ایـن ایالـت کـه نـام آن از 
شـهر انبـار )پیروزشـاپور( گرفتـه شـده اسـت 
۱۳۸ هـزار کیلومتـر مربـع وسـعت دارد. شـهر 
َرمـادی مرکـز ایـن ایالت به دسـت امپراتوری 
دوران  در  اسـت.  شـده  سـاخته  عثمانـی 
اشـکانیان و ساسـانیان، ایالت انبار در سـمت 
شـمال گسـترش بیشـتری داشـت و نـام آن 
سـاتراپی آشورسـتان بـود زیراکـه شـمال آن 

آشـوری نشـین بـود.
     شـاپور یكـم كـه در سـال ۲4۲ میـادی 
شـاه ایرانیـان شـده بـود جنگ بـا رومیـان را 
از پـدرش ـ اردشـیر، بـه ارث برده بود. شـاپور 
یكـم پـس از پیـروزی بـر گوردیـان سـوم و 
امضـای قـرارداد صلـح با فیلیپ، عازم شـمال 
خـاوری ایـران شـد و در طـول همیـن سـفر 
بـود كـه از عقاید »مانـی« آگاه گردیده و برای 
مدتی كوتاه به پشـتیبانی از او برخاسـته بود.

در صفحــه nafariyehمنتشــر شــد  
تجزیــه زبالــه چقــدر زمــان میبــره؟
ــی از  ــا خیل ــه ی م ــه هم ــم ک میدون
اینجــور محتواهــا دیدیــم و شــنیدم، امــا چقــدر بــه ایــن موضوع 
عمــل کردیــم و بهــش پایبنــد بودیم.یــه مــدت رعایــت کردیــم 
 کــه صرفــا جوگیــر شــدیم و بعــدش برگشــتیم بــه حالــت قبــل
حــاال داســتان چیــه؟ چــرا واقعــا نمیتونیم یــا خیلی ســختمونه 

یــه مســئله بــه ایــن ســادگی رو بــه عــادت تبدیــل کنیم؟
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کتاب 

جمالتی از متن رمان سووشون:
سووشــون روایــت عشــق و فــداکارى اســت. روایــت یوســف ها 
کــه بــراى اســتقال ایــن مــرز و بــوم جنگیدنــد، روایــت 
ســیاوش هایى کــه خونشــان بــه ناحــق زمیــن را ســرخ کــرد و 
روایــت زرى هایــى کــه تــا ابــد داغــى بــر ســینه خواهند داشــت، 

ــه لطافــت عشــق و از جنــس فــداکارى. ــه رنــگ خــون، ب ب
ــه  ــران ب ــتند، دیگ ــاب هس ــک گل نای ــن ی ــا عی ــى آدمه بعض
ــاب  ــن گل نای ــد ای ــال مىکنن ــد. خی ــد مىبرن ــان حس جلوهش
ــاب و  ــش آفت ــام درخش ــرد. تم ــن را مىگی ــروى زمی ــام نی تم
ــراى  ــرده، ب ــگ ک ــا تن ــراى آنه ــد و جــا را ب ــوا را مىبلع ــرى ه ت
آنهــا آفتــاب و اکســیژن باقــى نگذاشــته. بــه او حســد مىبرنــد و 
دلشــان مىخواهــد وجــود نداشــته باشــد. یــا عیــن مــا بــاش یا 

ــه ۱4( ــان سووشــون – صفح ــاش. )رم اصــا نب
ــام  ــا در تم ــى م ــم همه ــم مىبین ــرش را مىکن ــه فک ــوب ک خ
ــان دل  ــباب بازىهایم ــه اس ــه ب ــتیم ک ــى هس ــان بچههای عمرم
خــوش کردهایــم و واى بــه روزى کــه دلخوشــیهایمان را از مــا 
ــه دلخوشــیهایمان برســیم. )رمــان  ــد ب ــا نمىگذارن ــد، ی مىگیرن

ــه ۶۷( ــون – صفح سووش
ــر  ــت. خواه ــم نوش ــف برای ــت یوس ــاد رف ــر ب ــه ب ــم ک خاندان
ــدان  ــادی، ب ــای خــودت بایســتی. اگــر افت ســعی کــن روی پ
کــه در ایــن دنیــا هیچکــس خــم نمیشــود دســت تــرا بگیــرد 
بلنــدت کنــد. ســعی کــن خــودت پــا شــوی. )رمــان سووشــون 

ــه ۷۷( – صفح
آدم بــا کســى در زندگیهــاى قبلــى دمخــور بــوده، بعــد از او جــدا 
شــده. هــى بــه دنیــا مىآیــد تــا او را پیــدا کنــد. فــراق مىکشــد 
ــر  ــناختش مگ ــرد و ش ــش ک ــى پیدای ــار مىکشــد، وقت و انتظ

مىتوانــد ولــش کنــد؟ )رمــان سووشــون – صفحــه ۷۸(
ــه خــوش  ــک واقع ــد کوچــک، ی ــک امی ــزاد چیســت؟ ی آدمی
چــه زود میتوانــد از نــو دســت و دلــش را بــه زندگــی بخوانــد؟ 
امــا وقتــی همهــاش تودهنــی و نومیــدی اســت، آدم احســاس 
میکنــد کــه مثــل تفالــه شــده، الشــهای، مــرداری اســت کــه در 

لجــن افتــاده. )رمــان سووشــون – صفحــه ۱4۶(
مــا غیــر از آرزوهــاى بــزرگ تقصیــرى نداشــتیم. )رمــان 

– صفحــه ۱۷۹( سووشــون 
اگــر آدم گنــاه کــرد و موفــق شــد، آن گنــاه بــه عقیــده خــودش 
و دیگــران گنــاه نیســت ولــی اگــر موفــق نشــد، آن وقــت گنــاه 
گنــاه اســت و بایــد جبرانــش کــرد. )رمــان سووشــون – صفحــه 

)۱۸۳
کاش دنیــا دســت زنهــا بــود، زنهــا کــه زاییدهانــد یعنــی خلــق 
کردهانــد و قــدر مخلــوق خودشــان را میداننــد. قــدر تحمــل و 
حوصلــه و یکنواختــی و بــرای خــود هیــچ کاری نتوانســتن را. 
شــاید مردهــا چــون هیچوقــت عمــا خالــق نبودهانــد، آنقــدر 
ــر  ــد. اگ ــزی بیافرینن ــا چی ــد ت ــش میزنن ــه آب و آت خــود را ب
ــود؟ )رمــان سووشــون  ــود، جنــگ کجــا ب ــا ب ــا دســت زنه دنی

ــه ۱۹۳( – صفح
آن دورههــا کــه مــردم بهشــرابًا طهــور دسترســی پیــدا میکردنــد 
ــرابًا  ــد ش ــاال بای ــت. ح ــدند گذش ــظ میش ــد و حاف و میخوردن
ــوی آب  ــب ج ــردم ل ــه م ــا ک ــد. آن وفته ــورت بدهن ــاروت ق ب
مینشســتند و گــذر عمــر را میدیدنــد و دلیدلــی میکردنــد و از 
تمــام نعمتهــای دنیــا، یــک گلعــذار بسشــان بــود گذشــت. حــاال 
بایــد کنــاره ســیلگیر بایســتند و عمــر همچیــن از، روبهــرو بیاید 
ــد.  ــاد کنن ــان را ی ــه رب و ربش ــد ک ــان بزن ــه صورتش ــیلی ب س

ــان سووشــون – صفحــه ۲54( )رم

سووشون
نویسنده: سیمین دانشور

انتشارات: خوارزمی

 یکشــنبه ۱۱ خــرداد ۱۳۹۹     ســال شــانزدهم      شــماره پیاپــی ۱۷4۲

روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی 

گرافیک: ندا صفاریان

محیط زیست: نیما افشار

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی
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رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

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