
نانصنعتیگرانمیشود
نـان  انجمـن صنفـی کارفرمایـان کارخانجـات  دبیـر 
صنعتـی ماشـینی ایـران از افزایش قیمت مـواد اولیه 
تولیـد نـان صنعتـی و در نتیجـه احتمـال افزایـش 
قیمـت ایـن محصـول در سـال جـاری خبـر داد، ولی 
گفـت کـه میزان دقیـق این افزایش قیمت مشـخص 

. نیست
علیرضـا مـروت پـور در گفت وگو با ایسـنا، با اشـاره به 
اینکـه قیمـت تمام شـده کاال تابـع قیمت مـواد اولیه 
اسـت، تصریـح کـرد: در سـال جـاری حقـوق کارگران 
حـدود ۲۱ درصـد افزایـش داشـته اسـت؛ همچنیـن 
قیمـت شـکر، روغن و مـواد بهبود دهنده نیـز باال رفته 
و نـرخ خمیرمایـه در سـال جـاری چنـد نوبـت گـران 

شـده است.
اخیرا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
اعـام کـرد کـه طبـق تصمیم سـتاد تنظیـم بـازار نرخ 
شـکر درب کارخانـه از ۴۰۵۰ تومـان بـه ۶۳۰۰ تومـان 
افزایـش یافـت و بـه زودی سـازمان حمایـت قیمـت 
بسـته بندی هـای ایـن کاال را بر اسـاس قیمت مبنای 

۶۳۰۰ تومـان تنظیـم و ابـاغ خواهـد کرد. 
وی افـزود: بنابرایـن دولت به صرف اینکـه آرد یارانه ای 

در اختیـار تولیدکنندگان قـرار می دهد نمی تواند قیمت 
را کنتـرل کنـد، امـا بـا توجـه به اینکـه نان یـک کاالی 
اسـتراتژیک اسـت، قیمت آن بیش از سـایر کاالهای 

اساسـی کنترل می شـود.
مشـمول  صنعتـی  نـان  مروت پـور  بـه گفتـه  البتـه 
قیمت گـذاری نیسـتند، امـا قیمت هـا کنتـرل می شـود.
بـه گفتـه دبیر انجمـن صنفـی کارفرمایـان کارخانجات 
نـان صنعتـی ماشـینی ایـران اگـر دولـت قیمـت آرد 
را بـرای همـه صنـوف آزاد کنـد در بـازار محصـول بـا 
کیفیت تـر و بـا قیمـت واقعـی بـه دسـت می آیـد و 
فسـاد و رانـت ناشـی از چنـد نرخـی بـودن آرد نیـز از 

بیـن خواهـد رفـت.
بـه گفتـه بـا توجـه بـه شـرایط فعلـی ممکـن اسـت 
تولیدکننـدگان قیمـت را ۱۵ تـا ۲۵ درصـد افزایـش 
دهنـد، امـا درصـد دقیـق افزایـش قیمـت مشـخص 
نیسـت و بسـته به نرخ مواد اولیه، نـوع واحد تولیدی 
و هزینـه سـربار آن و بـر اسـاس قیمـت تمـام شـده، 
قیمت هـا افزایـش خواهـد یافـت. همچنیـن قیمـت 
ایـن محصـول در ماه های آینده هـم قابل پیش بینی 

. نیست

مروت پـور ضمـن اشـاره به اهمیـت صنایـع غذایی در 
ایـران و بـا بیـان اینکـه بـه دلیـل یارانـه ای بـودن آرد، 
صـادرات نـان های صنعتـی مجوز نـدارد، تصریح کرد: 
بـا ایـن حـال ظرفیـت صـادرات ایـن محصـول وجود 
دارد و بـه دلیـل مجـاورت بـا کشـورهایی مثل عـراق و 
افغانسـتان می توانیم فعالیت های مشـترک در زمینه 
نان هـای صنعتی انجام دهیم یـا دانش فنی خود را از 
صـادر کنیم. همچنین می توانیـم کارخانه تولیدی را به 
نزدیکتریـن نقطه مرزی برسـانیم و انواعـی از نان های 
صنعتـی که برای رسـتورانها یا بـرای برخی بیماری ها و 
رژیم هـای غذایـی تولید می شـود احتماالً تـوان تولید 
آن در کشـورهای همسـایه  وجـود نـدارد صـادر کنیـم. 
البتـه امـروز باال بـودن هزینه حمل و نقل باعث شـده 
تولیـد کنندگان سـعی کنند محل تولیـد و مصرف را به 

هم نزدیـک کنند.
همچنیـن به گفتـه وی ماشـین آالت ایرانی که برای 
تولیـد نـان صنعتی و شـیرینی و شـکات اسـتفاده 
می شـود، کیفیـت قابـل قبولـی دارنـد و حتـی در 
ایـن  از  اروپایـی و روسـیه هـم  برخـی کشـورهای 
قابلیـت خوبـی  و  اسـتفاده می شـود  ماشـین آالت 
بـرای صـادرات دارنـد کـه در ایـن زمینـه باید بخش 
دولـت  و  دهـد  انجـام  را  الزم  اقدامـات  خصوصـی 

بیشـتر نقـش برنامه ریـزی دارد.
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در بعضــی جاهــا چــون کشــور هنــد تفکــر طبقاتــی وجــود دارد و 
بــر طبــق آمــوزه هــای آنــان کــه متأســفانه رنــگ عقیدتــی هــم 
دارد، عــده ای نجــس تلقــی مــی شــوند و از مزایــای زندگــی بــه 
عنــوان انســان بــی بهــره انــد و ایــن را خــود محرومیــن بــه جــان 

و دل پذیرفتــه انــد.
در افریقــا چــه بســیار افــرادی وجــود دارنــد کــه در اثــر تلقینــات 
و آمــوزه هــای غلــط خــود را مســتحق زندگــی شــرافتمند همانند 
ســفید پوســنان نمــی داننــد. داســتان بــرده داری هــم که ســابقه 
ای دردنــاک و طوالنــی دارد حاکــی از ایــن نــوع تفکــر اســت. آنها 
در واقــع ذهــن و فکرشــان طبقاتــی شــده و بــه آن خــو گرفتــه 
انــد. وضعیتــی کــه در امریــکا در جریــان اســت ادامــه ایــن نــوع 
تفکــر اســت و نــژاد انگلیســی تبــار امریــکا پــس از / یــا همزمان 
ــد و  ــتها کردن ــه از ســرخ پوس ــام گســترده ای ک ــل ع ــا آن قت ب
ــرای ایــن پیــروزی روز شــکرگذاری  ــد و ب نسلشــان را برانداختن
ــکا  ــه امری ــرده ب ــه رســم ب ــا را ب ــد، ســیاهان آفریق ترتیــب دادن

بردنــد و کردنــد آنچــه خواســتند.
آنچــه مــورد بحــث مــن اســت مــواردی اســت کــه در کشــورهای 
بــا ســابقه دیرینــه فرهنگــی و علمــی در جریــان اســت. آنهایــی 
کــه بــا همــه ســابقه خــود آنچنــان دیگــری یــا دیگــران در تــار و 
پــود ذهنشــان برتــر و برجســته مــی شــود کــه خــود را از یــاد می 
برنــد و اگــر خطایــی هــم از آن قــوم ببیننــد ســعی در توجیــه آن 
مــی کننــد و حاضــر نیســتند آن را بــاور یــا کامــاً بــاور کننــد. در 
ایــن شــورش عظیم اخیــر در امریــکا )تابســتان ۲۰۲۰( که جهانی 
و سراســری و قســاوت وســنگدلی هــم در آن مثــال زدنــی اســت 
ــنفکرهای  ــی روش ــی و بعض ــردم معمول ــی از م ــت های یادداش
داخلــی دیــدم کــه جــای تعجــب بــود. آنهــا نــه تنهــا نمــی توانند 
بــاور کننــد کــه در امریــکا چنیــن چیزهایــی رخ مــی دهــد بلکــه 
بعضــی مــی گفتنــد مخالفــان آنهــا بــا فوتوشــاپ ایــن صحنه ها 
را بــه نمایــش می-گذارنــد و مــن اگــر فیلمهایــی کــه مســتقیم 
از انگلیــس دریافــت کــردم نبــود ایــن مطالــب را نمــی نوشــتم. 
ایــن رفتــار مــرا بــه ایــن فکــر انداخــت کــه نکنــد بعضــی از مــا 
ناخــودآگاه تحــت تأثیــر، حکومــت، سیاســت، فرهنــگ و فناوری 
یــا ســایر ویژگــی هــای قدرتهــا قرارگرفته ایــم و ذهنمــان طبقاتی 
شــده اســت کــه بــه ایــن ســادگی هــا بــر نمــی گــردد. البتــه این 
طبیعــی اســت وقتــی مــا بــرای بعضــی چــه بــه لحــاظ علــم، 
فنــاوری، تقــدس و حتــی دوســتی و محبــت مصونیــت قایــل 
شــویم نمــی توانیــم یــا بــه ســختی مــی توانیــم بــاور کنیــم کــه 
چیــزی خــاف بــاور مــا اتفــاق بیفتــد. یــا خــودرا آنقــدر دســت 
کــم مــی گیریــم کــه بــاور نداریــم پیشــرفتی ممکــن اســت در 
کشــورهای خــودی رخ دهــد. از ایــن رو تــا مــی توانیــم همــواره 
خطاهــای آن هــا را توجیــه و خطاهــای خــود را بزرگنمایــی مــی 
کنیــم. درحالیکــه منطقــی و عقانــی ایــن اســت کــه هــر دو، چه 
خطاهــا و چــه خوبیهــا را در زمــان و مــکان خود منصفانه بررســی 
و قضــاوت شــود. هــر چــه فکــر کــردم ایــن وضعیــت روانــی را 
چــه بنامــم بهتریــن کلمــه ای کــه یافتــم ذهن یــا تفکــر طبقاتی 

بــود. بــرای روشــن شــدن مســئله مثــال مــی زنــم:
ــرح  ــر را مط ــث دیگ ــی بح ــان کس ــث ناگه ــک بح ــی در ی وقت
مــی کنــد مــی خواهــد قضیــه بــه ســوی دیگــر منحــرف کنــد 
تــا از اهمیــت موضــوع بکاهــد یــا بــه اصطــاح میــان دعــوا نــرخ 
تعییــن کنــد. از ایــن رو بحــث ایــن نیســت کــه آن مســئله حــق 
نیســت ولــی جــای ذکــرش اینجــا نیســت. مــن خــودم ایــن 
مطلــب را از چنــد نفــر شــنیدم کــه بــا آنکــه ســوء نیتی نداشــتند 
ــی  ــوط ذهن ــان خط ــر هم ــت تأثی ــید تح ــرم رس ــه نظ ــی ب ول
ــن  ــن چنی ــکا ای ــه در امری ــد ک برایشــان ســخت اســت بپذیرن
شــود. و شــاید در دلشــان مــی گوینــد مگــر مــی شــود چنیــن 
شــود؟ ایــن مســئله هــم در بین عــوام هســت و دربیــن خواص.
یکــی مــی گفــت کــه خــوب مــا هــم...، دیگــری می گفــت کاش 
زود تــر فــرد متخلــف را در امریــکا تنبیــه می-کردنــد تــا غائلــه 
اینقــدر بــزرگ نشــود، ســومی: ای کاش... بعضــی مــی گفتنــد 
خــوب وضــع کشــور مــا هــم بهتــر از آنهــا نیســت. یــا چــرا مــا از 

خودمــان نمــی گوئیــم! یــا حتــی مــا بــد تــر هــم هســتیم!
جوانــی نوشــته بــود خــوب ببینیــد آنهــا چــه آزادنــد کــه عکــس 
ســردار ســلیمانی را هــم در آنجــا َعَلــم مــی کننــد و کســی حرفی 

نمــی زنــد.
بایــد بــه او گفــت کــه آیــا شــما آنجــا از نزدیــک شــاهد صحنــه 
ــر پاداشــتن ایــن پــاکارد از دو حــال خــارج نیســت  ــودی؟ ب ب
ــوذ  ــدرت نف ــوب ق ــه خ ــد ک ــرده ان ــن ک ــد چنی ــراد معتق ــا اف ی
فکــری شــهید را مــی رســاند کــه تــا کجــا نفــوذ کــرده، یــا توطئــه 
ــد  ــرده ان ــن ک ــت چنی ــا ســوء نی ــداً و ب ــا عم ــه آنه ای اســت ک
تــا دوبــاره ایــران را متهــم و از آن بهــره بــرداری کننــد چــرا بایــد 

چنیــن عجوالنــه قضــاوت کــرد؟
 یــک مفســر بــی. بــی. ســی مــی گفــت ببینیــد امریــکا درایــن 
جریانــات هــی دشــمن دشــمن مثــل ایــران نمــی کنــد. خــوب 
پاســخ ایــن اســت کــه اوالً امریــکا خــود را اَبــر قــدرت مــی دانــد 
و شــاید کســر شــأنش مــی شــود کــه چنیــن چیــزی را بگویــد؛ 
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تداوم آموزش مجازی 
محیط بانان

آخرین گروه محیط بانان شاغل آموزش  ندیده سازمان 
حفاظت محیط زیست از 18 خرداد ماه دوره آموزش 
بدو خدمت محیط بانی را به صورت مجازی می گذرانند.
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ما را در تلگرام 
20تا31دنبال کنید

مردان آسیب پذیرتر از زنان در برابر کرونا
وجودبیشترآنزیمACEدرمردان،مسئولیتشغلیوخانوادگیوفعالیتبدنی

ناکافیدرمردانآنهارادربرابرکروناآسیبپذیرترمیکند

مـردم  و  مسـافران  حضـور  افزایـش  و  فصـل گرمـا  آغـاز 
ملـی  پـارک  بویـژه  اسـتان  تفرجگاه هـای  در  منطقـه 
و  بـرای چـای  آتـش  روشـن کـردن  بـا  همـراه  گلسـتان 
کبـاب، بیـم و نگرانـی وقـوع حریـق در ایـن گنجینـه ملـی 
اسـت. داده  افزایـش  را  عـده ای  انـگاری  از سـهل   ناشـی 
بـا شـروع فصـل گرمـا و افزایـش سـفرها، شـمار زیـادی از 
زائـران امام رضا)ع( و مسـافران اسـتان ها مرکـزی و جنوبی 
برای اسـتراحت در حاشـیه جاده بین المللی شمال که از دل 
پـارک ملـی گلسـتان می گـذرد، توقـف می کنند و بر اسـاس 
بـاور نادرسـت،هنگام حضـور در طبیعـت برای پخـت کباب و 
دم کـردن چـای، آتش روشـن می کنند که پایـان پهن کردن 
برخـی از ایـن بسـاط ها، خاموش نکـردن آتش و شـعله ور 

شـدن شـعله های آن در جنگل هیرکانی اسـت.
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روشن کردن آتش در 
مدت توقف موقت افراد 
و سهل انگاری در خاموش 
کردن آن احتمال بروز 
حریق در عرصه های جنگلی 
و مرتعی را افزایش می دهد

ترس از آتش 
مسافران در پارک 
ملی گلستان
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او ســالها در برانــدازی بســیاری از دولتهــا شــرکت 
مســتقیم داشــته اســت و چــرا بایــد چنیــن 
چیــزی را بگویــد. ثانیــًا او اتفاقــًا چنیــن هــم گفته 
اســت و ترامــپ شــخصًا عــاوه بر چین و روســیه 
از ایــران هــم نــام بــرده اســت. و شــاید ایــن هــم 
بــرای برنامــه هــای توطئــه آمیــز بعدی اوســت که 
بــا ســازمانهای بیــن المللــی زیــر ســلطه خــودش 

مــی خواهــد بهــره بــرداری هــای الزم را بکنــد.
وقتــی وضعیــت امریــکا بــه ایــن صــورت اســت 
و در آتــش جنــگ نــژادی مــی ســوزد کــه حتــی 
اوبامای ســیاه پوســت )کــه در زمان مســئولیتش 
ــاًً(  ــی فع ــن پوســتان کاری نکــرد ول ــرای رنگی ب
اظهــار مــی کنــد کــه ایــن مســئله بغرنــج قضیــه 
ــی  ــا بحث ــرا ت ــت، چ ــاله اس ــن صدس ای چندی
مطــرح مــی شــود مــا بایــد کاســه گرمتــر از آش 
ــرای دیگــران دلســوزی بیجــا و  باشــیم و چــرا ب
بــرای خــودی هرچنــد بــد هــم باشــیم ابــراز نفرت 
بکنیــم؟ درهرحــال ممکــن اســت ایــن گفتــه هــا 
حرفهــای بــه حقــی باشــد یا نباشــد ولــی جایش 
اینجــا و در ایــن موقعیــت نیســت. آری، بعــداً اگر 
ــود  ــی بش ــی و اطاعات ــه علم ــد مقایس ــرار ش ق
البتــه اگــر بــه لحــاظ زمانــی، مکانــی و موضوعی و 
گســتردگی آن قابــل مقایســه باشــد بایــد توســط 

اهــل فــن انجــام شــود.
 ایــن قبیــل گفتارهــا و اظهــار نظرهــا، ناخــودآگاه 
نوعــی کوچــک ســازی تنــش هــای ذهنــی مــا و 
همــدردی بــا کشــور مــورد عاقــه مــا اســت کــه به 
نوعــی بــر ذهــن مــا ســلطه سیاســی، فرهنگــی و 
علمــی دارد. یــا اگــر عمــدی باشــد بــرای کوبیــدن 
ــان  ــط و جری ــام از خ ــا انتق ــودی ی ــای خ نیروه
ــن  ــه چنی ــت ک ــده ای اس ــرد گوین ــا ف ــل ی مقاب

حرفهــا را مــی زنــد.
ــی  ــتگاهها دولت ــانی در دس ــر را کس ــن بدت  از ای
انجــام مــی دهنــد کــه بــرای جبــران ایــن 
نارســاییها بــه ویــژه از نظــر اقتصــادی بــا لطائــف 
الحیــل بــه واردات از آن کشــورها مــی پردازند و در 
قبــال تضعیــف نیروهــای خــودی بــه آنهــا کمــک 
مــی کننــد. ایــن نــه اینکــه توهــم باشــد مــن خود 
در مجلــس شــاهد بــودم کــه بعضــی هــا امریــکا 
را از حــزب رقیــب در داخــل بهتــر مــی دانســت. 
شــما ببینیــد آیــا دمکــرات و جمهوریخــواه در قبال 
تبعیــض نــژادی یــا برخــورد بــا کشــورهای دســت 
ــر  ــی همفک ــت خارج ــود و در سیاس ــانده خ نش

نیســتند و تفاهــم ندارنــد؟
ــه  ــر چ ــتان مگ ــن پوس ــیاهان و رنگی ــاره س بیچ
ــان  ــته ش ــا بیشــترین خواس ــد؟ آنه ــی خواهن م
ایــن اســت کــه مــا را بــی جهــت نکشــید، مــا را 
آدم بدانیــد! آنهــا هرگــز نمــی خواهنــد از امتیــازات 
ویــژه ســفید پوســتان اســتفاده کننــد. می-گویند 
مــا نمــی توانیــم نفــس بکشــیم. فــردا نوبــت هــر 

یــک از مــا اســت.
ــر  ــت )خب ــه ۱8۰7 اس ــکا مصوب ــون امری  در قان
آنایــن ۱۳99/۳/۱۴(کــه اگــر بیــم برانــدازی 
باشــد آنهــا مــی تواننــد برای ســرکوب مخالفــان از 
ارتــش اســتفاده کننــد و گفتــه شــد که وزیــر دفاع 
امریــکا بــا تمــرد از دســتور ریاســت جمهــوری بــه 
ترامــپ گفتــه کــه چنیــن وضعیتــی هنــوز پیــش 
نیامــده اســت. خــوب اگــر در کشــوری برانــدازی 
ــم  ــه اش ه ــی شــود و هم ــه م مطــرح شــود، ک
دخالــت خارجــی و بــه ویــژه امریــکا اســت همواره 

بــه نــام آزادی بایــد ســکوت کــرد؟
بعضــی و از جملــه اوبامــا بــرای تخفیــف مســئله 
ــه  ــکا ب ــت امری ــات دول ــی اقدام ــه احتمال و تبرئ
قانــون نحــوه انتخــاب پلیــس اشــاره کردنــد 
ــا انتخــاب مــردم  کــه آنهــا توســط شــهرداران و ب
انجــام مــی شــود و اینکــه مــردم مــی بایســت در 
انتخابــات مشــارکت کننــد، ایــن واقعــًا عــذر بــد تر 
از گنــاه بــود. زیــرا اوالً اگــر نیــروی پلیــس مردمی 
ــردم  ــه م ــه هم ــت ک ــا اس ــن معن ــه ای ــت ب اس
امریــکا نــژاد پرســت انــد و از ایــن توهیــن باالتــر 
ــرای مــردم امریــکا نیســت. ثانیــًا اگــر رنگیــن  ب
پوســتان در انتخابــات شــرکت کننــد کــه بــا آنکــه 
اکثریــت هســتند ولــی از نظــر امتیــازات بســیار 
محــروم، بــاز از کجــا معلــوم بــا محدودیــت هــای 
وضــع شــده منتخــب آنــان رأی بیــاورد و تــازه اگر 
رأی بیــاورد بتوانــد کاری بکنــد مشــکل ســاختاری 
اســت. اوبامای ســیاه پوســت در 8 ســال ریاســت 
جمهــوری بــرای همرنــگان خــود چــه کــرد؟ 
ــات هــم باشــد بایــد  بنابرایــن اگــر بحــث انتخاب
دیــد چــرا ســیاهان در انتخاباتشــان شــرکت نمــی 
کننــد. ثالثــًا اگــر ایــن انتخــاِب مردمــِی شــهرداران 
مطابــق بــا خواســت دولــت فــدرال نیســت چــرا تا 
ایــن انــدازه ترامپ و کاخ ســفید از آنان پشــتیبانی 
مــی کننــد و ارتــش فــدرال را بــه مقابلــه بــا مــردم 

مــی فرســتند؟
بنابرایــن بحــث ایــن نیســت کــه مــا کشــور گل و 
بلبلیــم و هیــچ عیــب و ایــرادی بر ما نیســت بلکه 
بحــث در ایــن اســت کــه نکنــد ناخــودآگاه ســلطه 
ــن  ــل ذه ــرف مقاب ــی ط ــه، علم ــری، فناوران فک
مــا را طبقاتــی کــرده اســت کــه حاضــر نیســتیم 
نارســایی هــای آنهــا را ببینیــم، یــا پر رنــگ ببینیم 
و ســعی مــی کنیــم بــا ذکــر مشــکاِت خــود، آن 
را کوچــک جلــوه دهیــم و دنبــال توجیــه و تبرئــه 
ــا کســی  اعمــال آنهــا مــی گردیــم. اگــر غــرض ب
ــم  ــی را بکوبی ــب داخل ــم رقی ــم و میخواهی داری
ــای  ــز در ج ــد هرچی ــت. بای ــر اس ــث دیگ آن بح
خــودش مطــرح شــود و قضاوتهــای مــا محققانــه 
باشــد و شــرائط هــر کشــوری را بــا دیگــری 
مقایســه نکنیــم و اگــر مقایســه مــی کنیــم مبنــا 

داشــته باشــد.
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 مردان آسیب پذیرتر از زنان در برابر کرونا
وجودبیشترآنزیمACEدرمردان،مسئولیتشغلیوخانوادگیوفعالیتبدنیناکافیدر

مردانآنهارادربرابرکروناآسیبپذیرترمیکند

میان سـاالن  سـامت  اداره  رییـس 
آلودگـی  مـوارد  گفـت:  بهداشـت  وزارت 
و شـدت ابتـا و مـرگ و میـر کرونـا در 
مـردان بیشـتر از زنان اسـت، زیـرا برخی 
را  آنـان  مـردان  بیولوژیـک  ویژگی هـای 
آسـیب   ۱9 بـه کوویـد  ابتـا  بـه  نسـبت 

می کنـد. زنـان  از  پذیرتـر 
 مطهـره عامه درباره علت ابتای بیشـتر 
بـه  نسـبت  ویـروس کرونـا  بـه  مـردان 
زنـان افـزود: اگرچـه همـه افـراد جامعـه 
در  مـرد  و  زن  و  بـزرگ  تـا  کوچـک  از 
معـرض خطـر ابتـا بـه ویـروس کرونـا 
هسـتند، امـا سـن و جنـس بـه عنـوان 
دو فاکتـور مهـم در ابتـا یا شـدت عائم 
افـرادی کـه  سـن  و  ابتـا  تاثیرگذارنـد. 
عائـم شـدیدتری پیـدا می کنند یـا ابتا 
بـه کرونـا در آنهـا منجر به مرگ می شـود 
در سـال های پایانـی میان سـالی و دوره 

سـالمندی بیشـتر اسـت.
عواملـی کـه  مهمتریـن  داد:  ادامـه  وی 
در ابتـا و شـدت بیشـتر عـوارض کوویـد 
۱9 در مـردان نقـش بـازی می کننـد و در 
مطالعـات مختلـف در نقـاط مختلف دنیا 
مـورد تاکیـد قـرار گرفتـه،  ویژگی هـای 

بیولوژیـک مـردان اسـت.
عامـه بیـان کـرد: از جملـه اینکـه وجـود 
آنزیـم ACE در مـردان بیشـتر از زنـان 
اسـت کـه عاملـی بـرای ایجـاد عفونـت 
عامـل  همچنیـن  می شـود.  قلمـداد 
اضافـی  بـه کرومـوزوم  مربـوط  ژنتیـک 
زنـان  در  بهتـر  ایمنـی  عامـل  زنـان  در 

اسـت. از طـرف دیگر در برخـی مطالعات 
را  زنـان  در  اسـتروژن  هورمـون  وجـود 
عاملـی بـرای بهبـودی سـریع تر و کاهش 
شـدت ابتـا در زنـان دانسـته اند. بـه هر 
حـال شـواهد حاکـی از آسـیب پذیـری 
مقابـل  در  مـردان  بیشـتر  بیولوژیـک 

اسـت.  ۱9 بیمـاری کوویـد 

مسئولیتشغلی،عاملدیگر
خطربرایمردان

میان سـاالن  سـامت  اداره  رییـس 
معاونـت بهداشـت وزارت بهداشـت اظهار 
مسـئولیت  و  اجتماعـی  پروفایـل  کـرد: 
بـه  ابتـا  دیگـر  عامـل  مـردان  شـغلی 
ویروس کرونا برای مردان اسـت. شـاغل 
بـودن اکثریـت مردان بـه عنوان نـان آور 
خانـواده سـبب می شـود که تمـاس های 
آنـان بـا محیـط خـارج از خانه بیشـتر از 
سـایر افـراد خانـواده بـوده و در معـرض 
خطـر بیشـتری قـرار گیرنـد. آنهـا بایـد 
بنـا را بـر آن بگذارنـد کـه اطرافیـان آنهـا 
از فامیـل، همسـایه، همـکار، دوسـت و 
آشـنا تـا پزشـک و معلـم و مغـازه دار و 
راننـده، آلـوده هسـتند. تنهـا بـا پذیـرش 
ایـن اصل اسـت که به حفاظت شـخصی 
خـود توجـه خواهند کـرد و حداکثر اصول 
را  جانبـه  همـه  احتیاطـات  و  بهداشـتی 
اصـول  رعایـت  کـرد.  خواهنـد  رعایـت 
حفاظـت فـردی در محیـط کار بر اسـاس 
پروتکل هـای مربوطـه در این گروه سـنی 

از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت.
در  شـغل های  اغلـب  کـرد:  اظهـار  وی 
معـرض خطـر یـا مردانه هسـتند یا حتی 
اگـر مـردان و زنـان هر دو به آن اشـتغال 
دارنـد، مـردان بیشـتری مبتـا شـده و 

بـا عائـم شـدیدتری مواجـه شـده انـد. 
شـدت ابتا و مرگ و میـر در مردان کادر 
بهداشـت و درمـان نیـز بیشـتر از زنـان 

اسـت. بوده 
عامـه گفـت: به طور کلـی کارکنانی که در 
معـرض مواجهه بیشـتر با کرونا هسـتند، 
و  بهداشـتی  خدمـات  شـامل  کارکنـان 
درمانـی، خانـه هـای بهداشـت کارگری و 
مرکـز بهداشـت کار، کارکنـان کفن و دفن،  
تشـخیص  هـای  آزمایشـگاه  کارکنـان 
طبـی،  مسـئوالن و کارکنـان فـرودگاه ها 
و شـرکت هـای هوایـی و ریلـی و متـرو، 
عمومـی  نقـل  و  حمـل  وسـایل  کلیـه 
کارکنـان  مرزبانـان،  تاکسـی،  اتوبـوس، 
جمـع آوری زبالـه، پسـماند یـا فاضاب، 
بـه  مسـافرت  در  مرتـب  کـه  کارکنانـی 

خصـوص بـه مناطـق آلـوده هسـتند.

ضرورتاقداماتپیشگیرانهدر
محلکار

پیشـگیرانه  اقدامـات  کـرد:  بیـان  وی 
کارگـران  از  محافظـت  بـرای  و کنترلـی 
و  ویـروس کرونـا  بـا  مواجهـه  برابـر  در 
ابتـا بـه آن بسـتگی بـه نـوع کار انجـام 
شـده و ریسـک مواجهـه بـا آن از جملـه 
و  آلـوده  افـراد  بـا  ارتبـاط  پتانسـیل 
دارد.  کارفرمایـان  محیـط کار  آلودگـی 
عفونـت  کنتـرل  اسـتراتژی های  بایـد 
ریسـک  ارزیابـی  یـک  اسـاس  بـر  را 
مناسـبی  تلفیـق  از  اسـتفاده  بـا  دقیـق 
از کنتـرل هـای مهندسـی و مدیریتـی، 
شـیوه هـای کار ایمن و وسـایل حفاظت 
فـردی اتخاذ کننـد تا از مواجهـه کارگران 

شـود. پیشـگیری 
از  جلوگیـری  بـرای  داد:  ادامـه  عامـه 

کرونـا،  ویـروس  بـا  شـغلی  مواجهـه 
بـه  کـه  هسـتند  ملـزم  کارفرمایـان 
کارگـران در زمینـه اجـزای پیشـگیری 
از جملـه وسـایل حفاظـت  آلودگـی  از 
فـردی آمـوزش دهنـد. همچنیـن الزم 
اصـول  کار  محیـط  در  مـردان  اسـت 
را   ۱9 کوویـد  بیمـاری  از  پیشـگیری 

بگیرنـد. جـدی 

مسئولیتخانوادگیمردان،
علتدیگرابتالبهکرونا

میان سـاالن  سـامت  اداره  رییـس 
بهداشـت  وزارت  بهداشـت  معاونـت 
مـردان  خانوادگـی  مسـئولیت  گفـت: 

بـرای خریـد اقام مـورد نیـاز خانـواده را 
علـت دیگـر ابتـای مـردان بـه کووید ۱9 
اسـت.  اکثریـت میان سـاالن مسـئولیت 
خریـد اقـام ضـروری خانـواده را نیـز به 
عهـده دارنـد و در معرض خطر بیشـتری 
قـرار مـی گیرنـد. بـه همیـن جهـت بایـد 
خریـد را فقـط بـه تامیـن مـواد اصلـی 
ایـن  دهنـد.  اختصـاص  را  نیـاز  مـورد 
کاالهـای اصلـی شـامل مـواد شـوینده، 
ضـد عفونی کننـده و بهداشـتی و دارویی 

و مـواد غذایـی اسـت.
هیـچ  تامیـن  توجـه کنیـد  افـزود:  وی 
کاالیـی مهمتـر از کاالهـای فـوق نیسـت. 
بـه  را  خریـد  دفعـات  تعـداد  همچنیـن 
حداقـل ممکـن برسـانند و سـعی کننـد 
خریـد اقـام مورد نیـاز را یکجا خریداری 

. کنند

مردانکمتربهمراکزدرمانی
مراجعهمیکنند

عامـه همچنیـن تاثیـر مسـائل فرهنگی 
و  دانسـت  موثـر  را  مـردان  ابتـای  بـر 
چالش هـا،  مهمتریـن  جملـه  از  گفـت: 
بـاور غلـط مـردان مبنـی بـر برتـر بـودن 
و قوی تـر بـودن مـردان نسـبت بـه زنان 
و در نتیجـه مغفـول مانـدن تمرکـز بـر 
همیـن  بـا  اسـت.  خودشـان  سـامت 
باورهاسـت کـه مـردان کمتری بـه مراکز 
درمانـی مراجعـه مـی کننـد و بـه انجـام 
آزمایـش تـن مـی دهند یا کمتـر از زنان 
بـه رعایت اصول بهداشـتی تعریف شـده 
دسـت ها،  مکـرر  شست وشـوی  ماننـد 
اسـتفاده از ماسـک و دسـت کش توجـه 
مربـوط  آمارهـای  انتشـار  کننـد.  مـی 
بـه ابتـا و مـرگ و میـر مـردان در اثـر 
بیمـاری کوویـد ۱9 از مـواردی اسـت کـه 
رویکـرد  ایـن  بـر شکسـتن  توانـد  مـی 
غلـط بـرای محافظـت در مقابـل کرونـا 

موثـر باشـد.
وی ادامـه داد: بیمـاری هـای مزمـن در 
مـردان عامـل خطـر دیگـر اسـت. گرچـه 

بیمـاری  ماننـد  مهمـی  بیماری هـای 
قلبـی عروقـی، فشـار خـون بـاال، دیابت، 
بیمـاری عـروق قلـب و بیمـاری عـروق 
مغـز عامـل مهـم مرگ و میر بـه ویژه در 
گروه سـنی میان سـال و سـالمند است، 
امـا ایـن عوامـل در مـردان نقش بسـیار 
پررنـگ تـری نسـبت بـه زنـان دارنـد و 
بـروز و شـیوع و مـرگ و میـر ناشـی از 
آنهـا به طـور قابل توجهی بیشـتر از زنان 

ست. ا
میان سـاالن  سـامت  اداره  رییـس 
معاونت بهداشـت وزارت بهداشـت اظهار 
کـرد: بـا توجه بـه اینکه یـک عامل خطر 
بسـیار مهم در شـدت ابتا، مـرگ و میر 
ناشـی از کوویـد ۱9 ابتا بـه بیماری های 
زمینه ای اسـت، مـردان در معرض خطر 
بیشـتری قـرار می گیرنـد. از طرف دیگر 
بـا توجـه بـه اینکـه درصـد بیشـتری از 
مـردان بـه خصـوص در گروه میان سـال 
ای  زمینـه  مزمـن  بیماری هـای  دارای 
سـرطان ها،  انـواع  ماننـد  غیرواگیـر 
عروقـی،  و  قلبـی  بیمـاری  دیابـت، 
بیماری هـای  و  مزمـن  بیمـاری کلیـوی 
سیسـتم عصبـی نیـز در معـرض خطـر 
بیمـاری کرونـا  بـه  ابتـا  بـرای  بیشـتر 
نیازمنـد توجـه و  بـوده و  و عواقـب آن 

هسـتند. بیشـتری  مراقبـت 
عامـه گفـت: رفتارهـای ناسـالم مـردان 
بـه همـان  اسـت.  علـت  بـر  مزیـد  نیـز 
انـدازه کـه ویـروس کرونـا خطرنـاک و 
و  ناگـوار  اثـرات  اسـت،  آفریـن  مـرگ 
مخـرب تغذیـه ناسـالم و بـی تحرکـی بر 
سـامتی نیـز می توانـد منجر بـه عواقب 
و  قلبـی  سـکته  ماننـد  ناخوشـایندی 
مغـزی، دیابـت، فشـار خون بـاال، چاقی، 
چربـی خـون باال، کبـد چرب، افسـردگی، 

کاهـش قـوای عضانـی شـود.

ضرورتتغذیهمناسبدر
دورانکرونا

وی اظهـار کـرد: تغذیـه ناسـالم، فعالیت 
بدنـی ناکافـی و چاقـی از دالیـل مهـم 

کـه  اسـت  غیرواگیـر  بیماری هـای 
خطـر  معـرض  در  را  مـردان  متاسـفانه 
ابتـا بـه کوویـد ۱9 و مقاومـت پایین در 
مقابلـه بـا آن قـرار مـی دهد. الزم اسـت 
مـردان بـرای محافظت از خـود در مقابل 
بیماری هـای  عـوارض  سـایر  و  کرونـا 
غیرواگیـر بـه رفتارهـای ناسـالم خود در 
دوره شـیوع کرونـا پایـان دهنـد. هیـچ 
چیـز بـه اندازه یـک برنامه غذایـی کامل 
و صحیـح بـه تقویـت سیسـتم دفاعـی 

کمـک نمـی کنـد.
مصـرف  جوامـع،  همـه  در  افـزود:  وی 
از  بیشـتر  بسـیار  مـردان  در  دخانیـات 
زنـان اسـت. سـابقه مصـرف دخانیـات 
بسـیار  عائـم  بـه کرونـا،  ابتـا  هنـگام 
شـدیدتر و کشـنده تری ایجـاد مـی کند، 
از  مانـع  دخانیـات  از  ناشـی  دود  زیـرا 
رسـیدن اکسـیژن بـه ریـه هـا می شـود. 
عملکـرد  و  دیدگـی  آسـیب  دلیـل  بـه 
نامناسـب ریـه هـا در اسـتعمال کنندگان 
بـا شـدت و  افـراد  ایـن  مـواد دخانـی، 
ایـن  تاثیـر  تحـت  بیشـتری  وخامـت 

خواهنـد گرفـت. قـرار  ویـروس 
عامـه گفـت: شـیوع بیمـاری کوویـد ۱9 
احسـاس ضـرورت بـرای ترک سـیگار را 
افزایـش مـی دهـد و دالیل کافـی وجود 
دارد کـه تـرک سـیگار در طـول پاندمـی 
مبـارزه  شـانس  توانـد  مـی   ۱9 کوویـد 
ایـن  از  دهـد.  افزایـش  را  ویـروس  بـا 
شـرایط بایـد بـرای تغییـر رفتـار مـردان 
بـه ویـژه مـردان جـوان در جهـت تـرک 

سـیگار اسـتفاده کـرد.
رییـس اداره سـامت میان سـاالن وزارت 
پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت، 
گفـت: هفته بیـن المللی سـامت مردان 
از ۱۵ تـا ۲۱ ژوئـن برگـزار مـی شـود و در 
سـال جـاری بـا توجـه بـه شـیوع کووید 
۱9 در دنیـا و شـدت ابتـا و مـرگ و میر 
بیشـتر مـردان نسـبت بـه زنـان سـبب 
شـده اسـت کـه ایـن موضـوع در صـدر 
مسـایل مطـرح شـده در ایـن هفتـه قرار 

. گیرد

معــاون امــور مجلــس رییــس جمهوری 
بــا تاکیــد بــر ایــن کــه سیاســت دولــت 
تعامــل حداکثــری بــا مجلــس اســت، 
گفــت: معاونــان پارلمانــی بــا قــوت و با 
رویکــرد همراهــی و تعامــل ســازنده بــا 
نماینــدگان بــرای حــل مشــکات مــردم 

حضــور خواهنــد یافــت.
کل  مدیــران  و  معاونیــن  شــورای   
دســتگاه  و  وزارتخانه هــا  پارلمانــی 
راه  دوشــنبه  امــروز  اجرائــی  هــای 

و  دولــت  تعامــل  ارتقــای  کارهــای 
کردنــد بررســی  را  مجلــس 

»حســینعلی امیــری« معــاون امــور 
مجلــس رییــس جمهــوری در ایــن 
ــال حضــرت  ــالگرد ارتح ــه س جلســه ب
امــام خمینــی )ره( و قیــام ۱۵ خــرداد 
متعــال  خداونــد  از  و  کــرد  اشــاره 
ــتای  ــت در راس ــق حرک ــتار توفی خواس
و  )ره(  امــام  حضــرت  آرمان هــای 
رهنمودهــای رهبــر معظــم انقــاب شــد.

بــه  را  نشســت  ایــن  اعضــای  وی 
ــی  ــی- تخصص ــه کارشناس ــوان بدن عن
دولــت در حــوزه پارلمانــی نــام بــرد 
و یــادآور شــد: نــگاه کارشناســانه و 
ــب  ــد موج ــر و امی ــت تدبی ــق دول دقی
شــد، روزهــای همــراه بــا تعامــل و 
همــکاری بــا مجلــس دهــم در راســتای 
ــر  ــت س ــور را پش ــکات کش ــع مش رف
ــش  ــه نق ــد ب ــه بای ــه البت ــم ک بگذاری
ــس و  ــوان ریی ــه عن ــی ب ــی الریجان عل
اعضــای هیــات رییســه مجلــس دهــم 
شــورای اســامی در ایجــاد فضــای 
ــس  ــت و مجل ــکاری دول ــل و هم تعام

ــرد. ــاره ک اش

 سیاست دولت تعامل حداکثری 
با مجلس است

دولتبرنامهایبرایافزایش
قیمتگازوئیلندارد

ســخنگوی دولــت در خصــوص افزایــش قیمــت گازوئیــل و برنامــه دولــت 
در ایــن خصــوص، گفــت:  دولــت برنامــه ای در ایــن زمینــه نــدارد و براســاس 
قانــون بودجــه ســال 99 هیــچ پیش بینــی در ایــن خصــوص نشــده اســت.
ربیعــی بــا بیــان اینکــه غربالگــری و تســت هوشــمند برنامــه مــداوم نظــام 
ســامت خواهــد بــود، خاطرنشــان کــرد: ایــن زیرســاخت ها مــا را نــه تنهــا 
ــناخته  ــای ناش ــر بیماری ه ــه در براب ــا بلک ــد کرون ــای جدی ــر موج ه در براب

مجهــز خواهــد کــرد.
ــائلی  ــات از مس ــن خدم ــترش ای ــرد: گس ــد ک ــئول تاکی ــام مس ــن مق  ای
ــرار دارد و  ــا ق ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــت و س ــتور کار دول ــه در دس ــت ک اس
خدمــات اصلــی جامعــه نــه تنهــا هرگــز دچــار کاســتی نخواهــد شــد بلکــه 

ــی رود. ــت م ــه تقوی رو ب
وی ادامــه داد: تامیــن کاالهــای ضــروری ســومین اقــدام دولــت اســت و  
ــای  ــن کااله ــا تامی ــی را ب ــت غذای ــی شــده، حمای ــزان ارز پیش بین ــا می ب
اساســی از کل جامعــه بــه ویــژه اقشــار نیازمنــد بــه کاالهــای ارزان دنبــال 

خواهیــم کــرد.

ته
نک

بـی زندگـی از پرهیـز اجتماعـی، فاصلـهگـذاری زمـان در
تحـرکوفعالیـتبدنـیکافـیدرمـردانازاهمیـتزیادی
برخـورداراسـت.فعالیـتبدنـیبـاشـدتمتوسـط،ایمنی
بـدنرادرمقابـلبیمـاریکرونـاباالمـیبـرد؛همچنیندر
کاهـشاسـترسهایناشـیازایـنبیمـاریمهلـکموثـر
اسـت.فعالیتورزشـیمناسـببرایبهبودظرفیـتقلبیو
تنفسـیوتقویـتعضـالتنیازمنـدبرنامهکاملیبـرایابعاد
مختلـفورزشهوازی،تمریناتکششـیوتمریناتقدرتی
اسـت.فعالیتهوازیباشـدتمتوسـطکهعمومـًامعادل
بـاراهرفتنسـریعاسـتوبهنحـوچشـمگیریضربانقلب
راتسـریعمـیکند.درشـرایطخانهنشـینیناشـیازشـیوع
کرونـامـیتـوانراهرفتـندرحیـاطیـاپارکینـگمنـزلیا
تردمیـلرادرنظـرگرفـت.مـیتوانبـاجمـعدورههاییکه
حداقـل۱۰دقیقـهیـابیشـترطولمیکشـند،تـاحداقل۳۰

دقیقـهروزانهانجـامداد.

گزارش
ایسنا

قضاخبر

سرکوب مردم بی نتیجه استآغاز پرداخت تسهیالت کرونا از شنبه آینده
ـــی و  ـــعه کارآفرین ـــاون توس مع
ـــته  ـــر کار از برداش ـــتغال وزی اش
ــام  ــظ تمـ ــرط حفـ ــدن شـ شـ
نیروهـــای کار بـــرای پرداخـــت 
ــان وام  ــا خبـــر داد و گفـــت: متقاضیـ تســـهیات کرونـ
ـــه  ـــعبی ک ـــه ش ـــد ب ـــنبه بای ـــا از روز ش ـــهیات کرون و تس
ــه و  ــرده مراجعـ ــام کـ ــکاری اعـ ــه بیـ ــامانه بیمـ در سـ
ـــوری در  ـــی منص ـــت کنند.عیس ـــود را دریاف ـــهیات خ تس
ـــا  ـــات پرداخـــت تســـهیات کرون نشســـت تشـــریح جزیی
اظهـــار کرد:تـــا کنـــون 7۵ هـــزار پرونـــده در بانک هـــای 
بیســـت گانـــه کشـــور تشـــکیل و در توافـــق بـــا بانـــک 
ـــراد  مرکـــزی انتخـــاب شـــده اســـت. از روز ســـه شـــنبه اف

متقاضـــی ثبـــت نـــام کـــرده در ســـامانه کـــه پرونـــده 
ـــعبی  ـــه ش ـــد ب ـــده بای ـــی ش ـــک معرف ـــه بان ـــان ب هایش
ـــد  ـــرده ان ـــام ک ـــی و اع ـــامانه معرف ـــان در س ـــه خودش ک
ـــاون  ـــد. مع ـــت کنن ـــود را دریاف ـــهیات خ ـــه و تس مراجع
ـــرط  ـــدن ش ـــته ش ـــه از برداش ـــر کار در ادام ـــتغال وزی اش
حفـــظ اشـــتغال تمـــام نیروهـــای کار بـــرای  پرداخـــت 
ـــود  ـــده ب ـــرر ش ـــن مق ـــش از ای ـــت: پی ـــر داد و گف وام خب
کـــه در صـــورت حفـــظ 9۰ درصـــد اشـــتغال تســـهیات 
ـــه بنگاههـــا پرداخـــت شـــود کـــه در حـــال حاضـــر  ـــا ب کرون
ایـــن شـــرط برداشـــته شـــده و اگـــر بنگاهـــی حتـــی یـــک 
ـــاغل  ـــروی کار ش ـــه ازای نی ـــد ب ـــرده باش ـــظ ک ـــر را حف نف

ـــد. ـــی کن ـــت م ـــهیات دریاف تس

ـــت:  ـــه گف ـــوه قضایی ـــس ق رئی
امـــروز پرچـــم عدالتخواهـــی 
از  پـــس  تحولخواهـــی  و 
دســـت  بـــه  )ره(  امـــام 
مقـــام معظـــم رهبـــری اســـت و ایشـــان در ســـیره و 
ـــول  ـــاد تح ـــل ایج ـــه اه ـــد ک ـــان داده ان ـــان نش سلوک ش

ــتند. هسـ
قضاییـــه،  قـــوه  از  نقـــل  ایســـنابه  بـــه گـــزارش 
حجت االســـام والمســـلمین ســـید ابراهیـــم رئیســـی 
ـــه،  ـــوه قضایی ـــی ق ـــروز شـــورای عال ـــح ام در جلســـه صب
بـــا گرامیداشـــت یـــاد و خاطـــر امـــام خمینـــی )ره(، 
تحـــول خواهـــی و تحولگرایـــی را از مهـــم تریـــن 

حضـــرت  آن  فکـــری  و  شـــخصیتی  ویژگی هـــای 
ـــا  ـــه م ـــی )ره( ب ـــام خمین ـــرد: ام ـــد ک ـــت و تأکی دانس
ــد  ــی می توانـ ــای دینـ ــن و آموزه هـ ــه دیـ ــت کـ آموخـ

ــد. ــر را اداره کنـ ــان معاصـ ــی انسـ زندگـ

بـــه  نـــگاه  در  تحـــول  قضاییـــه  قـــوه  رئیـــس 
ابرقدرت هـــا را از دیگـــر ویژگی هـــای خـــط امـــام و 
ـــت  ـــزود: مل ـــرد و اف ـــوان ک ـــرت عن ـــای آن حض آموزه ه
ـــی  ـــه منزلت ـــام ب ـــرت ام ـــری حض ـــایه رهب ـــران در س ای
دســـت یافـــت کـــه می توانـــد در مقابـــل قدرت هـــای 
ـــوی  ـــن و خ ـــه تفرع ـــا را از روحی ـــتد و آنه ـــزرگ بایس ب

اســـتکباری پشـــیمان کنـــد. 

اکثریتمیانساالنمسئولیتخریدرابهعهدهدارندودرمعرضخطربیشتریقرارمیگیرند.

ــت  ــت: در بســته حمای ــوری گف ــاون اول رییــس جمه مع
ــاغ  ــاه اب ــان خردادم ــا پای ــت ت ــرار اس ــه ق ــادرات ک از ص
شــود، اعتبــارات مــورد نیــاز صــادر کننــدگان بــرای حضــور 
ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــگاه های خارج در نمایش
 اســحاق جهانگیــری روز دوشــنبه در جلســه بررســی 
مســائل مربــوط بــه صنایــع دســتی بــا تبریــک فــرا 
رســیدن روز جهانــی صنایــع دســتی بــه همــه فعــاالن ایــن 
عرصــه اظهــار داشــت: صنایــع دســتی یکــی از بخش هــای 
پراهمیــت بــرای اقتصــاد کشــور اســت کــه هــم در حــوزه 
اشــتغال زایــی و هــم در زمینــه معرفــی فرهنــگ و تمــدن 

ــد. ــا می کن ــری ایف ــش موث ــران نق ای

معـاون رییـس جمهوری و رییس سـازمان برنامه و بودجه 
بـا اشـاره بـه اقدامـات دولـت در راسـتای احیـای دریاچـه 
ارومیـه طی ۶ سـال گذشـته گفـت: برای اتمـام ۱۲ طرح در 
ایـن بخـش کـه در سـال ۱۳9۳ آمـاده سـازی شـده، هیچ 
مشـکل اعتبـاری وجود نـدارد و تزریـق اعتبـار الزم با وجود 

مشـکات درآمـدی دولـت انجـام می گیرد.
محمدباقـر نوبخت روز دوشـنبه در حاشـیه بازدید از دریاچه 
ارومیـه در گفـت و گو بـا خبرنگار ایرنا افـزود: تاکنون بیش 
از ۱۰۰ هـزار میلیـارد ریـال بـرای اجـرای طـرح هـای احیای 
دریاچـه ارومیـه هزینـه شـده و نیازهـای اعتبـاری دیگر در 

ایـن حـوزه نیـز در مـاه های آینـده تامین می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـا اهتمـام دولـت تدبیـر و امیـد، 
دریاچـه ارومیـه بـه مرحلـه احیـا رسـیده و اقدامـات دولت 
در ایـن خصـوص، موثـر بـوده اسـت، گفـت: بـا توجـه ویژه 
دولـت، دغدغـه مـردم ۲ اسـتان آذربایجان غربی و شـرقی 
و همچنیـن اسـتان هـای دیگـر کشـور در خصـوص ایـن 

دریاچـه حل شـده اسـت.

جلســه  برگــزاری  از  مجلــس  رییســه  هیــات  عضــو 
ــا  ــامی ب ــورای اس ــس ش ــنبه مجل ــی روز سه ش غیرعلن

حضــور وزیــران نفــت و اطاعــات خبــر داد.
احمــد امیرآبادی فراهانــی روز دوشــنبه از تشــکیل جلســه 
غیرعلنــی مجلــس شــورای اســامی در روز سه شــنبه 

ایــن هفتــه خبــر داد.
عضــو هیــات رییســه مجلــس اظهــار داشــت: بیــژن 
زنگنــه و حجت االســام ســیدمحمود علــوی وزیــران 
ــدگان  ــی نماین ــان جلســه غیرعلن ــات میهم ــت و اطاع نف

ــتند. هس
امیرآبــادی فراهانــی بیــان داشــت: قــرار اســت در جلســه 
ــرژی بررســی  غیرعلنــی مســائل اقتصــادی، امنیتــی و ان
شــود و وزیــران نیــز گزارشــی از عملکــرد وزارتخانــه متبــوع 

خــود بــه نماینــدگان ارائــه کننــد.

 سـخنگوی هیـات رییسـه مجلـس گفت: فهرسـت اعضای 
لیسـت های  و  نشـده  نهایـی  تخصصـی  کمیسـیون های 
اسـت. اعتبـار  فاقـد  رسـانه ها  برخـی  در  شـده  منتشـر 
محمدحسـین فرهنگـی سـخنگوی هیـت رییسـه مجلس 
روز دوشـنبه اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه انتشـار لیسـت 
امتیـازات  براسـاس  تخصصـی  کمیسـیون های  اعضـای 
آنـان توسـط برخـی رسـانه ها در روزهـای  اولویت هـای  و 
اخیـر الزم بـه تاکیـد اسـت کـه تـا بـه حـال لیسـت اعضـا 
نهایـی نشـده  و لیسـت های منتشـر شـده فاقـد اعتبـار 
اسـت. سـخنگوی هیـات رییسـه مجلـس گفـت: اعضـای 
کمیسـیون های تخصصـی بـر اسـاس امتیازبنـدی انتخاب 
می شـوند کـه ایـن امتیازبنـدی شـامل تحصیات، سـوابق 
حضـور فـرد در آن کمیسـیون و سـوابق مرتبط با کمیسـیون 

و سـابقه نمایندگـی فـرد می باشـد.

بستهحمایتازصادراتتا
پایانخردادماهابالغمیشود

احیایدریاچهارومیه
بدونمشکلاعتباریدر

حالاجراست

جلسهغیرعلنیمجلسبا
حضورزنگنهوعلوی

اعضایکمیسیونهای
تخصصینهایینشدهاست
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محیطزیستمحیطزیست

دریاچه ارومیه در سال ۱۴۰۶ احیا می شودحفاظت و پایداری اقیانوس ها از راه نوآوری و علم
ـــل متحـــد در پیامـــی  دبیـــر کل ســـازمان مل
بـــه مناســـبت فرارســـیدن 8 ژوئـــن 19 
ــه  ــا، همـ ــی اقیانوس هـ ــرداد روز جهانـ خـ
ـــا از  دولت هـــا و ذینفعـــان را ترغیـــب کـــرد ت
ـــوند. ـــد ش ـــا متعه ـــداری اقیانوس ه ـــت و پای ـــه حفاظ ـــم ب ـــوآوری و عل راه ن
ـــرش در  ـــو گوت ـــد، آنتونی ـــل متح ـــازمان مل ـــات س ـــز اطاع ـــزارش مرک ـــه گ ب
ـــادآوری دقیقـــی اســـت  ـــد ۱9 ی ـــری  کووی ـــام خـــود نوشـــت کـــه همـــه گی پی
ـــت  ـــه طبیع ـــر و ب ـــه یکدیگ ـــمگیری ب ـــرز چش ـــه ط ـــا ب ـــه م ـــدر هم ـــه چق ک
ـــه  ـــان دادن ب ـــرای پای ـــاش ب ـــال ت ـــه در ح ـــور ک ـــتیم، همانط ـــط هس مرتب
ـــی در  ـــه فرصت ـــتیم، یگان ـــران هس ـــس از بح ـــروری پ ـــری و بازپ ـــه گی هم
هـــر نســـل - و مســـئولیتی -  بـــرای اصـــاح رابطـــه خـــود بـــا جهـــان 

ـــم. ـــان داری ـــای جه ـــوس ه ـــا و اقیان ـــه دریاه ـــی، از جمل طبیع
ـــل  ـــی، معیشـــت، حم ـــواد غذای ـــرای م ـــا ب ـــوس ه ـــه اقیان ـــا ب ـــزود:  م وی اف
ـــه هـــای  ـــوان ری ـــه عن ـــا ب ـــوس ه ـــل و تجـــارت متکـــی هســـتیم و اقیان و نق
ســـیاره مـــا و بزرگتریـــن مخـــزن کربـــن آن، نقـــش حیاتـــی در تنظیـــم 

اقلیـــم جهانـــی ایفـــا مـــی کننـــد،  امـــروزه ســـطح دریاهـــا بـــه دلیـــل 
ـــردم  ـــی و معیشـــت م ـــش اســـت و زندگ ـــال افزای ـــی در ح ـــرات اقلیم تغیی
را در کشـــورهای کـــم ارتفـــاع و شـــهرها و مناطـــق ســـاحلی در سراســـر 

ـــد. ـــی کن ـــد م ـــان تهدی جه
دبیـــرکل ســـازمان ملـــل متحـــد ادامـــه داد: اقیانـــوس هـــا در حـــال اســـیدی 
ـــی  ـــای غذای ـــره ه ـــی و زنجی ـــتی دریای ـــوع زیس ـــتند و تن ـــدن هس ـــر ش ت
ـــتیکی در  ـــی پاس ـــد و آلودگ ـــی دهن ـــرار م ـــر ق ـــرض خط ـــروری را در مع ض
همـــه جـــا وجـــود دارد. در روز جهانـــی اقیانـــوس هـــا، مـــا روی نـــوآوری 
بـــرای اقیانـــوس پایـــدار تمرکـــز مـــی کنیـــم، درک بهتـــر اقیانـــوس هـــا 
بـــرای حفـــظ ذخایـــر ماهـــی و یافتـــن محصـــوالت و داروهـــای جدیـــد 
ــرای  ــی بـ ــوم اقیانوسـ ــی علـ ــه آتـ ــزود: دهـ ــت.   وی افـ ــروری اسـ ضـ
توســـعه پایـــدار ســـازمان ملـــل متحـــد انگیـــزه و چارچوبـــی مشـــترک را 
ـــان  ـــا و ذینفع ـــت ه ـــه دول ـــب هم ـــد، اینجان ـــی کن ـــم م ـــدام فراه ـــرای اق ب
ـــداری  ـــت و پای ـــه حفاظ ـــم ب ـــوآوری و عل ـــا از راه ن ـــم ت ـــی کن ـــب م را ترغی

ـــوند. ـــد ش ـــا متعه ـــوس ه اقیان

رییـــس ســـازمان حفاظـــت محیـــط 
ـــاص  ـــه اختص ـــاره ب ـــا اش ـــور ب ـــت کش زیس
ـــرح  ـــه ط ـــی ب ـــارد تومان ـــه ۳۰۰ میلی بودج
ـــه  ـــه دریاچ ـــه زاب ب ـــال آب از رودخان انتق
ـــرح،  ـــن ط ـــل ای ـــا تکمی ـــت: ب ـــوری گف ـــس جمه ـــتور ریی ـــا دس ـــه ب ارومی

ــا می شـــود. دریاچـــه در ســـال ۱۴۰۶ بـــه طـــور کامـــل احیـ
عیســـی کانتـــری روز دوشـــنبه در جمـــع خبرنـــگاران در تبریـــز افـــزود: تونـــل 
ـــی  ـــل م ـــده تکمی ـــاه آین ـــش م ـــه در ش ـــه ارومی ـــه دریاچ ـــال آب زاب ب انتق
ــال  ــه در هفـــت سـ ــرداری از آن، حجـــم آب دریاچـ ــره بـ ــا بهـ ــود و بـ شـ
بعـــد بـــه ۱۴ میلیـــارد و 7۰۰ میلیـــون مترمکعـــب رســـیده و ایـــن پهنـــه 
ـــال  ـــا انتق ـــرد: ب ـــار ک ـــود. وی اظه ـــی ش ـــا م ـــا احی ـــال ه ـــس از س ـــی پ آب
ـــاالنه  ـــز، س ـــه و تبری ـــای ارومی ـــه ه ـــه خان ـــوه و تصفی ـــد پس آب از زاب، س
ـــه  ـــم وارد دریاچ ـــورت دائ ـــه ص ـــب آب ب ـــر مکع ـــارد مت ـــک میلی ـــدود ی ح
خواهـــد شـــد.رییس ســـازمان حفاظـــت محیـــط زیســـت اضافـــه کـــرد: 
ـــال  ـــامل انتق ـــه ش ـــه ارومی ـــای دریاچ ـــای احی ـــرح ه ـــی ط ـــای عمران کاره

ـــد  ـــال بای ـــز امس ـــه و تبری ـــای ارومی ـــه ه ـــه خان ـــوه، زاب و تصفی آب از پس
ـــد. ـــام برس ـــه اتم ب

ــه،  ــه ارومیـ ــای دریاچـ ــل احیـ ــن عوامـ ــی از مهمتریـ ــه داد: یکـ وی ادامـ
ــه  ــت کـ ــاورزی اسـ ــش کشـ ــرف آب در بخـ ــدی مصـ ــش ۴۰ درصـ کاهـ
ـــه  ـــه ک ـــورات اولی ـــاف تص ـــر خ ـــه و ب ـــق یافت ـــد آن تحق ـــون ۳۶ درص تاکن
ـــد محصـــول خواهـــد  ـــه کاهـــش تولی گمـــان مـــی شـــد کاهـــش آب منجـــر ب
ـــش  ـــد افزای ـــدود ۱7 درص ـــاورزی، ح ـــاد کش ـــام وزارت جه ـــق اع ـــد، طب ش
تولیـــد محصـــوالت کشـــاورزی در حوضـــه آبریـــز دریاچـــه اتفـــاق افتـــاده 
ـــه هـــدر  ـــن افزایـــش نشـــان مـــی دهـــد ک ـــرد: ای ـــادآوری ک اســـت.کانتری ی
ـــی  ـــه  خیل ـــه ارومی ـــز دریاچ ـــه آبری ـــاورزی حوض ـــش کش ـــت آب در بخ رف
بـــاال بـــوده اســـت.وی همچنیـــن همـــکاری مـــردم و رســـانه هـــا  را در 
ـــت  ـــر دانس ـــه موث ـــه ارومی ـــه دریاچ ـــق آب ـــرف ح ـــری مص ـــش حداکث کاه
ـــال 9۲  ـــه در س ـــور ک ـــان ط ـــم هم ـــوری ه ـــس جمه ـــخص ریی ـــت: ش و گف
ـــی،  ـــای مال ـــت ه ـــام مشـــکات و محدودی ـــود تم ـــا وج ـــد، ب ـــول داده بودن ق

ـــد. ـــن کردن ـــه را تامی ـــای دریاچ ـــع احی ـــکان مناب ـــد ام ـــا ح ت
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از روز شنبه، ۲۴ خردادماه خبر داد.
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رییـس مرکـز اقیانوس شناسـی خلیـج فارس گفت: براسـاس 
بررسـی هـای انجـام شـده بزرگتریـن منطقـه مـرده دریایـی و 
اقیانوسـی در دریـای عمـان قـرار دارد کـه وسـعت آن از کشـور 

اسـکاتلند هم بیشـتر اسـت.
اینترنتـی مخاطـره  صمـد حمـزه ئـی روز دوشـنبه در کارگاه 
هـای دریایـی بـه مناسـبت هشـتم ژوئـن روز جهانـی دریاها و 
اقیانوس هـا بـه خبرنگار ایرنا اظهار داشـت: از عمق ۴۰ تا ۵۰ متر 
بـه پاییـن دریای عمـان مناطقی وجـود دارد که موجـودات زنده 

نمی تواننـد در آن زندگـی کننـد.
وی ادامـه داد:  ایـن مناطـق هـم در حال گسـترش هسـتند که 
بخشـی بـه تغییرهـای آب و هوایـی و بخـش دیگـری به علت 

شـکوفایی جلبکی رخ داده اسـت.
وی اشـاره کـرد: جلبـک هـا در این شـکوفایی بخش زیـادی از 
اکسـیژن آب را مصـرف می کننـد کـه باعث می شـود موجودات 

اعمـاق دریا دچار کمبود اکسـیژن شـوند.
رییـس مرکز اقیانوس شناسـی خلیـج فارس اظهار داشـت: در 
نهایـت مـی تـوان گفـت انسـان با تاثیـری کـه در افزایـش دما 

داشـته در ایـن خصوص تاثیر داشـته اسـت.
حمـزه ئی بیان داشـت: اما در مناطق سـاحلی خلیـج فارس به 
دلیـل آلودگی هـا میـزان اکسـیژن آب کاهش یافتـه که موجب 
می شـود موجـودات دریایی نتواننـد به حیات خـود ادامه دهند.
وی اشـاره کـرد: ایـن مناطـق بـه صـورت لکه هـا بـروز یافته در 
حـال ازدیاد هسـتند کـه دالیل مختلف ماننـد آلودگی های نفتی 
و فاضـاب شـهری و صنعتی، آب شـیرین کن هـا و خنک کننده 
هـای نیروگاه هـا و غیـره دارد.رییـس مرکـز اقیانـوس شناسـی 
خلیـج فـارس تاکیـد کـرد: سـاحل بندرعبـاس به علـت همین 
آلودگـی هـا دچار چند منطقه مرده شـده که موجودات سـاحلی 
نمـی تواننـد بـه راحتـی در آن هـا زندگی کننـد.وی خاطر نشـان 
کـرد: قبـل از احـداث صنایـع و ایجـاد مـزارع پـرورش میگـو 
بایسـتی تـوان اکولوژیکـی هـر منطقـه بـه دقـت بررسـی و 
مشـخص شـود کـه برآوردهای این مرکز نشـان می دهـد اکنون 
بارگـزاری هـای انجـام شـده بیش از تـوان اکولوژیکی اسـت که 

آثـار آن در آینـده مشـخص می شـود.

سوژه بزرگترینمنطقه
مردهجهاندر

دریایعمانقراردارد

ترس از آتش مسافران در پارک ملی گلستان

روشنکردنآتشدرمدتتوقفموقتافرادوسهلانگاریدرخاموشکردنآناحتمالبروزحریقدر
عرصههایجنگلیومرتعیراافزایشمیدهد

آغــاز فصــل گرمــا و افزایــش حضــور 
در  منطقــه  مــردم  و  مســافران 
تفرجگاه هــای اســتان بویــژه پــارک ملــی 
گلســتان همــراه بــا روشــن کــردن آتــش 
بــرای چــای و کبــاب، بیــم و نگرانــی وقــوع 
ــی از  ــی ناش ــه مل ــن گنجین ــق در ای حری
ــش داده  ــده ای را افزای ــگاری ع ــهل ان س

ــت. اس
بــا شــروع فصــل گرمــا و افزایش ســفرها، 
ــام رضــا)ع( و  ــران ام ــادی از زائ شــمار زی
مســافران اســتان ها مرکــزی و جنوبــی 
ــن  ــرای اســتراحت در حاشــیه جــاده بی ب

المللــی شــمال کــه از دل پــارک ملــی 
گلســتان می گــذرد، توقــف می کننــد و 
بر اســاس بــاور نادرســت،هنگام حضــور در 
ــرای پخــت کبــاب و دم کــردن  طبیعــت ب
چــای، آتــش روشــن مــی کننــد کــه 
پایــان پهــن کــردن برخــی از ایــن بســاط 
هــا، خامــوش نکــردن آتــش و شــعله ور 
شــدن شــعله هــای آن در جنــگل هیرکانی 

اســت.
روشــن کــردن آتــش در مــدت توقــف 
ســهل انگاری  و  افــراد  ایــن  موقــت 
در خامــوش کــردن آن احتمــال بــروز 
ــی  ــی و مرتع ــق در عرصه هــای جنگل حری
اســاس  بــر  و  می دهــد  افزایــش  را 
بررســی ها بیشــتر آتــش ســوزی های 

پــارک ملــی گلســتان در مســیر ایــن جاده 
ناشــی از عوامــل انســانی اســت.

ــا  ــدن علفزاره ــک ش ــوا و خش ــای ه گرم
ملــی  پــارک  درختچه هــای  برخــی  و 
ــی آن و  ــش مرتع ــژه در بخ ــتان بوی گلس
خشــک  علف هــای  و  برگ هــا  وجــود 
ــق  ــرای حری ــگل، شــرایط را ب ــف جن در ک
نــکات  رعایــت  مســتعد می کنــد کــه 
و خامــوش کــردن  در روشــن  ایمنــی 
ــگران و  ــافران و گردش ــط مس ــش توس آت
پرهیــز از برجــای گذاشــتن زباله هایــی 
ماننــد قوطی هــای فلــزی و شیشــه ای 
کــه بازتــاب دهنــده نور خورشــید هســتند، 
ــارک  ــن پ ــق در ای ــوع حری ــد از وق می توان

ــد. ــری کن ــده جلوگی ــت ش حفاظ

رییــس پارک ملی گلســتان از مســافران و 
گردشــگران عبــوری و نیــز از مــردم منطقــه 
ــن  ــه ای ــح ب ــرای اســتراحت و تفری ــه ب ک
پــارک می رونــد، خواســت هنــگام روشــن 
کــردن آتــش از مکان هایــی اســتفاده 
کننــد کــه کمتریــن بــرگ و علــف خشــک 
ــان کار  ــس از پای در اطــراف آن باشــد و پ
از خامــوش شــدن آتــش مطمئــن شــوند.
مهــدی تیمــوری روز دوشــنبه بــه خبرنــگار 
ــارک  ــاط پ ــت: در بســیاری از نق ــا گف ایرن
ملــی گلســتان بویــژه در تفرجگاه هــای آن 
ــش  ــردن آت ــن ک ــرای روش ــی ب مکان های
پیــش بینــی شــده کــه بهتــر اســت 
مســافران و گردشــگران از آن اســتفاده 
ــارک  ــت پ ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــد.وی ب کنن
ملــی گلســتان و تنــوع پوشــش گیاهــی و 
ــف  ــش آن در تلطی ــز نق ــوری آن و نی جان
هــوای منطقــه، از همــه اقشــار مــردم 
منطقــه باالخــص مســافران و گردشــگران 
عبــوری خواســت مراقــب ایــن ذخیــره گاه 

مهــم زیســت کره باشــند.
ــدن  ــرار ش ــه برق ــه ب ــا توج ــت: ب وی گف
ــارک  ــرای پ ــی ب ــه  اختصاص ــف بودج ردی
ملــی گلســتان، امســال ۱۲ نیــرو بــا عنــوان 
ــت  ــرای فعالی ــده ب ــوزش دی ــان آم آتش ب
ــی جــذب شــدند  ــش بان در چادرهــای آت
ــز  ــای مجه ــن چادره ــت ای ــرار اس ــه ق ک
ــا هفتــه آینــده در چهــار منطقــه قــوش  ت
چشــمه، گلــزار، جمشــیدآباد و دشــت 
کــه ســوابق آتــش ســوزی دارنــد مســتقر 

شــود.
رییــس پــارک ملــی گلســتان خاطرنشــان 
کــرد: ســال گذشــته بــه صــورت آزمایشــی 
۲ چــادر آتــش بانــی در ایــن پــارک 
ــرد  ــه عملک ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک مســتقر ب

بســیار خــوب، امســال بــه صــورت جــدی 
ــرار  ــری ق ــورد پیگی ــان م ــذب آتش ب ج
گرفــت تــا بــا همــکاری همیــاران محیــط 
زیســت و مشــارکت جوامــع محلــی پیش 
از گذشــته در حفــظ زیســت بــوم منطقــه 

تــاش شــود.
ابوطالــب قــزل ســفلو مدیــرکل منابــع 
هــم  آبخیــزداری گلســتان  و  طبیعــی 
گفــت کــه در پــی افزایــش ناگهانــی دمــا 
و احتمــال آتــش ســوزی، دیده بانــان 
اســتان در عرصه هــای طبیعــی بویــژه 
جنگل هــای ســوزنی بــرگ کــه عمــده آنهــا 
ــه  ــرار دارد، ب در مناطــق شــرق گلســتان ق

ــد. ــاش درآمدن ــاده ب ــت آم حال
آبخیــزداری  اداره کل منابــع طبیعــی و 
ــاز فصــل  ــل از آغ ــر ســاله قب گلســتان ه
ــی  ــت های حفاظت ــت گش ــتان، تقوی تابس

در  منظــم  کشــیک های  برقــراری  و 
در  آتش ُبــر  ایجــاد  شهرســتان ها، 
مناطــق پرخطــر بــا همــکاری ســازمان 
ــر و  ــاورزان، تعمی ــاورزی و کش ــاد کش جه
آماده ســازی خودروهــا و ادوات اطفــای 
ــرای آمادگــی بیشــتر در مقابلــه  حریــق، ب

بــا آتــش را در دســتورکار دارد.
پــارک ملــی گلســتان قدیمــی تریــن 
پــارک ملــی ثبــت شــده در ایــران و 
حیــات  بــرای  نظیــر  پناهگاهــی کــم 
وحــش اســت کــه هــزار و ۳۵۰ گونــه 
ــه  ــوری از جمل ــه جان ــی و ۳۰۲ گون گیاه
ــران را  ــتانداران ای ــای پس ــی از گونه ه نیم
در حــدود 9۰۰ کیلومتــر مربــع گســتره خود 
جــای داده و بــه همیــن دلیــل بــه عنــوان 
ذخیــره گاه زیســت کره در میــراث جهانــی 

ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــکو ب یونس

روابـط عمومـی محیـط زیسـت مازنـدران 
اعـام کـرد: بـا متخلفان زیسـت محیطی 
که نسـبت بـه زنده گیری نـوزادان جانوران 
پرنـدگان  و  از پسـتانداران  اعـم  وحشـی 

اقـدام کننـد، برخـورد قانونـی می شـود.
اسـتان  زیسـت  محیـط  عمومـی  روابـط 
ای  اطاعیـه  در  دوشـنبه  روز  مازنـدران  
اعـام کـرد :  همـه سـاله در فصـل بهـار 
کـه دوران زادآوری حیـات وحـش بـوده، 
مـواردی از زنده گیری نوزادان پسـتانداران 
وحشـی عمدتًا از سـوی دامداران و افرادی 
کـه بـه نوعـی فعالیـت آنـان بـا جنـگل و 

وحـش  حیـات  طبیعـی  زیسـتگاههای 
مرتبـط انجـام مـی شـود.

در ایـن اطاعیـه آورده شـد : عمـده زنـده 
گیری نوزادان جانوران وحشـی در طبیعت 
به بهانه کشـته شـدن مـادر این نـوزادان و 
جلوگیـری از تلـف شـدن احتمالـی آنها از 
سـوی متخلفـان زیسـت محیطـی انجام 
مـی شـود که ایـن اقـدام از لحـاظ قانونی 

جـرم محسـوب می شـود.
مازنـدران  محیطزیسـت  عمومـی  روابـط 
ضمـن هشـدار بـه ایـن متخلفان زیسـت 
محیطی در این خطه شـمال کشـور از آنها 

خواسـته شـد تـا در صـورت زنـده گیـری 
نـوزادان جانـوران وحشـی بـرای جلوگیـی 
از برخـورد قانونـی بـه صـورت خوداظهاری 
ایـن نـوزادان را بـه محیطزیسـت تحویـل 
سـال  در  گـزارش  ایـن  دهند.براسـاس 

جـاری دو مـورد زنـده گیـری شـوکا و دو 
مورد گوسـاله مرال کشـف و ضبط شـد، که 
یکـی از گوسـاله های مـرال بدلیل جدایی 
و محـروم مانـدن از شـیر مـادر تلف شـد.

برخورد قانونی درانتظار شکار 
نوزادان جانوران وحشی

تداومآموزشمجازی
محیطبانان

آخریــن گــروه محیط بانــان شــاغل آمــوزش  ندیــده ســازمان حفاظــت 
ــی را  ــت محیط بان ــدو خدم ــوزش ب ــاه دوره آم ــرداد م محیط زیســت از 18 خ

ــد. ــازی می گذرانن ــورت مج ــه ص ب
بــه گــزارش روز دوشــنبه پایــگاه اطــاع رســانی محیط زیســت، رییــس مرکــز 
آمــوزش محیط زیســت و تربیــت محیط بــان بــا اشــاره بــه آمــوزش ۱۰۰ نفــر 
از محیط بانــان شــاغل آمــوزش ندیــده در دوره هــای بــدو خدمــت محیط بانــی 
ــق  ــه از طری ــی ک ــن دوره آموزش ــام ای ــا انج ــت: ب ــاه گف ــرداد م از روز  ۱8 خ
ــوزش مجــازی ســازمان حفاظــت محیط زیســت )جــام( انجــام  ســامانه آم
ــدو  ــای ب ــازمان آموزش ه ــن س ــاغل در ای ــان ش ــه محیط بان ــود، هم می ش

خدمــت محیط بانــی را گذرانده انــد. 
ــده  ــا در اســفندماه ســال ۱۳98، پرون ــا داشــتیم ت ــزود: بن آرش یوســفی اف
محیط بانــان شــاغل آمــوزش ندیــده را ببندیــم امــا بــا شــیوع ویــروس کرونــا 
ــروه از  ــن گ ــوزش آخری ــی، آم ــتی و حفاظت ــر بهداش ــت تدابی ــزوم رعای و ل
محیط بانــان بــه تعــداد ۱۰۰ نفــر، بــا تأخیــر روبــرو شــد و مقــرر شــد امســال بــا 
تمهیــدات اتخــاذ شــده، دوره آمــوزش بــدو خدمــت محیط بانــی بــرای ایــن 

ــه صــورت مجــازی اجرایــی شــود.  ــده، ب تعــداد باقی مان

ته
نک

رییـسپارکملیگلسـتانخاطرنشـانکرد:سـالگذشـتهبه
صـورتآزمایشـی2چادرآتشبانـیدراینپارکمسـتقربود
کـهبـاتوجهبهعملکردبسـیارخوب،امسـالبهصـورتجدی
جـذبآتشبـانمـوردپیگیـریقـرارگرفـتتـابـاهمـکاری
همیـارانمحیـطزیسـتومشـارکتجوامـعمحلـیپیـش
ازگذشـتهدرحفـظزیسـتبوممنطقـهتالششـود.ابوطالب
قـزلسـفلومدیرکلمنابعطبیعـیوآبخیزداریگلسـتانهم
گفـتکـهدرپیافزایـشناگهانیدماواحتمالآتشسـوزی،
دیدهبانـاناسـتاندرعرصههـایطبیعـیبویـژهجنگلهـای
سـوزنیبـرگکـهعمـدهآنهـادرمناطـقشـرقگلسـتانقرار
دارد،بـهحالـتآمـادهبـاشدرآمدنـد.ادارهکلمنابعطبیعی
وآبخیـزداریگلسـتانهـرسـالهقبـلازآغازفصلتابسـتان،
تقویـتگشـتهایحفاظتـیوبرقـراریکشـیکهایمنظـم
درشهرسـتانها،ایجـادآتشُبـردرمناطـقپرخطربـاهمکاری
سـازمانجهادکشـاورزیوکشـاورزان،درمقابلهباآتشرادر

دارد. دستورکار

محیط
تاالبزیست

تاالب هورالعظیم به کنوانسیون رامسر می پیونددراه اندازی گشت های پایش محیط زیستی

زیسـت  محیـط  کل  مدیـر 
انـدازی  راه  از  تهـران  شـهرداری 
محیـط  پایـش  هـای  گشـت 
داد. خبـر  تهـران  در  زیسـتی 

تشـریح  در  دوشـنبه  خبـری  نشسـت  در  انصـاری  شـینا 
عملکـرد اداره کل محیـط زیسـت شـهرداری تهران با اشـاره 
بـه ۵ ژوئـن روز جهانـی محیـط زیسـت گفـت: متأسـفانه 
امـروزه مشـکات محیـط زیسـت افزایـش پیـدا کـرده و 
موضـوع هفتـه محیـط زیسـت و روز جهانی محیط زیسـت 
برای امسـال نیز تنوع زیسـتی در نظر گرفته شـده که دلیل 
آن نیـز اهمیـت گونه های محیط زیسـتی اسـت و شـعاری 
کـه بـرای امسـال تعیین شـده زمانـی برای طبیعت اسـت.

وی افـزود: شـهرداری تهـران بـه طبـع تعیین همین شـعار 
بـرای هفته محیط زیسـت شـعار »اکنون زمانـی برای توجه 
بـه طبیعـت اسـت« را بـه عنـوان شـعار هفته انتخـاب کرده 
اسـت. یکـی از دالیلـی کـه امسـال تنوع زیسـتی بـه عنوان 
شـعار ایـن روز درنظـر گرفتـه شـده موضـوع شـیوع کرونا و 
همـه گیـری آن بـود کـه نشـان داد بـه رغـم دسـتاوردهای 
بزرگ بشـری انسـان در مقابل طبیعت و پیچیدگی های آن 
ناتـوان اسـت. اگـر در نظم طبیعت مداخله کنیـم زمینه ای را 
بـرای بـروز انـواع بیماریها و مشـکات فراهـم کرده ایم و اگر 
مـدام مداخلـه همـراه بـا رفتـار بهره کشـانه داشـته باشـیم، 
اکوسیسـتم تخریـب می شـود و عوامـل سـوء ایـن عمـل 

متوجـه نوع بشـر خواهـد بود.

زیســـت  محیـــط  معـــاون 
ــت  ــازمان حفاظـ ــی سـ دریایـ
گفـــت:  زیســـت  محیـــط 
ـــیر  ـــم در مس ـــاالب هورالعظی ت
ـــر  ـــه اســـت و اگ ـــرار گرفت ـــت در کنوانســـیون رامســـر ق ثب
ـــان امســـال بخـــش  ـــا پای ـــه مراحـــل انجـــام شـــود، ت هم
ــای  ــامل حوضه هـ ــم شـ ــاالب هورالعظیـ ــک تـ اکولوژیـ
ـــد  ـــت خواه ـــر ثب ـــیون رامس ـــه در کنوانس ـــک، دو و س ی
شـــد.احمدرضا الهیجـــان زاده در پنجـــاه و ســـومین 
جلســـه شـــورای حفاظـــت کیفـــی کارون کـــه یکشـــنبه 
شـــب )۱8 خردادمـــاه( در اســـتانداری خوزســـتان 
ـــار  ـــط زیســـت اظه ـــه محی ـــک هفت ـــا تبری ـــزار شـــد، ب برگ

ــان  ــران، حافظـ ــه جمعیـــت ایـ ــم همـ ــرد: امیدواریـ کـ
خوبـــی بـــرای محیـــط زیســـت و تحویـــل ســـالم آن 
بـــه نســـل های آینـــده باشـــند. فـــردا روز جهانـــی 
اقیانوس هـــا اســـت و ایـــن روز بـــرای خوزســـتان بـــه 
ـــه  ـــارس، ب ـــج ف ـــا و خلی ـــا دری ـــودن ب ـــط ب ـــل مرتب دلی
نوعـــی بـــا اهمیـــت اســـت. وی افـــزود: در شـــمال و 
جنـــوب کشـــور، پهنه هـــای آبـــی گســـترده ای داریـــم 
و ایـــن موضـــوع یکـــی از موهبت هـــای الهـــی بـــرای 
ـــز در حـــوزه ای  ـــوب شـــرق نی ـــران اســـت. در جن کشـــور ای
ـــاوه  ـــویم و ع ـــل می ش ـــم متص ـــد ه ـــوس هن ـــه اقیان ب
ـــد نیـــز فرصـــت بســـیار  ـــر دریـــای عمـــان، اقیانـــوس هن ب

ــود. ــوب می شـ ــران محسـ ــرای ایـ ــی بـ خوبـ
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سونامی فوبیا در پی شیوع کرونا

گفــت:  بالینــی  روانشــناس  یــک 
تــرس، فوبیــا و اضطــراب ســه مــورد 
از اختــاالت روانــی اســت کــه در 
پــی شــیوع ویــروس کرونــا در میــان 

ــت. ــده اس ــایع ش ــراد ش اف
ــا آنجــا  ــا ت ــرر دســت ه شســتن مک
طبیعــی  حالــت  از  پوســت  کــه 
ــار  ــاری دچ ــی بیم ــه نوع ــارج و ب خ
ــه گــذاری بیــش از حــد  شــود، فاصل
ــرف  ــی از آن ط ــه قول ــه ب ــا ک ــا آنج ت
ــت  ــری، عزل ــه گی ــادن، گوش ــام افت ب

رفتــاری  مــورد  هــزاران  و  نشــینی 
ــی و خــارج از  ــل پیــش بین ــر قاب غی
کنتــرل کــه گاه فــرد را بــه افســردگی، 
خودزنــی یــا خودکشــی مــی کشــاند 
ــه در  ــت ک ــی اس ــه موضوعات از جمل
ســایه شــیوع کرونــا دامــن برخــی را 

ــت. ــه اس گرفت
افــرادی کــه گاه مــی بینیــم یــا مــی 
شــنویم عنــوان مــی کننــد دســت 
خــودم نیســت. از همــه مــی ترســم، 
از اینکــه بــا رعایــت تمــام نــکات 
بهداشــتی بــاز هــم کرونــا بگیــرم. 
ماســک و مــواد ضدعفونــی کننــده 
نباشــد اعتمــاد بــه نفــس خــودم 
ترســی  و  از دســت مــی دهــم  را 

مــی  فــرا  را  وجــودم  عجیبیتمــام 
خبرهــای  افــرادی کــه  یــا  گیــرد 
ناگــواری از آن هــا در صفحــه حــوادث 
نقــش بســته اســت، خبرهایــی از 
ــر  ــه خاط ــی ب ــی و دیگرکش خودکش
ــره. ــا و غی ــه کرون ــاء ب ــال ابت احتم
حــاالت رفتــاری کــه حســن بهرامنــی 
ــی روز  دوشــنبه در  روانشــناس بالین
گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا، فوبیــا 
ــهروندان  ــه ش ــد و ب ــی کن ــوان م عن
ــا  ــروس کرون ــد: وی ــی ده هشــدار م
در یکــه تــازی خــود، فوبیــای کرونــا را 
در برخــی افــراد نهادینــه کــرده اســت، 
فوبیــا حالتــی از تــرس اســت کــه آثار 
و پیامدهــای ناگــواری در فــرد باقــی 

ــال  ــا اعم ــس ب ــت پ ــد گذاش خواه
ــاد  ــع ایج ــب مان ــای مناس راهکاره

ــاری شــویم. ــت رفت ــن حال ای
حــاالت،  ایــن  توضیــح  در  وی 
ــاره  ــا اش ــف فوبی ــه تعری ــت ب نخس
مــی کنــد و ادامــه مــی دهــد: فوبیــا 
ــوان تــرس مرضــی شــناخته  ــه عن ب
عوامــل  تمــام  کــه  شــود  مــی 
ــوان  محیطــی و اجتماعــی را مــی ت
ــوان  ــرس عن ــن ت ــاد ای ــل ایج عام
ــا  ــه کام ــه ک ــی بیمارگون ــرد. ترس ک
اکتســابی اســت بــه ایــن معنــا کــه 
ــا قــرار گرفتــن در موقعیــت  افــراد ب
و شــرایط مختلــف و بــر اســاس 
اصــول یادگیــری و شــرطی ســازی، 

ــد. ــی بینن ــوزش م ــا را آم فوبی
ــرس را  ــی، ت ــن روانشــناس بالین ای
یــک فراینــد فیزیولوژیــک و روانــی 
عنــوان مــی کنــد کــه در نتیجــه یــک 

عامــل مشــخص، یکســری تغییــرات 
ــاد  ــرد ایج ــی را در ف ــمی و روان جس
ــک  ــرس از سوس ــا ت ــد. مث ــی کن م
ــوان مــی  ــه عامــل آن سوســک عن ک

شــود.
هــم  اضطــراب  دربــاره  بهرامنــی 
ــان  ــادآور مــی شــود: اضطــراب هم ی
نشــانه هــای روانــی و جســمی تــرس 
ــاوت  ــن تف ــا ای ــد ب ــی کن را ایجــاد م
ــراب  ــده اضط ــاد کنن ــل ایج ــه عام ک
مشــخص نیســت یعنــی نمــی دانیــم 
چــرا یــک چنیــن اتفاقــی افتــاده 
امتحــان؛  اضطــراب  مثــا  اســت. 
ــوز در  ــش آم ــه دان ــا ک ــن معن ــه ای ب
خانــه درس را خــوب مــی خوانــد 
امــا ســر جلســه امتحــان ناگهــان 
ــن  ــود. ای ــی ش ــی م ــار فراموش دچ

ــل روشــنی  ــه دلی ــراب اســت ک اضط
بــرای بوجــود آمــدن نــدارد. ایــن 
روانشــناس بالینــی بــا تاکیــد بــر 
اختالــی  کرونــا  ویــروس  اینکــه 
ــاره وارد سیســتم  ــه یکب ــه ب اســت ک
و بافــت زندگــی افــراد شــده و نظــم 
ــه در  ــا آنجــا ک ــه ت آن را برهــم ریخت
افــراد مختلــف، تولیــد فوبیــا، تــرس 
ــح  ــت، تصری ــرده اس ــراب ک ــا اضط ی
ناشــناخته  دلیــل  بــه  مــی کنــد: 
ــا  ــت ه ــروس، صحب ــن وی ــودن ای ب
ــی  ــدد و متنوع ــای متع ــدگاه ه و دی
ــای  ــون آن بخصــوص در فضاه پیرام
مجــازی توســط هــر فــرد کارشــناس 
و  شــد  منتشــر  غیرکارشناســی  و 
ــه  ــور ک ــر ج ــازه داد ه ــود اج ــه خ ب
ــاره ایــن اختــال  فکــر مــی کــرد درب

ــد. ــر کن ــار نظ ــت و اظه صحب

وی ادامــه مــی دهــد: ایــن تنــوع 
و پراکندگــی انتشــار اطاعــات کــه 
عمــده آنهــا پیشــتوانه علمی نداشــتند 
و صرفــا بــر اســاس تجربــه فــردی و 
ــد  ــی ش ــم م ــخصی تنظی ــرات ش نظ
ــار و  ــراه انتشــار موجــی از آم ــه هم ب
ــا  ــر کرون ــر اث ــوت شــدگان ب ــام ف ارق
تحــت  را  افــراد  زندگــی  وضعیــت 
حالــی کــه  در  داد.  قــرار  الشــعاع 
واقــع امــر ایــن بــود کــه در  مقایســه 
ــا ارقــام مــرگ و میــر جــاده ای در  ب
ــا  ــود ام ــدان برجســته نب ــروز، چن یک
بــه دلیــل اینکــه در مــورد تلفــات 
نمــی  ای چنــدان صحبــت  جــاده 
شــود پــس تــرس و اضطــراب  و 

ــی آورد. ــود نم ــا وج فوبی

خیــران  مجمــع  مدیرعامــل 
مدرسه ســاز گفــت: ۱۳۵ هــزار کاس 
درس در کشــور احــداث شــده اســت.
ســید محمدرضــا جعفــری در مراســم 
ــان حافظــی رئیــس  ــذاری خیاب نامگ
ــور  ــاز کش ــن مدرسه س ــع خیری مجم
 ۱8 امــروز  عصــر  بروجــرد کــه  در 
خردادمــاه در شــهرک اندیشــه صورت 
ــران  ــرد: مجمــع خی ــار ک ــت، اظه گرف
و  فعالیــت  بــر  عــاوه  مدرسه ســاز 

مشــارکت در داخــل کشــور، در خــارج 
از کشــور نیــز فعالیت هایــی انجــام 

ــت. داده اس
ــر  ــال حاض ــرد: در ح ــح ک وی تصری
در  کشــور  از  خــارج  در  خیــر   ۱۰۰۰
فعالیــت  مدرسه ســازی  راســتای 

. می کننــد
ــه  ــران مدرس ــع خی ــل مجم مدیرعام
از  خاطرنشــان کــرد:  کشــور   ســاز 
ابتــدای پیــروزی انقــاب اســامی 

درس  کاس  هــزار   ۱۳۵ تاکنــون 
ــداث  ــاز اح ــران مدرسه س ــط خی توس

و تحویــل داده شــده اســت.
طــول  در  کــرد:  اضافــه  جعفــری 
خیــران  مجمــع  کــه  ســالی   ۲۰
حضــور  بــا  کشــور  مدرسه ســاز 
ــت،  ــت داش ــی فعالی ــوم حافظ مرح
مراکــز  در  مجمــع   ۴۰۰ از  بیــش 
ایجــاد  شهرســتان ها  و  اســتان ها 

شــد.
حاضــر  حــال  در  بیــان کــرد:  وی 
در سراســر کشــور  ۳۰ هــزار خیــر 
راســتای  در  مســتقیم  به صــورت 
مشــارکت  مدرسه ســازی  ســاخت 

دارنــد.

۱۳۵ هزار کالس درس در 
کشور احداث شده است

اجرایطرحتابآوریاجتماعی
درنقاطپرآسیب

ــه طــرح  ــان اینک ــا بی ــواده ب ــان و خان ــور زن ــوری در ام ــاون رئیــس جمه مع
ارتقــای تــاب آوری اجتماعــی از ســال 9۶ در اســتان خراســان جنوبــی اجــرا 
شــده، تصریــح کــرد: اجــرای ایــن طــرح بایــد در نقــاط پرآســیب اســتان ها 
ــل  ــا در مقاب ــد ت ــه جوامــع محلــی کمــک کن ــد ب ــرا می توان ــد زی اســتمرار یاب
ــه شــناخت و انطبــاق و در نهایــت تغییــر شــرایط دســت یابنــد. آســیب ها ب
معصومــه ابتــکار روز دوشــنبه در مراســم رونمایــی از بیســت وهشــتمین ســند 
ارتقــاء وضعیــت زنــان و خانــواده در خراســان جنوبــی کــه بــه صــورت ویدئــو 
کنفرانــس همزمــان در دفتــر معاونــت امــور زنــان و خانــواده و اســتانداری این 
اســتان برگــزار شــد، بــا بیــان اینکــه ســند اســتان خراســان جنوبــی از بهتریــن 
اســناد اســتانی ارتقــاء وضعیــت زنــان و خانــواده در کشــور اســت، افــزود: این 
ســند گام مهمــی در راســتای برنامــه ریــزی بــرای زنــان و خانــواده هــا بــوده 
و بــر اســاس اســناد باالدســتی تهیــه شــده اســت.وی ادامــه داد: ســندهای 
ارتقــاء وضعیــت زنــان و خانــواده در واقــع سیاســت هــای اجرایــی و عملیاتــی 
خــاص هــر اســتان اســت تــا بنابــر اقتضائــات و شــرایط بومــی و فرهنگــی 
خودشــان بــرای تحقــق شــاخص هــای عدالــت در موضــوع زنــان و در موضوع 

بســیار مهــم خانــواده تــاش و اقــدام کننــد.

ته
نک

ویدربخشـیدیگـرازایـنگفـتوگـودرپاسـخبـهایـن
پرسـشکـهچـهافـرادیبیشـتربـهفوبیـادچـارمیشـوند،
مـیگویـد:درخانـوادههایـیکـهاضطـراببـاالاسـتو
اعضـایآنازوسـواسفکـریبرخوردارنـدیـابسـیارکنترل
گـرهسـتند،ابتـالءبـهفوبیاشـایعاسـت.نکتهقابـلتوجه
ایـنکـههرچقـدرافـرادبیشـتردرگیـراضطـرابتـرسیـا
فوبیـایناشـیازکرونـامیشـوندبههمـانانـدازهاحتمال
بـروزخطـروبیمـاریآنـانبیشـتراسـت.بـهعنـوانمثـال
برخـیازتـرسمـردنخودکشـیمیکننـدیافـردیکهدر
متـروازترسکرونادسـتکشبهدسـتداردوبادسـتکش
تخمـهمـیخورد.اینروانشـناسبالینی،دربـارهتظاهراتو
عالئـمرفتـاریکرونادرسـهحالتتـرس،اضطـرابوفوبیا
اینگونـهتوضیـحمـیدهـد:اضطـرابوفوبیـابیشـترتولید
تنـشعصبیمـیکندچراکـهعاملـیناشـناختهدارندوهر
چـهناآگاهـیبیشـتر،شـدتآنهـمبیشـترمیشـود؛این
حـاالترفتـاریدرافـرادیکـهمرتـبدرموردایـنبیماری

صحبـتمـیکننددیـدهمیشـود.

گزارش

جامعهخبر

شیوه نامه اجرایی رتبه بندی معلمان ابالغ شدایران بیش از ۹۰۰ بار لرزید
لرزه نـــگاری  شـــبکه های 
ــوری  ــگاری کشـ ــز لرزه نـ مرکـ
مؤسســـه  بـــه  وابســـته 
ـــران،  ـــگاه ته ـــک دانش ژئوفیزی
در اردیبهشـــت ۱۳99 بیـــش از 9۰۰ زمین لـــرزه را ثبـــت 

ــد. کردنـ
لرزه نـــگاری  شـــبکه های  ایلنـــا،  گـــزارش  بـــه 
ــه  ــه مؤسسـ ــته بـ ــوری وابسـ ــگاری کشـ ــز لرزه نـ مرکـ
ژئوفیزیـــک دانشـــگاه تهـــران، در اردیبهشـــت ۱۳99 
تعـــداد نزدیـــک بـــه 9۶۰ زمین لـــرزه را ثبـــت کردنـــد. 
ایـــران  مختلـــف  نواحـــی  در  زمین لرزه هـــا  ایـــن 
و نواحـــی مـــرزی رخ داده و توســـط شـــبکه های 

لرزه نـــگاری ثبـــت و تعییـــن محـــل شـــده اند.
در اردیبهشـــت ۱۳99 تعـــداد 9 زمین لـــرزه بـــا بزرگـــی 
ـــگاری  ـــز لرزه ن ـــل کشـــور توســـط مرک ـــش از ۴ در داخ بی
کشـــوری بـــه ثبـــت رســـیده اســـت کـــه بزرگ تریـــن 
ــی  ــا بزرگـ ــت ۱۳99 بـ ــخ ۱۳ اردیبهشـ ــا در تاریـ آن هـ
۵.۱ حوالـــی فاریـــاب واقـــع در اســـتان کرمـــان رخ 
ــرزه دارای  ــاری 87۶ زمین لـ ــاظ آمـ داده اســـت. از لحـ
بـــزرگای کوچک تـــر از ۳، تعـــداد 77 زمین لـــرزه دارای 
بـــزرگای بیـــن ۳ و ۴، تعـــداد ۶ زمین لـــرزه دارای 
بـــزرگای بیـــن ۴ و ۵ و تعـــداد ۳ زمین لـــرزه دارای 

بـــزرگای بیـــن ۵ و ۶ بـــوده اســـت.

وزیــر  امضــای  بــا 
شــیوه نامه  آموزش وپــرورش 
اجرایــی رتبه بنــدی معلمــان 
ابــاغ شــد.به گــزارش ایســنا، 
در ایــن شــیوه نامه معلمــان ارتقــاء بــه رتبه هــای۴،۳،۲،۱ 
و ۵ بــا رعایــت ضوابــط و مقــررات مــورد عمــل و کســب 
از  را احــراز می کننــد و می تواننــد  شــرایط معلمــی 
ــد ۱۰  ــژه موضوع بن ــاده وی ــن 99 از فوق الع ــم فروردی یک
مــاده ۶8 قانــون مدیریــت خدمــات بــه شــرح جــدول 
ــه  ــی ک ــد شــوند: شــایان ذکر اســت؛ کارکنان ــر بهره من زی
ــه شــورای انقــاب در مشــاغل اداری  ــه اســتناد مصوب ب
ادارات آموزش وپــرورش اشــتغال دارنــد، در صــورت 

ــی  ــای آموزش ــت در واحده ــتغال تمام وق ــال و اش انتق
ــود.  ــد ش ــنامه بهره من ــن بخش ــای ای ــد از مزای می توانن
فوق العــاده مذکــور بــه دبیــران و هنرآموزانــی کــه بــا ۳۰ 
ســاعت تدریــس موظــف هفتگــی بــه خدمــت اشــتغال 
دارنــد نیــز عــاوه بــر ۱7،۵ درصــد، تعلــق خواهــد گرفت. 
بــه گــزارش مرکــز اطاع رســانی و روابــط عمومــی وزارت 
آموزش وپــرورش، در ایــن شــیوه نامه آمــده اســت: 
ــه براســاس  ــی ک ــرای معلمان ــزه ب به منظــور ایجــاد انگی
ضوابــط و مقــررات مربــوط، آخریــن طبقــه و رتبــه 
شــغلی را اخــذ نمــوده یــا می نماینــد، بــه ازای هرســال 
ســابقه تجربــی کــه بعــد از تاریــخ الزم االجراشــدن ایــن 

می کننــد. 99/۱/۱ کســب  تصویب نامــه 

ویروسکرونااختاللیاستکهبهیکبارهواردسیستموبافتزندگیافرادشدهونظمآنرابرهمریختهاست

رئیـس سـازمان پژوهـش و برنامه ریـزی آموزشـی از ورود 
»معـارف انقاب اسـامی« به کتب درسـی از مهر سـال آینده 
خبـر داد و گفـت: ۱۲ عنـوان کتـاب درسـی در فنـی و حرفه ای 
و کاردانـش، "معـارف" را مـورد توجـه قرار دادنـد. همچنین ۱۵ 
عنـوان کتـاب در دوره نظـری بـه ایـن معـارف مـی پردازنـد.  
حسـن ملکی در اولین نشسـت خبری اش با اصحاب رسـانه 
بـه تبییـن اهـم برنامه هـای ایـن سـازمان پرداخـت و اظهـار 
کـرد: اگـر بخواهیم این سـازمان را در یک جمله تعریف کنیم 
همـان عبـارت رهبـر معظم انقـاب درباره سـازمان را بیان می 
کنـم؛ ایشـان فرمودنـد کـه سـازمان پژوهـش و برنامه ریـزی 

آموزشـی، قلـب آمـوزش و پرورش اسـت.

رئیـس مرکـز سـنجش و پایـش کیفیـت وزارت آمـوزش و 
پـرورش در پاسـخ بـه اینکـه آیـا زدن ماسـک در حوزه های 
امتحانـی اجبـاری اسـت؟ گفـت: بلـه، اسـتفاده از ماسـک 
در جلسـات امتحانـات نهایـی الزامـی اسـت و در هـر حوزه 
امتحـان نهایـی تعـدادی ماسـک تهیـه شـده کـه در اختیار 
کسـانی کـه بـه هردلیلـی ماسـک بـه همـراه ندارنـد قـرار 
می گیرد. خسـرو سـاکی با اشـاره بـه آغاز امتحانـات نهایی 
از روز شـنبه هفدهـم خردادمـاه، بـه ارائه توضیحاتـی درباره 
رعایـت بهداشـت در حوزه هـای امتحانـی پرداخـت و اظهـار 
کـرد: بـا هـدف حفـظ بهداشـت، سـامت و آرامـش دانش 
آمـوزان و همچنیـن صحـت و امنیـت امتحانـات عـاوه بـر 
برنامه هـای معمـول نکاتـی را در سـتادهای امتحانـات و 
شـوراهای آمـوزش و پرورش مطرح و مدنظـر قرار دادیم که 
از جملـه آنهـا می توان بـه تمهید مقدماتی چـون اخذ مجوز 
برگـزاری امتحانـات  و دریافـت پروتکل هـای بهداشـتی که 

بـه همـه حوزه هـای اجـرا ابـاغ شـد، اشـاره کرد.

سـخنگوی آمـوزش و پـرورش شـهر تهـران از بازپرداخـت 
هزینـه سـرویس مـدارس پایتخـت بـه خانواده هـا از پایان 

اسـفند 98 تـا پایـان سـال تحصیلـی خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا، مسـعود ثقفی در پـی انتشـار خبری در 
فضـای مجـازی بـه نقـل از سـخنگوی آمـوزش و پـرورش 
شـهر تهـران در خصـوص هزینـه سـرویس مـدارس، تاکید 
کـرد: بـه اطاع شـهروندان تهرانـی و اولیا می رسـاند که هر 
گونـه هزینـه ای بابت سـرویس مدارس از پایان اسـفند 98 
تـا پایان سـال تحصیلی، می بایسـت به خانـواده ها عودت 
شـود.به گزارش اداره اطاع رسـانی و روابط عمومی آموزش 
و پـرورش شـهر تهـران، وی افـزود: شـهروندان مـی توانند 
هـر گونـه شـکایت خـود را با شـماره تلفـن 889۶۴۰۰۶ و یا 

از طریـق سـایت shekayat.medu.ir در میـان بگذارند.

ورود»معارفانقالب
اسالمی«بهکتب

انتقالدانشآموزان
مشکوکبهاتاقهایایزوله

بازپرداختهزینه
سرویسمدارس
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الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان مطالبه همگانی استبرخورد با عامالن آتش سوزی های اخیر در تهران

ــر در  ــاره آتش ســوزی های اخی ــران درب اســتاندار ته
تهــران توضیــح داد.

ــزاری  ــیه برگ ــی در حاش ــنی بندپ ــیروان محس انوش
ــتان  ــران اس ــت بح ــتاد مدیری ــه س ــن جلس پنجمی
ــت: در  ــران، گف ــتان ها در ته ــر بوس ــوزی های اخی ــش س ــاره آت ــران درب ته
ــد  ــبب رش ــر س ــن ام ــتیم و همی ــی داش ــای خوب ــال بارندگی ه ــل امس اوای
علف هــای هــرز در مراتــع و بوســتان های تهــران شــده اســت کــه بــا 
ــه صــورت ســهوی  ــاب بعضــا ب ــش آفت ــوا و شــدت تاب ــای ه ــش گرم افزای

آتــش ســوزی هایی شــکل می گیــرد.
ــتان  ــا در بوس ــوزی ه ــش س ــی از آت ــودن برخ ــدی ب ــه عم ــاره ب ــا اش وی ب
ــه صــورت  ــز ب ــواردی از آتش ســوزی ها نی ــه  م ــه داد: البت ــران ادام هــای ته
عمــدی صــورت گرفتــه کــه عوامــل آن دســتگیر شــده اند. البتــه ایــن آتــش 
ســوزی ها در مجمــوع حــدود ۲۵ مــورد بــوده کــه حــدود ســه تــا چهــار مــورد 

آنهــا عمــدی بــوده کــه قطعــا مســببین بــه مجــازات خــود خواهنــد رســید.

اســتاندار تهــران بــا بیــان اینکــه برخــی آتــش ســوزی ها بــر اثــر باقیمانــده 
ضایعــات پاســتیکی اســت، خاطرنشــان کــرد: انتظــار مــی رود شــهروندان در 
خصــوص رهــا کــردن ایــن ضایعــات در طبیعــت دقــت نظــر را داشــته باشــند. 
ــن  ــا ای ــه ب ــارت و مقابل ــرای نظ ــتگاه ها ب ــی الزم در دس ــبختانه آمادگ خوش

مــوارد نیــز شــکل گرفتــه اســت.
ــاد  ــت ایج ــر الزم جه ــاذ تدابی ــرای اتخ ــرد: ب ــح ک ــی تصری ــنی بندپ محس
ــن جلســه تشــکیل شــد  ــط ای ــه و دســتگاه های ذیرب ــاد جامع ــی آح آمادگ
و در راســتای آن دســتگاه هایی همچــون هــال احمــر، آب منطقــه ای، آبفــا، 
مســکن و شهرســازی، شــهرداری و موسســه ژئوفیزیــک گزارش هایــی ارائــه 
کردنــد. همچنیــن دســتگاه های مختلــف وظایــف خاصــی را عهــده دار 
ــون پیــش  ــه در قان ــی و اســتانی ک ــر اســاس تقســیم کار مل ــه ب هســتند ک
بینــی شــده هــر یــک از آنهــا بایــد وظایــف خــود را اجــرا کننــد. البتــه مقــرر 
ــار دیگــر وظایــف خــود را مــرور و احصــا کننــد و در  شــد ایــن دســتگاه ها ب
ایــن راســتا عــاوه بــر ارائــه گــزارش اقدامــات خــود، نیازمندی هــای خــود را 

نیــز اعــام کننــد.

ــران الیحــه  رئیــس انجمــن مــددکاران اجتماعــی ای
حمایــت از حقــوق اطفــال و نوجوانــان را یــک مطالبــه 
ــل  ــا تبدی ــت: ب ــت و گف ــی دانس ــت همگان و خواس
ایــن الیحــه بــه قانــون، مــددکاران اجتماعــی نقــش 
ضابــط را پیــدا می کننــد و زمانــی کــه تشــخیص احتمــال بــروز خطــر را بدهنــد 

ــد. ــی ورود کنن ــدون حکــم قضای ــد ب می توانن
ســرانجام الیحــه حمایــت از کــودکان  و نوجوانــان بــه تاییــد شــورای نگهبــان 
ــه  ــد ک ــی باش ــی کودکان ــود، حام ــی خ ــت اجرای ــیر ضمان ــا در مس ــید ت رس
ســیخ داغ اعتیــاد پــدر یــا ســیلی محکــم مــادر و نــگاه هــای ســرزنش آمیــز 

ــان را ســیاه و تاریــک کــرده اســت. ــه آن ــان، دنیــای کودکان اطرافی
بــه عبارتــی دیگــر، انتشــار تصاویــری از چهــره هــای معصــوم زخــم خــورده از 
آزار دیگــران، ویدئویــی از مــادری ســنگدل کــه بــا زدن ســیلی بــه فرزنــد خــود، 
قصــد جلــب ترحــم دیگــران و کمــک هــای مالــی آنــان اســت یــا پــدری کــه با 
داس بــه اصطــاح غیــرت، ســر از بــدن دختــرک خــود جــدا مــی کنــد، شــاید 
چنــد روزی نقــل محافــل باشــد و اذهــان عمومــی را خدشــه دار کنــد امــا بــا 

ــد و  ــاد فراموشــی ســپرده مــی شــود و کــودک مــی مان ــه ب گذشــت زمــان ب
آزار، آزار و آزار.

موضوعــی کــه مســئوالن را بــرآن داشــت بــرای نخســتین بــار در ســال 
ــودکان و  ــوق ک ــت از حق ــوص حمای ــاده در خص ــا ۵۴ م ــه ای ب ۱۳87، الیح
نوجوانــان تهیــه و تدویــن و بــه دولــت دهــم تقدیــم کنندکــه ایــن الیحــه پــس 
ــال  ــرد و در س ــدا ک ــش پی ــاده کاه ــه ۴9 م ــت ب ــی های الزم در دول از بررس
ــتاده  ــامی فرس ــورای اس ــس ش ــه مجل ــب ب ــی و تصوی ــرای بررس ــز ب 9۰ نی
ــی  ــی و حت ــه ای از حمایت هــای قضای ــه مجموع ــه الیحــه ک ــن اولی شــد. مت
ــا  ــه ب ــید ک ــر می رس ــه نظ ــد و ب ــامل می ش ــی را ش ــای غیرقضای حمایت ه
ــه  ــت ب ــق دول تصویــب آن، بخشــی از مشــکات کــودکان حــل شــود، از طری
مجلــس تقدیــم و در مجلــس، بــه کمیســیون حقوقــی و قضایــی ارجــاع شــد 
و پــس از بررســی بــه شــورای نگهبــان ارســال شــد. امــا کلیــات آن بــه دلیــل 
تاخیــر و تعلل هــای بســیار بــه قانــون تبدیــل نشــد و ضررهــای نابخشــودنی و 

ــای گذاشــت. ــان برج ــودکان و نوجوان ــرای ک ــری ب ــه جبران ناپذی البت
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احداثیکمهمانپذیردردشتی
سرپرست معاونت گردشگری و سرمایه گذاری از آغاز ساخت اولین مهمان پذیر در شهرستان دشتی خبر داد.

میراثمیراث

کرونا جشن تیرگان را در فراهان لغو کرداتمام مرمت اضطراری قلعه تاریخی »فلک االفالک«

ـــتان از  ـــی لرس ـــراث فرهنگ ـــرکل می  مدی
ـــک  ـــه فل ـــراری قلع ـــت اضط ـــان مرم پای
ــن  ــت: در ایـ ــر داد و گفـ ــاک خبـ االفـ
 ،8 7 و  برج هـــای شـــماره  عملیـــات 
ترک هـــای داخـــل برج هـــا و ۳۳ دندانـــه مربـــوط بـــه کنگره هـــا 

مرمـــت شـــد.
بـــه گـــزارش خبرگـــزاری مهـــر، ســـید امیـــن قاســـمی روز دوشـــنبه 
در حاشـــیه بازدیـــد از قلعـــه فلـــک االفـــاک گفـــت: متأســـفانه بـــر 
اثـــر زلزلـــه ۵.۱ ریشـــتری اردیبهشـــت مـــاه ســـالجاری قلعـــه فلـــک 
ــا  ــبختانه بـ ــه خوشـ ــد کـ ــیب شـ ــار آسـ ــاد دچـ ــرم آبـ ــاک خـ االفـ
حمایت هـــای اســـتاندار کار مرمـــت اضطـــراری ایـــن بنـــای ارزشـــمند 

و تاریخـــی را در دســـتور کار قـــرار دادیـــم.
وی بـــا بیـــان اینکـــه ۳ میلیـــارد و ۵۰۰ میلیـــون ریـــال اعتبـــار بـــه 
ـــاص  ـــه اختص ـــراری قلع ـــت اضط ـــرای مرم ـــی ب ـــدی و امان ـــورت نق ص
ــتا یـــک شـــرکت تخصصـــی مرمـــت  ــزود: در ایـــن راسـ یافـــت، افـ

بناهـــای تاریخـــی کـــه تنهـــا نمایندگـــی اســـتاتیکال اروپـــا در ایـــران 
اســـت را شناســـایی و بافاصلـــه کار دوخـــت و دوز ترک هـــای قلعـــه 

را آغـــاز کردیـــم.
مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع دســـتی لرســـتان 
ــای  ــت و دوز ترک هـ ــراری و دوخـ ــت اضطـ ــت: کار مرمـ ــار داشـ اظهـ
ــش  ــط بخـ ــه و فقـ ــام یافتـ ــاه اتمـ ــت مـ ــه اردیبهشـ ــی از زلزلـ ناشـ
ــال  ــده، اعمـ ــت شـ ــازه مرمـ ــه روی سـ ــده کـ ــی مانـ ــازی باقـ نماسـ

خواهـــد شـــد.
قاســـمی بـــا بیـــان اینکـــه شـــرکت مذکـــور بـــا اســـتفاده از مصالـــح 
خاصـــی کـــه در برابـــر کشـــش و خمـــش مقاومـــت زیـــادی نشـــان 
می دهـــد کار مرمـــت قلعـــه را انجـــام داد، بیـــان کـــرد: در ایـــن 
عملیـــات برج هـــای شـــماره 7و8 و ترک هـــای داخـــل برج هـــا و 
ــه  ــوط بـ ــه مربـ ــز ۳۳ دندانـ ــت و نیـ ــوزه مرمـ ــل مـ ــای داخـ طاق هـ
کنگره هـــای برج هـــای قلعـــه کـــه دچـــار آســـیب شـــده بـــود، بطـــور 

کامـــل مرمـــت و بازســـازی شـــد.

میــراث  کل  اداره  نمایندگــی  مســئول 
دســتی  صنایــع  فرهنگــی، گردشــگری 
شهرســتان فراهــان گفــت: جشــن تیــرگان 
ــت  ــان اس ــن فراه ــای دیری ــه از آیین ه ک
ــزار  ــا برگ ــروس کرون ــی از وی ــرات ناش ــداوم مخاط ــل ت ــه دلی ــال ب امس

. د نمی شــو
بــه گــزارش روز دوشــنبه روابــط عمومــی میــراث فرهنگــی اســتان مرکــزی، 
ــزاری  ــی برگ ــت هماهنگ ــم در نشس ــن تصمی ــزود: ای ــام« اف ــعید نیکن »س
جشــن تیــرگان بــا حضــور فرمانــدار اتخــاذ شــده تــا  ســامت شــهروندان 

ــود. ــظ ش ــت حف ــوان اولوی به عن
وی اظهــار داشــت: بــر اســاس اعــام دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک وضعیــت 
ــذاری  ــه فاصله گ ــت ک ــاز اس ــت و نی ــان زرد اس ــتان فراه ــا در شهرس کرون

ــا جدیــت و حساســیت دنبــال شــود. اجتماعــی ب
مســئول نمایندگــی اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری  صنایــع دســتی 
ــه رســوم آیینــی  و مذهبــی  شهرســتان فراهــان  گفت:ایــن جشــن از جمل

ــی)ع(  ــن عل ــام زاده احمدب ــوار ام ــر در ج ــال در روز اول تی ــه هرس ــت ک اس
ــود. ــزار می ش ــن برگ ــهر فرمهی ــاد ش ذلف آب

ــزه  ــا انگی ــن روز ب ــردم در ای ــوم م ــت: عم ــان گف ــتان فراه ــدار شهرس فرمان
شــکرگزاری از احدیــت متعــال بــه ســبب نعمت هایــش گــرد هــم می آینــد.
حســن خزائــی پــور، بــا تاکیــد بــر اینکــه ازدحــام جمعیــت موجــب انتقــال 
ویــروس، می شــود ،افــزود: در صــورت بی احتیاطــی و رعایــت نکــردن مــوارد 
ذکــر شــده، می توانــد شهرســتان بــه وضعیــت قرمــز و بحرانــی تبدیــل شــود 
و امیــد مــی رود کــه  مــردم همراهــی کننــد تــا بتــوان ایــن مشــکل را پشــت 
ــوی  ــی و معن ــری مل ــرگان اث ــار داشــت: جشــن تی ســر گذاشــت. وی اظه
ــتین روز از  ــان در نخس ــدم و آب پاش ــت گن ــکرانه برداش ــه ش ــه ب ــت ک اس
تیــر مــاه در آســتانه امامــزاده احمدابــن علــی)ع( ذلف آبــاد فراهــان برگــزار 
می شــود. فرمانــدار فراهــان اظهــار داشــت: ایــن جشــن بــا اصالــت و دارای 
ــر  ــک اث ــاون مــردم  و ی ــی و تع ــا نمــاد همدل ــه ب ــاب ک ــای فرهنگــی ن غن
ملــی اســت و در ســال 89 ثبــت شــده اســت، شــکرگزاری، همدلــی و تعــاون 

اصلی تریــن هــدف برپایــی ایــن جشــن بــوده اســت.

سنا
 ای

س:
عک

رئیـس هیئـت ورزش هـای باسـتانی و پهلوانـی شـیراز گفت: 
قدیمـی تریـن زورخانـه ایـن کانشـهر کـه ۱۶۶ سـال قدمـت 
دارد، شـامگاه یکشـنبه 18 خـرداد توسـط خریـدار سـاختمان 

ایـن زورخانـه، تخلیـه شـد و بـه حالـت متروکـه درآمد.
علیرضا هوشـمند دوشـنبه 19 خرداد در یـک کنفرانس خبری، 
ضمـن تبریـک فرا رسـیدن هفته فرهنـگ پهلوانی، گفـت: روز 
1٧ شـوال در تقویـم کشـور روز تولد ورزش پهلوانـی نامگذاری 
شـده و در آسـتانه ایـن روز شـاهد تلـخ کامـی اهالـی ورزش 
شـیراز بـا تخلیـه قدیمـی تریـن زورخانـه ایـن شـهر مواجـه 
شـدیم.او زورخانه پوالد شـیراز را شناسـنامه ورزش زورخانه ای 
ایـن شـهر قلمـداد و اضافـه کـرد: در حالـی کـه عنـوان شـده 
بـود کـه بـه دلیـل قدمـت، ایـن زورخانه تغییـر کاربـردی داده 
نمی شـود امـا توسـط یکـی از خریـداران کـه سـه دانـگ ایـن 

سـاختمان را خریـداری کـرده  اسـت، تخلیه شـده اسـت.
شـیراز  پهلوانـی  و  باسـتانی  ورزش هـای  هیئـت  رئیـس 
خاطرنشـان کـرد: اگـر خروجی این جلسـه این باشـد که رگ 
غیـرت یکـی از ایـن عزیـزان در شـیراز بجنبـد و حرکتـی برای 
ایـن  زورخانـه بزننـد، می تـوان گفـت هفتـه خوبـی در پیـش 
خواهیـم داشت.هوشـمند خواسـتار اطاع رسـانی در خصوص 
اتفـاق حـادث شـده بـرای ایـن زورخانـه شـد و بیـان کـرد: 
هم اینـک 2٥ زورخانـه فعـال در شـیراز داریـم که حداقل سـه 

شـب در آنهـا فعالیـت ورزش پهلوانـی انجـام می شـود.
او بـا بیـان اینکـه اگر امـروز اخاق حلقه مفقوده جامعه اسـت 
پـس خانواده هـا بایـد فرزنـدان خـود را روانـه زورخانه ها کنند، 
گفـت: متاسـفانه زورخانـه را تنها محدود به فضـای زورخانه ای 
کرده ایـم در حالی کـه بایـد بـا کمـک رسـانه ها ایـن ورزش 
پررنگ تر جلوه داده شـود.رئیس هیئت ورزش های باسـتانی 
و پهلوانـی شـیراز بـا تاکیـد بـر اینکـه پشـتوانه سـازی ورزش 
را بایـد دنبـال کنیـم و هیـچ ارگانـی جـز آمـوزش و پـرورش 
نمی توانـد در ایـن بـاره به ما کمک کند، یادآور شـد: نخسـتین 
دبسـتان زورخانـه ای کشـور در شـیراز راه انـدازی شـده و امیـد 
اسـت در بحـث متوسـطه هـم، آمـوزش و پـرورش را درگیـر 

ایـن مهـم کنیم.

سوژه تخلیهشبانه
قدیمیترین
زورخانهشیراز

تبدیل ولیعصر به »خیابان کامل« برای ثبت جهانی

دردوسالگذشتهوضعیتدرختانخیابانولیعصربهبودیافتهاست

معــاون شهرســازی شــهرداری تهران در 
مــورد وضعیــت خیابــان ولیعصر)عــج( 
در راســتای تــاش بــرای ثبــت جهانــی 

آن توضیحاتــی را ارائــه کــرد.
ــا  ــو ب ــی در گفت وگ ــا گلپایگان عبدالرض
خیابــان  وضعیــت  مــورد  در  ایســنا، 
ولیعصــر و لــزوم بازنگــری در طــرح 
ــه  ــه ب ــا توج ــان ب ــن خیاب ــی ای تفصیل
ــت:  ــی آن گف ــت جهان ــرای ثب ــاش ب ت
ایجــاد  موضــوع  تهــران  شــهرداری 
ــود  ــتور کار خ ــل را در دس ــان کام خیاب

ــت. ــرار داده اس ق

وی بــا بیــان اینکــه خیابــان کامــل بــه 
ــرای  ــه ب ــود ک ــی ش ــه م ــی گفت خیابان
ــاده،  ــم از پی ــه اع ــار جامع ــه اقش هم
ــل  ــدگان از حم ــتفاده کنن ــواره و اس س
ونقــل عمومــی بهســازی شــده بــه 
گونــه ای کــه همــه بتواننــد تــرددی 
و  باشــند  داشــته  آســان  و  ایمــن 
عــاوه بــر گذرانــدن اوقــات فراغــت بــه 
فضاهــای کار و تجــاری نیــز دسترســی 
ــن راســتا  ــت: در ای داشــته باشــند، گف
شــورای راهبــردی بــه ریاســت شــهردار 
شهرســازی،  نماینــدگان  و  تهــران 
فنــی  ســبز،  فضــای  زیباســازی، 
ــل و  ــل و نق ــی، حم ــی، اجتماع عمران
ــهر  ــورای ش ــدگان ش ــک و نماین ترافی

تشــکیل شــده اســت تــا وضعیــت 
خیابــان  ســاماندهی  و  بهســازی 

ولیعصــر را راهبــری کننــد.
معــاون شهرســازی ومعمــاری شــهردار 
تهــران افــزود: خیابــان ولیعصــر بــا 
ــاع  ــاف ارتف ــول و اخت ــر ط 18 کیلومت
تــا  آهــن  راه  از میــدان  ٥00 متــری 
بــرای  الزم  ویژگی هــای  تجریــش، 
تبدیــل شــدن بــه خیابــان کامــل را 
دارد و برهمیــن اســاس بــه دنبــال 
انطبــاق چارچــوب هــای خیابــان کامــل 

در محــور ولیعصــر هســتیم.
وی بــا بیــان اینکــه بهبــود کیفیــت 
وضعیــت خیابــان ولیعصــر از ابعــاد 
دارد،  قــرار  کار  دســتور  در  مختلــف 

ادامــه داد: بــا راه انــدازی خانــه مینایــی 
ــی  ــان، گام های ــگاه خیاب ــوان پای ــه عن ب
نقشــه  تهیــه  و  خواناســازی  بــرای 
فرهنگــی خیابــان برداشــته شــده و 
ــان  ــه خیاب ــت، در 40 نقط در گام نخس
ولیعصــر کــه در جاهایــی کــه رویــدادی 
ــا  ــکان رویداده رخ داده خواناســازی م

ــت. ــده اس ــام ش انج
ــاس  ــن اس ــر ای ــزود: ب ــی اف گلپایگان
ــه در  ــی ک ــکان های ــی در م ــه های پای
آنجــا رویــدادی در خیابــان ولیعصــر 
و شــهروندان  نصــب شــده  داده  رخ 
 »QRC« ــتفاده از ــا اس ــد ب ــی توانن م
در مــورد اتفاقــات رخ داده در آن محــل 
ــای  ــاختمان ه ــاط و س ــناخت نق و ش
ــات  ــر اطاع ــان ولیعص ــاخص خیاب ش

ــد. ــب کنن کس
تاکیــد  بــا  تهــران  شــهردار  معــاون 
ــاده  ــازی پی ــت و بهس ــه مرم ــر اینک ب
و  طراحــی  ولیعصــر،  خیابــان  روی 
تعبیــه مبلمــان مناســب، بهبــود نمــای 
ســاختمان هــای جــداره نیــز در دســتور 
ــه  ــرار دارد ک ــازی ق ــازمان زیباس کار س
ــای  ــازی نم ــوت، بهس ــوان پایل ــه عن ب
چهــار  فاصــل  حــد  ســاختمان های 
ــوری در  ــار راه جمه ــا چه راه ولیعصــر ت
ــه  ــدل ک ــن م ــت، ای ــام اس ــال انج ح
ــان امــاک اســت،  ــا مشــارکت صاحب ب
بهســازی نماهــا در همــه خیابان هــا 

ــد. ــی یاب ــترش م گس
گذشــته  دوســال  در  افــزود:  وی 
بهبــود  خیابــان  درختــان  وضعیــت 
یافتــه، در ایــن دو ســال 3300 درخــت 
بــا ســن 10 تــا 1٥ ســال و محیــط 
ــه ٥0 ســانتیمتر توســط  ــک ب ــن نزدی ُب

ســازمان بوســتانها کاشــته شــده اســت 
کــه در نــوع خــود کار کــم نظیــری بــوده 

ــت. اس
ــران  ــهرداری ته ــازی ش ــاون شهرس مع
ــرح  ــری در ط ــت بازنگ ــورد وضعی در م
ــز  ــج( نی ــان ولیعصر)ع ــی خیاب تفصیل
بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته موضــوع 
اجبــاری  نشــینی  عقــب  متــر  ســه 
 ٥ مــاده  کمیســیون  در  خیابــان  در 
ــورد  ــه در م ــه داد: البت ــد، ادام ــو ش لغ
بدنــه  تفصیلــی  طــرح  در  بازنگــری 
خیابــان ولیعصــر )عــج( چنــد شــرکت 
مشــاور بررســی و کارشناســی کــرده انــد 
کــه بــا جمــع بنــدی و نهایــی کــردن بــه 
ــیون  ــه کمیس ــب ب ــرای تصوی زودی ب
ــازی و  ــی شهرس ــورای عال ــاده ٥ ش م

معمــاری فرســتاده می شــود. 

گلپایگانــی در مــورد بــی آر تــی خیابــان 
ــان اینکــه یکــی از  ــا بی ــز ب ولیعصــر نی
معیارهــای خیابــان کامــل، وجــود همــه 
نقلــی اســت،  روش هــای حمــل و 
ــی از  ــم یک ــط ه ــن خ ــرد: ای ــار ک اظه
اتوبوســرانی  خطــوط  کارآمدتریــن 
همفکــری  و  بــا کمــک  اســت کــه 
احتمــال  ونقــل،  حمــل  معاونــت 
بازنگــری در بــی آر تــی بخشــی از 
ــرو  ــود مت ــه وج ــه ب ــا توج ــان ب خیاب

دارد. وجــود 
وی افــزود: احتمــاال بــا حــذف بخشــی 
ــمتی از  ــی در قس ــی آر ت ــوط ب از خط
ــردد  ــکان ت ــوان ام ــر بت ــور ولیعص مح
دوطرفــه را فراهــم کــرد و ایــن تصمیــم 
بــه بررســی کارشناســی بیشــتر و توجــه 
بــه خواســت شــهروندان بســتگی دارد. 

معاون گردشـگری وزارت میراث فرهنگی، 
ثبـت  از  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
حـدود ۴میلیـون و ۲۰۰هـزار نفـر شـب 

اقامـت از ۱ تـا ۱۶ خـرداد خبـر داد.
یکشـنبه  گذشـته  روز  تیمـوری،  ولـی 
۱8 خـرداد 99 در گفت و گـو بـا خبرنـگار 
فعالیـت  بـه  اشـاره  بـا  میراث آریـا، 
از  برخـی  در  گردشـگری  تاسیسـات 
اسـتان ها بـا رعایـت تمـام پروتکل هـای 
بهداشـتی، افـزود: »از ۱ الی ۱۶ خردادماه 
تـردد   ۶۴8 و  ۳۰۳هـزار  و  ۳میلیـون 

ثبـت و ۴میلیـون و ۱79هـزار و ۳۱8 نفر 
شـب اقامـت ثبـت شـده اسـت.«

در  مـدت  همیـن  »در  اضافـه کـرد:  او 
مجمـوع ۳۱ اسـتان کشـور، ۴۲9هـزار و 

۳۲۱ سـفر ثبـت شـده اسـت.«
تیموری گفـت: »به غیـر از آب درمانی ها، 
بازگشـایی  گردشـگری  تاسـیات  همـه 

شـده اند.«
معاون گردشـگری وزارت میراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی اضافـه کرد: 
از  آژانس هـای گردشـگری  »همچنیـن 

امـروز فعالیـت خـود را آغـاز کردند.«
از  شـده  انجـام  بازدیدهـای  بـه  او 
تاسیسـات گردشـگری نیـز اشـاره کـرد 
و گفـت: »بـه منظـور اطمینـان از رعایـت 

 ۱۶ الـی   ۱ از  بهداشـتی،  پروتکل هـای 
خـرداد در مجمـوع ۲۶هـزار و ۲۱۳ بازدید 
انجـام شـده  تاسیسـات گردشـگری  از 

اسـت.«

ثبت ۴میلیون و 2۰۰هزار نفر 
شب اقامت

صادرات6میلیوندالری
صنایعدستیهرمزگان

مدیـرکل میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی هرمـزگان به مناسـبت هفتـه 
صنایع دسـتی به تشـریح عملکرد معاونت صنایع دسـتی اسـتان طی سـال گذشته 
پرداخـت. رضـا برومنـد گفـت: »بـا توجـه به ضـرورت آمـوزش و همچنیـن تربیت 
نیروهـای عاقه منـد و متقاضی اشـتغال در حوزه صنایع دسـتی طی سـال گذشـته 
بـرای 1324 نفـر دوره هـای آموزشـی رایـگان صنایع دسـتی در رشـته هـای گابتون 
دوزی، البسـه محلـی، گلیـم بافی، رودوزی های سـنتی و... در سـطح اسـتان برگزار 
شـده اسـت.«او بـا بیان این کـه از برنامه های مهـم اداره کل در حوزه صنایع دسـتی 
ایجـاد مراکـز تولیـد، اشـتغال و آمـوزش صنایـع دسـتی در شـهرها و روسـتاهای 
هرمـزگان اسـت، ادامـه داد: »طی سـال گذشـته 4 مرکـز تولید، اشـتغال و آموزش 
صنایـع دسـتی در روسـتاهای گهکـم، برنطین، باغـات و رودبار راه اندازی شـد که در 
حـال حاضـر 28 مرکـز در سـطح اسـتان فعـال هسـتنند.«مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی هرمـزگان در خصـوص شناسـایی صنعتگـران صنایـع 
دسـتی گفت: »هرسـاله برای شناسـایی صنعتگران صنایع دسـتی، آزمون هایی در 
سـطح اسـتان برگزار می شـود که در سـال گذشـته از این طریق 2309 نفر صنعتگر 
صنایـع دسـتی شناسـایی شـده و کارت شناسـایی بـرای آنان صنایع دسـتی صادر 

شـده است.

ته
نک

معـاونشـهردارتهـرانبـاتاکیدبراینکـهمرمتوبهسـازی
پیـادهرویخیابـانولیعصـر،طراحـیوتعبیـهمبلمـان
مناسـب،بهبـودنمایسـاختمانهایجدارهنیزدردسـتور
کارسـازمانزیباسـازیقـرارداردکـهبـهعنـوانپایلـوت،
بهسـازینمـایسـاختمانهایحدفاصلچهـارراهولیعصر
تـاچهـارراهجمهـوریدرحـالانجـاماسـت،اینمـدلکه
بامشـارکتصاحبانامالکاسـت،بهسـازینماهـادرهمه
خیابانهاگسـترشمییابد.ویافزود:دردوسـالگذشـته
وضعیـتدرختـانخیابـانبهبـودیافتـه،درایـندوسـال
۳۳۰۰درخـتباسـن۱۰تا۱5سـالومحیطُبـننزدیکبه
5۰سـانتیمترتوسطسـازمانبوستانهاکاشـتهشدهاستکه
درنـوعخـودکارکمنظیـریبودهاسـت.گلپایگانـیاظهار
کـرد:ایـنخطهـمیکـیازکارآمدترینخطوطاتوبوسـرانی
اسـتکـهبـاکمـکوهمفکـریمعاونـتحمـلونقـل،
احتمـالبازنگـریدربیآرتیبخشـیازخیابانبـاتوجهبه

وجـودمترووجـوددارد.

صنایعمیراث
دستی

حفاظت از صنایع دستی و حمایت از استادکاراناحیای بنای ثبتی حمام گلشن نهاوند
و  سـرمایه گذاری  معـاون 
تأمیـن منابـع همـدان از تبدیل 
حمـام گلشـن نهاونـد بـه یـک 
داد. خبـر  سـنتی  سـفره خانه 
اداره کل  روابط عمومـی  از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
همـدان،  صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
علیرضـا قاسـمی روز شـنبه 1٧ خـرداد بـا اعـام ایـن 
خبـر افـزود: »در فروردیـن مـاه سـال جـاری به منظـور 
و  تاریخـی  بناهـای  از  بهینـه  اسـتفاده  و  بهره بـرداری 
اسـتفاده از ظرفیـت آن هـا در راسـتای ایجـاد اشـتغال و 
جهش تولید در راسـتای معرفی فرهنگ و تاریخ اسـتان 
بـه گردشـگران و فراهـم کردن زیرسـاخت های مـورد نیاز 

گردشـگران، موافقـت اصولـی تبدیـل حمام ثبتی گشـن 
نهاونـد کـه در مالکیـت بخـش خصوصـی قـرار دارد بـه 

سـفره خانه سـنتی صـادر شـد.«
او عنـوان کـرد: »این پروژه با سـرمایه گذاری سـه میلیارد 
ریـال انجـام شـده و در سـال گذشـته یک میلیـارد ریال 
وام باعـوض بـرای مرمـت ایـن بنـای ثبتـی تخصیـص 

داده شـده است.«
معـاون سـرمایه گذاری و تأمیـن منابـع همـدان افـزود: 
»احیـای ایـن بنـای ثبتـی عـاوه بـر ایجـاد اشـتغال، 
موجـب معرفـی تاریـخ و فرهنـگ نهاونـد به گردشـگران 

خواهـد شـد.«

معـــاون اول رئیس جمهـــوری 
ـــی  ـــتی یک ـــت: »صنایع دس گف
پراهمیـــت  بخش هـــای  از 
ـــت  ـــور اس ـــاد کش ـــرای اقتص ب
ــه  ــم در زمینـ ــتغال زایی و هـ ــوزه اشـ ــم در حـ ــه هـ کـ
ـــا  ـــری ایف ـــش موث ـــران نق ـــدن ای ـــگ و تم ـــی فرهن معرف

می کنـــد.«
 جلســـه بررســـی مســـائل مربـــوط بـــه صنایع دســـتی 
ـــاون  ـــت مع ـــه ریاس ـــرداد 99 ب ـــنبه 19 خ ـــر روز دوش ظه

ــد. ــزار شـ ــوری برگـ اول رئیس جمهـ
ـــک  ـــا تبری ـــن جلســـه ب ـــری در ای ـــر اســـحاق جهانگی دکت
ــه  ــه همـ ــتی بـ ــی صنایع دسـ ــیدن روز جهانـ ــرا رسـ فـ

ـــه  ـــتی ک ـــرد: »صنایع دس ـــار ک ـــه اظه ـــن عرص ـــاالن ای فع
ـــه  ـــن عرص ـــاالن ای ـــت فع ـــر و خاقی ـــتفاده از فک ـــا اس ب
ـــور  ـــارج از کش ـــی و خ ـــگاه های داخل ـــد و در نمایش تولی
عرضـــه می شـــود،  در حقیقـــت فرهنـــگ و تمـــدن 
ــورمان را در معـــرض نمایـــش و معرفـــی  اصیـــل کشـ
ـــت از  ـــه حفاظ ـــر اینک ـــد ب ـــا تأکی ـــد.« او ب ـــرار می ده ق
بخـــش صنایع دســـتی و حمایـــت از اســـتادکاران ایـــن 
ـــت:  ـــت، گف ـــت اس ـــر دوش دول ـــم ب ـــالتی مه ـــه رس عرص
ـــت از اســـتادکاران  ـــار و حمای ـــی آث ـــت جهان ـــا ثب ـــد ب »بای
صنایع دســـتی ایرانـــی، ضمـــن جلوگیـــری از ســـوء 
اســـتفاده از صنایع دســـتی ایـــران، بـــرای حفـــظ و 

ـــم.« ـــاش کنی ـــی ت ـــر ایران ـــدن هن ـــا مان پابرج

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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مدیرعامــل شــرکت آبفا اســتان اصفهان 
ــا و  ــاه ه ــز چ ــر وتجهی ــا حف ــت: ب گف
ــا حــدودی  ــا  ت ســاماندهی چشــمه ه
مشــکل کمــی و کیفــی آب شــرب 

شهرضا برطرف شد.
مهنــدس هاشــم امینــی  افــزود: در 
حــال حاضــر آب شــرب شهرســتان  
شــهرضا  و۲۱ روســتای تحــت پوشــش 
آن  از طریــق ۴۰ حلقــه چــاه تامیــن می 

شود .
ــرب  ــن آب ش ــه تامی ــاره ب ــا اش وی ب
ــم  ــرد: ه ــام ک ــهرضا اع ــتان ش شهرس
اکنــون بــا بهــره منــدی از  ۲۰ حلقــه چاه 
بــا دبــی ۳۲۰ لیتــر در ثانیــه، آب شــرب 

جمعیــت  نفــر  هــزار   ۱۶۰ حــدود 
شهرســتان شــهرضا تامیــن مــی گــردد، 
ایــن درحالیســت کــه در تابســتان ســال 
ــه  ــرف، ب ــک مص ــان پی ــته در زم گذش
منظــور تامیــن پایــدار آب  مشــترکین با 

کمبود ۱۰۰ لیتر در ثانیه مواجه بودیم.
ــا  ــرکت آبف ــره ش ــات مدی ــس هی رئی
ــع  ــه رف ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه اس
مشــکل کــم آبــی در شهرســتان شــهرضا 
گفــت: بــا حفــر ۳ حلقــه چــاه در محلــه 
محمدیــه، سروســتان و اســام آبــاد بــا 
ــه  ــه، ب ــر در ثانی ــش از ۶۰ لیت ــی بی دب
ــی  ــم آب ــکل ک ــدودی مش ــا ح زودی ت

شهرستان حل می شود .

آب  تامیــن  پیرامــون چگونگــی  وی 
ــتان  ــع شهرس ــتاهای تواب ــرب روس ش
شــهرضا اعــام کــرد: در حــال حاضــر ۲۱ 
ــهرضا  ــا ش ــش آبف ــت پوش ــتا تح روس
قــرار دارد کــه آب شــرب این روســتاها از 
ــه  ــک دهن ــاه و ی ــه چ ــق ۲۰ حلق طری

چشمه تامین می شود .
مهنــدس هاشــم امینــی بــا تاکیــد بــر 
شــهرضا  شــرب  آب  ارتقــا کیفیــت 
تصریــح کــرد: در دو  مخــزن هــزار 
مترمکعبــی اختــاط آب چــاه هــای 
ــر  ــر و دیگ ــر کبی ــاه امی ــا چ ســمیرم ب
چــاه هــا  صــورت مــی گیــرد و ایــن امــر 
منجــر بــه افزایــش کیفیــت آب شــرب 

ــه  ــهرضا، از جمل ــق ش ــیاری از مناط بس
ــی  ــه خمین ــر و محل ــر کبی شــهرک امی

آباد شده است.  
مدیرعامــل شــرکت آبفا اســتان اصفهان  
بــا تاکیــد بــر اصــاح خطــوط فرســوده 
ــح کــرد: در ســال گذشــته در  آب تصری
ــعه  ــاح و توس ــه اص ــهرضا و منظری ش
بیــش از ۱۰ کیلومتــر شــبکه آب ، در 
دســتور کار قــرار گرفــت و همچنیــن 
بیــش از ۲۰ کیلومتــر از خطــوط فرســوده 
ــع ایــن شهرســتان  آب روســتاهای تواب

اصاح و بازسازی گردید.
مهندس هاشــم امینــی  یکــی از اهداف 
ــا  ــای آبف ــرکت ه ــازی ش ــه س یکپارچ
شــهری و روســتایی را ارتقــای ارائــه 
خدمــات بــه روســتاییان دانســت و 
مجتمــع  حاضــر  حــال  در  گفــت: 
روســتایی زیارتــگاه بــا ۴ روســتای قوام 
 ، زیارتــگاه  و  ولنــدان  مــاران،  آبــاد، 

مجتمع روســتایی ســوالر با ۴ روســتای 
ســوالر، دهــک ،مســینه و بــوان  و 
مجتمــع روســتایی میرآبــاد در قالــب ۳ 
روســتای مقصــود بیــک ، بــاغ ســرخ و 
میرآبــاد، از خدمــات شــرکت آبفــا بهــره 
منــد مــی شــوند، ایــن در حالیســت کــه 
بــه منظــور ارائــه خدمــات مطلــوب تــر 
مقــرر گردیــد ایــن ۳ مجتمع روســتایی 
تبدیــل به یک مجتمع ۱۳ روســتایی در 
شــود..مدیرعامل  شــهرضا  جنــوب 
شــرکت آبفــا اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
بــه جمعیــت تحــت پوشــش خدمــات 
اعــام  شــهرضا  در شهرســتان  آبفــا 
کــرد:در حــال حاضــر۵۳ هــزار انشــعاب 
آب بــه جمعیــت ۱۳۵ هــزار نفــری 
شــهری شــهرضا واگذار شــده اســت و 7 
هــزار و 8۰۰ انشــعاب آب بــه  جمعیــت 
ایــن  در  روســتاییان  هزارنفــری   ۱۴

منطقه واگذار گردیده است. 

ــج  ــایی پن ــاح و بازگش ــن افتت ــی زاده در آئی ــر کمال ــی اصغ عل
ــر برگــزار  ــارک ورزش کیانمه ــه شــهر کــرج کــه در پ ســرای محل
شــد، اظهــار کــرد: ایــن پنــج ســرای محلــه در کیانمهــر، رجائــی 

شهر، حصارک باال، حسن آباد و اسام آباد واقع است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه راه انــدازی ســرای محات نخســتین گام 
بــرای مشــارکت موثــر شــهروندان در اداره محلــه و شــهر اســت، 
ادامــه داد: وقتــی کاری بــا مــردم ، بوســیله آنهــا و بــرای خدمــت 
بــه شــهروندان انجــام شــود یــک کار اثــر بخــش اســت  و در واقع 

منابع را نیز مناسب خرج کرده ایم.
شــهردار کــرج بــا بیــان اینکــه شــاید خیلــی از پــروژه ها باشــد که 
کــه دیــدگاه و نظــرات مــردم در آن لحــاظ نشــده اســت، گفــت: 
یکــی از پایــه هــای حکمرانــی مــردم، ســرای محــات در شــهرها 
ــات  ــرای انتخاب ــه ای ب ــا پای ــکان ه ــن م ــع ای ــتند و در واق هس
شــورایاری و همچنیــن محلــی بــرای آمــوزش هــای شــهروندی از 

جمله آموزش های مذهبی و قرآنی است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــاید بســیاری از هزینــه هــا در شــهرها 
بواســطه کمــی کارهــای فرهنگــی و نپرداختــن بــه این مســائل در 
فرهنــگ محــات اســت، افــزود: مســئله مهــم دیگــر مشــارکت 

مــردم در طــرح بازآفرینــی شــهری و حــذف بافــت های فرســوده 
از مناطــق مختلــف اســت؛ چــون اگــر بافــت فرســوده ای ایجــاد 

شود بیشتر از همه مردم آن محات آسیب می بیند.
کمالــی زاده بــا تاکیــد بــر اینکــه محله محــوری و انســان محوری 
در شــورای پنجــم شــهر کــرج وجــه تمایــز آن از شــوراهای شــهر 
ــرای شــهروندان  ــر خــوب ب ــوان کــرد: یــک خب ــی اســت، عن قبل
ایــن اســت کــه امــروز افزایــش نــاوگان و ماشــین هــای خدمــات 
ــات و  ــعه امکان ــتای توس ــرج را در راس ــانی ک ــش نش ــان آت رس

امداد نجات داشتیم .
وی در پایــان بیــان کــرد کــه قــرار اســت در ســال جــاری هــر هفته 
یــک خبــر خــوش بــرای شــهروندان داشــته باشــیم و افــزود: این 
مهــم نتیجــه برنامــه ریــزی خوب شــورای شــهر کــرج و مصوباتی 

است که آنها اعمال داشته اند.
رییــس ســازمان فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری کــرج در آییــن 

افتتاح سرای محله :
علیرضــا رحیمــی در آئیــن افتتــاح و بازگشــایی ۵ ســرای محلــه 
شــهر کــرج ، بــا بیــان اینکــه از مولفــه هــای یــک شــهر توســعه 
ــای  ــت ه ــش دخال ــی و افزای ــای اجتماع ــارکت ه ــه مش یافت

ــردم  ــا م ــور ب ــت ام ــن کار مدیری ــت: در ای ــت، گف ــی اس مردم
اهمیت باالیی دارد.

وی در ادامــه افــزود: زمانــی کارهــا و پــروژه هایــی در ســطح یــک 
محلــه یــا منطقــه شــهری موثــر و مــورد رضایت شــهروندان اســت 
کــه برنامــه هــا را بــا مشــارکت مــردم و دخالــت نظــر آنهــا پیــاده 

سازی کنیم.
رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی، ورزشــی شــهرداری کــرج  
بــا بیــان اینکــه امــروز سیاســت اصلــی شــورای شــهر و شــهردار 
ــر  ــر پایــه مشــارکت هــای مردمــی اســت، گفــت: ب کــرج نیــز ب
ــهر،  ــن کانش ــهرداری ای ــال 98 ش ــه س ــر بودج ــاس تباص اس
ــرای  ــا س ــد ت ــف ش ــرج موظ ــهرداری ک ــی ش ــازمان فرهنگ س
ــاح  ــدازی و افتت ــرج راه ان ــف شــهر ک ــاط مختل محــات را در نق

کند.
وی بیــان کــرد: ۵ ســرای محلــه کــه امــروز در چند نقطه شــهرمان 
ــاد،  ــر، حســن آب ــاد، کیانمه ــاح شــده در محــات اســام آب افتت

حصارک باال و رجائی شهر واقع است.
ــا  ــز ت ــر نی ــه دیگ ــرای محل ــه ۵ س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب رحیم
مردادمــاه امســال تقدیــم مــردم کــرج خواهــد شــد، عنــوان کــرد: 
ســرای محــات محــل امــن و مرکــز حضــور اجتماعــی و پیــاده 

سازی دیدگاه های مردمی و مشارکت آنها است. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســراهای محلــه مــی توانــد در رفــع گــره 

هــا و مشــکات موجــود در محــات تاثیرگــذار باشــد، بیــان کــرد: 
در  شــهرهای توســعه یافتــه امــروزی مشــارکت هــای مردمــی و 

حضور ساکنان محات در تصمیم گیری ها بیشتر است.
رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی، ورزشــی شــهرداری کرج در 
پایــان اضافــه کــرد: حضــور مــردم در اماکــن اجتماعــی در کنــار 
ــهری و  ــای ش ــن ه ــا و انجم ــمن ه ــارکت س ــکاری و مش هم
محلــی موجــب ســرزندگی شــهرها و تاثیــر گــذار در رشــد 

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محات یک شهر است.
رییس شورای شهر کرج عنوان کرد :: در ادامه این مراسم 

شــورای شــهر کــرج در ســال گذشــته بــرای هــر منطقــه شــهری 
۲۰۰ میلیــون تومــان  اعتبــار مصــوب کــرد تــا در راســتای آن ســرای 
محــات تشــکیل شــود و در کل ۲ میلیــارد تومــان  اعتبــار بــرای ۱۰ 

منطقه شهری کرج لحاظ شد.
اکبــر ســلیم نــژاد در آئیــن افتتــاح و بازگشــایی پنج ســرای محله 
شــهر کــرج اظهــار داشــت: قــرار بــود کــه شــورایاری در محــات 
ــورا و  ــه ش ــردم ب ــکات م ــق آن مش ــا از طری ــود ت ــکیل ش تش
شــهرداری کــرج منعکــس شــود، امــا بــرای تشــکیل شــورایاری 

ها برگزاری انتخابات باید صورت گیرد.
ــرج در ســال گذشــته  ــه اینکــه شــورای شــهر ک ــا اشــاره ب وی ب
بــرای هــر منطقــه شــهری ۲۰۰ میلیــون تومــان  اعتبار مصــوب کرد 
تــا در راســتای آن  ســرای محــات تشــکیل شــود، افــزود: در کل 

۲ میلیــارد تومــان  اعتبــار بــرای ۱۰ منطقــه شــهری کــرج لحــاظ 
شد.

رئیــس شــورای شــهر کــرج در خصــوص اهدافــی کــه در قالــب 
فعالیــت ســرای محــات پیــاده ســازی آن مدنظــر اســت، توضیح 
داد: کمــک بــه کــودکان کار و یــا حــل مشــکات فرهنگــِی محات 

از جمله این مسائل است.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه هــر شــهر متولیــان فرهنگــی از 
جملــه ســازمان تبیلغــات اســامی، فرهنــگ و ارشــاد اســامی و 
اوقــاف و امــور خیریــه دارد کــه هــر کــدام در زمینــه ایــن مســائل 
کار مــی کننــد، افــزود: در ایــن میــان شــهرداری نیــز که  سیســتم 
آن درآمــد- هزینــه اســت بــر مبنــای پولــی کــه از مــردم دریافــت 
ــی  ــه کار فرهنگ ــف از جمل ــات مختل ــا خدم ــرای آنه ــد ب ــی کن م

انجام می دهد.
ســلیم نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه شــهردار کــرج بومــی شــهر بــوده 
و خواســته هــای مــردم را مــی شناســد، بیــان کــرد: در شــورای 
شــهر در زمینــه انتخــاب شــهردار بــه دنبــال واردات نیــرو نبودیــم؛ 
ــادی  ــد زی ــه و توانم ــای فرهیخت ــان ه ــهرمان انس ــون در ش چ

هستیم.
وی در پایــان عنــوان کــرد کــه امســال بیــش از ۵۰ پــروژه در کــرج 

افتتاح خواهد شد.

رفعمشکلکمیوکیفیآبشرب
شهرضااصفهان

کرجصاحبپنجسرایمحلهشد

سودوکوشماره۱۷4۸

پاسخسودوکوشماره۱۷4۷

افقی
 ۱ - از فیلمهای سعید سهیلی - 

وسیله بازی۲ - كاه فرنگی - دانه 
سحرامیز - ستون بدن، عضو رونده، 

از اعضای بدن۳ - ایتالیای قدیم، 

از امپراطوری های باستان - کلمه 
همراهی، آش، حرف مشایعت - از 
سكه های هخامنشی۴ - نویسنده 
كمدی الهی - كافی، كافی است - 

برگزیدن، فراهم آوردن، اختاف۵ 
- خوشبو - دندان شوی۶ - تختگاه، 

ایوان، محل استقرار موشک - فتنه، 
بدی، فتنه و بدی - از عناصرشیمیایی 
با عدد اتمی ۲۵ - چیز7 - یازده، دو 

یار هم قد - شمردن، به حساب آوردن 
- روح، روان8 - آفریدگار، پروردگار، 

خدای یكتا - از توابع مثلثاتی - عقیم، 
سترون9 - پرنده آش سرد کن، پرنده 

ایست - اثر ژولین گرین - منقار 
کوتاه۱۰ - تنها، همنشین تنها - بندر 

پاكستان - بم وارونه - آب دهان۱۱ - 
فراش - سستی۱۲ - از سازهای ایرانی 

- تکبر، غرور - ته دیگ۱۳ - دعای 
خیر، فال نیک، مقابل مرغوا - صورت، 
مهره شطرنج - مخفف از او۱۴ - چو 

وارونه - الف - شگرد، صنعت۱۵ - ماه 
پاییزی، محبت - از عجایب هفتگانه 

جهان امروز
عمودی 

۱ - آسان، ساده - نام ورزشگاه خانگی 
تیم فوتبال بواویستا۲ - یادداشت، 

الفبای موسیقی - قایق مسابقه ای - 
كلمه پرسش۳ - موش خرما - طا، 

همراه سیم - مراسم سوگواری۴ 
- تاج خورشید - نام ترکی، نام 

آذربایجانی - اندوه و غم۵ - تراوش 
کننده - رونده۶ - یار زنجیر - رشته 
کوه آلمان - تخم مرغ فرنگی، گندم 

- صد و یازده7 - عمل گداختن - از 
ابزار فنی - سنگریزه8 - بارگاه - پیرو 
پیامبر نقاش - نوعی کلت 9 - دهن 

کجی - معطر - رخنه، تباهی۱۰ - 
كشوری در قاره سیاه - حیوان وفادار، 

نگهبان گله - جیوه - نقشه انگلیسی۱۱ 
- نزدیک کاشان - رمان جاودانه دافنه 
دوموریه۱۲ - خاصه گویی، كوتاه كردن 
سخن، از صنایع ادبی - رمق آخر - در 

حال لرزیدن۱۳ - خوردنی دردناک 

- مكان، مرغ می رود، رختخواب - 
مشكین شهر سابق۱۴ - پو وارونه - 

نام سابق شهر سربند - دهان۱۵ - از 
باشگاه های معتبر یونانی در جام های 

اروپائی - محلی درخانه خدا

جدولشماره۱۷4۸

 پیام
 ایران

هزارواحدپالسمایخونازبهبودیافتگانکروناتهیهشد
مدیرکل دفتر مدیرعامل و روابط عمومی سازمان انتقال خون گفت: تاکنون هزار واحد پاسمای خون بهبود یافتگان بیماری کرونا در کشور اهدا 

شده است و توقع ما خیلی باالتر از این رقم بود.بشیر حاجی بیگی در حاشیه آیین تودیع و معارفه مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی در 

جمع خبرنگاران افزود: پاسمای تهیه شده در اختیار برخی بیمارستان های کشور که درخواست دادند قرار گرفته است.وی بیان کرد: تمامی 

سازوکارها برای تهیه پاسما از بهبود یافتگان کرونا در حال انجام است و این امر در ۱۶ استان کشور تاکنون انجام شده است.

بهشمارهثبت2819

نوبتدوم
آگهی دعوت مجمع عمومی 

عادی بطور فوق العاده
شرکت تعاونی مسکن کارکنان آبفار 

استان کرمان

دستورجلسه:
۱-ارائهگزارشهیئتمدیرهدرخصوصعملکردسال9۸
2-تعیینوتکلیفساختمانهایمشهدوساختمان

تهران
تاریخجلسه99/4/۱ساعت۱۰صبح

سالناجتماعاتشرکتآبوفاضالباستانکرمان

شرکت معدنکاری اولنگ )سهامی خاص(
بهشمارهثبت254۰وشناسهملی۱۰6۳۰۱۰۷۱۳6

هيئتمديرهشرکتمعدنکاریاولنگ)سهامیخاص(

آگهی دعوت به مجمع عمومی
 عادی سالیانه صاحبان سهام

مجمع جلسه در تا آيد مي بعمل دعوت سهام صاحبان کلیه از بدینوسیله
عمومیعادیسالیانهاینشرکتکهدرروزپنجشنبهمورخ۱۳99/4/5راسساعت
۱۷درمحلکرمانبلوارجمهوریاسالمی،سالناجتماعاتاتاقبازرگانیصنایعو

معادنبرگزارخواهدشدحضوربهمرسانند.

سهامداران گرامي که مایل به حضور در جلسه می باشند می توانند با در دست 
داشتن اوراق سهام و کارت شناسايي معتبر يك ساعت قبل از جلسه جهت اخذ کارت 

ورود به محل برگزاري مراجعه نمایند.
دستور جلسه :

۱-استماع گزارش فعاليت هيئت مديره و گزارش بازرس قانونی شرکت
۲-بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳98/۱۲/۲9

۳-انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 
۱۳99/۱۲/۳۰

۴-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 
۵- سایر مواردی که تصویب آن در صاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می 

باشد.

عبدالمهدیرنجبر-شهردارماهان

نوبتاول
آگهی مناقصه

شهرداری ماهان باستناد مجوز شورای محترم اسامی شهر ماهان 
به شماره صور تجلسه ۶ مورخ 99/۲/۲9 در نظر دارد پروژه خرید و 
پخش آسفالت و پخش قیر ms  معابر سطح شهر ماهان را از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واگذار نماید لذا از کلیه 
شرکتهای واجد شرایط و دارای تایید صاحیت از مراجع ذیصاح ، 

دعوت بعمل می آید .

شرایطمناقصه:
-براورد اعتبار مبلغ شصت میلیارد ریال )۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( و سپرده شرکت در 
باشد.)سپرده شرکت در  )۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( می  ریال  مناقصه مبلغ سه میلیارد 
مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد بحساب شبای بانک ملی 

ir 77۰۱7۰۰۰۰۰۰۰۱۰8۱۱۳۰۲۱۰۰۲ بنام شهرداری ماهان میباشد.( 
دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/۳/۲۴ لغایت 99/۴/۳ در ساعات اداری .

- مهلت تحویل پیشنهادات تا آخر وقت اداری 99/۴/۵.
- محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات واحد امور مالی شهرداری ماهان 

میباشد. 
- بازگشایی پاکات مزایده مورخ 99/۴/7در محل دفتر شهرداری . 

-درصورتیکه نفرات اول تا سوم شرکت کننده از انجام معامله خودداری نمایند 
سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط میگردد.

 -شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
- سایر اطاعات و جزئیات مربوط به پیمان در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکشهرعنبرآباد

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسمی

آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی 
شـماره۱۳98۶۰۳۱9۰9۱۰۰۰۰۱۲9۳-98/۰۵/8هیات  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبر آبـاد تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقای 
علـی سـاالری فرزنـد ناصر بشـماره شناسـنامه ۵8۴صـادره ازمردهک درششـدانگ یک بـاب خانه 
بـه مسـاحت ۳9۴/۳7متـر مربـع پـاک - فرعـی از۴۶- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 
۴۶- اصلـی قطعـه یـک بخش ۴۵کرمـان واقع درعنبرآباد شـهرک نارنج خریداری از مالک رسـمی 
اقـای علـی سـاالری )خود مالک ( محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطاع عموم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲۴۳۶-  تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:99/۰۳/۲۰ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/۰۴/۰۴
مصیبحیدریان-رئیسثبتاسنادامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملک

شهرعنبرآباد
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳99۶۰۳۱9۰9۱۰۰۰۱87-
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  99/۰۲/۲7هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد 
تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مظفر محمودی 
ازجیرفـت  بشـماره شناسـنامه 9۱صـادره  اسـکندر  فرزنـد 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت ۵۳9متـر مربع 
پاک - فرعی از۴9- اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک 
۴9- اصلـی قطعـه یک واقـع درعنبرآباد اراضـی محمد آباد 
بـی بی شـهری بخش۴۵کرمان خریداری از مالک رسـمی 
اقـای /عبـاس امیـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:۲۴۳۵-تاریـخ انتشـار 
نوبـت اول:99/۰۳/۲۰ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/۰۴/۰۴
مصیبحیدریان-رئیسثبتاسنادامالک

آگهیحصروراثت
احترامـًا گواهـی مـی شـود 
معصومـه  شـادروان  کـه 
اکبرزاده فردوسـیه نژاد فرزند حسـین به 
کدملـی ۳۰۵۰987۳۱۶مـورخ ۱۳99.۳.۳ 
در اقامتـگاه دائمی خود در شهرکشـکوئیه 
وی  الفـوت  حیـن  وراث  و  گذشـته  در 

عبارتنـداز:
 ۱-سـید حسـن محمدی پور فرزند سید 
۳۰۵۰۲۳۶۴۴۲فرزنـد  ملـی  کـد  احمـد 

فی متو
۲- فاطمـه محمـدی پـور فرزنـد سـید 
احمـد بـه کـد ملـی ۳۰۵۱8۰9۲۳۳فرزند 

فی متو
 ۳-زهـرا محمـدی پور فرزند سـید احمد 

کد ملـی ۳۰۵۴997۶۱فرزند متوفی
۴-ربابـه محمـدی پور فرزند سـید احمد 

کـد ملـی ۳۰۵۱8۵۴۳79فرزند متوفی
 ۵-عصمـت محمـدی پـور فرزنـد سـید 
۳۰۵۰۴999۱۵فرزنـد  احمدکدملـی 

متوفـی.
 غیـر از افـراد نامبرده فـوق وراثت دیگری 
ندارد و چنانچه کسـی شـکایت یا وصیت 
یـا مدرکـی از متوفی در دسـت دارد ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ انتشـار روزنامه 

به شـورا ارائـه نماید.م_الف ۴۵88 
مسئولدفترشورای-حلاختالف
کشکوئیه_زارع

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 
10/2938

بــرگ  اســتناد دو  بــه  پــور  آقــای کرمعلــی طالــب 
 99/02/12 مــورح   31972 بشــماره  شــهود  شــهادت 
ــند  ــت س ــوده اس ــام نم ــه و اع ــن اداره مراجع ــه ای ب
مالکیــت ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه بــا کاربــری 
ــماره  ــع بش ــر مرب ــاحت 220/80 مت ــه مس ــکونی ب مس
ــی 10 بخــش  ــروز از 983 ســنگ اصل ــی 2938 مف فرع
28 گیــان ذیــل ثبــت و صفحــه 361/16994 دفتــر 
150/28 بنــام وی ثبــت و صــادر گردیــده اســت در اثــر 
جابجائــی مفقــود گردیــده اســت بدیــن لحــاظ تقاضــای 
ــر  ــذا ب صــدور ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده اســت ل
ــه  ــن نام ــاده 120 آیی ــل م اســاس تبصــره اصاحــی ذی
ــت  ــند مالکی ــدان س ــب فق ــت مرات ــون ثب ــی قان اصاح
پــاک مرقــوم جهــت اطــاع عمــوم در یــک نوبــت آگهــی 
ــی  ــا اشــخاص مدع ــا چنانچــه شــخص ی ــردد ت ــی گ م
ــام  ــی انج ــا  مدع ــود ی ــزد خ ــوم در ن ــند مرق ــود س وج
ــه قطعــی باشــد مــدارک و مســتندات  ــه معامل هــر گون
رســمی خــود را در ظــرف مهلــت ده  روز از تاریــخ انتشــار 
ــت اســناد و امــاک تالــش در  ــه اداره ثب ــن آگهــی ب ای
قبــال اخــذ رســید تحویــل دهــد در غیــر اینصــورت پــس 
ــی  ــف قانون ــه وظای ــن اداره ب ــرر ای ــت مق از انقضــاء مهل
خــود عمــل نمــوده و نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
المثنــی بــه نــام وراث مالــک اقــدام نمــوده خواهــد شــد. 

ــار : 99/03/20 ــخ انتش تاری
رونوشت: سناد اجرائی فرمان حضرت امام)ره(
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نقشه جامع محیط زیست  استان 
 خراسان رضوی در دست تدوین است

مدیرکلحفاظتمحیطزیستخراسانرضویگفت:نقشهجامعمحیطزیستاستاندردستتدویناست

زیسـت  محیـط  حفاظـت  کل  مدیـر 
خراسـان رضـوی گفت:نقشـه جامع محیط 
اسـت تدویـن  دردسـت  اسـتان   زیسـت 
بـه گـزارش روزنامه پیـام ما، تـورج همتی، 
مدیـر کل حفاظت محیط زیسـت خراسـان 
رضوی در نشسـت خبری به مناسبت هفته 
جهانـی محیـط زیسـت و با شـعار" جهش 
تولیـد حفـظ محیط  زیسـت برای توسـعه 
پایـدار ایـران افـزود: نقشـه جامـع محیـط 
زیسـت اسـتان در حال تدوین اسـت و فاز 
 اول مطالعـه شـده به اتمام رسـیده اسـت.
دو  قالـب  در  نقشـه  ایـن  گفـت:  وی 
سـند مطالعاتـی  برنامـه محیـط زیسـت 
آبـی  نیـاز  تعییـن  و  رود  عمومـی کشـف 

مـی  پایـان  بـه  مـاه  خـرداد  رود  کشـف 
مـی  قـرار  سـازمانها  اختیـار  در  و  رسـد 
کننـد.  حرکـت  نقشـه  باایـن  کـه   دهیـم 
وی  دربـاره  پـروژه کمربنـد جنوبـی افـزود: 
از  پـروژه کمربنـد جنوبـی مشـهد  اجـرای 
۱۰ سـال پیـش بـا مصوبـه شـوای عالـی 
شهرسـازی انجام شد که در آن زمان الزامی 
بر انجام مطالعات ارزیابی زیسـت محیطی 
قبـل از اجـرای پروژه هـا وجود نداشـته و  با 
توجه بـه ضرورت این مطالعات، شـهرداری 
مشـهد موظف شـده است مطالعات زیست 
محیطـی ایـن پـروژه را با توجه بـه ارزش و 
وسـعت آن تهیـه و ارائـه دهـد کـه تاکنـون 
 گزارشـی در این زمینه دریافت نشـده است.
مدیـر کل حفاظت محیط زیسـت خراسـان 
رضوی با اشـاره به اجرای بیش از 8۰ درصد 
پـروژه و تاثیـر آن در از بین رفتن چشـمه ها 

امـکان  افـزود:  انـواع گونه هـای خزنـده  و 
بـرآورد خسـارات وارد بـه محیـط زیسـت 
 در اجـرای پـروژه کمربنـد جنوبـی را نداریم.
همتـی بـا بیـان اینکـه تاکنـون هیچگونـه 
زمینـه  در  محیطـی  زیسـت  مطالعـات 
پـروژه ارتفاعـات و کمربنـد جنوبـی مشـهد 
از سـوی شـهرداری ایـن شـهر اعام نشـده 
اسـت، ادامـه داد: در برنامـه سـوم توسـعه، 
بـرآورد خسـارات زیسـت محیطـی ناشـی 
توسـط  مختلـف  پروژه هـای  اجـرای  از 
می شـد  انجـام  زیسـت  محیـط  سـازمان 
چهـارم،  برنامه هـای  در  قانـون  ایـن  امـا 
کـرد. تغییـر  توسـعه  ششـم  و   پنجـم 
زیسـت  هـای  آلودگـی  بـه  اشـاره  بـا  وی 
ایـن  گفـت:  رود"  "کشـف  در  محیطـی 
رودخانـه بـا توجـه بـه حجـم آلودگـی هـا 
کارکـرد  محیطـی  زیسـت  مشـکات  و 

اکولوژیکـی خود را از دسـت داده اسـت و 
سـاماندهی اوضاع نابسـامان و مشـکات 
موجـود آن بـا همکاری سـایر دسـتگاه ها 
بـود. پذیـر  امـکان  جمعـی  خـرد  بـا   و 
زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
خراسـان رضـوی  بـا  انتقـاد از عملکـرد  
کـرد  نشـان  خاطـر  کشـاورزی   جهـاد 
:اصـاح و تغییـر الگـوی کشـت در حریـم 
کشـف رود و ایـن منطقـه از ضروریاتـی 
بـود کـه تاکنـون اقـدام موثـر و مطلـوب 
اسـت. نشـده  انجـام  زمینـه  ایـن   در 
وی  بـا بیـان اینکه  با روان آبها و فاضاب 
در جریـان کشـف رود بـرای تامیـن آب 
مشـهد بخصـوص در آبیـاری فضای سـبز 
 ۴۰۰ ازسـاماندهی  بـرد  بهـره  شـهرداری  
واحـد آبـکاری بـا توجـه بـه اتمـام مهلت 
اعـام شـده خبـرداد و گفـت: سـند جامع 
بازیافـت آب در اسـتان نیـز بـا توجـه بـه 
اهمیـت موضـوع آب و ضـرورت مدیریت 
اسـت. تدویـن  و  تهیـه  حـال  در   آن 
وی بـا اشـاره بـه فعالیـت ۶9 بیمارسـتان 
زباله هـای عفونـی  اسـتان و سـاماندهی 
ایـن مراکـز و بخـش خصوصـی افـزود:  
طـی سـه ماه اخیـر ودوره  شـیوع بیماری 
کرونـا در مجموع روزانه ۱۰.۴ تن پسـماند 
بخـش  و  بیمارسـتان ها  توسـط  عفونـی 
 خصوصـی در اسـتان تولیـد شـده اسـت.

و در ایـام  کرونـا  ۱۴۱ مـورد بازدیـد در 
ایـن زمینـه انجـام شـده  کـه ۲7 مـورد 
اخطـار برای سـاماندهی و بی خطرسـازی 
مجموعه هـای  بـه  پسـماندها  ایـن 
هـم  و   اسـت،  شـده  داده  تولیدکننـده 
اکنـون در زمینه سـاماندهی پسـماندهای 
برخورداریـم.. خوبـی  وضعیـت   عفونـی 
 ۲.۵ اینکـه  بیـان  بـا  همچنیـن  همتـی 
میلیـون هکتـار از وسـعت اسـتان تحـت 
حفاظـت و مدیریـت ایـن اداره کل اسـت 
افـزود: هـر محیـط بـان ایـن اسـتان بـه 
صـورت میانگیـن ۱7 هـزار هکتـار را تحت 
حفاظـت دارد، در حالـی  کـه اسـتاندارد 
جهانـی در ایـن زمینـه بیـن یـک هـزار تا 
سـه هـزار هکتـار اسـت مدیـرکل حفاظت 
محیـط زیسـت خراسـان رضـوی دربـاره  
تجهیزات گفت: این اداره کل از نظر کمیت 
و کیفیـت تجهیـزات و نیـروی انسـانی در 
طبیعـی  عرصه هـای  از  محافظـت  زمینـه 
اسـت. کمبـود  دچـار  حفاظـت  تحـت   و 
وی در پایـان از افتتـاح مرکـز بازپـروری 
و کلینیـک تخصصـی شمالشـرق کشـور 
از برنامـه هـای پیـش رو محیـط زیسـت 
در هفتـه دولـت خبـرداد و افـزود: اسـتان 
زیسـتی  تنـوع  دارای  رضـوی  خراسـان 

منحصـر بـه فـرد در کشـور اسـت.
/ شبنم مقدم

ته
نک

بـه اشـاره بـا رضـوی خراسـان زیسـت محیـط حفاظـت کل مدیـر
رفتـن بیـن از در آن تاثیـر و پـروژه درصـد ۸۰ از بیـش اجـرای
خسـارات بـرآورد امـکان افـزود: خزنـده گونههـای انـواع و چشـمهها
نداریـم. را جنوبـی پـروژهکمربنـد اجـرای در زیسـت محیـط بـه وارد
همتـیبـابیـاناینکـهتاکنـونهیچگونـهمطالعـاتزیسـتمحیطـی
درزمینـهپـروژهارتفاعـاتوکمربنـدجنوبـیمشـهدازسـویشـهرداری
توسـعه، سـوم برنامـه در داد: ادامـه اسـت، نشـده اعـالم شـهر ایـن
پروژههـای اجـرای از ناشـی محیطـی زیسـت خسـارات بـرآورد
ایـن امـا میشـد انجـام زیسـت محیـط سـازمان توسـط مختلـف
کـرد. تغییـر توسـعه ششـم و پنجـم چهـارم، برنامههـای در قانـون
ویبـااشـارهبهآلودگیهایزیسـتمحیطـیدر»کشـفرود«گفت:این
رودخانـهبـاتوجهبهحجمآلودگیهاومشـکالتزیسـتمحیطـیکارکرد
اکولوژیکیخودراازدستدادهاستوساماندهیاوضاعنابسامانومشکالت
موجـودآنباهمکاریسـایردسـتگاههاوبـاخردجمعیامـکانپذیربود.

مهنــدس مرســل صالحــی گفــت :  فقــط بــا مدیریــت مصــرف 
می توانیــم از خاموشــی ها پیشــگیری کنیــم، در ســال 97  
مدیریــت بــار کمتــری اتفــاق افتــاده بــود بنابراین بیشــتر شــاهد 
خاموشــی در ســطح شــهر بودیــم امــا در ســال 98 طــرح ۰98 
تامیــن شــد کــه باهــدف پیشــگیری از خاموشــی بــه تصویــب 
ــا همراهــی مــردم  ــه لطــف خــدا در ســال گذشــته ب رســید و ب
خاموشــی صــورت نگرفــت بــه همیــن منــوال در ســال 99 هــم 
طــرح ۰99 را برنامــه ریــزی کردیــم تــا قطعــی بــرق نیــز امســال 

صــورت نگیــرد.
ــرو  ــزود: برنامــه جامعــی ازســوی وزارت نی مرســل صالحــی اف
ــرای عبــور از پیــک تابســتان 99  ارائــه شــده کــه راهکارهایــی ب
ــک از  ــر ی ــرای ه ــد و مصــرف را ب ــراز تولی در آن مشــخص و ت
شــرکت هــای توزیــع بــرق کشــور مشــخص کــرده اســت کــه بــر 
اســاس ایــن طرح شهرســتان اصفهــان بایــد ۱۱۵ مــگاوات از کل 

افزایــش پیــک بــار کشــور را مدیریــت کنــد.
مرســل صالحــی، بــا اشــاره بــه اینکــه الگــوی مصــرف در ماههای 
ــو وات   ــا اواخــر شــهریورماه( ۳۰۰ کیل ــدای خــرداد ت ــک )ابت پی
ــوی  ــال الگ ــر س ــای دیگ ــزود: درماهه ــت اف ــرق اس ــاعت ب س
ــو وات ســاعت اســت و مشــترکینی کــه  ــرق ۲۰۰ کیل مصــرف ب
الگــوی مصــرف را درهریــک ازایــن ماههــا رعایــت نکننــد بــرق 

ــا ۲۳ درصــد افزایــش محاســبه خواهــد شــد . مصرفــی ب
ــت 7  ــالیانه قیم ــش س ــا افزای ــال 98 ب ــرد:از س ــد ک  وی تاکی
درصــدی بــرق در بخــش تعرفــه هــای خانگــی روبه رو هســتیم، 
ــته  ــرف داش ــوی مص ــش از الگ ــه بی ــترکینی ک ــن رو مش از ای
ــان  ــرای آن ــرق ب ــه مصــرف ب ــش هزین ــند ۱۶ درصــد افزای باش

اعمــال خواهــد شــد.
وی افزود:حــدود ۶ میلیــارد تومــان پاداش در قبوض مشــترکین 

دیماندی از ســوی شــرکت توانیراعمال شــد .
مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان 
ــا بیــان اینکــه  در ســال جــاری نیــز پیگیــر تحقــق  اصفهــان ب
شــعار۰99)عدم خاموشــی( هســتیم ادامــه داد:8 هــزار تفاهــم 
نامــه در راســتای تحقــق ایــن برنامــه بــا مشــترکین دیمانــدی 
منعقــد شــده اســت کــه امیدورایــم کاهــش ۱۱۵ مــگاروات بــرق 

را محقــق کنیــم.
صالحــی تاکیــد کــرد: ســهمیه امســال بخــش هــای مختلــف 
در زمینــه مدیریــت مصــرف بــرق شــامل بخــش صنعــت 
۶7 مــگاوات ، بخــش کشــاورزی ۲۵ مــگاوات ،تجــاری ۳ 
مــگاوات،اداری و در بخــش  CNG بــه میــزان ۱۰ مگاوات،دیــزل 
ــرق در  ــگاوات ب ــش ۱۱۵ م ــوع کاه ــگاوات، و در مجم ــا ۱۰ م ه

ــا اســت. ــه بخــش ه کلی
وی تصریــح کــرد:   مشــترکین چــاه هــای آب کشــاورزی اگرهر 
روز از ســاعت ۱۲ تــا ۱۶ بــرق خــود را قطــع نماینــد مــی تواننــد 
بقیــه ســاعات روز را بــه صــورت رایــگان از بــرق اســتفاده کننــد.و 
اگــر در کل مــاه رعایــت گــردد بســته هــای تشــویقی پــاداش نیز 

شــامل حــال آنــان خواهــد شــد.
ــاورزی )  ــی کش ــدی و خدمات ــای تولی ــد ه ــه داد:واح وی ادام
تعرفــه ۳ ب و ۳ ج (اگــر در بیــن ســاعات ۱۲ تــا۱۶ عصــر بــرق 
ــان  ــه ان ــاداش ب ــد  پ ــل ۱۰ درصــد کاهــش دهن خــود را  حداق

تعلــق مــی گیــرد .
وی از مشــترکین خواســت تــا در تابســتان از ســاعت ۱۳ تــا ۱7 

در مدیریــت مصــرف صرفــه جویــی کننــد .

مدیـر عامـل شـرکت شـهرک هـای صنعتـی کهگیلویـه و 
بویراحمد گفت:توسـعه شـهرک های صنعتی اسـتان نیازمند 
هاشـم  است.سـید  بینـی شـده  پیـش  اعتبـارات  تحقـق 
موسـوی اظهـار داشـت: در سـفر سـال گذشـته مقـام عالـی 
وزارت ۱۰۰ میلیـارد ریـال از محـل اعتبـار ملـی و ۱۰۰ میلیـارد 
ریـال از محـل بودجـه اسـتانی بـرای توسـعه شـهرک هـا و 
نواحـی صنعتی کهگیلویـه و بویراحمد تصویب شـد اما هنوز 

محقق نشـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه کمبود زمین در برخی شـهرک های صنعتی 
اسـتان بـه ویژه شهرسـتان های گچسـاران و بویراحمـد ابراز 
داشـت: ایـن اعتبـار بـرای خریـد زمیـن صنعتـی در مناطـق 
مختلف کهگیلویه و بویراحمد پیش بینی شـده اسـت.مدیر 

عامل شـرکت شـهرک هـای صنعتـی کهگیلویـه و بویراحمد 
تصریـح کـرد: در صـورت تحقـق ایـن اعتبـارات بخشـی از 
نیـاز زمیـن بـرای توسـعه شـهرک هـا و نواحـی صنعتـی در 
اسـتان مرتفـع خواهد شد.موسـوی بیان کرد: یکـی از برنامه 
هـا بـه منظـور ایجـاد تـوازن منطقـه ای و فرصت هـای خلق 
ثـروت پیـش مطالعه جهـت ایجاد هشـت ناحیه صنعتی به 
تفکیک شهرسـتان های اسـتان اسـت که تحقق آن نیازمند 
هـم افزایـی و همراهـی مسـئوالن و متولیـان اسـت. وی از 
فرمانداران شهرستان های تابعه کهگیلویه و بویراحمد ، منابع 
طبیعـی و مجموعـه مدیران مرتبط خواسـت تا بـا همراهی و 
همـکاری به توسـعه صنعتـی و ایجاد اشـتغال مناطق کمک 

کنند.

مدیـر عامـل شـرکت شـهرک هـای صنعتـی کهگیلویـه و 
بویراحمـد تاکیـد کـرد: صنعتگـران اسـتان همواره در سـنگر 
تولید برای سـربلندی کشـور تاش می کنند و سـربازان خط 
مقـدم جهـاد اقتصادی هسـتند که یکی از نمونه هـای آن در 

بحـران کرونـا محقق شـد.
موسـوی گفـت: پنـج واحد صنعتی اسـتان با تغییـر خطوط 
و تولیـد محصـوالت بهداشـتی مورد نیاز مردم بـه مهار بحران 

ویـروس کرونا کمـک کردند.
وی گفـت: متولیـان شـهرک هـای صنعتـی نیز تـاش کرده 
انـد تا بـا اجرای فصل هـای حمایتی ویژه ای بـرای واحدهای 

صنعتـی در مواجهـه با ویـروس کرونا همراهـی کردند.

توسعه شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد نیازمند اعتبار است ضرورتتوجهبهگیاهصنعتی
»وشا«درمراتعمهریز

وشـا یـا اشـترک از گیاهـان بـا ارزش علوفـه ای، صنعتـی و دارویـی مهریز اسـت 
کـه در مراتـع بـه صـورت گونـه غالـب یا همـراه در ترکیـب تیپ های مرتعـی دیده  
می شـود و بـا طـول عمـر تخمینـی پنـج سـال کـه تنهـا یک بـار در سـال گل و بذر 
داده و و پـس از رسـیدن آن بـذر، گیـاه از بیـن می رود.مهمتریـن ویژگـی و ارزش 
ایـن گیـاه تولید شـیرابهای به نـام گام آمونیاک یا وشاسـت کـه در صنایعی نظیر 
داروسـازی اهمیت بسـیار زیـادی دارد.این شـیرابه بر اثر خراش ها و شـکاف های 
طبیعـی سـاقه ها بـه ویـژه در محـل اتصـال سـاقه های فرعـی بـه سـاقه اصلـی و 
یـا محـل گـزش حشـرات بـر روی سـاقه جمع شـده که توسـط بهره بـرداران جمع 
آوری میشـود.فصل بهـره بـرداری وشـا عمدتـا از اواخـر خـرداد تـا اواسـط مـرداد 
اسـت و  بهره بـرداری عمومـا در سـال آخـر عمـر گیـاه صـورت می گیرد.شـیرابه 
تولیـدی حـاوی ۶9 درصـد رزیـن ، ۲۲ درصد صمغ ، ۱/8 درصد اسـانس ، مقداری 
اسـید سالسـیلیک و ۲ تـا ۱۲ درصـد آب اسـت.از گام آمونیـاک در داروسـازی 
اسـتفاده گسـترده ای بـه عمـل مـی آیـد ، داروهـای تهیـه شـده از آن بـه عنـوان 

برطـرف کننـده ناراحتی هـای معـده و انگل هـای گوارشـی اسـتفاده می شـود.
همچنیـن از آن در تولیـد داروهـای مقـوی، رفـع بیماری هایـی نظیـر برونشـیت و 
تنگی نقش اسـتفاده می شـود و در صنعت نیز در شیرینی سـازی، صنایع غذایی، 

رنگ سـازی و سـاخت مـواد پاک کننده اسـتفاده می شـود.

کرمان

خوزستان
چهارمحالو
بختیاری

مديرعاملشركتتوزيعنيرويبرقشمالاستانكرمان:

لزوم مشارکت دستگاه هاي اجرایي استان در مدیریت مصرف انرژي برق براي گذر از پیک بار

2۵ ساخت گاه نصب نیروگاه برق در چهارمحال و بختیاری شناسایی شدارسال الکترونیکی قبوض مشترکین برق منطقه ای خوزستان

مدیرعامـل شـركت توزیـع نیـروی 
بـرق شـمال اسـتان كرمـان :

دسـتگاه های  مشـاركت  لـزوم 
اجرایی اسـتان در مدیریت مصرف 

انـرژی بـرق بـرای گـذر از پیـك بـار
مدیرعامـل شـركت توزیـع نیروی برق شـمال اسـتان كرمان با 
تبیین وضعیت شـبكه برق شـمال اسـتان و مجموعه اقدامات 
انجام گرفته و در دسـت اقدام این شـركت گفت: از مسـئولین 
و مدیـران همـه دسـتگاه هـای اجرایـی اسـتان در خواسـت 
مـی كنـم تـا در بحـث مدیریـت مصرف انـرژی برق مشـاركت 
داشـته باشـند تا بتوانیم پیك بار سـال 99 را با موفقیت پشـت 
سـربگذاریم.به گـزارش روابـط عمومـی شـركت توزیـع نیروی 
بـرق شـمال اسـتان كرمـان ، محمودشـهبابا بیـان اینكـه پیك 

بـار مصـرف بـرق در ایـن اسـتان از ۱7 خـرداد شـروع خواهـد 
شـد و تـا مـرداد مـاه نیـز ادامـه دارد افـزود: نیـاز اسـت، مردم 
بـرای گـذر از پیـك بار مصـرف برق همـكاری كنند.وی با اشـاره 
بـه اینكـه تامیـن انـرژی بـرق صنایـع اولیـن گام بـرای كمـك 
بـه رونـق تولیـد و جهـش اقتصـادی كشـور اسـت ، گفـت: در 
سـال جـاری با توجه به شـیوع بیمـاری كرونا در كشـور تامین 
بـرق مراكـز درمانـی و بیمارسـتان هـا در اولویـت صنعـت برق 
قرارداشـته و بـرای آنكـه تولیـد صنایـع متوقف نشـود  نیازمند 
مشـاركت همگان در صرفه جویی مصرف انرژی برق هسـتیم. 
وی  گفـت : پیـك بـار مصـرف بـرق اسـتان مربـوط به سـاعت 
۱۳ تـا ۱۶ و ۲۰ تـا ۲۳ اسـت كـه بـا اجـرای طـرح پیك سـایی 
بـا همـكاری خانـه هـا، سـازمانها، موتور پمـپ های كشـاورزی 
و صنایـع اسـتان قابـل مدیریت اسـت.وی با تاكیـد برآمادگی 

كامـل صنعـت برق بـرای تامین و حفظ برق پایدار و روشـنایی 
مشـتركین  از مسـئولین اداره ها و ارگان های دولیتی خواست 
تـا در مـدت زمـان پیك بـار ضمن خامـوش نمـودن نورپردازی 
سـردرب ادارات و سـاختمان هـای مربوطـه ، دسـتگاه هـای 
برقی غیرضرور و سیسـتم های سرمایشـی را سـاعت ۱۲ ظهر 
هـر روز خامـوش نماینـد.وی یـادآور شـد كه جدول خاموشـی 
هـای بـا برنامه توزیع برق شـمال اسـتان هر روز صبـح بر روی 
سـایت ایـن شـركت بـه نشـانی www. nKed.co.ir بارگذاری 
خواهدشـد. وی بیان كرد: افزایش جمعیت و تغییر سـلیقه در 
تبدیـل كولرهـای آبی بـه گازی و تغییر سـطوح رفـاه اجتماعی 
در طـول زمـان ، بـه ایـن افزایش مصـرف برق دامن زده اسـت.
وی اظهـار داشـت: عمدتـا در فصـل تابسـتان، شـركت هـای 
مدیریـت تولیـد بـرق )نیـروگاه هـا(، بـرق منطقـه ای و توزیع 

نیـروی بـرق اسـتان هـا بویـژه مناطـق گرمسـیری كـه اغلـب 
تابسـتان هـای بـاالی ۴۰ درجـه دارنـد بـه دلیل مصـرف باالی 
بـرق بویـژه اسـتفاده از كولـر های آبـی و گازی با پدیـده ای به 
نـام پیـك بار مواجه هستند.شـهبا تاكید كـرد: در این خصوص 
بـا توجـه بـه برنامـه هایـی كـه هـر سـال در راسـتای مدیریت 
مصـرف انجام می شـود همـواره كرمـان جزو اسـتانهای موفق 
و پیشـگام كشـور در عرصـه مدیریـت مصـرف و كاهـش پیك 
بـار اسـت.وی بـا بیان اینكه شـبكه برق شـمال اسـتان یكی از 
پایدارترین شـبكه های برق كشـور اسـت افـزود: طرح كاهش 
یـا قطـع بـار برنامه ریـزی  شـده، اسـتفاده از مولـد اضطـراری، 
طـرح ذخیـره عملیاتـی صنایـع و جابجایی سـاعات پیـك بار 
در تابسـتان از جمله طرحهایی بود كه سـال گذشـته در اسـتان 
اجـرا شد.شـهبا با اشـاره به اهمیـت صرفه جویی مصـرف برق 
تصریـح كـرد: امیدواریـم با همكاری مـردم و صنایع بـا اجرای 

طرح هـای پیـك سـایی در تابسـتان ایـن مهـم محقق شـود.

و  مشــترکین  خدمــات  دفتــر  مدیــر 
منطقــه  بــرق  شــرکت  درآمــد  وصــول 
الکترونیکــی  ارســال  از  خوزســتان  ای 
صورتحســاب هــای بــرق مشــترکین ایــن 

داد. شــرکت خبــر 
کیومــرث زمانــی گفــت : بــا برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده در اواخــر 
ســال 98 و اخــذ اطاعــات پســت الکترونیکــی رســمی مشــترکین 
جهــت دریافــت صورتحســاب هــا، اولیــن قبــوض صــادره ســال 99 
مشــترکین بــرق منطقــه ای خوزســتان بصــورت الکترونیکــی بــرای آنهــا 

ارســال شــد.
ــه  ــا ب ــاب ه ــت صورتحس ــان از دریاف ــرای اطمین ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
مــوازات آن قبــوض مربوطــه بــه صــورت پســتی نیــز ارســال شــده اســت، 
تصریــح کــرد: بــزودی و در ســال جــاری امــکان دسترســی بــه قبــوض از 

طریــق پورتــال شــرکت فراهــم و رقــم بدهــی صورتحســاب هــای صــادره 
بصــورت پیامــک نیــز بــرای نماینــدگان معرفــی شــده مشــترکین ارســال 
خواهــد شــد و پــس از اجرایــی شــدن مراحــل مذکــور، ارســال پســتی 

قبــوض نیــز بــه طــور کامــل حــذف مــی شــود.
مدیــر دفتــر خدمــات مشــترکین و وصــول درآمــد شــرکت بــرق منطقــه 
ای خوزســتان توســعه دولــت الکترونیــک و کاهــش زمــان ارســال 
قبــوض تمامــی مشــترکین از یــک هفتــه بــه یــک ســاعت را از مزایــای 
ــوری و  ــه حض ــه مراجع ــاز ب ــش نی ــزود: کاه ــمرد و اف ــرح برش ــن ط ای
ــرایط  ــوص در ش ــرکت )بخص ــنل ش ــت پرس ــی از آن جه ــرات ناش خط
ــل تســریع در ارســال  ــه دلی ــد ب ــش وصــول درآم ــا(، افزای انتشــار کرون
قبــوض و آگاهــی مشــترکین از بدهــی خــود جهــت پرداخــت، اســتفاده 
بهینــه از نیــروی انســانی و صرفــه جویــی در مصــرف کاغــذ دیگــر 

ــن طــرح اســت. ــای ای مزای

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
چهارمحــال و بختیــاری گفت: ۲۵ ســاخت گاه 
ــیدی و  ــرق خورش ــد ب ــروگاه تولی ــب نی نص
ــت. ــده اس ــایی ش ــتان شناس ــی در اس دیزل
مجیــد فرهــزاد تاکیــد کــرد:  شــرکت توزیــع نیــروی بــرق  اســتان هم اینــک 
بــرای احــداث ایــن نیروگاه هــا منتظــر حضــور و اعــام آمادگــی ســرمایه گذار 
ــازار ارز در ســال  ــه  علــت نوســانات ب اســت.وی افــزود: اجــرای ایــن طــرح ب
ــا اســتقبال ســرمایه گذاران مواجــه نشــد. ــا ب ــران شــدن نرخ ه گذشــته و گ

ــی در  ــیدی و دیزل ــای خورش ــرای نیروگاه ــرای اج ــرد: ب ــح ک ــزاد تصری فره
اســتان بــا قیمت هــا و نرخ هــای ســال گذشــته حداقــل چهــار هــزار میلیــارد 

ــود دارد. ــتان وج ــن اس ــرمایه گذاری در ای ــکان س ــال ام ری
وی یــادآور شــد: ایــن در حالــی اســت کــه از ایــن میــزان امــکان، تنهــا زمینــه 

ســرمایه گذاری ۴۰۰ میلیــارد ریــال طــرح محقــق شــده اســت.
ــال  ــرق چهارمح ــت ب ــال در صنع ــارد ری ــزار و ۵۰۰ میلی ــته یک ه ــال گذش  س

ــارد  ــرمایه گذاری ۵۲۰ میلی ــزان س ــن می ــه از ای ــده ک ــه ش ــاری هزین و بختی
ریــال مربــوط بــه طرح هــای توزیــع، ۶۰۰ میلیــارد ریــال مختــص فــوق توزیــع 
ــی و  ــش خصوص ــا بخ ــط ب ــال مرتب ــارد ری ــت ها و ۳8۰ میلی ــعه پس و توس

ــت. ــوده اس ــا ب نیروگاه ه
تــا دو مــاه آینــده چهــار هــزار میلیــارد ریــال طــرح مربــوط بــه صنعــت بــرق در 

چهارمحــال و بختیــاری افتتــاح می شــود.
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق چهارمحــال و بختیــاری ۱۰ طــرح بــا 8۵۰ میلیــارد 
ریــال نیــاز اعتبــاری بــرای جهــش تولیــد در ســال جاری پیشــنهاد کــرد کــه از 
ایــن تعــداد بــا اجــرای هشــت طــرح بــه ارزش ۴۰۰ میلیــارد ریــال موافقــت 

شــد.
ــداد  ــن تع ــه از ای ــرق دارد ک ــترک ب ــزار مش ــاری ۳8۰ ه ــال و بختی چهارمح
ــد در  ــی، ۲ درص ــش عموم ــد در بخ ــی، ۳ درص ــش خانگ ــد در بخ 8۳ درص
بخــش کشــاورزی، ۱۰ درصــد در بخــش تجــاری . 7۵ صــدم درصــد در بخــش 

صنعتــی اســت.

مصرفبرقدر
شیراز۱۰درصد
افزایشیافت

مدیـر عامـل شـرکت توزیـع نیـروی برق 

شـیراز بـا اشـاره بـه افزایـش بـی رویـه 

مصرف وسایل سرمایشـی غیر استاندارد 

در سـال های اخیـر گفـت : میزان مصرف 

انرژی در ماه خرداد در شهرسـتان شـیراز 

و محـدوده فعالیت این شـرکت با حدود 

۱۰ درصد افزایش نسـبت به سـال قبل از 

مـرز هـزار و ۱۴۰ مـگاوات گذشـت.جال 

موضـوع  یـادآوری   بـا  پیشـه  زراعـت 

از  مهاجـرت  چشـمگیر  افزایـش 

اسـتان های و شـهرهای همجوار در فصل 

گرمسـیر  شهرسـتان های  و   تابسـتان 

اسـتان فارس ، بوشهر و  استان هرمزگان 

بـه شـیراز افـزود: افزایـش محسـوس و 

حـدود ۱۰ درصدی مصرف انـرژی برق در 

محـدوده عملکرد این شـرکت هشـداری 

بـرای صرفـه جویی در مصرف برق اسـت 

.زراعـت پیشـه گفـت: علی رغـم کاهـش 

از  بسـیاری  در  بـرق  مصـرف  نسـبی 

کشـورها، متاثر از شـرایط ناشی از انتشار 

ویـروس کرونـا، امسـال بـا بـروز گرمای 

زودرس هـوا، نسـبت بـه سـال گذشـته 

شـاهد افزایـش چشـمگیر مصـرف برق 

هسـتیم لذا امسـال مدیریـت مصرف با 

هـدف تامیـن بـرق مطمئـن و پایـدار، از 

اسـت.وی  برخـوردار  باالتـری  اهمیـت 

اضافـه کـرد : بـا توجـه بـه رونـد مصـرف 

بـرق طـی یکمـاه گذشـته، وارد شـدن به 

فصـل گرمـا و لـزوم اسـتفاده از وسـایل 

افزایـش  شـاهد  امسـال   ، سرمایشـی 

میـزان مصـرف برق در مشـترکان بخش 

هـای مختلـف خواهیـم بـود و اگـر ایـن 

مصـرف مدیریـت نشـود، احتمـال بـروز 

مشـکل در تامیـن بـرق مطمئـن و پایدار 

وجود خواهد داشت.

فارس 
مدیردفترمدیریتمصرفشرکت

توزیعبرقشهرستاناصفهان:

بامدیریتمصرف
میتوانازخاموشیدر
تابستانپیشگیریکرد گزارش

2۷میلیاردریالکاالیقاچاقدردشتستانکشفشد
جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: با توقیف ۲ دستگاه کامیون ۲7 میلیارد ریال کاالی قاچاق در دشتستان کشف 

شد.سرهنگ حیدر سوسنی در جمع خبرنگاران افزود: برای حمایت از تولیدات داخلی و مقابله با پدیده شوم قاچاق کاال، مأموران 
ایستگاه بازرسی شهید صاحی شهرستان دشتستان حین کنترل وسایل نقلیه عبوری ۲ دستگاه کامیون را به ظن حمل کاالی 

قاچاق متوقف کردند.



پیامما در سال گذشته به موضوع 
اسید پاشی و تصمیم نمایندگان 

مجلس در این باره پرداخت.

سالگشت

رسانهدرآینهتصویر
شماره جدید تجارت فردا منتشر شد

خروج یک فیلم محصول ۱۳98 در ایران 
به نویســندگی و کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا 
اســت. این فیلم با تصمیم عوامل و با توجه 

بــه همه گیری ویروس کرونا ، به عنوان 
اولیــن فیلم به صورت آناین از تاریخ ۲۴ 

فروردین ۱۳99 اکران شد.

موسسه فرهنگی هنری صبا، در رویداد 

»شبهایصنایعدستی« 
به مدت چهار شب از ۲۰ تا ۲۶ خرداد به 

نمایش، فروش محصوالت و کارگاه تولید و 
خلق آثار صنایع دستی می پردازد.

ستاد ملی مقابله با کرونا با بازگشایی 
آموزشگاه های قرآنی، هنری، ادبی و 

سینمایی از ۲۴ خرداد و بازگشایی سینماها 
و سالن های هنری) برای فعالیت های نمایشی و موسیقی( از اول 

تیر ماه موافقت کرد.

من میدونم که خودکشی از گناهان 
کبیره ست، اما اینم گناه بزرگیه که انسان 

 خوشبخت نباشه...!

طعمگیالس

هنرفیلمهنر دیالوگ

کجاخبربودازحالماحبیبانرا
کهازمرضنبودآگهیطبیبانرا

گرازبنفشهوسنبلوفاطلبدارند
معینستکهسوداستعندلیبانرا

زخوانمرحمتآنهاکهمیدهندنصیب
بهتیغکینزچهرانندبینصیبانرا
اگرزخاکمحبانغباربرخیزد

مؤآخذتنکندهیچکسحبیبانرا
گذشتمحملومادرخروشونالهولیک

چهالتفاتببانگجرسنجیبانرا
گهیکهعاشقومعشوقراوصالبود
گمانمبرکهبودآگهیرقیبانرا

میانلیلیومجنوننهآنمواصلتست
کهاطالعبرآناوفتدلبیبانرا

عجبنباشداگردرادایخطبٔهعشق
مفارقتکندازتنروانخطیبانرا
غریبنبوداگریارآشناخواجو
مرادخویشمهیاکندغریبانرا

خواجوی کرمانی 

خبرـتازهیاکهنهاش

ـهیچفرقیندارد

همانزخمهایهمیشه

همانکینههایقدیمی

بشرچیست؟

مشقیاستخونین

کهآموزگارشکالغاست.

سیدعلیمیرافضلی

عکس نوشت

عکس:
الهامعباسلو

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

باستان نامهامپراتورچین
بهقبادساسانی

درژوئن52۰
باسـتان،  چیـن  تاریـخ  کرونولـوژی  طبـق 
امپراتـور وقـت چیـن در سـال ۵۲۰ میـادی 
قبـاد  بـرای  اندرزگونـه  و  مفصـل  ای  نامـه 
ساسـانی شـاه وقـت ایـران فرسـتاده بـود. 
محاسـبات تقویمـی، تاریخ انشـاء ایـن نامه 
را ۱7 ژوئـن آن سـال تعییـن کـرده اسـت. 
ایـن نامـه که متـن آن در تاریـخ چین آورده 
شـده اسـت توسـط هیاتـی بـه ریاسـت یک 
وزیـر پیشـین به تیسـفون ارسـال شـده بود 
و قبـاد ساسـانی آن را پنج مـاه بعد و زمانی 
کـه خـودرا برای سـرکوبی شـورش گُرجی ها 

آمـاده مـی کـرد دریافت داشـت.
در ایـن پیام، امپراتور چیـن از کاهش حجم 
مبـادالت تجاری دو کشـور که قبا چشـمگیر 
بـود گلـه کـرده بـود. امپراتـور قـول داده بود 
ـ اگـر قبـاد تقاضـا کنـد ـ بـه مسـاعی ایـران 

در بـازداری اقـوام آلتائیـک و هـون از رخنـه 
بـه قلمـرو ایـران )در منطقـه فـرارود( کمک 

خواهـد کرد.
بـه  خـود  تصمیـم  قبـاد  اسـت کـه  روایـت 
لشکرکشـی بـه منطقه سـاحلی دریای سـیاه 
در قفقـاز را بـا فرسـتاده امپراتـور چیـن در 
میـان گـذارده بـود. قباد ژنـرال پیـروز ِمهران 
و ژنـرال نرسـی را مامـور ایـن کار کـرده بـود 
کـه بـه درگیـری بـا روم انجامیـد و رومیـان 
پرداخـت  بـه  حاضـر  و  خوردنـد  شکسـت 
غرامـت )سـکه طا( شـدند. رومیـان محّرک 

شـورش گُرجیـان بودنـد.

دریادارمدنیکرمانی:این
مجلسجایمننیستو...
بیسـتم خرداد ۱۳۵9 و پـس از تصویب ۱8۰ 
اعتبارنامـه، نخسـتین دوره مجلـس شـورای 
اسـامی در تهـران آغـاز بـكار كـرد. پیـش از 
ریاسـت  مجلـس،  رئیسـه  هیـات  انتخـاب 

ِسـّنی آن بـا یـدهللا سـحابی بود.

     درجلسـه ۲۰ خـرداد اعتبـار نامـه هـای 
دریـادار دكتـر احمد مدنـی نماینـده منتخب 
اكبـر  علـی  و  صّباغیـان  هاشـم  كرمـان، 
معیـن فـر كـه بـا اعتـراض رو بـه رو شـده 
و  شـد  ارجـاع  تحقیـق  بـه كمیسـیون  بـود 
اعـام گردیـد كـه شـورای نگهبـان كـه بدون 
موجودیـت آن مجلـس نمـی توانـد قانـون 
خواهـد  بـكار  آغـاز  بعـد  هفتـه  وضـع كنـد 

. كرد
دلیـل همـان  بـه  دریـادار مدنـی  بعـدا      
مجلـس  ایـن  كـه  كـرد  اعـام  اعتـراض 
جـای او نیسـت و رفـت. وی در نخسـتین 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری هـم نفـر دوم 
از  پـس  کـه  مدنـی  دریـادار  بـود.  شـده 
انقـاب سـال ۱۳۵7 در سـمت هـای وزیـر 
دفـاع، فرمانـده نیـروی دریایـی و اسـتاندار 
کشـور  تـا  کـرد  بسـیار  تـاش  خوزسـتان 
بهمـن  در  ـ  7۶ سـالگی  در  نشـود،  تجزیـه 
از  وی  شـد.  فـوت  آمریـکا  در   ۱۳8۴ مـاه 

بـود. بنـام کشـور  مّلـی گرایـان 

نمایش مفهومی

"منفردایشماهستم"
این نمایش به مناسبت هفته 

جهانی محیط زیست توسط مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 
در گذر فرهنگی چهارباغ برگزار شد تا نگاه شهروندان را به تبعات 

استفاده بیش از حد از پاستیک و ...جلب کند

رویداد

وز
یر

 د
ما

م 
پیا

کتاب

پیرمرد الغر و خشـکیده بود و پشـت گردنش شـیارهای ژرف داشت. 
لکه هـای قهوه ای رنـگ سـرطان خوش خیـم پوسـت کـه از بازتـاب 
آفتـاب بر دریای گرمسـیر پدیـد می آید روی گونه هایـش بود. لکه ها 
هر دو سـوی چهره اش را تا پایین پوشـانده بود و از کشـیدن ریسمان 
ماهیهـای سـنگین بـر کف دسـتهایش خطهـای ژرف افتاده بـود. اما 
هیـچ کـدام از این خطهـا تازه نبود. مانند شـیارهای بیابـان بی ماهی 

کهـن بود. )کتـاب پیرمرد و دریـا – صفحه 98(
می دانسـت کـه فروتنی ننگی نیسـت و از همت بلند مـرد نمی کاهد. 

)کتاب پیرمـرد و دریا – صفحه ۱۰۱(
بـا هـم از جـاده بـاال رفتنـد و بـه کلبه پیرمـرد رسـیدند و از در بـاز آن 
بـه درون رفتنـد. پیرمـرد دگل را با بادبـان پیچیده بـر آن به دیوار تکیه 
داد و پسـر جعبـه و چیزهـای دیگـر را کنـارش گذاشـت. دگل تقریبًا 
بـه درازای کلبـه بـود. کلبه را از برگهـای محکم نخل شـاهانی، که به آن 
»گوانـو« می گوینـد، سـاخته بودند و در آن یک تختخـواب بود و یک 
میـز و یـک صندلـی و روی کـف خاکی اش چاله ای بـرای پخت و پز 
بـا ذغـال. روی دیوارهـای قهوه ای رنگ برگهای سـفت و برهم خوابیده 
»گوانـو« یـک قاب عکس رنگی از حضرت مسـیح و یکی از حضرت 

مریـم. )کتـاب پیرمرد و دریـا – صفحه ۱۰۴(
پیرمـرد بـا خود می گفـت که من ریسـمان را میـزان می کنم، چیزی 
کـه هسـت بخت یـاری نمی کند. اما کسـی چه می داند؟ شـاید زد و 
امـروز یـاری کـرد. هـر روز روز تـازه ای اسـت. بهتر آن اسـت که بخت 
یـاری کنـد، ولـی تـو کارت را میزان کـن. آن وقت اگر بخت یـاری کرد 

آمـاده ای. )کتـاب پیرمرد و دریـا – صفحه ۱۲۲(
هنـوز دو سـاعت دیگر مانده اسـت تا آفتـاب غروب کند، شـاید تا آن 
سـاعت ماهـی بـاال آمـد. اگـر نیامـد بـا ماه بـاال می آیـد. اگر بـاز هم 
نیامـد، شـاید بـا آفتـاب باال بیایـد. هیچ جایـی از تنم خـواب نرفته، 
زورم سـر جاسـت. اوسـت که قاب به دهن دارد. اما با این کشـش از 
آن ماهی هاسـت. البد دهنش را سـفت روی سـیم قاب بسته است. 
کاش می دیدمـش. کاش یـک بار هم شـده می دیدمـش تا بدانم با 

کـی طرفم. )کتـاب پیرمرد و دریـا – صفحه ۱۳7(
ریسـمان آهسـته و پیوسـته باال آمد و آنگاه سـطح دریای جلو قایق 
ورم کـرد و ماهـی پدیـدار شـد. ماهـی مـدت درازی بیـرون می آمد و 
آب از پهلوهایـش فرومی ریخـت. رنگـش در آفتـاب روشـن بـود و 
کلـه و گـرده اش ارغوانی سـیر بـود و نوارهای پشـتش در آفتاب پهن 
می نمـود و به رنـگ بنفـش روشـن. )کتـاب پیرمرد و دریـا – صفحه 

)۱۵۳
پیرمـرد در دل خـود گفـت ماهـی تـو داری مـرا می کشـی. امـا حـق 
هـم داری. ای بـرادر، مـن تـا به حال از تـو بزرگ تر و زیباتـر و آرام تر و 
نجیب تـر چیـزی ندیـده ام. بیـا مرا بکش. هـر که هر که را می کشـد 

بکشـد. )کتـاب پیرمرد و دریـا – صفحه ۱8۲(
آدم را بـرای شکسـت نسـاخته اند. آدم ممکنـه از بیـن بـره، ولـی 

شکسـت نمی خـوره. )کتـاب پیرمـرد و دریـا – صفحـه ۱9۵(
بـا خـود گفت نومیـدی احمقانه اسـت. از این گذشـته، به عقیده من 
گنـاه هـم هسـت. فکـر گنـاه را نکـن. حـاال بـدون گنـاه هم به انـدازه 

کافـی دردسـر داری. )کتـاب پیرمـرد و دریا – صفحـه ۱9۶(
پس از آنکه بند کارد را روی دسـته پارو وارسـی کرد گفت: »کاشـکی 
یـک تکـه سـنگ داشـتم کارده رو تیـز می کـردم. باید یک سـنگ با 
خـودم مـی آوردم.« بـا خـود گفـت کـه باید خیلـی چیزها بـا خودت 
مـی آوردی. ولـی نیـاوردی، پیرمرد. حاال وقتش نیسـت که ببینی چه 
نـداری. ببیـن با آنچـه داری چـکار می توانی بکنی. )کتـاب پیرمرد و 

دریـا – صفحه ۲۰۲(
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