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نوبت دوم

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

شـرکت سـنگ آهـن گهـر زمین سـیرجان در نظـر دارد جهت تکمیـل نیروی انسـانی مورد نیاز خود و شـرکت هـای تابعه از بیـن داوطلبان 
مـرد در مقاطـع تحصیلـی لیسـانس و باالتر از طریـق مصاحبه تخصصی بصـورت قـراردادی اقدام به جذب نیـرو نماید.

 افـراد متقاضـی مـی تواننـد برای ثبت نـام از تاریـخ 1399/03/24 لغایت 1399/04/06 به سـایت کارجویان شـرکت سـنگ آهن گهرزمین 
سـیرجان بـه آدرس اینترنتـی http://job.goharzamin.com  مراجعـه نمـوده و پـس از مطالعـه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شـرایط 

ذکر شـده نسـبت به ثبـت نام اقـدام نمایند. 

شرایط عمومی
-تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران

-تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
-دارابودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم

- عدم اشـتهار به فسـاد اخالقی، نداشـتن سـابقه محکومیت و سـو پیشـینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی 
شـده باشـد. )با تایید مراجع ذیصالح(

-عدم تعهد به اشتغال در دستگاه ها، موسسات و شرکت ها و کلیه  نهادها و ارگان ها به هر شکل ممکن
-داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی با تایید واحد طب کار شرکت سنگ آهن گهرزمین سیرجان

-عدم اعتیاد به هر گونه مواد مخدر، روانگردان و .... )با تایید مراجع ذیصالح( 
-حداکثر سن متقاضیان 40 سال باشد.

آگهی جذب نیرو

شرکت سنگ آهن گهر زمین

تعداد مورد نیازسابقه کار )سال(محل خدمتمدرک تحصیلیمقطع تحصیلیجایگاه شغلیردیف

1
کارشناسی 
ژئوتکنیک

مکانیک سنگکارشناسی ارشد 

دفتر مجتمع 
سیرجان

5

1

2
کارشناسی زمین 
شناسی ساختمانی

کارشناسی ارشد 
اکتشاف معدن ، زمین 
شناسی )کلیه گرایشها(

1

3
کارشناسی 
آبشناسی

هیدرژئولوژیکارشناسی ارشد 

3

1

کارشناسی کارشناسی نظارت4
مکانیک ) ماشین آالت 

معدنی (
6

5
کارشناسی برنامه 

ریزی
1صنایعکارشناسی ارشد 

6
کارشناسی 
دیسپچینگ

4معدن - گرایش استخراجکارشناسی ارشد 

تعداد مورد نیازمحل خدمتسابقه کار )سال(مدرک تحصیلیمقطع تحصیلیجایگاه شغلیردیف

1
کارشناس حسابرس 

داخلی
کارشناسی/ کارشناسی 

ارشد
حسابداری

دفتر مرکزی تهران3

1

کارشناس عملیات2
کارشناسی/ کارشناسی 

ارشد
1صنایع

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
صفحه 8

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

نوبت اول

مناقصه واگذاری خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی اورژانس 
115 شهری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

چرا سفر هایکو ماس 
مهم است؟

روحانی:

تحریم و کرونا نتوانست 
ما را متوقف کند
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ــان،  ــا در آلم ــلطه نازی ه ــان س ــس از پای ــال پ ۷۰ س
ــا  ــم صهیونیســتی عمدت ــان و رژی ــط آلم ــر چــه رواب اگ
ــاء  ــت ارتق ــی در جه ــاش های ــا ت ــوده و بعض ــادی ب ع
روابــط بــه عمــل آمــده امــا در طــی ایــن ســالها همــواره 
داشــته  وجــود  اختاف نظرهایــی  سیاســی  نظــر  از 

اســت.
در ایــن بیــن علیرغــم تــاش هــای صــورت گرفتــه در 
ــتی  ــم صهیونیس ــا رژی ــان ب ــط آلم ــای رواب ــت ارتق جه
نسل کشــی  آنچــه  دلیــل  بــه  ویــژه«  »روابــط  بــه 
یهودیــان در جنــگ جهانــی دوم نامیــده مــی شــود 
القــای  و  ایــن ماجــرا  از  و تفســیر صــورت گرفتــه 
سرنوشــت مشــترک دو ملــت، ولــی بــه نظــر مــی رســد 
ــت  ــه سیاس ــبت ب ــا نس ــی ه ــگاه آلمان ــگاه ن ــه هیچ ک
ــه  ــدازه منتقدان ــن ان ــا ای ــتی ت ــم صهیونیس ــای رژی ه
از  پــس  اخیرآلمــان  اســت. طــی ســالهای  نبــوده 
ایــاالت متحــده مهم تریــن شــریک اقتصــادی اســرائیل 
ــراتژیک  ــام اس ــی و اق ــا زیردریای ــت و باره ــوده اس ب
بــه ســرزمین هــای اشــغالی صــادر کــرده اســت. 
ــان  ــان آلم ــز می ــماری نی ــی پرش ــای تحقیقات پروژه ه
و رژیــم صهیونیبســتی وجــود دارد. بــا ایــن همــه، 
مناســبات دو کشــور از تنــش عــاری نبــوده اســت امــا 
ــفر  ــتانه س ــده در آس ــود آم ــای بوج ــش ه ــاید تن ش
هایکــو مــاس وزیــر خارجــه آلمــان بــه ســرزمین هــای 
اشــغالی را بایــد آغــاز فصــل جدیــدی از آینــده روابــط 

ــود. ــی نم ــن تلق ــی مابی ف
ــغالی  ــای اش ــرزمین ه ــه س ــت ب ــدو عزیم ــاس در ب م
علیرغــم رفتــار تحقیــر آمیــز طــرف اســرائیلی بــر عــزم 
خــود بــرای دیــدار بــا »گابــی اشــکنازی« همتــای 
اســرائیلی خــود در ایــن ســفر تاکیــد کــرد. ایــن ســفر، 
ــه  نخســتین ســفر یــک مقــام رســمی دولــت آلمــان ب
ــزاری  ــس از برگ ــه پ ــکیل کابین ــس از تش ــرائیل پ اس
ســه دوره انتخابــات در ایــن رژیــم محســوب مــی 

شــود.
طرفیــن  میــان  بحــث  مــورد  موضــوع  دشــوارترین 
ــری رود  ــه باخت مســئله الحــاق بخشــی از مناطــق کران
ــه  ــوم ب ــرح موس ــه در ط ــت ک ــرائیل اس ــه اس اردن ب
ــی  ــی اساس ــز نقش ــپ، نی ــد ترام ــرن دونال ــه ق معامل
ــم  ــرا رژی ــا ظاه ــی ه ــش بین ــق پی ــازی می کند.طب ب
صهیونیســتی در روزهــای نخســت مــاه آینــده میــادی 
در راســتای اجرایــی ســازی ایــن طــرح گامهــای عملــی 
برخواهــد داشــت و ایــن زمانــی اســت کــه آلمــان 
ریاســت ادواری شــورای اتحادیــه اروپــا و همچیــن 
شــورای امنیــت ســازمان ملــل را بــر عهــده می گیــرد از 
ــر شــوند  ــن رو انتظــار مــی رود کــه آلمــان هــا ناگزی ای

انس طا         1.۷22.21۰

مثقال طا     31.89۰.25۰

گرم طای 18  ۷.36۰.192

گرم طای 24   9.813.2۰۰

بهار آزادی      ۷2.۰۰۰.۰۰۰

امامی          ۷4.33۰.۰۰۰

نیم       3۷.5۰۰.۰۰۰

ربع         2۰.4۰۰.۰۰۰

گرمی       1۰.9۰۰.۰۰۰

دالر             169.39۰

یورو         186.2۰۰

درهم          42.359

لیر ترکیه           25.423

دالر استرالیا      1۰2.848

خسارت ۶۰ میلیارد تومانی 
کرونا به موزه ها

درحالی که بیش از دو هفته از بازگشایی موزه ها بعد از 
شیوع ویروس کرونا می گذرد به گفته مدیرکل موزه ها و 

اموال منقول فرهنگی و تاریخی، حدود ۲۰ درصد 
بازدیدکنندگان به موزه ها بازگشته اند

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
23  تا  33دنبال کنید

کرونااوجمیگیرد؟
از هفته قبل با تصمیم وزارت بهداشت آمار روزانه مبتالیان به کووید19 در استان ها منتشر نمی شود. 

عدم انتشار آمار چه کمکی به کنترل همه گیری می کند؟

سـازمان  تاالب هـای  و  دریایـی  زیسـت  محیـط   معـاون   
حفاظـت محیـط  زیسـت گفـت: بارندگی هـای اخیـر موجب 
از تاالب هـای کشـور شـده  پـر آب شـدن بخـش زیـادی 
اجـرای  بـه  منـوط  ایـن شـرایط  اسـت کـه حفـظ کـردن 
اسـت. تاالب هـا  حقابـه  تامیـن  در  نیـرو  وزارت   تعهـد 
احمـد رضـا الهیجـان زاده افـزود: تـا پیـش از سـال آبی ۹۷ 
- ۹۶ در مـدت ۱۷ تـا ۱۸ سـال خشکسـالی طوالنـی مـدت 
را در کشـور تجربـه کردیـم کـه بخشـی از آن به تغییـر اقلیم 
و بخشـی بـه سـوء مدیریـت منابـع آب بـر می گـردد کـه 
باعـث شـده ۷۰ درصـد وسـعت تاالب های کشـور خشـک و 
عرصه هـای زیـادی از آن ها بـه منابع گرد و غبار تبدیل شـود.
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خروج خانه گلستانه 
از فهرست میراث 

ملی کذب است
مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها، 

بافت ها و محوطه های تاریخی با اشاره 
به پیگیری هایی که درخصوص خروج 

خانه گلستانه از فهرست میراث ملی 
انجام شده  است، گفت: این ملک 
از فهرست میراث ملی خارج نشده 

و چنین رایی از سوی دیوان عدالت 
اداری ثبت نشده است.

پیگیری ادعای شکار 
پلنگ در اشکور

 رئیس اداره محیط زیست رامسر گفت 
که جست وجوی محیط بانان و دهیاران 

برای کشف الشه پلنگی که ادعا شده 
توسط شکارچیان کشته شده ، ادامه 
دارد و تاکنون مدرکی دال بر صحت 

این ادعا پیدا نشده است.

رنا
 ای

س:
عک

ی 
هر

ش
هم

س: 
عک

یادداشت  مهمان
عابد اکبری

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1751

شنبه 24 خرداد 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

در واقع ۱۱ میلیارد متر 
مکعب حداقل آب مورد 
نیاز تاالب ها است و باید 
وزارت نیرو هر سال این 
میزان را در محاسبات خود 
کنار بگذارد

حفظ تاالب های 
پرآب منوط به اجرای 
تعهد وزارت نیرو
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در ایــن بحــث و جــدل، نقــش میانجــی را 
ــخی  ــن پاس ــه در یافت ــد، از جمل ــا کنن ایف
اتحادیــه  آیــا  کــه  پرســش  ایــن  بــر 
اروپــا در صورتــی کــه اســرائیل دســت 
ــد،  ــری بزن ــه باخت ــی کران ــاق ارض ــه الح ب
ایــن کشــور وضــع  تحریم هایــی علیــه 

ــه. ــا ن ــرد ی ــد ک خواه
وزیــران خارجــه کشــورهای عضــو اتحادیــه 
اروپــا در نشســت اخیــر خــود نظــرات 
ــتندو  ــاره داش ــن ب ــی در ای ــا متفاوت بعض
ایــن موضــوع کار را بــرای هایکــو مــاس و 
ــد.  دولــت آلمــان بســیار دشــوار مــی نمای
آلمــان و اتحادیــه اروپــا طــی ایــن ســالها 
ــق  ــرائیلی در مناط ــهرک های اس ــاد ش ایج
بین الملــل  حقــوق  ناقــض  را  اشــغالی 
ســر  بــر  مانعــی  را  آن  و  می دانســتند 

راه برقــراری صلحــی پایــدار در منطقــه 
ــه نظــر مــی رســد  ــد امــا ب تلقــی می کردن
کــه اقدامــات جــاه طلبانــه صهیونســت 
ــرن کار را  ــه ق ــرح معامل ــب ط ــا در قال ه
ــر  ــوار ت ــیار دش ــی بس ــرف اروپای ــرای ط ب
ــا  از قبــل نماید.پیــش بینــی مــی شــود ت
ــن  ــل بی ــو ســطح تقاب ــان دوره نتانیاه پای
اروپــا  اتحادیــه  و  صهیونیســتی  رژیــم 
رونــدی افزایشــی داشــته باشــد. نــگاه 
هــای اروپــا گرایانــه ی بنــی گانتــس نیــز 
تــا زمانــی کــه وی فــرد دوم در کابینــه 
رژیــم صهیونیســتی تلقــی شــود بــا اقــدام 
عملــی در جهــت بهبــود روابــط همــراه 
ــی رود  ــار م ــاکان انتظ ــود و کم ــد ب نخواه
ســطح تنــش هــا بیــن دو طــرف بیشــتر 

شــود.
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کرونا اوج می گیرد؟
از هفته قبل با تصمیم وزارت بهداشت آمار روزانه مبتالیان به کووید19 در استان ها منتشر 

نمی شود. عدم انتشار آمار چه کمکی به کنترل همه گیری می کند؟

تعــداد روزانــه مــوارد جدیــد تشــخیص 
ــه  ــد 19 رو ب ــاری کووی ــده بیم داده ش
افزایــش گذاشــته در حــدی کــه تعــداد 
ــر  ــای اخی ــده روزه ــزارش ش ــوارد گ م
نیــز  را  فروردین مــاه  رکــورد  حتــی 

ــت. ــته اس شکس
متخصــص  یونســیان،  مســعود 
اپیدمیولــوژی و اســتاد دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تهــران معتقــد اســت گروهــی 
اپیدمــی  دوبــاره  بازگشــت  نگــران 
در کشــور هســتند و اعتقــاد دارنــد 
شــهرهایی  و  اســتان ها  در  بیمــاری 
کــه قبــا شــاهد اوج بــروز بیمــاری در 
ــرل  ــه کنت ــدا ب ــم و بع آن مناطــق بودی
ــم،  ــه بودی ــا دســت یافت نســبی در آنه
ــا شــدت بیشــتری برگشــته  مجــددا ب
در حالــی کــه گروهــی دیگــر معتقدنــد 
سیســتم  توانایــی  و  حساســیت 
بهداشــتی درمانــی کشــور در شناســایی 
مــوارد جدیــد افزایــش پیــدا کــرده 

ــت. اس
فرضیــه دیگــر در ایــن خصــوص آن 
اســتان ها و  بیمــاری در  اســت کــه 
مناطقــی از کشــور کــه قبــا شــاهد 
اخیــرا  بودیــم،  آن  پراکنــده  مــوارد 
فعــال شــده و لــذا افزایــش مــوارد 
محــدود  مناطــق  ایــن  بــه  صرفــا 

. د می شــو
ــود  ــرح می ش ــه مط ــری ک ــوال دیگ س
ــد  ــوارد جدی ــداد م ــه تع ــن اســت ک ای
بیمــاری افزایــش پیــدا کــرده، ولــی بــا 

گذشــت چنــد هفتــه از ایــن موضــوع، 
ماحظــه  قابــل  افزایــش  شــاهد 
جدیــد  هــای  مــرگ  تعــداد  در  ای 
ــا واقعــًا کشــندگی  ــه نیســتیم، آی روزان
یــا  پیــدا کــرده  ویــروس کاهــش 
احیانــا بیمــاری خفیــف تــر شــده 

ــت؟ اس
ــک  ــوق و تفکی ــواالت ف ــه س ــخ ب پاس
ــرات  ــل در تغیی ســهم هــر کــدام از عل
آمــار بیمــاری، اهمیــت بســزایی بــرای 
مدیــران و سیاســتگذاران بهداشــتی 
ــات  ــاب اطاع ــی در غی کشــور دارد، ول
دقیــق از آمــار و رونــد بیمــاری بــه 
تفکیــک زمــان و مــکان، ارائــه تحلیــل 
ــر  ــکان پذی ــده ام ــن پدی ــق از ای دقی

ــت. نیس
از طــرف دیگــر، آنچــه مــردم بایــد بــه 
ــن  آن توجــه جــدی داشــته باشــند ای
نکتــه اســت کــه هنــوز هیــچ چیــز 
تمــام نشــده و کنتــرل نســبی بیمــاری 
ــاهد  ــته ش ــای گذش ــه ه ــه در هفت ک
رفتــار  از  ناشــی  عمدتــا  بودیــم  آن 
ــوده کــه در  ــان ب مناســب بهداشــتی آن
صــورت ســهل انــگاری و کاهــش ایــن 
ــه  ــا تصــور اینک رفتارهــای بهداشــتی ی
زمــان بازگشــت بــه شــرایط عــادی 
فــرا رســیده، شــاهد ابتــای تعــداد 
ــوت  ــان و ف ــردم عزیزم ــتری از م بیش
آنهــا  از  ای  ماحظــه  قابــل  بخــش 

ــود. ــم ب خواهی
ــل  ــه تحلی ــه ارائ ــن ب ــل از پرداخت قب
خــودم از موضوعــات فــوق، دوســت 
دارم توجــه شــما را بــه ایــن نکتــه 

جلــب کنــم کــه اصــوالً در کشــوری 
بــا انــدازه ایــران و بــا ایــن تنــوع 
جغرافیایــی، فرهنگــی و آب و هوایــی، 
شــاید ارائــه یــک گــزارش واحــد بــرای 
کل کشــور کار درســتی نباشــد و در 
ــرای هــر منطقــه  عــوض بهتــر باشــد ب
مثــاً هــر اســتان یــا هــر منطقــه 
گــزارش  یــک  جغرافیایــی،  وســیع 

داشــته باشــیم.
ــی  ــاب دسترس ــال، در غی ــن ح در عی
اینجانــب و همکارانــم در کشــور بــه 
اطاعــات و داده هــای  مــورد نیــاز، 
ــی  ــه م ــی ک ــا جای ــم ت ــی کن ســعی م
ــل  ــوان تحلی ــه عن ــواردی را ب ــم م توان
ــه  ــوال ن ــم. اص ــام کن ــوق اع ــع ف وقای
تنهــا در ایــران، بلکــه در بســیاری از 
دیگــر کشــورها، توانایــی شناســایی 
بیمــاری بــه تدریــج افزایــش پیــدا 
ــی  ــی دسترس ــدای اپیدم ــرد، در ابت ک
ــخیص  ــای تش ــت ه ــه کی ــبی ب مناس
ــاری وجــود نداشــته و آزمایشــگاه  بیم
ــی  ــان خیل ــم تعدادش ــال ه ــای فع ه

ــت. ــوده اس ــاد نب زی
اول  هــای  هفتــه  طــی  نتیجــه،  در 
آغــاز اپیدمــی در کشــور، اقدامــات 
شــدیدتر  مــوارد  بــرای  تشــخیصی 
)اصطاحــًا مــواردی کــه منجــر بــه 
بســتری مــی شــدند( را کنــار گذاشــته 
بــرای  اینکــه  توانایــی  و  بودیــم 
بســیاری از مــوارد ســرپایی نیــز تســت 
مولکولــی )یــا همــان پــی ســی آر کــه 
ــاری  ــخیص بیم ــتاندارد تش ــت اس تس
دهیــم،  انجــام  اســت(  کوویــد-19 

ــم. ــته ای نداش
در آن شــرایط، امــکان اینکــه از همــه 
ــرادی  ــام اف ــور تم ــان و همینط مبتای
کــه بــا ایــن بیمــاران در تمــاس بــوده 
انــد تســت بگیریــم، نداشــتیم. لذا در 
آن دوران، بناچــار آمــار مــوارد گــزارش 
شــده، نــه تنهــا در ایــران، کــه در 
ــا  ــاال ب ــورها، احتم ــایر کش ــب س اغل
ــه  ــل ماحظ ــی قاب ــزارش ده ــم گ ک
مــوارد  تعــداد  و  بــوده  همــراه  ای 
واقعــی بیمــاری چندیــن برابــر تعــداد 
مــواردی بــوده کــه مــا قــادر بــه 

ــم. ــوده ای ــا ب ــف آنه کش
راســتا  هــم  و  زمــان  بــا گذشــت 
بــا پیشــرفت علمــی و فنــاوری در 

ــت در  ــد کی ــی تولی ــم توانای کشــور، ه
کشــور فراهــم شــده و هــم آزمایشــگاه 
هــای بیشــتری مجهــز شــدند و در 
نتیجــه در حــال حاضــر مــا عــاوه بــر 
بیمارانــی کــه بســتری مــی شــوند، 
از مــواردی کــه بــه شــکل ســرپایی 
از  همینطــور  و  می کننــد  مراجعــه 
اطرافیــان و افــرادی کــه در تمــاس بــا 
ــه  ــش ب ــد هــم آزمای ــوده ان ــاران ب بیم
ــدا  ــه از ابت ــم، کاری ک ــی آوری ــل م عم
ســازمان جهانــی بهداشــت توصیــه بــه 

ــت. ــوده اس ــرده ب ــام آن ک انج
ــت  ــن اس ــم ممک ــوز ه ــه هن ــر چ اگ
همــه مــواردی کــه آلــوده بــه ویــروس 
بــه  نتوانیــم  را  شــوند  مــی  کرونــا 
ــم، نســبت  ــل شناســایی کنی طــور کام
بیمــار  افــراد  از  بیشــتری  خیلــی 
شناســایی  بــا گذشــته  مقایســه  در 
ــن  ــی از مهمتری ــذا، یک ــوند. ل ــی ش م
دالیــل افزایــش اخیــر در تعــداد مــوارد 
گــزارش شــده روزانــه جدیــد بیمــاری، 
سیســتم  حساســیت  افزایــش 
بهداشــتی درمانــی کشــور در شناســایی 

ــت. ــاری اس ــوارد بیم م
مــوارد  گــزارش  حــال،  عیــن  در 
ــاری در اســتان هــای  بیشــتری از بیم
ــد  ــر، موی ــای اخی ــی روزه ــی ط جنوب
ــدی  ــای جدی ــون ه ــدن کان ــال ش فع
گذشــته  در  اســت کــه  بیمــاری  از 

فعالیــت باالیــی نداشــته انــد.
در مــورد تعــداد مــرگ روزانــه طــی 
هفتــه اخیــر در مقایســه بــا هفتــه 
پیشــتر، گرچــه بــا اطمینــان نمــی 
محسوســی  افزایــش  گفــت  شــود 
ــت  ــز اهمی ــه حائ ــی دو نکت داشــته ول
ــگ  ــل آهن ــه حداق ــی اینک ــت: یک اس
ــد  ــوارد جدی ــداد م ــه تع ــش روزان کاه
ــده،  ــد ش ــح کن ــور واض ــه ط ــرگ ب م

ــا  ــش م ــا 3۰ روز پی ــه ت ــه طــوری ک ب
ــوارد  ــداد م ــش تع ــاهد کاه ــه ش روزان
مــرگ بودیــم و از حــدود 15۰ مــورد 
روزانــه نیمــه فروردیــن بــه زیــر 5۰ 
مــورد در نیمــه اردیبهشــت مــاه رســیده 
تنهــا  نــه  آن  از  بعــد  ولــی  بودیــم 
نبودیــم،  بیشــتری  شــاهد کاهــش 
بلکــه طــی هفتــه اخیــر همــواره تعــداد 
ــورد  ــاالی 5۰ م ــد ب ــرگ جدی ــوارد م م
ــوده اســت. نکتــه دوم اینکــه، حتــی  ب
ــرگ  ــوارد م ــه م ــداد روزان ــش تع کاه
ــوده و از  ــده آل نب ــم ای ــر ه ــه 5۰ نف ب
دســت دادن روزی 5۰ نفــر، بــه معنــی 
عــزادار شــدن ده هــا هــزار نفــر در هــر 
مــاه اســت کــه بایــد ایــن تعــداد هــم 

ــد. ــدا کن ــش پی کاه
در ایــن شــرایط، حتــی رســانه هــا 
ــود را  ــیت خ ــج حساس ــه تدری ــز ب نی
بــه اعــداد و ارقــام از دســت داده انــد، 
ــرگ 5۰  ــادی، م ــرایط ع ــه در ش اگرچ
ــک  ــوان ی ــه عن ــک روز ب ــی ی ــر ط نف
ــی  ــا م ــانه ه ــه رس ــر هم ــه تیت فاجع
کاهــش  از  حاضــر  حــال  در  شــد، 
تعــداد مــوارد بــه ســمت دو رقمــی 
ــن  ــه ممک ــرگ روزان ــداد م ــدن تع ش
ــد. اســت احســاس رضایــت هــم بکنن
هــای  داده  چنانچــه  اینکــه  نهایــت 
ایــن بیمــاری بــه تفکیــک روز و مــکان 
بهداشــتی کشــور،  محققیــن  بــرای 
ــا  ــتان ه ــطح اس ــوص در س ــه خص ب
ــن  ــه در ای ــی ک ــم باشــد، محققان فراه
ــد  ــی توانن ــد، م ــت دارن ــه فعالی زمین
ــه  ــاع ارائ ــری از اوض ــق ت ــل دقی تحلی
دهنــد و مطالــب پیــش گفــت نیــز بــر 
ــطح  ــی )در س ــی کل ــاس داده های اس
ــط  ــه توس ــه روزان ــت ک ــوری( اس کش
ــایت  ــزارش و در س ــت گ وزارت بهداش
ســازمان جهانــی بهداشــت بــه صــورت 

ــود. ــی ش ــر م ــی منتش تجمیع

ــه  ــی کــه مــی خواهــم ب ــب انتهای مطل
ــری  ــه بازنگ ــوط ب ــم مرب ــاره کن آن اش
ــتفاده از ماســک توســط  ــای اس راهنم
اســت.  بهداشــت  جهانــی  ســازمان 
بهداشــت  جهانــی  ســازمان  اخیــرًا 
راهنمــای اســتفاده از ماســک را بــه روز 
رســانی کــرده و در آن عــاوه بــر تکــرار 
توصیــه بــه اســتفاده از ماســک توســط 
ــد- 19 و  ــاری کووی ــه بیم ــان ب مبتای
ــد،  ــروکار دارن ــا س ــا آنه ــه ب ــرادی ک اف
ــان  ــالمندان، مبتای ــرای س ــرف ب مص
بــه بیمــاری هــای مزمــن قلبــی ریــوی 
و نیــز ســایر افــراد ســالم نیــز در 
شــرایطی را کــه امــکان فاصلــه گــذاری 
فیزیکــی مقــدور نباشــد، توصیــه کــرده 

اســت.
مــورد  نکتــه  چنــد  حــال  عیــن  در 
تاکیــد قــرار گرفتــه اســت. اول اینکــه 
ــوان  ــه هیــچ عن اســتفاده از ماســک ب
جایگزیــن اقدامــات اصلی پیشــگیرانه 
ــی شســتن  ــاری )یعن ــه بیم ــا ب از ابت
گــذاری  فاصلــه  رعایــت  دســت، 
فیزیکــی و رعایــت بهداشــت تنفســی( 

ــود. ــی ش نم
دوم اینکــه توصیــه بــه اســتفاده از 
ماســک توســط افــراد ســالم، تنهــا 
کــه  شــده  شــرایطی  بــه  محــدود 
فیزیکــی  گــذاری  فاصلــه  رعایــت 
مقــدور نباشــد و در نهایــت، اســتفاده از 
ماســک توســط افــراد عــادی و ســالم 
جامعــه، بیشــتر ماهیــت پیشــگیری از 
انتشــار ویــروس دارد تــا پیشــگیری از 
ابتــا، بــه عبــارت دیگــر، افــراد عــادی 
ــه ممکــن اســت  ــه ظاهــر ســالمی ک ب
ــاع  ــان اط ــی خودش ــند ول ــوده باش آل
نداشــته باشــند بــا اســتفاده از ماســک 
جلــوی انتشــار ویــروس و ســرایت 
ــه اینکــه  ــد، ن ــه دیگــران را مــی گیرن ب
ــا ــت کنند.|ایرن ــود محافظ ــط از خ فق

ته
نک

از 72 سـاعت قبـل وزارت بهداشـت تصمیـم گرفت تا آمار 
تفکیکـی مبتالیـان روزانـه در اسـتان ها اعالم نشـود. این 
سیاسـت دقیقا بـا تغییر سـخنگوی وزارت بهداشـت گرفته 
اسـتان ها  پزشـکی  علـوم  دانشـگاههای  کار  در دسـتور  و 
قـرار گرفـت. منتقدیـن انتشـار آمـار معتقـد هسـتند کـه 
ایـن موضـوع باعـث بـروز اضطـراب در مـردم می شـود. 
اعـالم  می گوینـد  آمـار  انتشـار  موافقـان  دیگـر  سـوی  از 
روزانـه وضعیـت مبتالیـان شهرسـتان ها باعـث می شـود 
شـرایط کرونایـی بـرای مـردم مناطـق درگیر عادی نشـده 
و موجـب رعایـت مـوارد پیشـگیری شـود. بـا ایـن وجود 
ظاهـرا قـرار نیسـت دیگـر آمـار اسـتانی اعـالم شـود و به 
گفتـن وضعیـت کلـی شهرسـتان ها مبنـی بر سـفید و زرد 
و قرمـز بسـنده می شـود.چنانچه داده هـای ایـن بیماری 
بـه تفکیـک روز و مـکان بـرای محققین بهداشـتی کشـور، 
بـه خصوص در سـطح اسـتان ها فراهـم باشـد، محققانی 
کـه در ایـن زمینـه فعالیـت دارنـد، مـی تواننـد تحلیـل 

دقیـق تـری از اوضـاع ارائـه دهند .

گفتگو

یکی از دالیل افزایش تعداد موارد گزارش شده روزانه، افزایش شناسایی موارد بیماری است.

 پیام
سیاست

دستور وزیر نفت برای بررسی علت خودکشی یکی از کارکنان در میدان یادآوران
 وزیر نفت به مشاور خود ماموریت داد تا برای شناخت علت واقعی خودکشی یکی از کارکنان حراستی شاغل در یکی از 
پیمانکاران دست دوم در منطقه یادآوران اقدام کند.

سنا
 ای

س:
عک

رئیــس کل بانــک مرکــزی در یادداشــتی 
بدهــی  امهــال  در  دربــاره مســاعدت 
ــر  ــرد: نظ ــد ک ــدی تاکی ــای تولی واحده
قوه قضاییــه دربــاره وصــول مطالبــات 
بانک هــا مــورد حمایــت بانــک مرکــزی 
اســت امــا ایــن مســئله نبایــد منجــر بــه 
ــدی  ــد تولی ــک واح ــی ی ــی حت تعطیل
شــود.عبدالناصر همتــی روز)جمعــه( در 
یادداشــتی اینســتاگرامی دربــاره وصــول 
مطالبــات بانک هــا تاکیــد کــرد: آخریــن 

تصمیــم مــا مســاعدت در امهــال بدهــی 
ــًا  ــا دریافــت صرف ــدی ب واحدهــای تولی
۷.5 درصــد طلــب و امهــال 5 ســاله  آن 
ــول و  ــورای پ ــب ش ــه تصوی ــه ب ــود ک ب
ــم  ــا می خواه ــید و از بانک ه ــار رس اعتب
ــد. ــه جــد اجــرا کنن دســتورالعمل ها را ب
رئیــس کل بانــک مرکــزی نوشــت: نظــر 
ــاره  ــه درب ــوه قضایی ــرم ق ریاســت محت
ــات بانک هــا مــورد  نحــوه وصــول مطالب
تاکیــد و حمایــت بانــک مرکــزی اســت. 

اصــل پیگیــری بــه موقــع مطالبــات 
بانک هــا امــر ضــروری اســت امــا ایــن 
امــر بــه هیــچ وجــه نبایســتی منجــر بــه 
ــدی  ــد تولی ــک واح ــی ی ــی حت تعطیل
شــود. محاســبه بدهــی آنها نیز بایســتی 
بــر مبنــای ضوابــط اعــام شــده از ســوی 
ــد  ــی تاکی ــد. همت ــزی باش ــک مرک بان
کــرد: بانــک مرکــزی بیشــترین تاکیــد 
ــای  ــت از بنگاه ه ــات را در حمای و اقدام
تولیــدی و درجهــت تحقــق شــعار رونــق 
ــاش  ــام داده و ت ــد انج ــش تولی و جه
ــی  ــیب شناس ــا آس ــه ب ــت ک ــرده اس ک
دقیــق موضــوع بعضــی از مقــررات را 
کــه در ایــن رابطــه اثرگــذاری داشــته اند، 

تدویــن یــا اصــاح کنــد.

بانک ها نباید باعث تعطیلی 
واحدهای تولیدی شوند

تحریم و کرونا نتوانست ما را 
متوقف کند

رئیس جمهــور بــا اشــاره افزایــش دو برابــری تولیــد فــوالد و افزایــش تولیــد 
محصــوالت خانگــی، گفــت: تحریــم و کرونــا نتوانســت مــا را متوقــف کنــد.

بــه گــزارش ایســنا، حجــت االســام و المســلمین حســن روحانــی در مراســم 
ــان،  ــوی و اصفه ــان رض ــتان های خراس ــی در اس ــای صنعت ــاح طرح ه افتت
اظهــار کــرد: امســال بایــد ســال پــرکار و پــر شــتابی بــرای همــه ما و مســئوالن 
باشــد زیــرا امســال، ســال جهــش تولیــد اســت و بایــد همــه تــوان خــود را به 
کار گیریــم و بــه گونــه ای حرکــت کنیــم کــه ســال پــر افتخــاری بــرای ملــت 

مــا باشــد.
وی ادامــه داد: در دولــت یازدهــم و دوازدهــم، تولیــد فــوالد بــه دو برابــر تولیــد 
در تاریــخ ایــران رســیده اســت و مــا در حــال نزدیــک شــدن بــه رتبــه هشــتم 
ــان و  ــرمایه گذاران، کارآفرین ــه س ــی هم ــن یعن ــتیم. ای ــوالد هس ــد ف در تولی

مهندســین مــا شــبانه روز در حــال فعالیــت هســتند.
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه زنجیــره فــوالد یعنــی مــواد معدنــی، 
کنســتانتره، گوندولــه، آهــن اســفنجی و شــمش فــوالد منظــم و کامــل شــده 
ــده و  ــل ش ــم تکمی ــدی ه ــره بع ــه زنجی ــم ک ــد کاری کنی ــت: بای اســت، گف

ــیم. ــی برس ــول نهای ــه محص ــریع تر ب س

سالمتاقتصاد

۲۳۶۹ ابتال و ۷۵ فوتی جدید کروناآمادگی برای فعال سازی ۴ هزار معدن راکد
ــه  ــدوق بیمـ ــل صنـ  مدیرعامـ
ســـرمایه  گـــذاری فعالیت هـــای 
معدنـــی گفـــت: براســـاس 
اکنـــون  رســـمی  آمارهـــای 
حـــدود چهـــار هـــزار معـــدن راکـــد در ســـطح کشـــور وجـــود 
دارد کـــه ایـــن صنـــدوق بـــرای تحـــت پوشـــش قـــرار 
دادن و فعال ســـازی آنهـــا اســـتقبال مـــی کند.»فریـــد 
ــادی  ــگار اقتصـ ــا خبرنـ ــو بـ ــت و گـ ــی« در گفـ دهقانـ
ـــازار  ـــه ب ـــرد ب ـــدوق رویک ـــن صن ـــزود: امســـال ای ـــا اف ایرن
ـــد  ـــش خواه ـــهام را افزای ـــبد س ـــم دارد و س ـــرمایه ه س
داد و در عیـــن حـــال ایـــن را هـــم بایـــد اضافـــه کـــرد 
ـــعه  ـــازمان توس ـــه س ـــدوق ب ـــهم صن ـــد س ـــه 1۰۰ درص ک

ـــدرو(  ـــران )ایمی ـــی ای ـــع معدن ـــادن وصنای ونوســـازی مع
بـــه عنـــوان یـــک تشـــکیات حاکمیتـــی اختصـــاص 
دارد.  وی اضافـــه کـــرد: بـــر اســـاس برنامه ریـــزی تـــا 
ـــه  ـــدوق ب ـــرمایه صن ـــزان س ـــال می ـــت امس ـــه نخس نیم
ـــپس  ـــود و س ـــت می ش ـــان ثب ـــارد توم ـــزان 5۰۰ میلی می
ـــه  ـــان در برنام ـــارد توم ـــزار میلی ـــم ه ـــه رق ـــش آن ب افزای
ـــرمایه گذاری  ـــه س ـــدوق بیم ـــل صن ـــرار دارد.  مدیرعام ق
فعالیت هـــای معدنـــی گفـــت: براســـاس آمارهـــای 
رســـمی اکنـــون حـــدود چهـــار هـــزار معـــدن راکـــد در 
ســـطح کشـــور وجـــود دارد کـــه ایـــن صنـــدوق بـــرای 
تحـــت پوشـــش قـــرار دادن و فعال ســـازی آنهـــا 

اســـتقبال مـــی کنـــد.

ــت  ــخنگوی وزارت بهداشـ سـ
از شناســـایی 2369 مـــورد 
جدیـــد کوویـــد19 در کشـــور 
ــته  ــاعت گذشـ ــی 24 سـ طـ
خبـــر داد. دکتـــر الری گفـــت: تـــا روز23 خـــرداد 
ـــخیصی،  ـــی تش ـــای قطع ـــاس معیاره ـــر اس 1399 و ب
دو هـــزار و 369 بیمـــار جدیـــد مبتـــا بـــه کوویـــد19 
ـــتری  ـــورد بس ـــه 68۷ م ـــد ک ـــایی ش ـــور شناس در کش

شـــدند.
وی افـــزود: مجمـــوع بیمـــاران کوویـــد19 در کشـــور 

بـــه 182 هـــزار و 545 نفـــر رســـید.
 24 طـــول  در  متاســـفانه  همچنیـــن گفـــت:  وی 

ســـاعت گذشـــته، ۷5 بیمـــار کوویـــد19 جـــان خـــود 
ـــن  ـــگان ای ـــان باخت ـــوع ج ـــد و مجم ـــت دادن را از دس

بیمـــاری بـــه 8 هـــزار و 659 نفـــر رســـید.
بـــه گفتـــه ســـخنگوی وزارت بهداشـــت، خوشـــبختانه 
ـــود  ـــاران، بهب ـــر از بیم ـــزار و 649 نف ـــون 144 ه ـــا کن ت
یافتـــه و یـــا از بیمارســـتانها ترخیـــص شـــده انـــد. 
وی همچنیـــن گفـــت: 2۷39 نفـــر از بیمـــاران مبتـــا 
ــاری  ــن بیمـ ــدید ایـ ــت شـ ــد19 در وضعیـ ــه کوویـ بـ
ــا  ــه داد: تـ ــد.الری ادامـ ــرار دارنـ تحـــت مراقبـــت قـ
کنـــون یـــک میلیـــون و 196 هـــزار و 94۷ آزمایـــش 
ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــور انج ـــد19 در کش ـــخیص کووی تش

هر
 م

س:
عک

یـک عضـو هیـأت رئیسـه مجلـس گفـت کـه تعـدادی از 
تابسـتانی  تعطیـات  کاهـش  بـرای  طرحـی  نماینـدگان 

کرده انـد. تهیـه  مجلـس 
ایسـنا  بـا  گفت وگـو  در  سـلیمی  علیرضـا  حجت االسـام 
اظهـار کـرد: تعـدادی از نماینـدگان طرحـی را تهیـه کردنـد 
تـا تعطیـات تابسـتانی یـک ماهـه مجلـس بـه دو هفتـه 
کاهـش یابـد.وی افـزود: طراحـان می خواهنـد تعطیـات 
تابسـتانی بـه جـای آنکـه یـک مـاه باشـد دو هفتـه و هـر 
کـدام یـک هفتـه جداگانـه در طول تابسـتان پخش شـود. 
تاکنـون 68 نماینـده ایـن طـرح را امضـا کـرده کـه احتمـاال 

تعـداد امضاهـا اضافـه هـم خواهـد شـد.

کشـورمان امسـال - 1399 - عملیـات احـداث نیروگاه ملی 
رادر یکـی از نیروگاه هاآغـاز می کنـد.

به گـزارش روز جمعـه پایـگاه اطاع رسـانی وزارت نیرو، طرح 
نیـروگاه ملـی بـا واحدهای پیشـرفته سـاخت داخل منطبق 
بـا شـرایط اقلیمی نقاط مختلف کشـور و با اهـداف افزایش 
تـوان و راندمـان، انطباق با شـرایط زیسـت محیطی و کاهش 
مصـرف آب، کنتـرل آالینده هـا، کاهش هزینه هـای احداث و 
بهبـود بازه هـای تعمیـرات، در مطالعات و بررسـی های علمی 
 HAS –( و کارشناسـی ابتـکاری ماننـد طـرح اچ. ای. اس

Hight Ambient Solution( تهیه شـده اسـت.
نخسـتین نمونه این طرح نیز با اسـتفاده از واحد پیشـرفته 
سـاخت داخل MGT ۷5 خواهد بود که قرار اسـت در سـال 

99 اجـرای آن در یکی از نیروگاه های کشـور آغاز شـود.
معـاون بـرق و انـرژی وزیـر نیـرو مهـر سـال گذشـته گفتـه 
بـود طـرح احـداث نیروگاه ملی با اسـتفاده از همـه امکانات 

داخلـی تـا پایـان امسـال ارائه می شـود.
بـه گفتـه »همایـون حائـری«، در ایـن طرح همـه تجهیزات 
نیروگاهـی بـا اسـتفاده از تـوان متخصصـان داخلـی و بدون 

نیـاز بـه تجهیـزات خارجی سـاخته خواهد شـد.

ــه و  ــازمان برنام ــس س ــوری و ریی ــس جمه ــاون ریی مع
بودجــه گفــت: امســال براســاس نامگــذاری کــه از ســوی 
ــده  ــد ش ــش تولی ــوان جه ــه عن ــری ب ــم رهب ــام معظ مق
اســت، بــرای هــر اســتان یــک برنامــه ویــژه جهــش تولیــد 

را دنبــال می کنیــم.
محمدباقــر نوبخــت روز پنجشــنبه در آییــن افتتــاح همزمان 
5 هــزار واحــد مســکن روســتایی اســتان خراســان جنوبــی 
ــتای  ــه در روس ــیل ک ــده از س ــارت دی ــد خس و 248 واح
»بنــدان« شهرســتان بشــرویه برگــزار شــد گفــت: براســاس 
ــروژه  ــا اســتانداری امضــا شــد ۷5 پ ــه ب ــه ای ک تفاهم نام
جهــش تولیــد بــا ســرمایه گذاری یــک هــزار و 2۰۰ میلیــارد 
ــت در  ــد اس ــه امی ــود ک ــام می ش ــتان انج ــان در اس توم
زمــان مناســب و اســرع وقــت بــه ثمــر بنشــیند و شــاهد 

لبخنــد رضایــت بــر لبــان مــردم باشــیم.

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در پیــام توییتــری 
ــج  ــی از نتای ــام آمریکای ــراز خرســندی مق ــه اب خــود ب
ــش نشــان  ــران واکن ــردم ای ــه م ــا علی فشــار تحریم ه
داد و خطــاب بــه مقامــات آمریکایــی نوشــت: بــه 

ــد زد. ــو خواهی ــران زان ــت ای ــوی مل زودی جل
ــود در  ــری خ ــاس موســوی در حســاب کارب ســید عب
ــر  ــی ب ــی کــه سیاســتش مبتن ــر نوشــت: »دولت توییت
"فشــار بــر گــردن" - چــه مــردم خــودش و چــه مــردم 
جهــان باشــد - بایــد از تروریســم اقتصــادی و فشــار 

بــر مــردم عــادی خرســند باشــد.«
وی ادامــه داد: »دیدیــد نــه گــردن ملــت ایــران بلکــه 
زانــوی شــما ُخــرد شــد. بــه زودی جلــوی ملــت ایــران 

هــم زانــو خواهیــد زد.« 

احتمال کاهش تعطیالت 
تابستانی مجلس

ایران امسال نیروگاه تمام 
بومی می سازد

برنامه ویژه جهش تولید برای 
هر استان دنبال می شود

به زودی جلوی ملت 
ایران زانو خواهید زد
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محیط زیستآب

تجهیز گشت های موتورسوار برای دیده بانی آتش در بوستان هامدیریت مصرف آب در گرو اصالح شبکه فرسوده انتقال آب

در پـی افزایـش مصـرف آب بـا توجـه بـه 
افزایش دما دربرخی شـهرهای کشـور به ویژه 
تهـران یـک فعال حـوزه آب ضمـن تاکید بر 
ضـرورت توجـه مردم به نحوه مصـرف آب از 
مسـووالن خواسـتار اصاح شبکه فرسـوده انتقال آب درون شهری شد.حسین 
رفیـع در گفـت و گـو بـا ایسـنا، اظهارکرد: منابع آبی محدود اسـت و بخشـی از 
آب شـهرها در شـبکه فرسـوده انتقـال آب درون شـهری هـدر می رونـد این در 
حالیسـت که آب هدررفته در شـهرها تصفیه شـده و قابل شرب است بنابراین 
هـدر رفـت آن بسـیار گران تمام می شـود.وی با اشـاره بـه اینکه بایـد از دولت 
بخواهیـم کـه در مدیریت آب شـیوه خـود را تغییر دهد، گفـت: در حال حاضر 
بـا چالش هـای بسـیار بزرگـی در مدیریت منابع آب کشـور روبه رو هسـتیم که 
از جملـه آن هـا می تـوان بـه هدررفـت آب در  شـبکه های قدیمـی و فرسـوده 
انتقـال آب درون شـهری  در اغلـب شـهرهای کشـور اشـاره کرد.بـه اعتقـاد وی 
متاسـفانه وزارت نیـرو آمـار دقیقـی را از ایـن هـدر رفت هـا ارائـه نـداده اسـت 
امـا بنابـر ادعـای برخـی متخصصان و کارشناسـان در شـهری مانند تهـران که 

یکـی از بزرگترین شـهرهای خاورمیانه اسـت، بیـش از 3۰ درصد هدر رفت آب 
در سیسـتم انتقـال آب درون شـهری وجـود دارد یعنـی به اندازه چندین سـد 

بـزرگ در شـبکه های انتقـال آب زیـر زمین شـهر تهـران از دسـت می دهیم.
وی ادامـه داد: وزارت نیـرو می توانـد بـا یـک مدیریـت و برنامه ریـزی درسـت 
ایـن  3۰ درصـد هـدر رفـت آب را کنتـرل یا کاهش دهد تا حجم زیـادی از آب 
صرفه جویـی شـود.رفیع بـا اشـاره بـه اینکـه گفتـه  می شـود کـه در دوران کرونا 
25 تـا 3۰ درصـد بـه مصـرف آب شـهروندان به خاطـر رعایت موارد بهداشـتی 
اضافـه شـده  اسـت، خاطرنشـان کـرد : ایـن در حالیسـت که همین حـاال نیز  
شـاهد هـدر رفـت بیـش از 3۰ درصـد آب  در شـبکه انتقـال آب  شـهر تهـران 
هسـتیم. ایـن شـرایط در شـهرهای بـزرگ دیگـر کشـور ماننـد شـیراز، تبریز، 
اصفهـان، مشـهد و رشـت نیـز وجـود دارد امـا هیـچ زمانـی در زمینـه اصـاح 
شـبکه های فرسـوده انتقال آب درون شـهری  بحث بزرگ یـا چالش برانگیزی 
از طـرف کارشناسـان و مدیریـت آب ایـران اتفاق نیفتاده اسـت چـون اقدامی 
پرهزینـه و دشـوار اسـت امـا به نظر مـن این کار بسـیار راحت تـر از احداث یک 

سـد جدید اسـت.

زیســـت  محیـــط  کمیتـــه  ییـــس 
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــران ب ـــهر ته ـــورای ش ش
نقاطـــی در بوســـتان ها و پارک هـــای 
جنگلـــی وجـــود دارد کـــه حســـاس تر 
ــت،  ــر اسـ ــاط دیگـ ــتر از نقـ ــا بیشـ ــوزی آنهـ ــال آتش سـ ــوده و احتمـ بـ
گفـــت: ایـــن نقـــاط توســـط ســـازمان بوســـتان ها شناســـایی و احصـــاء 
ـــتگاه های  ـــا ایس ـــه ب ـــون فاصل ـــی همچ ـــتا پارامترهای ـــن راس ـــده و در ای ش

ــه اســـت. ــرار گرفتـ ــر قـ ــم مدنظـ ــانی هـ آتش نشـ
ـــوه  ـــریح نح ـــنا، در تش ـــا ایس ـــو ب ـــی در گفت وگ ـــینی میان ـــید آرش حس س
ــتان های  ــوزی بوسـ ــوع آتش سـ ــه موضـ ــران بـ ــهر تهـ ــورای شـ ورود شـ
شـــهر تهـــران، گفـــت: کمیســـیون ســـامت، محیـــط زیســـت و خدمـــات 
ــهرداران مناطقـــی  ــا شـ شـــهری طـــی روزهـــای گذشـــته جلســـه ای را بـ
ـــاون  ـــراه مع ـــه هم ـــود دارد، ب ـــل وج ـــی در آن مح ـــتان های جنگل ـــه بوس ک
ـــانی،  ـــازمان آتش نش ـــتان ها و س ـــازمان بوس ـــت س ـــهری، ریاس ـــات ش خدم

ـــرد. ـــزار ک ـــران برگ ـــهرداری ته ـــت ش ـــط زیس ـــرکل محی ـــاوران و مدی مش

وی بـــا بیـــان اینکـــه در آن جلســـه دربـــاره اقدامـــات شـــهرداری تهـــران 
ـــرد:  ـــد، اظهارک ـــی ش ـــث و بررس ـــق بح ـــاء حری ـــگیری و اطف ـــوزه پیش در ح
ــوزه  ــتان ها در حـ ــاس بوسـ ــاط حسـ ــد نقـ ــام شـ ــه اعـ ــن جلسـ در ایـ
ـــتان ها  ـــازمان بوس ـــط س ـــت، توس ـــتر اس ـــه بیش ـــد توج ـــه نیازمن ـــق ک حری

شناســـایی شـــده و بـــه شـــهرداران مناطـــق ابـــاغ شـــده اســـت.
ـــام  ـــت تم ـــده اس ـــرر ش ـــه مق ـــان اینک ـــا بی ـــه ب ـــی در ادام ـــینی میان حس
ــوار  ــت های موتورسـ ــانی گشـ ــازمان آتش نشـ ــکاری سـ ــا همـ ــق بـ مناطـ
را تجهیـــز کننـــد و وظیفـــه ایـــن گشـــت های موتـــوری آن اســـت کـــه در 
ــی  ــده بانـ ــوع دیـ ــت ها موضـ ــن گشـ ــرد: ایـ ــند، اظهارکـ ــاش باشـ آماده بـ
ــد. ــای الزم را می دهنـ ــع گزارش هـ ــه موقـ ــرده و بـ ــری کـ ــش را پیگیـ آتـ
ـــرای  ـــات الزم ب ـــه امکان ـــتان ها ب ـــز بوس ـــرورت تجهی ـــه ض ـــاره ب ـــا اش وی ب
مقابلـــه بـــا حریـــق، خاطرنشـــان کـــرد: مقـــرر شـــد تجهیزاتـــی هـــم در 
کوتاه مـــدت کـــه امـــکان تامیـــن آنهـــا وجـــود دارد، فراهـــم شـــود کـــه از 
جملـــه می تـــوان بـــه خودروهـــای مخصـــوص و دســـتگاه های آتش بـــر 

اشـــاره کـــرد کـــه همگـــی تهیـــه و بـــه مناطـــق ارســـال شـــده اند.  

 پیام
 زیست

علف زنی بوستان های پایتخت برای مقابله با حریق های احتمالی
رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران از علف زنی بوستان های پایتخت از هفته گذشته برای مقابله با 

حریق های احتمالی خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

رییـس پژوهشـگاه ملـی اقیانوس شناسـی و علـوم جـوی 
گفـت: ایـن پژوهشـگاه در قالـب یکـی از برنامه هـای خـود 
شـبکه پایـش اسـیدی شـدن دریاهـای ایـران را راه انـدازی 

اسـت. کرده 
بهـروز ابطحـی روز جمعـه در گفـت وگـو بـا خبرنـگار محیـط 
زیسـت ایرنا افزود: بر اسـاس شـبکه پایش اسـیدی شـدن 
دریاهـا، نمونـه هـای آب دریاهـای ایـران از نظـر پارامترهای 
مرتبـط بـا بحـث اسـیدی شـدن مـورد ارزیابـی قـرار مـی 
گیـرد تـا بانـک اطاعاتـی خوبـی از روندهـای حاکـم بـر آن 
ایجـاد شـود.وی اظهـار داشـت: در 1۰۰ سـال اخیـر بـه علـت 
توسـعه فعالیت هـای صنعتـی بـا پدیـده افزایـش غلظـت 
گازهـای گلخانـه ای بـه  ویـژه دی اکسـید کربـن در جـو زمین 
مواجـه هسـتیم و ایـن افزایـش، اثـرات انکارناپذیـری را بـر 
ترکیـب شـیمیایی اقیانوس هـا و دریاها داشـته که  در نتیجه 
آن تنـوع زیسـتی دریایـی تحـت تأثیـر قـرار گرفتـه اسـت، 
شـواهدی مانند سـفید شـدن آبسـنگ های مرجانی برای آن 
مطرح شـده ، بنابراین موضوع اسـیدی شـدن اقیانوس ها از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت و آشـنایی با تجربیات سـایر 
کشـورها در ایـن  زمینـه بـرای کشـورهای منطقه غرب آسـیا، 
بسـیار حائـز اهمیت اسـت.ابطحی دربـاره ارتباط پژوهشـگاه 
ملـی اقیانـوس شناسـی و علـوم جـوی بـا مراکـز علمـی 
جهانـی گفـت: ارتبـاط پژوهشـگاه در موضوعـات دریایـی بـا 
مراکـز علمـی جهانـی خوب اسـت؛ بخشـی از ایـن ارتباطات 
سـازمانی و اداری اسـت و بـا توجـه بـه اینکه پژوهشـگاه ما 
نماینـده ایـران در فعالیـت هـای دریایـی مرتبـط با یونسـکو 
اسـت، بـه طور مـداوم با یکـی از بخش های بزرگ یونسـکو 
که همان کمیسـیون بین دولتی اقیانوسـی ) ioc ( است در 
ارتبـاط هسـتیم، عـاوه بر آن بـا 14 مرجع منطقـه ای و بین 
المللـی هـم در ارتبـاط هسـتیم کـه بخشـی از آنهـا بـه حوزه 
اقیانـوس هنـد مرتبـط هسـتند، تعـدادی هـم بـه کارهـای 
ترویجـی و گسـترش فرهنگ اقیانوسـی مرتبط اسـت که ما 
در چارچـوب آن فعالیـت ها موظفیـم دوره های منطقه ای و 

بیـن المللـی برگـزار کنیم.

سوژه
شبکه پایش 

اسیدی شدن 
دریاهای ایران راه اندازی شد

حفظ تاالب های پرآب منوط به اجرای تعهد وزارت نیرو

در واقع 11 میلیارد متر مکعب حداقل آب مورد نیاز تاالب ها اسـت و باید وزارت نیرو هر سـال این میزان را در 
محاسبات خود کنار بگذارد

 معــاون محیــط  زیســت دریایــی و 
ــط   ــت محی ــازمان حفاظ ــای س تاالب ه
اخیــر  بارندگی هــای  زیســت گفــت: 
موجــب پــر آب شــدن بخــش زیــادی 
ــه  ــت ک ــده اس ــور ش ــای کش از تاالب ه
ــه  ــوط ب ــن شــرایط من ــردن ای ــظ ک حف
ــن  ــرو در تامی ــد وزارت نی ــرای تعه اج

حقابــه تاالب هــا اســت.
روز  زاده  الهیجــان  رضــا  احمــد 
ــگار  ــا خبرن ــو ب پنجشــنبه در گفــت و گ
تــا  افــزود:  ایرنــا  زیســت  محیــط 
پیــش از ســال آبــی 9۷ - 96 در مــدت 

ــی  ــالی طوالن ــال خشکس ــا 18 س 1۷ ت
تجربــه کردیــم  کشــور  در  را  مــدت 
کــه بخشــی از آن بــه تغییــر اقلیــم 
ــع  ــت مناب ــوء مدیری ــه س ــی ب و بخش
ــث شــده ۷۰  ــه باع ــردد ک ــر می گ آب ب
درصــد وســعت تــاالب هــای کشــور 
خشــک و عرصه هــای زیــادی از آن هــا 
ــل شــود. ــار تبدی ــرد و غب ــع گ ــه مناب ب
وی اظهــار داشــت: از 3 ســال گذشــته 
ــه ســمت  ــار ب ــرد و غب ــارات گ ــه اعتب ک
ــز برداشــت  ــا خی ــاالب ه حفاظــت از ت
اتفاقــات خوبــی بــرای ایــن بخــش 
ــی  ــاد یک ــور افت ــط زیســت کش از محی
گذشــته  آبــی  ســال   2 در  اینکــه 
ــه  ــتیم ک ــی داش ــای خوب ــی ه بارندگ

ــاالب  ــا ت ــد ت ــب ش ــاله موج ــن مس ای
دوم  بگیرنــد،  دوبارهــای  جــان  هــا 
ــت  ــای برداش ــروژه ه ــرای پ ــه اج اینک
آب باعــث مــی شــد تــا آب مــورد نیــاز 
ــن بســیاری  ــاالب نشــود همچنی وارد ت
از مســیرهای انحرافــی کــه موجــب 
ورود آب بــه تــاالب مــی شــد، مســدود 

ــدند. ش
الهیجــان زاده ادامــه داد: بــا توجــه بــه 
اهمیــت حفاظــت از تاالب هــا بســیاری 
ــی  ــی الیروب ــیرهای انحراف ــن مس از ای
ــروژه  ــت پ ــن دس ــرای ای ــدند و اج ش
هــا باعــث شــد تــا آب وارد تــاالب هــا 
شــود همچنیــن بــا کمــک بارندگــی 
هــای اخیــر اکنــون بیــن ۷۰ تــا 8۰ 

درصــد تــاالب هــا آبگیــری شــده انــد و 
وضعیــت خیلــی خوبــی دارنــد و تقریبــا 
حیــات و تنــوع زیســتی بــه تــاالب هــا 
ــه  ــی ک ــتان های ــت،  اس ــته اس برگش
تــاالب هــای آنهــا قبــا منشــاء گــرد و 
ــون  ــد خوزســتان، اکن ــد مانن ــار بودن غب
در وضعیــت خوبــی بــه ســر مــی برنــد 
و تــاالب هــا شــرایط بســیار عالــی 
دارنــد بــه طــوری کــه بــاالی 9۰ درصــد 

ــر آب اســت. ــا زی آنه
هــای  تــاالب  همچنیــن  وی گفــت: 
ــتند  ــی داش ــاع وخیم ــه اوض ــراق ک ع
ــری شــدند  ــاالی 9۰ درصــد آبگی ــز ب نی
و ایــن باعــث شــد کــه برخاســتن گــرد 
و غبــار جنــوب در غــرب کشــور بــه 
ــون و  ــد،  در هام ــن برس ــل ممک حداق
بســیاری از تــاالب هــای داخلــی کشــور 
قبــول  قابــل  نســبتا  وضعیــت  نیــز 

ــت. اس
دریایــی  محیط زیســت  معــاون 
حفاظــت  ســازمان  تاالب هــای  و 
محیط زیســت گفــت: در چنــد ســال 
اخیــر یکــی از کارهــای مهمــی کــه 
ــاالب  ــه ت ــن حقاب ــم تعیی ــام دادی انج
ــازمان  ــون س ــق قان ــه طب ــت ک ــا اس ه
ــه  ــد حقاب حفاظــت محیــط زیســت بای
ــد  ــن کن ــرو تامی ــن و وزارت نی را تعیی
کــه بــر ایــن اســاس بــرای 34 تــاالب 
تعییــن تکلیــف کردیــم و تعــدادی هــم 

در دســت مطالعــه داریــم.
ــوط  ــن مرب ــق آب در قوانی ــه، ح »حقاب
بــه آب اســت کــه بــه حــق اســتفاده از 
آب بــرای هــر مصــرف کننــده از منابــع 
ــای  ــه ه ــه، حوضچ ــد رودخان آب مانن
آب یــا منابــع آب زیرزمینــی اظــاق 

مــی شــود. بــر اســاس قانــون ســازمان 
موظــف  زیســت  محیــط  حفاظــت 
اســت کــه آب مــورد نیــاز تــاالب هــا و 
ــرو  ــن و وزارت نی ــا را تعیی ــه ه رودخان

ــد.« ــن کن ــه تامی ــب حقاب ــرا در قال آن
اســاس  بــر  گفــت:  زاده  الهیجــان 
بایــد  نیــرو  وزارت  دولــت   مصوبــه 
متــر  میلیــارد   11 ســاالنه  حداقــل 
ــا  ــاالب ه ــه ت ــرای حقاب ــب آب ب مکع
ــوان  ــه عن ــن ب ــد،  ای ــی کن ــش بین پی
قــدم اول اســت زمانــی کــه مطالعــات 
ــا  ــاالب ه ــه ت ــن حقاب ــرای تعیی ــا ب م
ــه  ــف ب ــرو موظ ــود وزارت نی ــل ش کام
 44 تقریبــا  اســت،   آن هــا  تامیــن 
تــاالب داریــم کــه منشــاء گــرد و غبــار 
ــا ایــن تــاالب  هســتند و اولویــت مــا ب
هاســت کــه حقابــه آنهــا تامیــن شــود،  

بعــد از آن بــرای بقیــه تــاالب هــا هــم 
ــرد. ــم ک ــن خواهی ــه تعیی حقاب

 34 مطالعــات  تاکنــون  افــزود:  وی 
و  شــده  تمــام  رودخانــه  و  تــاالب 
ــه  ــاالب در دســت مطالع بیــش از 2۰ ت
اســت کــه وقتــی تمــام شــوند میــزان 
حقابــه مــورد نیــاز آنهــا مشــخص مــی 
ــات  ــن مطالع ــه ای ــن اینک ــود،  ضم ش
در ســه ســناریو انجــام مــی شــود، 
ــالی،  دوم در  ــت خشکس ــی در حال یک
حالــت بــارش هــای نرمــال و ســوم در 
ــه  ــن س ــت در ای ــی اس ــت ترآب وضعی
ــرو  ــه وزارت نی ــدد را ب ــه ع ــت س حال
ــن  ــد در ای ــه بای ــم ک ــی کنی ــام م اع
ســه اتفــاق میــزان آب تعییــن شــده را 
بــرای تــاالب هــا در نظــر بگیرنــد و رهــا 

ــد. ــازی کنن س

دکتـر غامعلـی بسـکی، نامـی آشـنا بـرای 
پیرمـرد  اسـت،  زیسـت  محیـط  فعـاالن 
از عمـر  زیـادی  بخـش  سفیدپوشـی کـه 
منابـع طبیعـی  از  را وقـف صیانـت  خـود 
ایـران و اسـتان گلسـتان کـرد و در راسـتای 
مطالبه گری هـای فـراوان و چند دهـه ای در 
داخـل بـه پـدر محیط زیسـت و بابابسـکی 
و از طـرف خارجی هـا بـه قهرمان درخشـان 
جهـان معـروف شـد.به اعتقاد کارشناسـان 
و فعـاالن محیـط زیسـت، فرهنگ سـازی و 
آمـوزش عمومـی به همـراه مطالبه گـری از 
ضروریـات امـروز جامعـه بـرای صیانـت از 

منابـع طبیعـی و پاگیزکـی محیط زیسـت 
اسـت کـه همـه افـراد از جملـه رسـانه ها، 
سـمن ها و تشـکل های مـردم نهـاد بویـژه 
در حـوزه محیـط زیسـت و منابـع طبیعـی 
باید در راسـتای آن گام بردارند که موسسـه 
"سـبزگامان دکتر بسـکی" گنبدکاووس یکی 
از ایـن تشـکل ها اسـت.به گفتـه مدیرعامل 
موسسـه سـبزگامان بسـکی، این موسسـه 
فعالیـت خـود را درسـال 93  با هدف انجام 
فعالیت هـای فرهنگـی، آموزشـی و اجرایی 
در حـوزه محیـط زیسـت و منابـع طبیعی و 
ترویـج سـیره زندگـی و فعالیت هـای چند 

دهـه ای "دکتربسـکی" پـدر طبیعـت ایـران 
آغـاز کـرد و درایـن مـدت اقدامـات موثری 
نیـز در راسـتای اهـداف پیـش بینـی شـده 
اینکـه  بیـان  بـا  بسـکی  داد.بهنـاز  انجـام 
دکتـر  شـاخصه  مهمتریـن  مطالبه گـری 

بسـکی بـرای صیانـت از منابـع طبیعـی و 
محیـط زیسـت بـود، افـزود: در کنـار ایـن 
ویژگـی که باید توسـط رسـانه ها و سـمن ها 
و تشـکل های محیـط زیسـتی بـا اهتمـام 

خاصـی پیگیـری شـود.

بابا بسکی مطالبه گر راستین 
محیط زیست

پیگیری ادعای شکار پلنگ 
در اشکور

 رئیــس اداره محیــط زیســت رامســر گفــت کــه جســت وجوی محیط بانــان و 
دهیــاران بــرای کشــف الشــه پلنگــی کــه ادعا شــده توســط شــکارچیان کشــته 
شــده ، ادامــه دارد و تاکنــون مدرکــی دال بــر صحــت ایــن ادعــا پیــدا نشــده 
اســت.به گــزارش خبرنــگار ایرنــا ، ادعــای شــکار یــک قــاده پلنــگ توســط 
شــکارچیان در منطقــه » یــازن » روســتای » اشــکور » شهرســتان رامســر از 

صبــح روز جمعــه در فضــای مجــازی منتشــر شــد.
برخــی از کاربــران محلــی هــم هــم مدعــی شــدند کــه یــک قــاده پلنــگ بــه 

همــراه تولــه اش توســط شــکارچیان کشــته شــد.
محمدرضــا نیاســتی عصــر جمعــه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا گفــت : 
تــا ایــن لحظــه ، جســت و جــوی هــای نیروهــای محیــط زیســت و دهیــاران 
ــه  ــه نتیج ــکارچیان ب ــط ش ــده توس ــته ش ــگ کش ــه پلن ــن الش ــرای یافت ب
نرســیده اســت.وی افــزود :  پــس از اطــاع از شــکار یــک قــاده پلنــگ در 
ــا  ــد ت ــاش کردن ــتان ت ــت شهرس ــط زیس ــای محی ــازی، نیروه ــای مج فض
موضــوع را از طریــق دهیــاران و بــا حضــور در منطقــه بررســی کننــد کــه تاکنون 
موفــق نشــدند بــه مدرکــی دســت یابنــد کــه نشــانگر کشــته شــدن یــک قاده 

پلنــگ باشــد.

ته
نک

وی دربـاره اینکـه چگونه می توان شـرایط فعلی تـاالب ها را 
حفـظ کرد گفـت: این دغدغه ما بـا وزارت نیرو اسـت، اکنون 
کـه خداونـد کمک کـرده و بـارش های خوبـی اتفـاق افتاده 
و سـیالب روان شـده، بسـیاری از تـاالب ها با سـیالب پرآب 
شـدند، االن آبـی کـه مـورد نیاز اسـت نسـبت به آبـی که در 
گذشـته انتظـار بـود کـه بـا آن یـک تـاالب را پر کنیـم قطعا 
کمتـر اسـت و ایـن حداقـل را بایـد وزارت نیـرو حفـظ کنـد، 
مثـال اگـر تـاالب هورالعظیـم قبال بـه 4 میلیـارد متر مکعب 
آب نیـاز داشـت االن به علت سـیالب پارسـال 4 میلیارد آن 
تامین شـده و پرآب اسـت و فقط باید سـالی مثال 500 تا 900 
میلیـون متـر مکعب آب وارد آن شـود تا فقط جبـران کننده 
آب تبخیـر شـده باشـد.الهیجان زاده اظهار داشـت: بنابراین 
حفـظ کـردن شـرایط فعلی تـاالب ها منـوط به اجـرای تعهد 
وزارت نیـرو در تامیـن حقابـه تـاالب ها اسـت یعنـی وزارت 
نیـرو بایـد با حساسـیت زیـاد و در زمـان های مناسـب رها 

سـازی آب را انجـام دهد.

زیستخبر

خأل قانونی ارزیابی اثرات زیست محیطیدستگیری متهمان آتش سوزی در کوه های »بهمرد«
اسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
عامـان  دسـتگیری  از  بوشـهر 
هـای  کـوه  سـوزی  آتـش 
»بهمـرد« دشتسـتان خبـر داد.
سـردار خلیـل واعظـی در تشـریح ایـن خبـر اظهـار کـرد: 
در پـی آتـش سـوزی قسـمتی از کـوه هـای »بهمـرد« 
دشتسـتان و بـا توجـه به حساسـیت ایجاد شـده در پی 
آتـش سـوزی هـای اخیـر در کشـور، موضـوع بـه صورت 
ویـژه در دسـتور کار مامـوران پلیـس امنیـت عمومـی آن 
شهرسـتان قـرار گرفـت.وی افـزود: این آتش سـوزی که 
از روز جمعـه 16 خـرداد سـال جـاری در بخشـی از کـوه 
هـای بهمـرد شـعله ور شـده بـود بـا حضـور و همـکاری 

مـردم، دسـتگاه هـای خدمـات رسـان، اداره کل منابـع 
طبیعی و ماموران انتظامی شهرسـتان دشتسـتان کنترل 

و مهـار شـد.
ایـن مقـام ارشـد انتظامـی بـا اشـاره بـه اینکـه عامـان 
آتش سـوزی در تحقیقات میدانی شناسـایی و دسـتگیر 
شـدند، ادامـه داد: تحقیقـات تکمیلـی پلیـس حکایـت 
از ایـن داشـت کـه دو فـرد جـوان بـه همـراه مادرانشـان 
جهـت گـردش و تفریـح به منطقه یاد شـده رفته و اقدام 
بـه روشـن کـردن آتـش مـی نماینـد. ایـن مقـام پلیس 
تصریـح کـرد: هـر 4 متهـم پـس از تکمیـل تحقیقـات و 
تشـکیل پرونـده در اختیـار مراجـع قضائـی قـرار گرفتند.

مجلـس   پژوهش هـای  مرکـز 
شـورای اسـامی طی گزارشـی 
به بررسـی خأل قانونـی ارزیابی 
بـا  محیطـی  زیسـت  اثـرات 
پرداخـت. تجمعـی  اثـرات  ارزیابـی  بـر  تأکیـد 
دفتـر مطالعـات زیربنایـی مرکـز پژوهش هـای مجلـس 
قانونـی  بـا عنـوان »خـأل  شـورای اسـامی در گزارشـی 
ارزیابـی اثـرات زیسـت محیطـی بـا تأکیـد بـر ارزیابـی 
اثـرات تجمعـی« آورده اسـت؛ ارزیابـی اثـرات تجمعـی 
ابـزاری مهـم در سـنجش دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار 
اسـت کـه از ابتـدای دهـه ۷۰ میـادی مـورد توجـه ویـژه 
متخصصان جهان قرار گرفته است.براسـاس گزارش مرکز 

پژوهش هـای مجلس، در این شـیوه ارزیابی آثار توسـعه 
بـر محیـط زیسـت اعـم از آثـار مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
بـه صـورت تجمعـی مـورد بررسـی قـرار می گیـرد.در این 
روش آثـاری مـورد بررسـی قـرار می گیرنـد کـه در نتیجه 
اضافـه شـدن یـک فعالیـت در ترکیـب و تقابـل بـا آثـار 
دیگـر فعالیت هـا و پروژه هـای منطقـه در گذشـته، حـال 
و آینـده بـه وجـود می آیـد.در ارزیابـی اثـرات تجمعـی، 
توجـه ویـژه ای به زمان، مـکان و کنش هـای متقابل انواع 
اثـرات در یـک منطقـه می شـود، ازایـن رو امـکان ارزیابی 
تغییـرات زیسـت محیطـی تجمعـی به طور دقیـق فراهم 

می شـود.

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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پیام
جامعه 

بازدارندگی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با فرهنگسازی
رئیس هیات مدیره انجمن روان  شناسی ایران گفت: اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در صورتی بازدارنده وکاهش 
دهنده کودک آزاری است که در مورد آن فرهنگسازی شود.

سنا
 ای

س:
عک

سامانه مکان یابی احداث مدرسه فعال شده است

ــان  ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم وزی
اینکــه مــا عــادت کردیــم کــه بــه 
نتایــج کوتــاه  هایــی کــه  پدیــده 
ــکان  ــت: ام ــم، گف ــه کنی ــد توج دارن
ــه ای  ــچ عرص ــا در هی ــه م ــدارد ک ن
بــه پایــداری در تحــول برســیم مگــر 
ــری  ــه یادگی ــاز ب ــه آغ ــه در نقط اینک

توجــه کنیــم.
پنــج  میرزایــی  حاجــی  محســن 
آییــن  در  خردادمــاه   22 شــنبه 
ــش  ــزرگ دان ــه دو اســتخر ب افتتاحی
ــدان،  ــک و دو هم ــه ی ــوزی ناحی آم

بــا اشــاره بــه تاکیــدات مقــام معظــم 
آمــوزش  در  تحــول  بــر  رهبــری 
آینــده  بــرای  افــزود:  پــرورش  و 
ســازی بهتــر جامعــه بایــد بــه ســراغ 
ــه مدرســه هــا  ــم چراک ــدارس بروی م
ــتند و  ــری هس ــی یادگی ــون اصل کان
ــه  ــه مدرس ــی ب ــه و اهتمام ــر توج ه

ــت. ــه اس ــام جامع ــه تم ــه ب توج
ــی  ــروز مجال ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــه تمــام کســانی ک فراهــم شــده ک
عاقمنــد بــه مدرســه ســازی هســتند 
ادامــه  شــرکت کننــد،  ایــن کار  در 
ــن  ــزرگ ای ــاد ب ــه ابع ــانی ک داد:کس
ــی  ــوب درک م ــم را خ ــت مه ماموری
ــد کــه هیــچ ســرمایه  ــد مــی دانن کنن
ــذاری  ــرمایه گ ــدازه س ــه ان ــذاری ب گ

بــازده  پــر  پــرورش  و  آمــوزش  در 
ــود. ــد ب نخواه

حاجــی میرزایــی بیــان کرد:هربنایــی 
ــا از  ــدت ه ــد از م ــود بع ــاخته ش س
بیــن مــی رود و ممکــن اســت آن 
نــو  از  دوبــاره  و  تخریــب کننــد  را 
ســاختمانی  مدرســه  امــا  بســازند 
اســت کــه در آن بنایــی گذاشــته مــی 
ــه در  ــی ک ــا و تحول ــه آن بن ــود ک ش
دانــش آمــوزان ایجــاد مــی کنــد، 
ابــدی اســت و در فــرد و در نســل او 

ــد. ــی کن ــدا م ــتمرار پی اس
وی بــا بیــان اینکــه خداونــد در حیطه 
ــم  ــان کری ــوزش انس ــری و آم یادگی
اعــام کرد:فرصتــی  اســت،  تریــن 
بــرای مدرســه ســازی،ایجاد تحــول و 

امــکان مشــارکت همــه مــردم در 
ــده  ــم ش ــازی فراه ــه س ــر مدرس ام
و هیچکــس نمــی توانــد خــود را 
بیــرون از ایــن دایــره فــرض کنــد و 
هرکســی باهــر بضاعتــی مــی توانــد 
آجــری بــر آجــر مدرســه قــرار دهــد 
ــم اســت. ــالت مه ــک رس ــن ی و ای

ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــی میرزای حاج
ــه جــزء ســند  ــات طیب ــدارس حی م
ــوزش  ــای آم ــل و سیاســت ه تحوی
و پــرورش اســت، گفت:اکنــون در 
بســیاری از اســتان هــا از جملــه 
ــتورکار  ــروژه در دس ــن پ ــدان ای هم
قــرار داشــته و انــدازه مــدارس تاثیر 
مهمــی در پیگیــری امــور آن مدرســه 
دارد و هرچــه مدرســه بزرگتــر باشــد 
اقســام  و  انــواع  بــه  دسترســی 
امکانــات و توانمنــدی هــا و تقویــت 

ــود. ــد ب ــر خواه ــت ت آن راح
ــان  ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم وزی
دانــش  تعامــل  چــه  هــر  اینکــه 
آمــوزان در محیــط هــای گســترده 
ــی  ــای ذهن ــت ه ــد ظرفی ــری باش ت
بیشــتری  بلــوغ  آنهــا  فکــری  و 
پیــدا مــی کند،افــزود: در ســاخت 
ــته  ــای گذش ــه ه ــی ده ــدارس ط م
ــه ای عمــل شــده کــه امــروز  ــه گون ب
ــی  ــه جای ــت و جاب ــا تحــرک جمعی ب
کاس  نامتــوازن  طــور  بــه  افــراد 
ــه  هــای درس تشــکیل مــی شــوند ب
ــداد  ــا تع ــک مدرســه ب ــه ی ــوری ک ط
ــی از  ــا انبوه ــر ب ــه دیگ ــم و مدرس ک
جمعیــت کاس هــای درس را برگــزار 

ــد. ــی کنن م
ــکان  ــامانه م ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
شــده  فعــال  امســال  از  یابــی 

ای  خاطرنشــان کرد:نقطــه  اســت، 
کــه مدرســه جدیــد احــداث مــی 
شــود مســتلزم ماحظــات متنــوع 
تحــرک  بینــی  پیــش  بررســی  و 

اســت. جمعیــت 
دانشــگاه  میرزایــی  حاجــی 
ــت و  ــاده اهمی ــوق الع ــان ف فرهنگی
کرد:دانشــگاه  اضافــه  دارد،  ارزش 
ــوده  ــی نب ــعه فیزیک ــان توس فرهنگی
ــه  ــاح روی ــگاه اص ــن دانش ــه ای بلک
کــه  اســت  هایــی  روش  و  هــا 
شــود  مــی  تربیــت  آن  در  معلــم 
و بایــد بــه جایگاهــی برســیم کــه 
در  فرهنگیــان  دانشــگاه  خروجــی 
هــای  دانشــگاه  خروجــی  برابــر 
مــردم  همــه  داوری  مــورد  دیگــر 

قــرار گیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه هرکســی وارد 

شــود  مــی  فرهنگیــان  دانشــگاه 
بایــد در دوره بازنشســتگی از ایــن 
تصریــح  شــود،  خــارج  دانشــگاه 
آینــده  می خواهیــم  کرد:اگــر 
کنیــم  پیش بینــی  را  جامعــه ای 
بایــد ببینیــم در مــدارس آن جامعــه 
چیــزی  چــه  آمــوزان  دانــش  بــه 

می دهنــد. آمــوزش 
حاجــی میرزایــی بــا بیــان اینکــه 
دولــت در حمایــت از مدرســه ســازی 
ــادی  ــاش زی ــرایط ت ــن ش در بدتری
کرد:دغدغــه  اعــام  اســت،  کــرده 
تحــول  نقطــه  بــه  مربــوط  جــدی 
چراکــه  اســت  انســان  تغییــر  و 
گذشــت زمــان آشــکار کــرده کــه 
تحــول مســتلزم تحــول در یادگیــری 

ــت. اس

اسـتان  بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس 
در  پزشـکان  برخـی  گفـت:  مرکـزی 
ویزیـت  از  پـس  درمانـی، گاهـا  مراکـز 
بیمـار، بیمـار را بـرای معاینـه بعـدی بـه 
مطـب راهنمایـی مـی کننـد و بـه عبارتی 
درمانـگاه هـا بـه مرکـز بیماریابـی بـرای 
پزشـکان تبدیل شـده اند.علیرضا امیری 
نشسـت  در  خـرداد،   22 پنجشـنبه  روز 
بـا  اجتماعـی  تامیـن  سـازمان  رئیـس 
هـای  تشـکل  هـا،  کانـون  انجمن هـا، 

کارگـری و بازنشسـتگان اسـتان مرکزی، 
حـدود  مرکـزی  اسـتان  در  کـرد:  اظهـار 
1۰۰ هـزار بازنشسـته بـا 11 کانـون فعـال 
وجـود دارد کـه هفتـاد درصـد ایـن افـراد 
کـم سـواد یـا بـی سـواد و بدون گوشـی 
شـرایط  ایـن  بـا  و  هسـتند  هوشـمند 
اسـتفاده از سیسـتم الکترونیـک بـرای 
همـراه  بـه  مشـکاتی  شـعبات  و  آنهـا 
طـرح  طلبـد  مـی  کـه  داشـت  خواهـد 
خدمـات الکترونیـک بـه صـورت پایلوت 

مشـکات  و  انجـام  اسـتان  چنـد  در 
صـورت  بـه  نهایـت  در  و  ارزیابـی   آن 
سراسـری اجرایـی شـود.وی افـزود: در 
4۰ سـال گذشته در اسـتان مرکزی چهار 
مرکـز درمانـی و در شـش سـال گذشـته 
پنـج مرکـز درمانـی ایجاد شـده کـه البته 
هنـوز هـم بـا یـک میلیـون و 96۰ هـزار 
کافـی  مرکـز  تعـداد  ایـن  شـده  بیمـه 
نیسـت و از طرفـی بـه سـبب پرداخـت 
مراکـز  در  پزشـکان  پاییـن،  دسـتمزد 
درمانـی حاضـر نمی شـوند یـا گاها پس 
از ویزیـت بیمـار، بیمـار را بـرای معاینـه 
بعـدی به مطـب راهنمایی مـی کنند و به 
عبارتـی درمانـگاه ها بـه مرکـز بیماریابی 

بـرای پزشـکان تبدیـل شـده انـد.

مراکز درمانی به مراکز بیماریابی 
برای پزشکان تبدیل شده اند

معضالت آموزش و پرورش 
بدون کمک حل نمی شود

رئیس شـورای اسـامی اسـتان تهـران گفت: معضـات آموزش و پـرورش بدون 
کمک سـایر نهادها حل نمی شـود.الهام فخاری در نشسـت  بررسـی روند اجرای 
تفاهـم نامـه آمـوزش و پرورش و شـورای عالی اسـتان هـا، با اشـاره به همکاری 
تنگاتنگ شـورای اسـامی اسـتان تهران با آموزش و پرورش شهرستانهای استان 
تهران، گفت: این همکاری سرمنشـاء بسـیاری از خدمات موثر برای عموم مردم 
اسـت و آمـوزش و پـرورش شهرسـتان های اسـتان تهـران پیـش از امضای این 
تفاهمنامـه به سـمت اجـرای مفاد آن حرکـت کرده و از قبـل همکاری های خوبی 
در ایـن زمینـه آغـاز شـده بود. وی با اشـاره بـه اهمیت فعالیـت نهادهای فرهنگ 
سـاز از جملـه آمـوزش و پـرورش؛ گفت: همانطـور که مقام معظم رهبـری نیز بر 
لـزوم همراهـی با حوزه فرهنـگ و آموزش و پرورش تاکید کـرده اند این محورها 
در دسـتور کار شـورای اسـامی شـهر و اسـتان اسـت. فخـاری بـا تاکید بـر اینکه 
اگـر تـا کنـون عملکردهـا با آنچـه در قانـون آمده فاصله داشـته اسـت اما سـعی 
خواهـد شـد تـا ایـن فاصلـه و کـم کاری هـا با کمـک سـایر نهادها جبران شـود؛ 
گفـت: در کشـور تراکـم انتظـارات از نهادی مثل آموزش و پرورش بسـیار اسـت و 
همـه نهادهـا و دسـتگاه ها  برای حل کاسـتی ها و معضات از آمـوزش و پرورش 
انتظـار دارنـد کـه این مهم بدون کمک و همکاری سـایر نهادها شـدنی نیسـت. 

ته
نک

وزیـر آمـوزش و پـرورش بـا بیـان اینکـه همـه دنیـا در حال 
تـالش برای پیشـرفت هسـتند، اگـر تاریـخ زندگی انسـان ها 
را بررسـی کنیـد بـه تکاپـوی آنهـا برای بهتـر زیسـتن و تحول 
می رسـیم، گفت:تخصیـص اعتبـار دولـت بـه منظور مدرسـه 
سـازی از 844 میلیـارد تومـان سـال 96 بـه 2800 میلیـارد 
تومـان در سـال گذشـته و امسـال بـه 3300 میلیـارد تومان 
رسـیده اسـت.وی بـا بیـان اینکه تنهـا کالس نیسـت که این 
مسـئولیت را بر عهده دارد بلکه راهرو مدرسـه، سـالن ورزشی 
همـه و همـه در بحـث تربیتـی دانـش آمـوزان موثر اسـت، 
گفت:اسـتخر هـم یک محیـط یادگیری در کنـار کالس درس 
بـرای دانـش آمـوزان بـه شـمار می آیـد هرچنـد جنبه هـای 
زیسـتی و بدنـی از جنبه هـای مغفـول در آموزش وپـرورش 
اسـت.حاجی میرزایـی بـا بیـان اینکه براسـاس سـند تحول 
سـمت  بـه  علم آمـوزی  از  بایـد  آموزش وپـرورش  بنیادیـن 
تربیـت دانـش آمـوزان حرکـت کنیـم، افزود:علـم، فناوری 
و جنبه هـای زیباشناسـی از ابعـاد مهمـی اسـت کـه باید در 

عرصـه تعلیـم و تربیـت موردتوجـه قـرار گیرد.

خبر

کروناجامعه

۲۱ میلیون خانوار وام تسهیالتی کرونا گرفتندآخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان
تامیـن  سـازمان  مدیرعامـل 
آخریـن  دربـاره  اجتماعـی 
حقـوق  افزایـش  وضعیـت 
مسـتمری  و  بازنشسـتگان 
و  داد  توضیـح  در سـال جـاری  ایـن سـازمان  بگیـران 
گفـت: اگـر افزایـش حقوق هـا طـی چنـد روز آینـده بـه 
تصویـب دولت برسـد مـا مابه التفاوت افزایـش حقوق ها 
را در خـرداد مـاه در قالب پرداخت هـای جداگانه ای واریز 
می کنیم.مصطفـی سـاالری در گفت وگـو با ایسـنا، درباره 
بـرای تصویـب  برگـزاری جلسـه هیئـت وزیـران  زمـان 
میـزان افزایش حقوق بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران 
سـازمان تامیـن اجتماعـی در سـال جـاری اظهـار کـرد: 

ظـرف چنـد روز آینـده باید در جلسـه دولت مطرح شـود.
تامیـن  سـازمان  از سـوی  الزم  مسـتندات  افـزود:  وی 
اجتماعـی آمـاده و ارائـه شـده اسـت و بـه احتمـال زیاد 
ظـرف هفتـه آینـده در دولت مطـرح می شـود. مدیرعامل 
سـازمان تامیـن اجتماعـی در پاسـخ بـه اینکـه افزایـش 
کار  گفـت:  رسـید؟  نخواهـد  خردادمـاه  بـه  حقوق هـا 
سـختی اسـت، زیـرا فایل هـا آمـاده و پرداخـت حقوق ها 
آغـاز شـده اسـت، ولـی اگـر میـزان افزایـش حقوق هـا 
طـی چنـد روز آینـده بـه تصویـب دولـت برسـد مـا مابـه 
التفـاوت افزایـش حقوق هـا را در خـرداد مـاه در قالـب 
پرداخت هـای جداگانـه ای انجـام می دهیـم. مشـروط بر 
اینکـه نهایتـا ظـرف یـک هفتـه بـه تأییـد دولت برسـد.

تســـهیات  ســـخنگوی 
ــا وزارت کار و  ــی کرونـ حمایتـ
ــاره  ــا اشـ ــاه اجتماعـــی بـ رفـ
تســـهیات  دریافـــت  بـــه 
یـــک میلیـــون تومانـــی حمایتـــی کرونـــا از ســـوی 21 
میلیـــون و 51 هـــزار و 393 خانـــوار، از بســـته شـــدن 
ـــر داد. ـــه صـــورت رســـمی خب ـــن تســـهیات ب ـــده ای پرون
ــته  ــی در رشـ ــین میرزایـ ــنا،  حسـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ـــزار و 25  ـــرداد، 86۷ ه ـــی نوشـــت:» در روز 22 خ توییت
خانـــوار، تســـهیات یـــک میلیـــون تومانـــی حمایتـــی 
کرونـــا را دریافـــت کردنـــد و در مجمـــوع21 میلیـــون و 51 
هـــزار و 393 خانـــوار، معـــادل 8۷ درصـــد از خانوارهـــای 

ـــد و  ـــت کردن ـــور را دریاف ـــهیات مذک ـــر، تس ـــه بگی یاران
پرونـــده ایـــن تســـهیات بـــه صـــورت رســـمی بســـته 
ــه یـــک  ــهیات، نمونـ ــن تسـ ــزود:  »ایـ ــد.«وی افـ شـ
کار موفـــق ملـــی در حـــوزه  دولـــت الکترونیـــک بـــود. 
کمتریـــن کار از ســـوی متقاضیـــان انجـــام شـــد )ارســـال 
کـــد ملـــی بـــا پیامـــک( و حجـــم اصلـــی کار ســـمت 
ـــا  ـــی کرون ـــهیات حمایت ـــخنگوی تس ـــود.« س ـــت ب دول
وزارت کار و رفـــاه اجتماعـــی بـــا اشـــاره بـــه دریافـــت 
ـــا از  ـــی کرون ـــی حمایت ـــون تومان ـــک میلی ـــهیات ی تس
ســـوی 21 میلیـــون و 51 هـــزار و 393 خانـــوار، از بســـته 
ـــمی  ـــورت رس ـــه ص ـــهیات ب ـــن تس ـــده ای ـــدن پرون ش

ـــر داد. خب

رنا
 ای

س:
عک

مدارس حیات طیبه جزء سند تحویل و سیاست های آموزش و پرورش است،

مدیـرکل دفتر امـور کودکان و نوجوانان سـازمان بهزیسـتی 
کشـور توضیحاتـی را در خصـوص نحوه فعالیـت و پذیرش 

کـودکان در مهدهـای کودک اعـام کرد.
"سـعید بابایـی" مدیـرکل دفتـر امـور کـودکان و نوجوانـان 
سـازمان بهزیسـتی کشـور در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایلنـا 
بازگشـایی مهدهـای کـودک گفـت: پیـرو مصوبـه  دربـاره 
سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا و دسـتور رئیس جمهـور مبنی 
بـر بازگشـایی مهدهای کـودک24، عـاوه بـر ضوابـط اباغی 
سـازمان  پزشـکی،  آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزارت 
را  بهداشـتی مـورد نظرخـود  نیـز پروتکل هـای  بهزیسـتی 

جهـت اجـرا در مهدهـای کـودک اعـام کـرده اسـت. 

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شـورای اسـامی 
گفـت: طـی 4۰ سـال گذشـته مدرسـه سـازی در کشـور بـه 
صورت متوازن نبوده و قسـمت هایی مدرسـه سـاخته شـده 
کـه اکنـون خالـی اسـت و در قسـمت هـای دیگـر بـا انبـوه 
جمعیت مواجه هسـتیم.حمیدرضا حاجی بابایی پنج شـنبه 
22 خردادمـاه در آییـن افتتاحیـه دو اسـتخر بـزرگ دانـش 
آمـوزی ناحیـه یـک و دو همـدان بـا حضـور وزیر آمـوزش و 
پـرورش، بـا بیـان اینکـه آمـوزش و پـرورش جـان توسـعه، 
رشـد و تعالـی یـک کشـور محسـوب می شـود، اظهـار کرد: 
هـر آنچـه به آمـوزش و پـرورش خدمت شـود زینت کشـور 
خواهـد بـود و در طـول 4۰ سـال گذشـته از انقـاب زحمـات 
زیـادی برای آموزش و پرورش کشـیده شـده امـا حق آن ادا 
نشـده اسـت.وی بـا بیـان اینکه باید مسـائلی چـون احداث 
اسـتخر و فضاهای آموزشـی دانش آموزان در اولویت باشند، 
افـزود: اگـر دانـش آمـوزان و بچه هـای ایران خـوب تربیت 

شـوند در آینـده خانـواده خوبی را تشـکیل مـی دهند.

مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی گفــت: ســال 
گذشــته 22۰ هــزار نفــر در کشــور از خدمــات بیمــه بیــکاری 
ــه  ــبت ب ــراد نس ــن اف ــداد ای ــه تع ــدند ک ــد می ش بهره من
ســال ماقبــل افزایشــی نداشــت، امــا بــا شــیوع ویــروس 
ــه  ــا در فروردیــن و اردیبهشــت مــاه 68۰ هــزار نفــر ب کرون

ایــن آمــار اضافــه شــد.
مصطفــی ســاالری روز پنجشــنبه 22 خــرداد در جمــع 
ــه دعــوت اســتاندار  ــا ب ــگاران در اراک اظهــار کــرد: بن خبرن
ــا  ــط ب ــائل مرتب ــه مس ــیدگی ب ــور رس ــه منظ ــزی، ب مرک
ســازمان تامیــن اجتماعــی و واحدهــای تولیــدی و کســب 
ــا جامعــه کارگــری  ــی و مــوارد مرتبــط ب ــاق بازرگان و کار ات
و بازنشســتگان کارگــری ســفری یکــروزه بــه اســتان 
ــدد مســائل  ــن ســفر در جلســات متع ــه در ای داشــتیم ک

ــد. ــاذ ش ــی اتخ ــرح و تصمیمات مط

اعالم نحوه پذیرش کودکان 
در مهدهای کودک

مدرسه سازی در کشور 
متوازن نبوده است

درخواست 680 هزار نفر 
برای بیمه بیکاری

جامعهجامعه

قرص »عشقی« که سرانجامش مرگ استمحو کار کودکان نیازمند ائتالف فراگیر اجتماعی است

ــه  ــی ب ــی در پیام ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
مناســبت روز جهانــی مبــارزه بــا کار کــودکان تاکیــد 
ــر  ــاف فراگی ــد ائت ــودکان، نیازمن ــو کار ک ــرد: مح ک
ــام  ــر اع ــنا و بناب ــزارش ایس ــت.به گ ــی اس اجتماع
مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، 
متــن کامــل پیــام محمــد شــریعتمداری بــه شــرح زیــر اســت:» هــر ســال 
روز جهانــی مبــارزه بــا کار کــودک فرصتــی فراهــم مــی کنــد تــا از یکســو بــا 
تــاش فعــاالن مدنــی و رســانه ای، جامعــه بیــش از پیــش بــا اثــرات مخــرب 
کار بــر روح و روان و جســم کــودکان آگاه شــود و از ســوی دیگــر مســئوالن 
ــا  ــط ب ــه سیاســت ها، برنامه هــا و اقدامــات مرتب ــه ب ــط، نگاهــی واکاوان ذیرب

کنتــرل و کاهــش کار کــودک داشــته باشــند.
ــاله ای  ــی، مس ــده ای تاریخ ــودک«، پدی ــه »کار ک ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
اجتماعــی، چنــد ســببی و بــا ماهیتــی پیچیــده اســت کــه باعــث مــی شــود 
ایــن کــودکان بــه جــای آنکــه کودکــی کننــد، در دام فقــر، تبعیــض و آســیب 
هــای اجتماعــی بیفتنــد.در ایــن میــان امــا ، امســال نگرانــی جدی تــری در 

ســطح ملــی و بیــن المللــی وجــود دارد و آن اینکــه بــه دلیــل اثــرات مخــرب 
اقتصــادی، اجتماعــی بیمــاری عالــم گیــر کرونــا از جملــه  بــروز بحــران هــای 
ــن  ــی، از بی ــتم آموزش ــال در سیس ــر ، اخت ــدید فق ــادی ، تش ــدی اقتص ج
رفتــن مشــاغل و گســترش  اقتصــاد غیــر رســمی، پدیــده شــوم کارکــودک 
ــاون،  ــر تع ــوان وزی ــه عن ــب ب تشــدید شــود.رویکرد رســمی و قطعــی اینجان
ــوده  ــن ب ــده شــوم همــواره ای ــن پدی ــا ای ــاه اجتماعــی در برخــورد ب کار و رف
ــا  ــوری و ب ــی ف ــودک موضوع ــن اشــکال کارک ــو بدتری ــت و مح ــه ممنوعی ک
ــای جــدی  ــی ه ــا نگران ــه بحــران کرون ــی ک ــژه در زمان ــت اســت و بوی اهمی
ــه  ــه جانب ــات هم ــا و اقدام ــد تاش ه ــرده،  بای ــاد ک ــدید آن ایج ــرای تش ب

ــز گســترده تر شــود. ــودک نی ــا کار ک ــه ب ــرای مقابل ب
ــه کــه بارهــا تاکیــد کــرده ام همــه دســتگاه ها و ســازمان های  البتــه همانگون
مســئول بایــد در مــورد کار کــودکان بــا اتخــاذ رویکــرد سیاســتگذاری 
مشــارکتی بــه مقابلــه بــا آن بپردازنــد؛ چــرا کــه بــدون مشــارکت همــه جانبــه 
ــن  ــت در ای ــانه ای و پژوهشــگران، موفقی ــی، رس ــدان مدن ــاالن، دغدغه من فع

عرصــه امــکان پذیــر نیســت.

قــرص MDMA کــه بــه قــرص عشــق معــروف اســت 
جــزء مــواد روانگــردان جدیــد محســوب می شــود کــه 
فــرد پــس از مصــرف آن احســاس می کنــد در مــدت 
زمــان کوتــاه و بــه صــورت موقتــی بــه افــرادی کــه در 
اطــراف او هســتند عاقه منــد شــده، ایــن درحالیســت کــه مصــرف ایــن قــرص 
موجــب افزایــش فشــار خــون، تپــش قلــب و درنهایــت افزایــش شــدید دمــای 
ــود. ــرگ می ش ــه م ــر ب ــز منج ــاالی آن نی ــرف ب ــده و مص ــنج ش ــدن و تش ب
منصــور براتــی- معــاون موسســه کادراس در گفت وگــو بــا ایســنا، درباره ســاختار 
تشــکیل دهنده قــرص MDMA گفــت: قــرص MDMA جــزء NPSهــا یــا مــواد 
ــن  ــن و آمفتامی ــواد فنیل اتیل آمی ــب م ــه از ترکی ــد هســتند ک ــردان جدی روانگ
ــخصه  ــد؛ مش ــق معروف ان ــرص عش ــا ق ــرص M ی ــه ق ــده اند و ب ــکیل ش تش
اصلــی آن ایــن اســت کــه اغلــب کلمــه M یــا LOVE بــر روی آن حــک و یــا 
نمــاد قلــب بــر روی آن کشــیده شــده و از قرص هــای رایــج در مهمانی هاســت.
ــور  ــق« این ط ــوان »عش ــت عن ــرص تح ــن ق ــذاری ای ــت نام گ ــاره عل وی درب
توضیــح داد: مصــرف قــرص MDMA موجــب آزادســازی ســراتونین، دوپامیــن 

و نورآدرنالیــن در ذهــن می شــود، در ایــن حالــت فــرد احســاس شــادی کــرده 
و اگــر دچــار اضطــراب باشــد، اضطــراب او از بیــن مــی رود. اغلــب ایــن قــرص 
ــرف  ــس از مص ــرد پ ــود و ف ــتفاده می ش ــان اس ــان جوان ــا و می در مهمانی ه
احســاس می کنــد کــه در مــدت زمــان کوتــاه و بــه صــورت موقــت بــه افــرادی 
کــه در اطــراف او هســتند عاقه منــد شــده، بــه همیــن دلیــل ایــن قــرص بــه 
»عشــق« معــروف اســت.معاون موسســه کادراس در ادامــه نســبت بــه مصــرف 
ــاره عــوارض آن بیــان کــرد: مصــرف ایــن  ایــن قــرص هشــدار می دهــد و درب
قــرص موجــب افزایــش فشــار خــون، تپــش قلــب و در نهایــت افزایش شــدید 
دمــای بــدن و تشــنج می شــود. تعریــق و تبخیــر آب بــدن نیــز از دیگــر عــوارض 
مشــهود آن اســت کــه مصــرف بــاالی آن موجــب مــرگ نیــز خواهــد شــد. در 
ــای  ــه در قرص ه ــی ک ــا عوامل ــاال نیســت ام ــرگ ب ــال م ــه احتم مصــارف اولی
اکــس خطــرات بســیار باالیــی دارد ایــن اســت کــه افــراد بــرای دریافــت انــرژی 
ــد و از  بیشــتر، اغلــب بیــش از یــک قــرص را در یــک زمــان مصــرف می کنن
آنجایــی کــه ســاختار شــیمیایی برخــی قرص هــا بــا یکدیگــر هم خوانــی نــدارد 

یــا دوز آنهــا بســیار باالســت، مصــرف آن بــه مــرگ ختــم می شــود. 
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دستگیری 2 حفار غیرمجاز در بهمئی
 رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بهمئی از دستگیری دو حفار غیرمجاز حین حفاری در این شهرستان خبرداد.

صنایع دستیمیراث

ایجاد سه هزار شغل در خراسان جنوبی تحقق می یابدبازگشایی برج ایفل و موزه لوور به روی بازدیدکنندگان

 بـــرج ایفـــل و مـــوزه لـــوور پـــس از 
ماه هـــا تعطیلـــی بـــه دلیـــل نگرانی هـــا از 
ـــه ترتیـــب از 25  ـــا، ب ـــروس کرون انتشـــار وی
ژوئـــن و 6 ژوئیـــه )5 و 16 تیـــر 99( بـــار 

دیگـــر میزبـــان بازدیدکننـــدگان خواهـــد بـــود.
ـــه  ـــور فرانس ـــاد کش ـــوان نم ـــه عن ـــه ب ـــل ک ـــرج ایف ـــی، ب ـــزارش ورایت ـــه گ ب
شـــناخته می شـــود، بـــا شـــیوع ویـــروس کرونـــا از روز 13 مـــارس )23 
ــا  ــاال بـ ــت. حـ ــگران بسـ ــه روی گردشـ ــود را بـ ــای خـ ــفند 98( درهـ اسـ
ـــار  ـــان ب ـــای جه ـــن بن ـــن پربازدیدتری ـــت ای ـــرار اس ـــاه ق ـــه م ـــت س گذش

دیگـــر پذیـــرای بازدیدکننـــدگان باشـــد.
براســـاس دســـتورالعمل های منتشـــر شـــده در وبســـایت رســـمی بـــرج 
ـــال  ـــاالی 11 س ـــدگان ب ـــام بازدیدکنن ـــرای تم ـــک ب ـــتفاده از ماس ـــل، اس ایف
ـــوع  ـــوی ممن ـــا اطـــاع ثان ـــا ت الزامـــی اســـت و اســـتفاده از آسانســـور ایـــن بن
ــی،  ــذاری اجتماعـ ــت فاصله گـ ــان از رعایـ ــب اطمینـ ــرای کسـ ــت؛ بـ اسـ
ـــن  ـــرای پایی ـــه شـــرقی و ب ـــا از پای ـــن از پله ه ـــاال رفت ـــرای ب ـــدگان ب بازدیدکنن

آمـــدن از پله هـــا از پایـــه غربـــی ایـــن بـــرج اســـتفاده خواهنـــد کـــرد.
در بخـــش دیگـــری از ایـــن دســـتورالعمل رســـمی آمـــده اســـت، 
ـــب  ـــا نص ـــده و ب ـــی ش ـــه ضدعفون ـــل روزان ـــرج ایف ـــی ب ـــای عموم بخش ه
ــی  ــه فیزیکـ ــگری، فاصلـ ــه گردشـ ــن جاذبـ ــف ایـ ــر کـ ــی بـ عامت هایـ

ــد. ــد شـ ــدگان تعییـــن خواهـ ــن بازدیدکننـ ــوب بیـ مطلـ
ـــا ورود  ـــان ب ـــدگان، همزم ـــه روی بازدیدکنن ـــل ب ـــرج ایف ـــایش ب ـــر گش خب
ــام  ــاکرونا اعـ ــایی های پسـ ــه دوم بازگشـ ــه مرحلـ ــه بـ ــت فرانسـ پایتخـ
شـــد. کافه هـــا و رســـتوران های پاریـــس در هفته هـــای اخیـــر فعالیـــت 
خـــود را از ســـر گرفتنـــد. دیگـــر موزه هـــا و جاذبه هـــای گردشـــگری ایـــن 
ـــایی  ـــل بازگش ـــور کام ـــه ط ـــا ب ـــگیرانه ی ـــر پیش ـــت تدابی ـــا رعای ـــز ب ـــهر نی ش
شـــده یـــا در مســـیر آن قـــرار دارنـــد. کاخ ورســـای یکـــی از ایـــن مـــوارد 
اســـت کـــه در روز 6 ژوئـــن )1۷ خـــرداد( موزه هـــا و باغ هـــای خـــود 
ـــرگیری  ـــرای از س ـــود ب ـــه خ ـــز از برنام ـــوور نی ـــوزه ل ـــرد. م ـــایی ک را بازگش

فعالیت هـــا از روز 6 ژوئیـــه )16 تیـــر( خبـــر داده اســـت.   

تفاهم نامـــه ایجـــاد ســـه هـــزار شـــغل در 
حـــوزه صنایع دســـتی خراســـان جنوبـــی، 
ـــازمان  ـــس س ـــتاندار و رئی ـــای اس ـــه امض ب

برنامه و بودجـــه کشـــور رســـید.
به گـــزارش ایلنا،همزمـــان بـــا فـــرا رســـیدن روز جهانـــی صنایع دســـتی و 
در ســـومین روز از گرامیداشـــت هفتـــه صنایع دســـتی، تفاهم نامـــه ایجـــاد 
ســـه هـــزار شـــغل در حـــوزه صنایع دســـتی خراســـان جنوبـــی، پنجشـــنبه 
22 خـــرداد 99 در شهرســـتان طبـــس بـــه امضـــای اســـتاندار خراســـان 

جنوبـــی و رئیـــس ســـازمان برنامه و بودجـــه کشـــور رســـید.
ــتی  ــه صنایع دسـ ــیدن هفتـ ــرا رسـ ــا فـ ــان بـ ــم زمـ ــه هـ ــن تفاهم نامـ ایـ
از  ایجـــاد اشـــتغال در حـــوزه صنایع دســـتی و اســـتفاده  به منظـــور 
ـــه امضـــای  ـــی ب ـــت در اســـتان خراســـان جنوب ـــر صنع ـــن هن ـــای ای ظرفیت ه
محمدصـــادق معمتمدیـــان )اســـتاندار خراســـان جنوبـــی( و محمدباقـــر 
ـــه(  ـــازمان برنامه و بودج ـــس س ـــوری و رئی ـــس جمه ـــاون رئی ـــت )مع نوبخ

رســـید.

ـــتی  ـــوزه صنایع دس ـــغل در ح ـــزار ش ـــه ه ـــه، س ـــن تفاهم نام ـــاس ای ـــر اس ب
بـــا اعتبـــاری بالـــغ بـــر 25 میلیـــارد تومـــان بـــا هـــدف ارتقـــای جایـــگاه 
ــاد  ــی ایجـ ــان جنوبـ ــتان خراسـ ــتغال آفرینی در اسـ ــتی و اشـ صنایع دسـ
خواهـــد شـــد کـــه گام مهمـــی در اشـــتغال در حـــوزه صنایع دســـتی بـــه 
ـــت  ـــر صنع ـــن هن ـــمند ای ـــگاه ارزش ـــده جای ـــان دهن ـــد و نش ـــاب می آی حس

در ایجـــاد اشـــتغال و درآمدزایـــی اســـت.
اســـتاندار خراســـان جنوبـــی در حاشـــیه امضـــای ایـــن تفاهم نامـــه، بـــا 
ـــال  ـــوان س ـــا عن ـــاب ب ـــم انق ـــر معظ ـــوی رهب ـــال از س ـــه امس ـــن ک ـــان ای بی
ـــد،  ـــش تولی ـــال جه ـــت: در س ـــت گف ـــده اس ـــذاری ش ـــد نام گ ـــش تولی جه
ــی  ــان جنوبـ ــتان خراسـ ــتی در اسـ ــوزه صنایع دسـ ــش در حـ ــاهد جهـ شـ

ـــود. ـــم ب خواهی
او افـــزود: ایـــن تفاهم نامـــه بـــه دنبـــال اجـــرای طـــرح »خوشه ســـازی 
صنایع دســـتی« بـــه امضـــا رســـیده اســـت و بـــر اســـاس ایـــن طـــرح، 
ـــی  ـــتی، اجرای ـــوزه صنایع دس ـــول« در ح ـــک محص ـــتا، ی ـــک روس ـــدل »ی م

ـــد. ـــد ش خواه

لنا
 ای

س:
عک

و  بافت هـا  بناهـا،  احیـای  و  حفـظ  دفتـر  مدیـرکل 
پیگیری هایـی کـه  بـه  اشـاره  بـا  تاریخـی  محوطه هـای 
درخصـوص خـروج خانـه گلسـتانه از فهرسـت میراث ملی 
انجـام شـده  اسـت، گفـت: ایـن ملـک از فهرسـت میراث 
ملـی خـارج نشـده و چنیـن رایی از سـوی دیـوان عدالت 

اداری ثبـت نشـده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار ایلنـا، چندی پیـش ماجـرای بنر زرد 
رنگـی کـه بـر  بـاالی خانـه گلسـتانه در خیابـان قزویـن 
نصب شـده بود، خبرسـاز شـد. روی این بنر نوشـته شـده 
 11 بـود: »ایـن ملـک بـه شـماره دادنامـه ... بـه تاریـخ 
اردیبهشـت 1396 در شـعبه اول تجدیدنظـر دیـوان عدالت 
اداری رفع اثر و از فهرسـت آثار ملی خارج شـده اسـت.«
فرهنگـی،  میـراث  )مدیـرکل  جانفشـان  پرهـام  هرچنـد 
ایـن خصـوص  تهـران( در  صنایـع دسـتی و گردشـگری 
گفتـه بـود: ملـک گلسـتانه در سـال 1396 بر اسـاس رای 
دیـوان عدالـت اداری از ثبـت خـارج شـده اسـت. دادگاه 
از سـال 92 پیگیـر ایـن موضـوع بـود تـا آنکه در سـال 96 
حکـم بـدوی و تجدیدنظـر و در نهایـت حکـم خـروج از 

ثبـت صادر شـد.
امـا سـیدهادی احمـدی روئینـی )مدیـرکل دفتـر حفـظ 
بـا  تاریخـی(  محوطه هـای  و  بافت هـا  بناهـا،  احیـای  و 
تکذیـب ایـن موضـوع بـه ایلنـا گفـت: بعـد از آنکـه ایـن 
پیگیری هـای  شـد،  نصـب  ملـک گلسـتانه  روی  بـر  بنـر 
الزم را آغـاز کردیـم. همـکاران حقوقـی وزارتخانـه میـراث 
وگردشـگری از مراجـع قانونی این موضوع را پیگیر شـدند 
و شـماره ها را چـک کردنـد و متوجـه شـدند رای قطعـی 
می تـوان  واقـع  در  اسـت.  نشـده  ثبـت صـادر  از  خـروج 
گفـت، خـروج از ثبـت ایـن ملـک نیازمنـد طـی مراحـل 
تجدیـد نظـر، دفاعیـات مـا و... اسـت و هنـوز تـا خـروج 
از ثبـت راه دارد. او ادامـه داد: مالـک دادنامـه ارائـه داده 
اسـت و ایـن بـه معنـای رای قطعـی نیسـت. او شـماره 
شـکایت دادنامـه خـود را نوشـته درحالـی کـه هنـوز حکم 

قطعـی دیـوان عدالـت اداری مشـخص نیسـت.

سوژه
خروج خانه 

گلستانه از فهرست 
میراث ملی کذب است

کشف گورستان دوره اشکانی در شهر اصفهان

تپه تاریخی اشرف در شرق اصفهان و در کرانه زاینده رود قرار دارد

کشــف دومیــن  گورخمــره در یگانــه 
ــه  ــان، فرضی ــه تاریخــی شــهر اصفه تپ
وجــود گورســتان اشــکانی در شــرق 
ــه  ــاال تپ ــرد، ح ــت ک ــه را ثاب ــن تپ ای
در  ســیلک کاشــان  از  بعــد  اشــرف 
ــی  ــن اســتان گورخمــره های گســتره ای
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــده اس ــدا ش پی
گمانــه  مــدت  کوتــاه  دســتاوردهای 
تاریــخ  از  پــرده  می توانــد  زنی هــا، 
ــان  ــم پیــش از اســام شــهر اصفه مبه

ــردارد. ب
تپــه  شناســی  باســتان  هیــات 

اشــرف روز گذشــته در حــال ایجــاد 
ــد کــه در یکــی  گمانه هــای بعــدی بودن
بــه گورخمــره دوم  ایــن گمانه هــا  از 
رســیدند. ایــن گورخمره هــا  فرضیــه 
وجــود گورســتان دوره اشــکانی را در 
ــه اثبــات برســاند. ــد ب اصفهــان می توان
سرپرســت هیــات باســتان شناســی 
ــن  ــه ای ــت ک ــد اس ــرف معتق ــه اش تپ
ــادی  ــد وســعت زی گورســتان مــی توان
داشــته باشــد. علیرضــا جعفری زنــد 
ــا گفــت: در اولیــن  ــه ایرن روز جمعــه ب
کشــف تدفیــن گورخمــره تصــور مــا 
بــر ایــن بــود کــه بایــد بــه بقیــه 
کنیــم  پیــدا  دســت  گورخمره هــا 
توانســتیم   گذشــته  روز  اینکــه  تــا 

ــا را   ــره ه ــن گورخم ــر از ای ــی دیگ یک
شناســایی کنیــم.

ــن باســتان شــناس یقیــن دارد کــه  ای
در ادامــه کاوش هــا بــه نمونه هایــی 
دیگــر از ایــن نــوع تدفیــن مواجــه 
کشــف  واقــع   در  شــد.  خواهنــد 
ــرق  ــدوده ش ــره در مح ــن گورخم دومی
باســتان  هیــات  بــه  اشــرف  تپــه 
ــه  ــرد ک ــت ک ــه اشــرف ثاب شناســی تپ
ــتان  ــک گورس ــا ی ــال ب ــه احتم ــا ب آنه

اشــکانی روبــه رو هســتند.
بــه گفتــه جعفــری زنــد ایــن گورســتان 
حــاوی شــواهد و مســتندات مهمــی از 
تاریــخ پیــش از اســام اصفهــان اســت 
کــه در پــرده ای از ابهــام  قــرار داشــته 

و حــاال ایــن گورســتان مــی توانــد 
روشــنایی بخــش بــر نقــاط تاریــک 

ــان باشــد. ــخ اصفه تاری
خبرنــگار  بــا  گفــت  و گــو  در  وی  
ــن  ــف ای ــت کش ــتر از اهمی ــا بیش ایرن
گورســتان گفــت: تاریــخ شــهر اصفهــان 
ــه  از  ــت چراک ــت اس ــا اهمی ــیار ب بس
ــات  ــام  اطاع ــش از اس ــان پی اصفه
ــا در  ــود دارد. باره ــی وج ــتند اندک مس
دوران  جغرافیانویســان  کتاب هــای 
اســامی و همچنیــن کتــاب جغرافیــای 
بطلمیــوس بــر اهمیــت  شــهر اصفهــان 
مهــم  نقــاط  از  یکــی  عنــوان   بــه 
اشــکانی  دوره  از  پیــش  امپراتــوری 
و پــس از آن  تاکیــد شــده اســت 
ــا  ــتندات م ــوس و مس ــار ملم ــی آث ول
دراین بــاره  بســیار انــدک بــوده اســت.
سرپرســت هیــات باســتان شناســی 
ــال های  ــی س ــزود: ط ــرف اف ــه اش تپ
اخیــر دســتاورهای مهمــی  در تپــه 
اشــرف داشــته ایم و مهــم تــر از آن 
دوره  گورســتان  بــه  اکنــون  اینکــه 
ــه طــور طبیعــی  اشــکانی رســیده ایم. ب
نــوع تدفیــن بــه لحــاظ فرهنگــی و 
مذهبــی حــاوی اطاعــات زیادی اســت  
چراکــه هــر نــوع تدفینــی بســتگی بــه 
ــراد از آن  ــه اف ــی دارد ک مذهــب و آیین

می کردنــد. پیــروی 
ــه  ــتیابی ب ــناس دس ــتان ش ــن باس ای
گورســتان دوره اشــکانی را نویــد بخــش 
ــان  ــم اصفه ــخ مبه ــرداری از تاری پرده ب
پیــش از اســام دانســت و افــزود: 
ــان  ــان در زم ــخ، اصفه ــل از تاری ــه نق ب
اســکندر جــز ایالت هــای مهــم و در 
زمــان اشــکانی جــز قلمــرو الیمایی هــا 

ــی  ــدار محل ــت.الیمایی ها اقت ــوده اس ب
ــکانیان  ــلطه اش ــر س ــا  زی ــتند ام داش
و  خوزســتان  آنهــا  قلمــرو  و  بودنــد 

ــت. ــوده اس ــان ب ــی از اصفه بخش
 وی اضافــه کــرد: از ســال 89 کــه 
کاوش هــا را در تپــه اشــرف شــروع 
ــات ســفال های شــاخصی  ــردم، قطع ک
ــایی  ــکانی شناس ــلوکی و اش از دوره س
کردیــم  امــا ســوال همیشــه بــرای مــا 
ایــن بــود کــه چگونــه بــا معمــاری ایــن 
ــا  ــرد؟ و ی ــم ک ــا برخــورد خواهی دوره ه
اینکــه اگــر ســکونتی از دروره اشــکانی 
در اصفهــان وجــود دارد، محــل تدفیــن 

ــوده اســت؟ ــا کجــا ب آنه
ــه  ــاره ب ــا اش ــناس ب ــتان ش ــن باس ای
فراوانــی تخریب هایــی کــه در طــول 
زمــان و بــه خصــوص در ســال های 

را  آن  اطــراف  و  اشــرف  تپــه  اخیــر 
تحــت تاثیــر گســترده قــرار داده اســت 
ــکونت  ــاره س ــا درب ــواالت م ــت: س گف
ــا  ــود ت ــا ب ــان پابرج ــکانیان همچن اش
اینکــه در جریــان لولــه گــذاری اداره 
ــیت  ــل حساس ــه دلی ــاب ب آب و فاض
موضــوع، ایــن طــرح را بــه مــدت یــک  
ســال و نیــم متوقــف کــردم تــا بتوانیــم 
ــدوده  ــن مح ــی در ای ــورت علم ــه ص ب
کار کنیــم. اشــاره جعفــری زنــد بــه 
طــرح لوله گــذاری آب بــه ســوی شــرق 
اصفهــان اســت کــه بــه طــول ششــصد 
ــا  ــه ت ــه راه بازارچ ــل س ــر، حدفاص مت
ــتاق دوم  ــان مش ــر در خیاب ــع مه تقاط
ــواهد  ــار و ش ــی آث ــات بخش ــرای نج ب
تپــه اشــرف  تپــه جــی و  تاریخــی 

ــد. ــف ش متوق

نماینـده مـردم تفـت و میبـد در مجلـس 
شـورای اسـامی از پیگیـری خـود بـرای 
افزایـش اعتبـارات حوزه میـراث فرهنگی، 

صنایع دسـتی و گردشـگری خبـر داد.
»سـید جلیـل میرمحمـدی« در نشسـت 
بررسـی مسـائل و مشـکات حوزه میراث 
گردشـگری  و  صنایع دسـتی  فرهنگـی، 
شهرسـتان تفـت کـه امـروز در فرمانداری 
ایـن شهرسـتان برگـزار شـد، بـا اشـاره به 
کشـور،  تاریخـی  بناهـای  بـاالی  ارزش 
اظهـار کـرد: بناهـای تاریخـی، هویت ملی 
اسـت و در مجلس شـورای اسـامی دوره 

یازدهـم، نـگاه جـدی بـه مقولـه میـراث 
گردشـگری  و  صنایع دسـتی  فرهنگـی، 
وجـود دارد.وی گفـت: باید اداره کل میراث 
فرهنگـی از ظرفیـت نمایندگان اسـتان در 
مجلس شـورای اسـامی در راستای حفظ 
بناهـای بـاارزش تاریخـی و رونـق مقولـه 
صنایع دسـتی  از  حمایـت  و  گردشـگری 
خواسـتار  کنـد.وی  بهینـه  اسـتفاده 
فرهنگـی،  میـراث  کل  اداره  ویـژه  نـگاه 
بـه  اسـتان  و گردشـگری  صنایع دسـتی 
شهرسـتان تفـت شـد و گفـت: امیـدوار 
هسـتیم بـا نگاه ویـژه ای شهرسـتان تفت 

در حوزه گردشـگری دیده شـده و از حضور 
جمعیـت شـناور در ایـام هفتـه و در طـول 
سـال در راسـتای برنامه ریـزی بـرای رونق 
گردشـگری در ایـن شهرسـتان بـه نحـو 
شایسـته ای اسـتفاده شـود.این مسـئول 

بـا اسـتقبال از تغییر کاربری هـا در بناهای 
تاریخـی، گفـت: بـا تغییر کاربـری بناهای 
بافـت  آن،  از  مؤثـر  اسـتفاده  و  تاریخـی 
آن بنـا زنـده و نگـه داری و مراقبـت از آن 

آسـان تر خواهـد بـود.

افزایش اعتبارات حوزه میراث 
فرهنگی را پیگیری می کنیم

خسارت 60 میلیارد تومانی 
کرونا به موزه ها

درحالـی کـه بیـش از دو هفتـه از بازگشـایی موزه هـا بعد از شـیوع ویـروس کرونا 
می گـذرد بـه گفتـه مدیـرکل موزه هـا و اموال منقـول فرهنگی و تاریخـی، حدود 2۰ 
درصـد بازدیدکننـدگان بـه موزه هـا بازگشته اند.ماه هاسـت بـه دلیل شـیوع ویروس 
کرونـا شـاهد تعطیلـی اماکـن گردشـگری و البتـه موزه هـا بودیـم. هرچند شـیوع 
ویـروس کرونـا بـه طـور رسـمی از اوایـل اسـفند مـاه در ایران اعام شـد امـا وزیر 
میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی در 2۰ اسـفند دسـتور »تعطیلـی 
موزه هـا، کاخ موزه هـا و اماکـن تاریخـی و فرهنگـی در تعطیات نـوروز 99« را صادر 
کـرد. بـا صـدور ایـن دسـتور کـم کـم شـاهد تعطیلـی موزه ها در سراسـر کشـور و 
پیوسـتن آنها به سـایر بخش های تعطیل کشـور بودیم.با وجود آنکه ماه های آخر 
سـال و در پـی آن آغـاز نـوروز بهتریـن زمـان بـرای موزه هـا به جهت کسـب درآمد 
از بازدیدهاسـت امـا بـه دلیـل تعطیلی شـاهد ضـرر و زیان هنگفـت موزه ها بودیم 
چنانکـه مـوزه  ملـی ایـران در نـوروز کرونایـی 1399، یک میلیـارد ضـرر داد. با این 
وجـود بـا گذشـت زمـان و تصمیـم مسـئوالن، در نهایت در خـرداد ماه بعـد از خبر 
کاهـش محدودیت های سـفر و بازگشـایی اماکـن تفریحی روباز، حسـن روحانی 
)رئیس جمهـور( در جلسـه سـتاد مقابلـه بـا کرونـا اعام کرد کـه موزه هـا و اماکن 

تاریخـی از 4 خردادمـاه فعالیـت مجـدد خـود را آغـاز می کنند.

ته
نک

 در اسـتان اصفهـان  تنهـا در سـیلک کاشـان گزارش کشـف 
یـک گورخمـره وجـود دارد. بنابرایـن کشـف دوگورخمـره تا 
ایـن لحظـه و البته رسـیدن بـه گورسـتان دوره اشـکانی در 
تنهـا تپه تاریخی شـهر اصفهان اهمیت دسـتاوردهای گمانه 
زنی هـای اخیر هیات باسـتان شناسـی تپه اشـرف را نشـان 

می دهـد.
باسـتان  در روزهـای اخیـر در پـی گمانه زنی هـای هیـات 
شناسـی تپـه اشـرف،  یـک چـاه سـنگی ساسـانی بـه عمق 
شـش متر، سـفال های سـالم آل بویه، سـلجوقی، قطعات 
سـفال های اشـکانی و ساسـانی و یـک گورخمـره اشـکانی 

شد. شناسـایی 
تبدیـل مجـوز  اول، درخواسـت  پـی کشـف گورخمـره  در 
گمانـه زنـی بـه کاوش از سـوی سرپرسـت هیـات باسـتان 
شناسـی تپه اشـرف بـه اداره کل میراث فرهنگـی اصفهان  و 
پژوهشـکده میـراث فرهنگـی  در تهران داده شـد تا برخی از 

گمانه هـا بـه ترانشـه تبدیل شـود.

گردشگریمیراث

تصویب ۱۵ طرح گردشگری در استان همدانتبدیل کاخ یاقوت به موزه
شـهردار منطقـه 13 بـا اشـاره بـه 
اینکـه 56 پـروژه در جهت تامین 
فرهنگـی،  هـای  سـرانه  کمبـود 
اجتماعی و ... شـرق تهـران برای 
بوسـتان تاریخـی سـرخه حصـار تعریف شـده اسـت، گفت: 
تبدیـل کاخ یاقـوت بـه موزه گامـی برای جبران کمبود سـرانه 
های فرهنگی و خدماتی شـرق تهران اسـت.مرتضی رحمانی 
در جلسـه مشـترک با مسـئولین سـازمان تأمیـن اجتماعی 
در زمینـه تعامـات و راهکارهـای اجرایی بهره بـرداری از کاخ 
یاقوت به نفع شـهروندان به سـبقه تاریخی و امکانات پارک 
جنگلـی سـرخه حصـار بـه عنـوان قطـب گردشـگری شـرق 
تهـران اشـاره کـرد و افـزود: 56 پروژه در جهـت تامین کمبود 

سـرانه هـای فرهنگی ، اجتماعی و ... شـرق تهـران برای این 
بوسـتان تاریخـی تعریـف شـده کـه بـا تبدیـل کاخ یاقـوت 
بـه مـوزه و یـا یـک مکانـی فرهنگـی، گامـی دیگـر در جبران 
کمبـود سـرانه های فرهنگی و خدماتی شـرق تهـران به نفع 

شـهروندان برداشـته خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکه کاخ یاقوت میراث فرهنگـی و تمدن ایران 
اسـت کـه می بایسـت در حفـظ، صیانت و معرفی آن کوشـا 
باشـیم، بـر لزوم تشـکیل کارگروهـی تخصصی بـا زمانبندی 
مشـخص، مشـتکل از نمایندگان شـهرداری ، سازمان تأمین 
اجتماعـی، اداره کل حریـم و میـراث فرهنگـی جهـت بهـره 
منـدی هرچـه سـریعتر شـهروندان از ایـن مـکان تاریخـی 

تأکیـد کرد.

گــذاری  ســرمایه  معــاون 
ــرح  ــب 15 ط ــدان از تصوی هم
در  گردشــگری  تأسیســات 
ــرمایه گذاری  ــی س ــه فن کمیت
از  به نقــل  میراث آریــا  به گــزارش  داد.  خبــر  اســتان 
و  میراث فرهنگــی، گردشــگری  اداره کل  روابط عمومــی 
صنایع دســتی همــدان، علیرضــا قاســمی روز چهارشــنبه 
21 خــرداد 99 گفــت: »ایــن طــرح هــا شــامل یــک هتــل 
در مایــر، یــک مجتمــع گردشــگری، یــک متــل در رزن، 
ــنتی در  ــفره خانه س ــک س ــردی، ی ــگاه بوم گ ــه اقامت س
ــگ،  ــنتی در کبودرآهن ــفره خانه س ــک س ــرکان، ی تویس
ــردی در  ــگاه بوم گ ــار اقامت ــنتی و چه ــفره خانه س دو س

همــدان و یــک هتــل در شهرســتان بهــار بــود کــه مــورد 
موافقــت اعضــای کمیتــه فنــی قــرار گرفــت و در نشســت 

ــب شــد.« ــه تصوی ــن کمیت ای
ــا توجــه بــه اســتقبال مــردم در ســال های  او افــزود: »ب
ــتان،  ــردی اس ــای بوم گ ــکان در اقامتگاه ه ــه اس ــر ب اخی
تمایــل بــه ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه افزایــش 
پیــدا کــرده اســت بــه طــوری کــه از 15 طــرح تصویــب 
شــده در کمیتــه فنــی، هفــت طــرح مربــوط بــه اقامتــگاه 
بوم گــردی اســت.« او در ادامــه گفــت: »ایــن ســفره خانه 
ســرمایه گذاری  حجــم  بــا  نزدیــک  آینــده ای  در 
ــرای 10  ــت و ب ــرداری اس ــل بهره ب ــال قاب ــارد ری 5۷میلی

ــد.« ــتغال زایی می کن ــتقیم اش ــکل مس ــه ش ــر ب نف

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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داخـل،  سـاخت  مرکـز  رییـس 
و تجهیـزات  صنایـع ماشین سـازی 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت با 
وزارتخانـه  ایـن  اینکـه  بـه  اشـاره 
کاهـش 1۰ میلیـارد دالری ارزبـری 
را در دسـتور کار قـرار داده اسـت.
خـروج  از  جـاری  سـال  در  گفـت: 
سـه میلیـارد و 2۰۰ میلیـون دالر ارز 
در حـوزه صنعت از کشـور جلوگیری 

خواهد شد.
در  هـادوی  محمدمهـدی  سـید 
پایـان بازدیـد از واحدهـای تولیدی 
تاکیـد  بروجـن  صنعتـی  شـهرک 
اجـرای  بـرای  کـرد: سـال گذشـته 
در  داخـل  نهضـت سـاخت  برنامـه 

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزارت 
یک هدف سـه سـاله تنظیم شـد و 
کاهـش 1۰ میلیـارد دالری ارزبـری 

)خروج ارز( را در دسـتور کار دارد.
میـزان  ایـن  از  شـد:  یـادآور  وی 
دو  سـال گذشـته  در  برنامه ریـزی 
میلیارد دالر، امسـال سـه میلیارد و 
2۰۰ میلیـون دالر و چهـار میلیـارد و 
آینـده  سـال  در  دالر  میلیـون   8۰۰

محقق خواهد شد.
داخـل،  سـاخت  مرکـز  رییـس 
و تجهیـزات  صنایـع ماشین سـازی 
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزارت 
در  وزارتخانـه  ایـن  داشـت:  اظهـار 
سـال گذشـته با همـکاری وزارتخانه 

 هـای دیگـر مانند راه و شهرسـازی، 
نفـت و نیـرو حـدود سـه میلیارد و 
4۰۰ میلیـون میلیـارد دالر قـرارداد، 
تفاهم نامـه و سـاخت امضـا کـرد و 
ایـن برنامـه در سـال جاری نیـز بـا 
دالر  میلیـون   2۰۰ و  میلیـارد  سـه 

برآورد، ادامه می یابد.
هـادوی تاکیـد کـرد: در ایـن راسـتا 
هدف گـذاری کمـی ایـن برنامـه در 
صنعـت،  وزارت  سـتاد  و  اسـتان ها 
شـده  انجـام  تجـارت  و  معـدن 

است.
مرکـز  رییـس  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
ماشـین   صنایـع  داخـل،  سـاخت 
سـازی و تجهیـزات وزارت صنعـت، 

تعـدادی  از  تجـارت  و  معـدن 
واحدهـای تولیدی شـهرک صنعتی 
خـودرو،  بروجـن  ماننـد  بروجـن 
کشـاورزی،  ماشـین آالت  تولیـد 

تولیـد نـخ و دسـتگاه  هـای تولیـد 
ماسک بازدید کرد.

مرکـز  کیلومتـری   6۰ در  بروجـن 
چهارمحال و بختیاری واقع اسـت.

ــوردی اســتان  ــادر و دریان ــی اداره کل بن ــاون دریای مع
بوشــهر از نصــب 9۰ دســتگاه عایــم کمــک ناوبــری در 
زمینــه تــردد ایمــن شــناورها در آبهــای اســتحفاظی و 

سرزمینی این استان خبر داد.
محمــد قاســمی در ایــن بــاره افــزود: یکــی از رســالتها 
و وظایــف اداره کل بنــادر و دریــا نوردی اســتان بوشــهر 

تامیــن ایمنــی آبراه هــا، ورودی بنــادر و جزایــر در 
محــدوده دریایــی اســتان اســت کــه نصــب دســتگاه 

عائم کمک ناوبری در همین راستا است.
 وی بیــان کــرد: در حــال حاضــر آمــار روشــنایی عایــم 
کمــک ناوبــری محــدوده اســتان بوشــهر بیــش از 94 
درصــد هســت  کــه بــا تمهیداتــی کــه انجــام شــده تــا 

ــن  ــه 1۰۰ درصــد خواهــد رســید و ای ــاه ب ــر م آخــر تی
مهــم شــامل تمامــی نقــاط دریایــی اســتان خواهــد 

بود.
 رئیــس اداره ایمنــی و حفاظــت دریایــی اداره کل بنادر 
و دریانــوردی اســتان بوشــهر  در خصــوص برنامه هــای 
تعییــن شــده جهــت  ایمنــی هرچــه بیشــتر آبــراه هــا 
ــی  ــای دریای ــزان تردده ــش می ــه افزای ــه ب ــا توج ب
گفــت: بــا توجــه  بــه تغییــرات  ایجــاد شــده در کانــال 
دسترســی بنــدر بوشــهر و بــر اســاس برنامــه ریــزی 
هــای صــورت گرفتــه، آرایــش جدیــد بویه هــا در 
حوضچــه چرخــش بنــدر بوشــهر انجــام شــده کــه بــا 
اتمــام عملیــات آمــاده ســازی، بویه هــای یاد شــده در 

محل های تعیین شده مستقر شدند.

ــز  ــادر نی ــایر بن ــرد: در س ــه ک حجــت خســروی اضاف
عملیــات آمــاده ســازی بویــه  هــا و اقداماتی کــه برای 
تامیــن و نگهــداری آنهــا بــوده صــورت گرفتــه کــه بــه 
محــض مســاعد شــدن وضعیــت جــوی طی چنــد روز 

آینده آنها نیز مستقر می شوند.
وی ادامــه داد: مجمــوع بویه هــای آمــاده بــکار بعنــوان 
اصلی تریــن روش تامیــن ایمنــی آبــراه هــا تــا چنــد 
روز آینــده بــه بیــش از 98 درصــد خواهــد رســید کــه 
بــا توجــه بــه نــوع عملیاتــی کــه در فازهــای مختلــف 
بویــه گــذاری صــورت مــی پذیــرد، انجــام چهــار 
ــم  ــط تی ــروز توس ــدازی  دری ک ــه آب ان ــات ب عملی
عملیاتــی بنــدر بوشــهر یــک اقــدام بی نظیــر و در خــور 

تحسین است.

امسال از خروج 3.2 میلیارد دالر ارز در 
حوزه صنعت جلوگیری می شود 7600 متر مربع اراضی دولتی 

البرز رفع تصرف شد

90 دستگاه کمک ناوبری در آب های 
بوشهر نصب شد

البرز 

معــاون امــاک و حقوقــی اداره کل راه و 
ــه  ــرد ک ــام ک ــرز اع ــتان الب ــازی اس شهرس
اراضــی  مربــع  متــر   6۰۰ و  هــزار  هفــت 
ــان  ــت متصرف ــتان از دس ــن اس ــی ای دولت

آزاد شد.
ایــن   : اظهــار داشــت  حســین شــریفی 
ــاهیکان  ــتای س ــدوده روس ــی در مح اراض
واقــع در شــمال شــهر کــرج بــا حکــم 
قضایــی  از دســت متصرفــان غیرقانونــی 

خارج شد.
وی بیــان داشــت : افــراد ســودجو و فرصــت 
طلــب بــا ایجــاد حفــاظ و کاشــت نهــال 
اقــدام بــه تصــرف غیــر قانونــی ایــن اراضــی 

کرده بودند .
شــریفی گفــت: واحــد گشــت یــگان حفاظت  
البــرز  اســتان  و شهرســازی  راه  اداره کل 
ــی را  ــرف غیرقانون ــن تص ــش ای ــدی پی چن
شناســایی کــرد کــه در هفتــه جــاری حکــم 
ــادر  ــور ص ــی مذک ــازی اراض ــی آزادس قضای
اراضــی را  ایــن  شــد.وی ارزش تقریبــی 

228 میلیــارد ریال عنوان کرد.
حکــم  بــا  تاکنــون  امســال  ابتــدای  از 
اراضــی  از  8۰۰ هکتــار  از  بیــش  قضایــی 
ــرز  ــتان الب ــی و کشــاورزی اس ــی ، دولت مل

آزاد ســازی سازی شده است. 
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اهداء عضو جوان 21ساله فسایی به بیماران نیازمند
مسوول هماهنگی اهداء عضو دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: با فداکاری خانواده، اعضای زنده یاد سیاوش میرزایی ساکن 
فسا که به علت سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، به بیماران نیازمند اهداء شد.راضیه آسوده گفت : مرحوم میرزایی 
پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و با فداکاری و رضایت خانواده ایشان در بیمارستان حضرت ولی عصر )عج( فسا با 
همکاری بخش پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز تحت عمل جراحی و جداسازی اعضاء قرار گرفت. 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(  
بـه موجـب پرونـده اجرایـی کاسـه9۷۰۰662 امـوال غیرمنقـول ذیـل از طریـق مزایده به 

فـروش می رسـد:
شـش دانـگ خانـه پـاک ثبتی 213 فرعـی از پـاک 2119 اصلی بخـش9 کرمان واقع 
در رفسـنجان انتهـای بلـوار امـام علـی شـهرک جهاد خیابـان خیبر پـاک 19 با سـند مالکیت اصلی 
بـه شـماره چاپـی 145331  کـه به نام آقـای اکبر پورمیرزائی ثبت گردیده و طبق سـند به مسـاحت 
392 مترمربـع کـه محـدود به حدود: شـماال:بطول 14 متر درب و دیواریسـت به پیاده رو بلوار شـرقا: 
بطـول 28 متـر دیـوار مشـترک بـا منزل پـاک 214 فرعـی جنوبا: بطـول 14 متر درب و دیواریسـت 
بـه کوچـه بـن بسـت غربـا: بطـول 28 متر دیـوار مشـترک با منـزل پـاک 212 فرعی کـه طبق نظر 
کارشـناس رسـمی دادگسـتری ملک مذکور اعیانی ان 4۷8.9 مترمربع در دو طبقه با اسـکلت فلزی 
و نمـای آجـر سـفال و سـنگ و سـمنت بـرد بـوده کـه در طبقـه اول یـک واحد مسـکونی با سـقف 
سـبک شـیروانی که از ضلع شـمالی ملک دارای راه پله ورودی مسـتقل می باشـد واحد مذکور کف 
هـا سـرامیک و سـرویس آشـپزخانه با کاشـی و سـرامیک و کابینت تمـام ام دی اف بـوده و جهت 
ملـک امتیـازات آب بـرق گاز و تلفـن نیـز منصوب می باشـد. شـش دانـگ عرصه  و اعیـان به مبلغ 
6.2۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریـال ارزیابـی شـده اسـت شـش دانـگ عرصه و اعیان پـاک فوق از سـاعت 9 الی 12 
روز شـنبه مورخ 1399.۰4.۰۷ در اداره ثبت اسـناد و اماک رفسـنجان واحد اجرا واقع در بلوار شـهید 
حمیـد شـریفی از طریـق مزایـده به فروش می رسـد. مزایـده از مبلـغ6.2۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال شـروع و به 
باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته می شـود شـرکت در جلسـه مزایده برای عموم آزاد است و 
فـروش منـوط بـه پرداخت ده)1۰%( درصد از مبلغ پایه کارشناسـی به حسـاب سـپرده ثبت و حضور 
خریـدار یـا نماینـده قانونـی او در جلسـه مزایـده اسـت برنـده مزایـده مکلـف اسـت ما بـه التفاوت 
مبلـغ فـروش را ظـرف مـدت 5پنـج  روز از تاریـخ مزایـده به حسـاب صنـدوق ثبت تودیـع نماید و 
در صورتـی کـه ظـرف مهلـت مقـرر مانده فروش را به حسـاب سـپرده ثبـت واریز نکند مبلـغ مذکور 
قابـل اسـترداد نبـوده و به حسـاب خزانه واریز خواهد خواهد شـد در این صورت عملیـات فروش از 
درجـه اعتبـار سـاقط و مزایـده تجدیـد می گـردد چنانچه روز تعیین شـده با تعطیل رسـمی مصادف 
گـردد روز بعـد از تعطیـل جلسـه مزایـده در همـان سـاعت و مـکان تشـکیل خواهـد شـد طالبین و 
خریـداران می تواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در وقـت مقرر بـا ارائه چک رمـزدار به مبلـغ 1۰ درصد 
قیمـت ملک در جلسـه مزایده به نشـانی فوق شـرکت نماینـد ضمنا بدهی های مربوطـه اعم از حق 
انشـعاب و اشـتراک و مصـرف و نیـز بدهـی مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره که اعـم  از اینکه 
رقـم قطعـی آنها معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهـده برنده مزایده اسـت و برنده مزایـده در صورت 
وجـود مـازاد وجـوه پرداختـی بابت هزینـه های فوق از محـل مازاد بـه برنده مزایده مسـترد خواهد 
شـد نیـم عشـر و حـق مزایـده نقـدًا وصـول می گـردد و تنظیم سـند  انتقال موکـول به ارائـه مفاصا 

حسـاب هـای دارایـی و شـهرداری و ... خواهد بود.
 تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت: روز شنبه مورخ1399.3.24

 مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان _علی خسروانجم

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-
آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره13996۰319۰14۰۰۰42۰-99/۰2/25هیات دوم موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضی اقای محمدرضا رئیسـی فرزند کرامت بشـماره 
شناسـنامه 3۰2۰11۷۰38صادره ازجیرفت در ششـدانگ یک قطعه زمین زراعتی  به مسـاحت 383۷۰متر 
مربـع پـاک -فرعـی از1۷- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـاک - فرعـی از 1۷-اصلی قطعـه یک واقع 
دراراضـی کهنـک  بخش 45کرمان  خریداری از مالک رسـمی آقای شـیخک رئیسـی محرزگردیده اسـت.
لذا به منظور اطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف:93-  تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:99/۰3/24 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :99/۰4/1۰
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانون و 
ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسند رسـمی برابررای شـماره13996۰319۰۷9۰۰۰۰۷۷-99/۰3/۰3هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهر رودبـار جنـوب تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای هومـان عبـدی مالکـی فرزنـد محمدرضا  
بشـماره شناسـنامه 3159صادره از- در یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت 
354496متـر مربـع پـاک 261فرعـی از1۷8- اصلـی مفـروز و مجزی شـده 
از پـاک 1۷8اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنوب –روسـتای ابسـردوئیه  
بخش46کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمدرضـا عبـدی مالکی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 
15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول 
اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:894-   تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:99/۰3/24 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/۰4/۰۷
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
قانـون  موضـوع  اول  شـماره13986۰319۰۷9۰۰۰۷21-98/1۰/۰8هیات 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر رودبار جنوب تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی خانـم زیبـا زابلی فرزند شـاهمراد بشـماره شناسـنامه 
4صـادره ازرودبـار جنـوب در یـک باب خانه به مسـاحت 3۰۰متر مربع پاک 
15۷6فرعـی از188- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـاک 188اصلی قطعه 

سـه واقـع در رودبار جنوب –شـهرک انقاب –کوچه فجـر 11بخش 46کرمان 
خریداری از مالک رسـمی عبدالحسـین ،محمد مهدی وخانم مهسـا مهیمی 
وخانـم فاطمـه بیـگ مـرادی  محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:896- تاریخ انتشـار نوبت اول:99/۰3/24 

– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/۰4/۰۷
  علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانون و 
ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره13986۰319۰9۰۰۰815-98/11/13هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر رودبـار جنـوب 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی خانم کلثـوم پذیرا فرزند علی بشـماره 
شناسـنامه 9۷29صادره از- در یک باب خانه به مسـاحت 3۰۰متر مربع پاک 
1581فرعـی از188- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 188اصلـی قطعه 
سـه واقـع در رودبـار جنـوب –بلوار شـهید پیکان –خیابـان اندیشـه  خریداری 
از مالـک رسـمی خانـم فاطمه بیـگ مـرادی  محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی مـی شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند 
مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:895-   تاریخ انتشـار نوبت اول:99/۰3/24 

– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/۰4/۰۷
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیر منقول   

بموجب سند رهنی شماره 25۷۷ مورخ92/12/24دفتر خانه اسناد 
رسمی شماره 232 شهرستان جیرفت موضوع پرونده اجرائی کاسه 
95۰۰3۰۷له: بانک سپه شعبه مرکزی جیرفت علیه:خانم زینب کمالی رمون فرزند 
مراد به شماره ملی 3۰2۰238838 به عنوان وام گیرنده واقای دادموال کمالی 
فرزند در مراد به شماره ملی 3۰3118138۷به عنوان راهن و1- اقای محمد میر 
ساردو فرزند غامرضا 2- ابراهیم ساالری فرزند مراد 3- عشرت کمالی رمون 
فرزند در مراد 4-غامعباس کمالی رمون فرزند در مراد 5-بختیار کمالی باغراهی 
فرزند مراد بعنوان ضامن تشکیل ونظر به اینکه مدیون نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام ننموده است،برابرمقررات آئین نامه اجراءمفاد اسناد رسمی الزم االجرا 
قانون ثبت اسناد واماک کشور بنا به درخواست بستانکارازمورد وثیقه ارزیابی 
الزم توسط کارشناس رسمی انجام وپس از قطعیت ارزیابی بستانکار تقاضای 
ادامه عملیات اجرایی نسبت به مورد وثیقه  ششدانگ خانه به مساحت 382متر 
مربع پاک 3249 فرعی از۷۰5اصلی واقع در بخش 45استان کرمان به ادرس: 
جیرفت -خیابان استقال  کوچه شماره 2۷بعد از فضای سبزمینماید لذا ملک 
رمون  دادموال کمالی  ثبت شماره 1454۰صفحه 145دفتر 89بنام  ذیل  فوق که 
ثبت وسند مالکیت ان نیز صادر وتسلیم گردیدهبه مزایده گذاشته میشود حدود 
ارابعه به شرح ذیل : شماال:بطول 12متر به کوچه شرقا :بطول 31/8۰متر به پاک 
325۰فرعی از ۷۰5اصلی جنوبا :بطول 12متر به پاک 3285فرعی از ۷۰5اصلی  
غربا بطول 31/85متر به پاک 3248فرعی از ۷۰5اصلی که برابر نظریه کارشناس 
رسمی دادگستری :1- عرصه 381متر مربع ارزش هر متر 8/۰۰۰/۰۰۰ارزش کل 
3/۰48/۰۰۰/۰۰۰  -2- اعیانی همکف 2۰8متر ارزش هر متر مربع ۷/۰۰۰/۰۰۰ارزش 
سازی  محوطه   -4 4۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  وبرق  اب  امتیاز   -3-1/456/۰۰۰/۰۰۰ کل 
وحیاط سازی 8۰/۰۰۰/۰۰۰مع الوصف ارزش نهایی ششدانگ ملک با کلیه امتیازات 
واشتراکات وامکان فروش جمعا )4/624/۰۰۰/۰۰۰(ریال میباشد . که مبنا وپایه 
مزایده نیز تعیین میگردد ،جلسه مزایده از ساعت 9الی 12صبح روز پنج شنبه 
مورخه 99/۰4/۰۷در محل شعبه اجراء اداره ثبت اسناد واماک جیرفت برگزار مزایده 
از مبلغ مذکور شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد .ضمنا 
فروش نقدی بوده وپرداخت کلیه قبوض آب وبرق وغیره تا تاریخ انجام مزایده 

اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده به عهده برنده مزایده می باشد .
جواد فاریابی –رئیس ثبت اسناد جیرفت .تاریخ انتشار 99/3/24

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شـماره13996۰319۰91۰۰۰294-99/۰3/11هیات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای حسـن اسـدی مقـدم فرزند قاسـم  
بشـماره شناسـنامه 61۷صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 299متـر مربع پاک 
- فرعـی از43- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 43- اصلـی قطعـه یـک واقـع درعنبرآبـاد اراضی 
خضـر ابـاد بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقای حسـین کشـیتی محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:243۷-   تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:99/۰3/24 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/۰4/۰8
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ارت سازه کرمان سهامی خاص به شناسه 
ملی 1۰1۰364962۰ به موجب نامه شماره 98/1۰۷8۰8مورخ98/۰5/۰4 اداره 
ثبت شرکتهای سهامی ومستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ98/۰3/۰8 مرکز اصلی شرکت به آدرس : استان یزد-شهرستان یزد-
بخش مرکزی –دهستان فجر-روستا شهرک صنعتی یزد-شهرک صنعتی 
 894۷184361 پستی  کد  زنبق-کوچه کوثر  فاز2-خیابان 24متری  یزد 
انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری یزد تحت شماره 
1864۰ به ثبت رسیده است اداره کل ثبت اسناد و اماک استان یزد اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
 (875226(

آگهی فقدان سند مالكیت
اســناد مالكیــت ششــدانگ یــك قطعــه زمیــن بــه شــماره ١٣٠ 
ــی  ــاك ٢٧٧٠ فرع ــت پ ــع تح ــر مرب ــاحت١٦٢ مت ــه مس ــی ب تفكیك
ــل  ــن ذی ــش ٥ قزوی ــی بخ ــی از ٤٣ اصل ــده ٩٤/٩٥ فرع از باقیمان
شــماره ثبــت ٢٢٩٧١و ٢٢٩٧٢ صفحــات ١٣١ و ١٣٣ دفتــر ٨٧ و بــه 
ــدار  ــدی دین ــان مه ــام آقای ــه ن ــی٥٧٤٩٤٥ و ٥٧٤٩٥١ ب ــماره چاپ ش
مهربــان و حمــزه دینــدار مهربان)بالســویه( صــادر و تســلیم گردیــده 
ــه موجــب ســند  ــع الواســطه ب اســت. ســپس تمامــی ششــدانگ م
ــای  ــه آق ــن ب ــر ٣٣ قزوی ــورخ ١٣٨٤/١٢/٢٥ دفت ــماره ١٧٠٦٣ م ش
فریــدون امینــی انتقــال یافتــه اســت و ششــدانگ بــه موجــب ســند 
رهنــی ٦٥١٢ مــورخ ١٣٩٥/٠٩/١٤ دفتــر ١٢٩ قزویــن در رهــن بانــك 
ملــی ایــران شــعبه مینــودر قزویــن میباشــد. حــال آقــای ســید بــال 
بابایــی بــا ارایــه ســند وكالــت بــه شــماره ١٩٠٩٤مــورخ ١٣٩٩/٠٢/٢٠ 
دفتــر ١١٥ قزویــن بــه وكالــت از طــرف مالــك بــا ارایــه دو بــرگ فــرم 
شــهادت شــهود بــه شــماره ١١٣/٩٩/١٩٦٦ مــورخ ٩٩/٠٢/٣١ مدعــی 
ــده  ــود گردی ــگاری مفق ــهل ان ــت س ــه عل ــور ب ــند مذك ــه س ــده ك ش
ــه ایــی نشــده و ثبــت دفتــر امــاك  ــا ســند مذكــور معامل اســت و ب
ــی  ــت المثن ــا میباشــد تقاضــای صــدور ســند مالكی ــن ادع ــد ای موی
ــه تبصــره ١  ــا توجــه ب ــب ب ــذا مرات ــد علیه ــوده ان ــور را نم ــك مزب مل
ــند  ــه س ــردد چنانچ ــام میگ ــت اع ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده ١٢٠ آیی م
ــه  ــر ارای ــه مشــارالیه و از اشــخاص غی ــور از ناحی ــن مذك ــه ملكی اولی
شــود از انجــام هرگونــه معاملــه خــودداری و اســناد مالكیــت اخــذ و 
مســتقیما بــه ایــن اداره ارســال و در موقــع انجــام هــر گونــه معاملــه 
ــدام  ــع اق ــودن مان ــتعام و در صــورت نب ــك را اس ــی مل ــان ثبت جری
ــخ انتشــار:١٣٩٩/٠٣/٢٤ ــد. تاری ــت آن نمایی ــم ســند و ثب ــه تنظی ب

علی شهسواری
رییس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه ٢ قزوین  3738
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رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان زرند

بی تفاوت شدن برخی از مردم نسبت به بیماری کرونا 
 باعث افزایش موارد مثبت در شهرستان زرند شده است

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان زرند:مدتی است که وضعیت بیماری کرونا در استان و برخی از 
شهرستان ها روند صعودی و به وضعیت هشدار و حتی قرمز رسیده است.

بیمـاری  مدتـی اسـت کـه رونـد رشـد 
هـای  شهرسـتان  از  برخـی  در  کرونـا 
شهرسـتان  جملـه  از  کرمـان  اسـتان 
زرنـد صعـودی و در وضعیـت هشـدار و 
حتـی قرمـز درآمده اسـت کـه در همین 
رابطـه رییـس شـبکه و مرکـز بهداشـت 
و درمـان شهرسـتان زرنـد در نشسـت 
خبـری بـا اصحـاب رسـانه و مطبوعـات 
کـه در محـل ایـن اداره برگـزار شـد بـه 
ارائـه گزارشـی از عملکـرد ایـن مرکـز در 
مبـارزه بـا بیمـاری کویـد 19 پرداخـت.
درمـان  و  بهداشـت  شـبکه  رییـس 

شهرسـتان زرنـد بـا بیان اینکـه اصحاب 
در  تواننـد  مـی  خبرنـگاران  و  رسـانه 
موثـر  درمانـی  سیسـتم  بـه  کمـک 
می تواننـد  هـا  رسـانه  گفـت:  باشـند 
بـا اطـاع رسـانی صحیـح و بـه موقـع 
و  نظـرات  و  راهکارهـا  بیـان  بـا  و 
در  مسـیولین  بـه  انتقادهـا  انعـکاس 
باشـند. راهگشـا  بیمـاری  ایـن   کنتـرل 
دکتـر علی رشـیدی افـزود: رسـانه های 
زمینـه  ایـن  در  مطبوعـات  و  مجـازی 
رسـالت خـود را بـه خوبـی انجـام داده 
انـد و نـکات خـوب و مثبتـی در سـطح 
شهرسـتان و جهت آگاهی مردم توسـط 
 ایـن مجموعـه در حال گسـترش اسـت.
کـه  اسـت  مدتـی  کـرد:  تصریـح  وی 
و  اسـتان  در  بیمـاری کرونـا  وضعیـت 

برخـی از شهرسـتان هـا رونـد صعـودی 
قرمـز  و حتـی  بـه وضعیـت هشـدار  و 

اسـت. رسـیده 
رییـس شـبکه بهداشـت و درمـان زرنـد 
بـا بیـان اینکـه شـاهد بازگشـایی همـه 
صنـوف در کل کشـور بودیـم کـه امـکان 
دارد کنتـرل ایـن بیمـاری را سـخت تـر 
نمایـد، گفـت: تجمعـات و عـدم رعایـت 
پروتـکل هـای بهداشـتی و بـی تفـاوت 
شـدن مـردم نسـبت بـه بیمـاری کرونـا 
و جـدی نگرفتن آن نسـبت بـه روزهای 
کـه  اسـت  شـده  باعـث  نخسـتین 
متاسـفانه هر روز شـاهد موارد مثبتی از 
ایـن بیماری در شهرسـتان زرند باشـیم.
الـی   5۰ حـدود  اخیـرا  افـزود:  وی 
مبتـا  شهرسـتان  در  کـه  درصـدی   6۰

میهمانـی  در  شـدند  بیمـاری  ایـن  بـه 
و  داشـتند  شـرکت  مراسـمات  و  هـا 
بایـد  و  شـدند  بیمـاری  ایـن  گرفتـار 
خانگـی  هـای  میهمانـی  کـه  گفـت 
اسـت. کـرده  بدتـر  را   وضعیـت 
دکتـر رشـیدی بـا بیـان اینکـه هـر چند 
تعـداد افـراد درگیـر و مـوارد مثبـت در 
شهرسـتان زیـاد شـده اسـت، افـزود: با 
ایـن حـال خوشـبختانه مـوارد نیـاز بـه 
بسـتری شـدن در بیمارسـتان هـا کـم 
شـده اسـت و بیمـاران بـا رعایـت موارد 

بهداشـتی قرنطینـه خانگـی هسـتند.
درمـان  و  بهداشـت  شـبکه  رییـس 
مـاه  فروردیـن   19 از  داد:  ادامـه  زرنـد 
مرکـزی جهـت شناسـایی و غربالگـری 
امـروز  تـا  و  انـدازی کردیـم  راه  افـراد 
شـده  انجـام  مـورد   5۰۰ نمونـه گیـری 
مبتایـان  ۷۰درصـد  از  بیـش  و  اسـت 
 توسـط ایـن مرکـز شناسـایی شـده اند.
وی تصریـح کـرد: تـا امـروز پنج شـنبه 
22 خردادمـاه 138 بیمـار کرونایـی در 
شهرسـتان زرند شناسـایی شـده اسـت 
کـه حـدود 92 نفـر از ایـن مـوارد مثبت 
توسـط این مرکز شناسـایی شـده اند و 
بایـد گفـت که راه انـدازی ایـن مرکز در 
مهـار کـردن و جلوگیـری از شـیوع ایـن 

بیمـاری نقـش موثری داشـته اسـت.
خصـوص  در  افـزود:  رشـیدی  دکتـر 
بـا  بیشـتر  بایـد  بیمـاری  ایـن  عائـم 
مـردم صحبـت شـود و در حـال حاضـر 
یکـی از شـایع ترین عائم ایـن بیماری 
اسـت. بویایـی  حـس  کاهـش   بحـث 
وی یـادآور شـد: در سـازمان بهداشـت 
جهانـی رعایـت فاصلـه فیزیکـی و زدن 
ماسـک بسـیار تاکیـد شـده اسـت کـه 
ایـن  مراکـز شـلوغ  و  ادارات  در  مـردم 

مـوارد را رعایـت کننـد.
شـدن  مثبـت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
از  نفـر  چندیـن  نفـر  یـک  آزمایـش 
سیسـتم بهداشـتی و درمانـی را درگیـر 
خواهـد کـرد از مردم خواسـت بـا نرفتن 
بـه میهمانـی هـا و مراسـمات و جاهای 
شـلوغ اوال به خود و سیسـتم بهداشـتی 

نماینـد. و درمانـی کمـک 
در ادامـه رییس مرکز بهداشـت و درمان 
اینکـه  بیـان  بـا  نیـز  زرنـد  شهرسـتان 
در  مرکـز  ایـن  ذاتـی  وظایـف  از  یکـی 
بحـث بیمـاری هـا، کنترل و پیشـگیری 
از  بهتـر  پیشـگیری  گفـت:  اسـت، 
بهداشـتی  سیسـتم  و  اسـت  درمـان 
جهـت کنتـرل ایـن بیمـاری و سـامت 
خانـواده هـا شـبانه روز در حال بررسـی 
هاسـت. خانـواده  و  افـراد   وضعیـت 
مهنـدس عـرب پـور افـزود: اگـر دیـروز 
توانسـتیم سـه بیمـار مبتا را شناسـایی 
کنیـم در ایـن رابطـه نزدیـک به سـیصد 
مشـکوک  مـورد   28 و  پیگیـری  مـورد 
نفـر  سـه  ایـن  تـا  دادنـد  آزمایـش 

شـدند. شناسـایی 
وی بـا بیـان اینکه بـار مضاعف و زیادی 
و  اسـت  بهداشـتی  سیسـتم  روی  بـر 
خوشـبختانه بیمارانـی کـه در شهرسـتان 
شناسـایی شـده انـد نیـازی به بسـتری 
بـا  شـدن در بیمارسـتان را نداشـتند و 
هـا  خانـه  در  بهداشـتی  مـوارد  رعایـت 

قرنطینـه هسـتند.
رییـس مرکـز بهداشـت و درمـان زرنـد 
یـادآور شـد: همـه صنوف بایـد  پروتکل 
هـای بهداشـتی را رعایـت نماینـد و اگر 
سـختگیری صـورت مـی گیـرد تنهـا در 
جهـت سـامت خـود مردم اسـت و چرا 
 3۰۰ حضـور  بـا  تنهـا  بایـد  تـاالری کـه 
دهـد. مـی  ژتـون   ۷5۰ شـود  بـاز   نفـر 
تمـام  داد:  ادامـه  عربپـور  مهنـدس 
تـاش خـود را در جهـت ارائـه خدمـات 
بهتـر بـه مـردم انجـام مـی دهیـم تـا 
بـار ایـن بیمـاری را در بیمارسـتان هـا 
بیمـاری  ایـن  بـا کنتـرل  و  کـم کنیـم 
کنیـم  بیشـتر  را  جامعـه  رضایتمنـدی 
و در ایـن راسـتا نیـز کارهـا و پوشـش 
ایـم. داده  انجـام  را  زیـادی   هـای 
وی افـزود: امیدواریم مـردم با همکاری 
در  بهداشـتی  هـای  توصیـه  رعایـت  و 
سیسـتم  بیمـاری،  ایـن  از  پیشـگیری 
بهداشـتی را یـاری رسـانند تـا مـا نیـز 
بتوانیـم خدمـات بهتـری را ارائـه دهیم.

رییـس کارگـروه تخصصـی چغنـدر قنـد پاییـزه خوزسـتان 
گفت:بیـش از 2۰۰هـزار تن محصول راهبـردی چغندر قند در 
سـه هزار هکتار از زمین های کشـاورزی شـوش ، اندیمشـک 
، شوشـتر و دزفـول بـه ارزش 2 هـزار و 1۰۰میلیـارد ریـال 
بـه دلیـل کمبـود کامیـون حمـل بار در شـرف نابـودی قطعی 

است.
عبدالرحیـم رحیمـی نیـا روز جمعـه در گفت وگـو بـا خبرنگار 
ایرنـا افزود:بـرای حمـل ایـن میـزان چغندرقنـد بـه هفـت 
کارخانـه قنـد اقلیـد فـارس ، شـهرکرد ، همـدان ، اصفهـان 
، قزویـن ، بیسـتون کرمانشـاه و اسـام آبـاد غـرب، بـه یک 
هـزار و 5۰ دسـتگاه کامیـون نیازداریـم درحالـی کـه تعـداد 

فعلـی کامیون هـای زیربـار 55۷ دسـتگاه اسـت.
شـود  تامیـن  نیـاز  مـورد  کامیون هـای  گفت:چنانچـه  وی 
می تـوان در مـدت 1۰روز چغندرقنـد باقـی مانـده را کـه بـا 
زحمـت زیـاد کشـاورزان تولید شـده برداشـت و از بـروز یک 

فاجعـه اقتصـادی و سـرمایه ملـی جلوگیـری کـرد.
رحیمـی نیـا از اسـتاندار خوزسـتان و مسـووالن رده بـاالی 
کشـوری خواسـت تصمیـم فوری بـرای جلوگیـری از نابودی 
چغندرقنـد باقـی مانـده در زمین هـای کشـاورزی خوزسـتان 
کـه بـا تشـدید گرما و بـروز بیمـاری و آفات در حـال نابودی 
اسـت را اتخـاذ کننـد و اجـازه ندهنـد در این شـرایط سـخت 
، کـه کشـور به شـکر نیـاز اساسـی دارد این محصـول از بین 
رفتـه و صدهـا فرصـت شـغلی در کارخانـه هـای قنـد کشـور 

از دسـت رود.
خوزسـتان  پاییـزه  چغندرقنـد  تخصصـی  رییـس کارگـروه 
پیشـنهاد کـرد تعـدادی از کامیـون هـای حمل بـار کـه هـم 
اکنـون در حـال جـا بـه جایـی کاالهـای غیرفاسدشـدنی در 
بنـدر امـام خمینـی)ره( هسـتند به صورت ضربتی به سـمت 
شـمال خوزسـتان گسـیل شـوند؛ البتـه بایـد بـرای ایـن کار 
مشـوق مناسـبی بـرای راننـدگان درنظـر گرفتـه شـود.وی با 
اشـاره بـه پیگیـری صـورت گرفتـه از سـوی اداره کل حمـل 
و نقـل و راهـداری خوزسـتان بـرای تامیـن کامیـون مـورد 
نیـاز حمـل چغندرقنـد بیـان کرد:بـا وجـود تـاش و پیگیری 
صـورت گرفتـه ، هنـوز مشـکل بـه قـوت خـود باقی اسـت و 
بـرای بـرون رفـت از ایـن وضعیـت ، بایـد اقـدام فـوری و 
جهـادی صـورت گیـرد. به گفته رحیمـی نیا تاکنون از سـطح 
1۰هـزار هکتـار زمیـن زیرکشـت پاییزه چغنـدر قنـد 62۰هزار 
تن محصول برداشـت شـده که بخشـی از آن جـذب کارخانه 

قنـد شـوش تنهـا واحـد قند خوزسـتان شـده اسـت.
در نشسـت شـورای کشـاورزی خوزسـتان که 31 اردیبهشـت 
1399 بـه ریاسـت غامرضـا شـریعتی برگزار شـد ضمن ارایه 
گزارشـی از وضعیـت برداشـت چغندرقنـد خوزسـتان توسـط 
محمـد قاسـمی نژاد معـاون بهبـود تولیدات گیاهی سـازمان 
تامیـن سـریع و  بـر موضـوع   ، جهادکشـاورزی خوزسـتان 
بـدون فـوت وقـت کامیـون حمـل بـار و گسـیل بخشـی از 
نـاوگان حمـل و نقل بنـدر امام خمینی)ره( به مناطق کشـت 
چغندرقند خوزسـتان تاکید شد و اسـتاندار خوزستان دستور 
داد کمیته ای ویژه برای بررسـی این موضوع تشـکیل شـود.
پارسـال نیـز در چنیـن روزهایـی تامیـن کامیون بـرای حمل 
چغندرقنـد بـه هفـت کارخانه قند خارج از اسـتان در شـورای 
تامیـن  نهایـت  در  شـد کـه  مطـرح  خوزسـتان  کشـاورزی 
نشـدن بـه موقـع کامیون موجـب کاهش عیار ایـن محصول 

و ضـرر و زیـان کشـاورزان و کارخانـه هـای قند شـد.

مدیــر جهــاد کشــاورزی ابرکــوه گفــت: 
ــام  ــذر اصــاح شــده، ارق ــتفاده از ب ــا اس ب
ــن  ــزارع ای ــدم در م ــد گن ــتان تولی سیس
ــار  ــر هکت ــن در ه ــج ت ــه پن ــتان ب شهرس

ــید. رس
ــاز  ــه آغ ــاره ب ــا اش ــی ب ــب اله ــدی غی مه
ــط  ــزود: متوس ــدم اف ــت گن ــل برداش فص
عملکــرد ایــن محصــول چهــار تــا چهــار و 
2۰۰ کیلوگــرم در واحــد ســطح بــوده اســت.
وی اظهــار کــرد: توجــه کشــاورزان بــه 
ــوارد  ــت م ــی، رعای ــای ترویج ــوزش ه آم
و  داشــت  مراحــل کاشــت،  در  علمــی 
برداشــت، آب و کــود دهــی بــه موقــع، 
ــتفاده  ــرز و اس ــای ه ــف ه ــا عل ــارزه ب مب

از دانــش فنــی روز و شــرایط مطلــوب آب 
ــر  ــاری از دیگ ــی ج ــال زراع ــی س و هوای

ــت. ــدم اس ــد گن ــش تولی ــل افزای عوام
ــت  ــه برداش ــان اینک ــا بی ــی ب ــب اله غی
ــزه در  ــورت مکانی ــه ص ــدم ب ــول گن محص
وســعت ســه هــزار هکتــار آغــاز شــده 
خاطرنشــان کــرد: پیــش بینــی مــی 
شــود بــا احتســاب متوســط چهــار هــزارو 
۷۰۰کیلوگــرم تــا پنــج تــن در هــر هکتــار، 
بیــش از 14 هــزار تــن گندم از کشــتزارهای 

ــود. ــت ش ــتان برداش ــن شهرس ای
ــت  ــه کار برداش ــان اینک ــی بابی ــب اله غی
گنــدم تــا اواخــر مــرداد مــاه امســال ادامــه 
ــا  ــدم را ب ــاورزان گن ــرد: کش ــد ک دارد، تاکی

12 دســتگاه کمبایــن و 2۰ دســتگاه دروگــر 
برداشــت مــی کننــد.

ــوه  ــاورزی ابرک ــاد کش ــوول جه ــن مس ای
ــورت  ــه ص ــارت ب ــروه نظ ــه داد: 12 گ ادام
مســتمر بــر نحــوه برداشــت و میــزان 
ریــزش گنــدم از کمبایــن هــا نظــارت 

ــد. دارن
بــه گفتــه وی امســال دولــت قیمــت 
را 25  کیلوگــرم گنــدم  هــر  تضمینــی 
هــزار ریــال تعییــن کــرده اســت و پیــش 
ــدم   ــن گن ــزار ت ــج ه ــی شــود پن ــی م بین
ــداری  ــتان خری ــن شهرس ــاورزان ای از کش

ــود. ش

تولید گندم در ابرکوه به پنج تن در هکتار رسید برداشت ساالنه 12 هزار تن 
سیب زمینی درخاش

مدیـر جهـاد کشـاورزی خـاش گفت: سـاالنه از سـطح 3۰۰ هکتـار از زمین های 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان بیـش از 12هزار تن محصول سـیب زمینـی تولید و 

به بـازار عرضه می شـود.
شـیرزاد کمالـی اظهـار داشـت: خـاش بـه دلیـل فراهم بودن شـرایط مناسـب 
آب و هوایـی و زمیـن هـای حاصلخیـز از نظـر میزان تولیـد و کیفیت محصول 
سـیب زمینـی رتبه نخسـت سیسـتان و بلوچسـتان را به خود اختصـاص داده 
اسـت.وی افـزود: در زمین هـای حاصلخیـز خـاش سـاالنه دوبار سـیب زمینی 

می شود. کشـت 
مدیر جهاد کشـاورزی خاش ادامه داد:  کشـت سیب زمینی  در این شهرستان 
بهمـن در فضـای باز انجام شـده و برداشـت آن نیز در اواخر خـرداد و در فضای 

گلخانه ای در دی کشـت و اواخر اردیبهشـت برداشـت انجام می شود.
وی افـزود: مراحـل کاشـت و برداشـت سـیب زمینی در محیـط بـاز بـه صـورت 

مکانیـزه انجـام می شـود.
کمالـی گفـت: در طول دوره کاشـت، داشـت و برداشـت سـیب زمینـی که پنج 
مـاه بـه طـول می انجامد برای بیشـاز 9۰۰نفر به طور مسـتقیم و غیر مسـتقیم 

اشـتغال ایجاد شـده است.

آذربایجان شرقی

 چهارمحال و 
بختیاری

صرفه جویی ۱۵ میلیون دالری با تولید نانو کامپوزیت های پلی اورتان در تبریز

چهارمحال و بختیاری؛ سرزمینی رویایی برای زنبورهای عسل

ــز  ــان در تبری ــرکت دانش بنی ــک ش ی
توانســته اســت برای نخســتین بــار در 
ــای  ــد نانوکامپوزیت ه ــا تولی ــور، ب کش
 15 ســالیانه  خــروج  از  پلی اورتــان، 
و  جلوگیــری کنــد  ارز  دالر  میلیــون 
محصــوالت  تولیــد  در  مهمــی  گام 

نانوباکتریایــی بــردارد.
ــان  ــش بنی ــن شــرکت دان ــران ای مدی
در تبریــز، روز جمعــه در یــک گفــت و 

گــوی خبــری اعــام کردنــد بــا توجــه 
ــاالی  ــه اســتعداد و ظرفیــت هــای ب ب
ــرکت،  ــکاران ش ــه هم ــی و فناوران علم
تولیــد نانــو کامپوزیــت هــای پلــی 
ــی ویروســی  ــری آنت ــا کارب ــان ب اوررت
بــه ویــژه  در مبــارزه بــا ویــروس کرونــا 

ــد زده شــد. کلی
ایــن  آنــان محصــوالت  بــه گفتــه 
ــورت  ــه ص ــل ب ــور کام ــه ط ــرکت ب ش
تمــام خــودکار تولیــد مــی شــود.

مهندســان جــوان ایــن شــرکت دانــش 
ــق  ــدا از طری ــد ابت ــته ان ــان توانس بنی
ــی  ــه ذرات نانوی ــیمیایی ب ــرو ش الکت

ــر  ــو مت ــا 4۰ نان ــای 3۰ ت ــدازه ه در ان
دســت پیــدا کــرده و در مراحــل بعــدی 
از طریــق اولتراســونیک بــه انــدازه 
هــای هشــت تــا 1۰ نانومتــری دســت 

ــد. یابن
ــان  ــی اورت ــای پل ــت ه ــو کامپوزی نان
ــان  ــن شــرکت دانــش بنی تولیــدی ای
عــاوه بــر کفــش در تولیــد مــواد 
ــی و دســتگاه هــای برودتــی  ضدعفون

و خودرویــی کاربــرد دارد.
ــان  ــش بنی ــن شــرکت دان ــران ای مدی
اعــام کردنــد چــون آذربایجــان شــرقی 
ــزل  ــوازم من ــش و ل ــد کف ــب تولی قط

کشــور اســت، تولیــد نانــو کامپوزیــت 
هــای پلــی اورتــان صرفــه جویــی 
ارزی 15 میلیــون دالری را در ســال 

ــال دارد. ــه دنب ب
ایــن شــرکت تولیــدی دانــش بنیــان 
ــازده  ــی س ــوری را بوم ــن راکت همچنی
مدیرانــش،  بــه گفتــه  کــرده کــه 
فنــاوری آن در اختیــار کشــورهایی 
ماننــد آمریــکا، آلمــان و چیــن اســت.
ایــن شــرکت دانــش بنیان مســتقر در 
ــد 4۰  ــت تولی ــر ســال ظرفی ــز ه تبری

هــزار تــن مــواد پلیمــری را دارد.

بــا  چهارمحــال و بختیــاری 
ــی و  ــرایط اقلیم ــه ش ــه ب توج
مناســبی کــه از لحــاظ ارتفــاع 
دارد، می توانــد  هــوا  و  آب  و 
در صــورت حمایــت بــه عنــوان پایلــوت کشــوری در بحــث زنبــور 

ــود. ــرح ش ــل مط عس
ــدار ســخت کوش، حــدود  ــرگان بال ــن بی مه زنبورهــای عســل ای
میلیون هــا ســال اســت کــه گیاهــان را گرده افشــانی می کننــد و 
مــردم شــربت طایــی شــیرینی کــه آن را عســل می نامنــد و در 
حقیقــت زنبورهــا بــا گرده افشــانی از امنیــت غذایــی انســان نیــز 
حمایــت و بــه یــک سیســتم زیســت محیطــی متنوع تــر و پایدار 

ــد. کمــک می کنن
زنبــورداری یکــی از فعالیت هایــی اســت، کــه عاقه منــدان 

زیــادی را در دنیــا بــه خــود جــذب کــرده اســت، زنبــورداری دارای 
مزایــای فراوانــی اســت کــه عســل به عنــوان یــک مــاده مغــذی 
و دارو از دیربــاز تاکنــون مــورد توجــه مــردم دنیــا بــوده اســت و 
تقاضــای بــاالی ایــن محصــول بــازار مناســبی بــرای تولیدکنندگان 

فراهــم کــرده اســت.
امــروزه زنبــورداری تجــاری مــدرن شناســایی بیماری هــای زنبــور 
عســل و کنتــرل آنهــا، مــواد جایگزیــن  گــرده و تلقیــح مصنوعــی 
ــده  ــا ش ــل کلنی ه ــد عس ــان تولی ــش راندم ــث افزای ــه باع ملک

اســت.
بســیاری از محصــوالت دیگــر شــامل محصــوالت عســلی )ماننــد 
آب نبــات(، مــوم زنبــور عســل، گــرده )بــه عنــوان مکمــل(، بــره 
ــور عســل کــه در مــواد آرایشــی اســتفاده  ــا چســب زنب مــوم )ی
می شــود( و زهــر را نیــز می تــوان از زنبورهــای عســل بــه 

ــت آورد. دس
ــه دلیــل آب و هــوا، پوشــش گیاهــی  چهارمحــال و بختیــاری ب
ــت و  ــورداری اس ــرای زنب ــتعد ب ــی مس ــب مکان ــع مناس و مرات
هــر ســاله زنبــورداران زیــادی را در کــوچ بهــاره بــه ســمت خــود 

می کشــاند.

تولید 2900 تن عسل در استان
مدیــر طیــور و زنبور عســل جهادکشــاورزی چهارمحــال و بختیاری 
بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته 2 هــزار و 9۰۰ تــن عســل در اســتان 
ــای  ــه بارش ه ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــت، تصری ــده اس ــد ش تولی
بهــاری کــه در اســتان رخ داد پیش بینــی می شــود امســال نیــز 

همیــن میــزان عســل در اســتان تولیــد شــود.
ــال  ــاه س ــر م ــماری مه ــق سرش ــزود: طب ــی اف ــن رحمان حس
ــود دارد  ــور عســل در اســتان وج ــی زنب ــزار کلون گذشــته 36۰ ه

ــوم،  ــره م ــرم ب ــال، ۷۰۰ گ ــرم ژل روی و ســال گذشــته، 1۰6 کیلوگ
۷۰ تــن مــوم، 4 و نیــم تــن گــرده گل و ۷۰۰ گــرم زهــر زنبــور در 

ــد. ــد ش ــتان تولی ــتان های اس زنبورس
بــه گفتــه وی، زهــر تولیــدی بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایــی 
ــرای مصــارف  ــوده و ب ــی ب ــت باالی ــتان دارای کیفی ــاع اس و ارتف
دارویــی بــه موسســه رازی و یــا خــارج از کشــور فرســتاده 

می شــود.
رحمانــی، تولیــد زهــر را یــک کار تخصصــی عنــوان و بیــان کــرد: 
افــراد بایــد بــرای ایــن کار آمــوزش دیــده باشــند، چــرا که شــرایط 
مدیریــت زنبورســتان، وضعیــت تغذیــه، زمــان زهرگیــری و محل 

اســکان زنبورهــا روی کار تاثیــر می گــذارد.
مدیــر طیــور و زنبور عســل جهادکشــاورزی چهارمحــال و بختیاری 
بــا بیــان اینکــه اســتان در زنجیــره عســل تولید ملکه، بســته بندی 
و تولیدکننــده دارد ولــی تولیــد غــذا نــدارد، تصریــح کــرد: ملکــه 
ــون  ــی اکن ــع می شــد ول ــی توزی ــه صــورت دولت ــد ســالی ب چن
توزیــع ملکــه توســط شــرکت های خصوصــی انجــام می شــود.

صادرات 20 تن عسل از چهارمحال و بختیاری به مالزی
معــاون صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی جهادکشــاورزی چهارمحــال 
و بختیــاری بــا اشــاره بــه فعالیــت پنــج واحــد فــرآوری و 
ــی،  ــن، بلداج ــگ، بروج ــهرهای کوهرن ــل در ش ــته بندی عس بس
شــهرکرد و فارســان بیــان کــرد: ســال گذشــته 9۰۰ تــن عســل در 

ــرآوری شــد. اســتان ف
طهمــورت فتاحــی بــا بیــان اینکــه مشــکلی در زمینــه فــروش و 
فــرآوری عســل در اســتان وجــود نــدارد، ادامــه داد: انتظــار می رود 
ــد در  ــه شــرایط آب و هوایــی ظرفیــت تولی ــا توجــه ب امســال ب
بحــث فــرآوری عســل رشــد قابــل ماحظــه ای داشــته باشــد.وی 
افــزود: پیش بینــی می شــود امســال نســبت بــه ســال گذشــته 
ــد.معاون  ــته باش ــد داش ــد رش ــدود 5۰ درص ــل ح ــرآوری عس ف
صنایــع تبدیلــی و تکمیلی جهادکشــاورزی چهارمحــال و بختیاری 
بــه کیفیــت بــاالی عســل تولیــدی در اســتان اشــاره کــرد و گفــت: 
ســال گذشــته حــدود 2۰ تــن عســل در بســته بندی های مختلــف 

بــه کشــور مالــزی صــادر شــد.

یک فقره زمین خواری در 
شهرستان دیر کشف شد

جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان 
بوشــهر از کشــف یــک فقــره زمیــن 
ریالــی در  خــواری ســه میلیــارد 

شهرستان دیر خبر داد.
روابــط عمومــی فرماندهــی انتظامــی 
اســتان بوشــهر بــه نقــل از ســرهنگ 
حیــدر سوســنی اعــام کــرد: در پــی 
ــر تصــرف  ــی ب ــری مبن ــت خب دریاف
حــدود 3۰۰ متــر مربــع از اراضــی ملی 
توســط فــردی ســودجو، موضــوع بــه 
صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران 
پلیــس آگاهــی شهرســتان دیــر قــرار 

گرفت.
از  اســتفاده  بــا  بیــان کــرد:  وی 
تحقیقــات  و  اطاعاتــی  امکانــات 
میدانــی، بررســی الزم انجــام و پــس 
از جمــع آوری اســناد و مــدارک و 
مســتندات، مشــخص شــد کــه فــرد 
مــورد نظــر اقــدام بــه تصــرف حــدود 
ــا  ــی ب ــع از اراضــی مل ــر مرب 3۰۰  مت

استفاده از دیوار کشی کرده است.
سوســنی ادامــه داد: ارزش مالــی 
اراضــی کشــف شــده برابــر نظــر 
کارشناســان مربوطــه ســه  میلیــارد و 
ــده  ــرآورد ش ــال ب ــون ری ــد میلی ص

است.
وی افــزود : متهــم پــس از تکمیــل 
تحقیقــات دســتگیر و در اختیــار 

مراجع قضائی قرار گرفت.
جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان 
بــا تاکیــد بــر عــزم جــدی پلیــس در 
ــواری  ــن خ ــده زمی ــا پدی ــورد ب برخ
عنــوان کــرد: شــهروندان می تواننــد در 
صــورت اطــاع از وقــوع ایــن پدیــده و 
ــب را از  ــان از صحــت آن، مرات اطمین
طریــق مرکــز فوریــت هــای پلیســی 

11۰ گزارش کنند.

بیش از 200هزار تن بوشهر 
چغندرقند خوزستان در 

شرف نابودی است
خبرنگار

 مریم محسن بیگی

95 درصد مبتالیان به کرونا در چهارمحال و بختیاری بهبود یافتند
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال و بختیاری گفت: 95 درصد بیماران مبتا به کرونا در استان 
یا در مراکز درمانی و یا در قرنطینه خانگی بهبود یافته و به چرخه عادی زندگی بازگشتند.سید راشد جزایری افزود: در روزهای اخیر شاهد 
روند صعودی شیوع ویروس کرونا در استان هستیم، اما از آنجا که قدرت بیماری کاهش یافته، بسیاری از بیماران بدون هیچ گونه عامتی 

در جامعه حضور پیدا می کنند که این موضوع خطرناک است و مردم باید در رعایت توصیه های بهداشتی اهتمام ویژه ای به کار گیرند.



انتشار دو کتاب برای بچه ها
»قصه گرگ« و »یک جای خوب، یک خواب 

خوب!« برای بچه ها منتشر شده اند.

سینماگر ایرانی داور جشنواره ترکیه ای شد
جشنواره بین المللی فیلم مهاجرت گازیانتپ 

ترکیه فرنوش صمدی سینماگر ایرانی 
را به عنوان یکی از سه داور بخش رقابتی 

فیلم های کوتاه خود معرفی کرد.

»شکالت تلخ« با موضوع آسیب های 
اجتماعی و با محوریت کودکان کار و خیابان 

در فصل ابتدایی در گروه اجتماعی شبکه 
پنج سیما تولید می شود.

حبیب: اما من از سرزمینی میام که 
مردمش

صدها ساله فکر می کنن گاهی اوقات
دست برداشتن از زندگی خیلی آسونتر از دست برداشتن از عشقه!..

مدار صفردرجه

جشنواره کتابرسانه  دیالوگ

همــه گنج جهان ماری نیرزد
گل بستان اوخاری نیرزد

به بازاری که نقد جان روانســت
رخی چون زر بدیناری نیرزد
اگر صوفی می صافی ننوشــد

بخاک پای خماری نیرزد
مــرا گر زور و زر داری میازار
کــه زور و زر به آزاری نیرزد

خــروش چنگ و نای و نغمه زیر
به آه و نالٔه زاری نیرزد
منه دل برگل باغ زمانه

که گلزارش به گلزاری نیرزد
فلــک را از کمر بندان درگاه
کله داری کله داری نیرزد

در آن خالی که حالی نیســت منگر
گه از شــه مهره شه ماری نیرزد
مکــن تکرار فقه و بحث معقول
چــرا کاین هر دو تکراری نیرزد

برون شــو زین نشیمن کاندرین ملک
سریر خسروی داری نیرزد

دوای درد خواجو از که جویم
کــه آن بیمار تیماری نیرزد

خواجوی کرمانی 

رها شده در متروکه ی 
ساعات َزن دگی 

عکس نوشت

عکس: 
یاسر خدیشی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

آغاز بکار نخستین دوره آموزش 
روزنامه نگاری در ایرانـ  چگونگی 

امتحان مسابقه و آموزش
نخسـتین دوره آمـوزش روزنامـه نـگاری در ایـران 
14 ژوئـن 1956 )24خـرداد 1335( بـا اسـتفاده از 
اسـتادان داخلـی و خارجـی در سـاختمان مؤسسـه 
خیابـان  ابتـدای   - )تهـران  اطاعـات  مطبوعاتـی 
خیـام( آغـاز بـه كار كـرد. مدیریـت وقـت موسسـه 
اطاعـات برگـزاری امتحـان انتخـاب دانشـجو برای 
ایـن دوره آموزشـی را بـه دانشـکده حقـوق و علـوم 
سیاسـی دانشـگاه تهران سـپرده بود. مـواد امتحان 
كتبـی عبـارت بـود از معلومـات عمومـی، هـوش و 
نیز سـنجش اسـتعداد )ِتسـت آمریکایی کـه تا آن 
زمـان در ایـران سـابقه نداشـت(. امتحـان شـفاهی 
)مصاحبـه( بـرای تشـخیص داشـتن قیافـه جّذاب 
و برخـورد اجتماعی متناسـب بود. شـرایط داوطلبان 

بایـد مطابـق اسـتاندارد بیـن المللـی دانشـجویان 
کشـورهای  در  بـود.  مـی  نـگاری  روزنامـه  رشـته 
صنعتی )اصطاحا؛ پیشـرفته( تنها رشـته تحصیلی 
کـه اصطاحـا کنکـور ورودی دارد »رورنامـه نـگاری« 
میـان  از  انتخـاب شـماری کـم  بـرای  نـه  اسـت؛ 
انبـوه داوطلـب بلکـه بـرای برگزیـدن افراد مسـتعد 
ایـن حرفـه. پذیرفتـه شـدن در امتحان اسـتعداد و 
هـوش، پیـش شـرط ورود بـه رشـته هـای روزنامه 
نـگاری در دانشـگاههای ایـن ممالـک اسـت، زیـرا 
کـه روزنامـه نـگاری یـک دیسـیپلین صـد درصـد 
آکادمیـک نیسـت، و بـرای تولید یـک روزنامه نگار 
موفق؛ اسـتعداد، معلومات عمومی، هوش سرشـار، 
بنیه جسـمانی و عاقـه مندی فراوان به این پیشـه 
الزم حتمـی اسـت. »روزنامـه نـگاری« حرفـه ای 
تجربـی اسـت و بنابرایـن، بـدون داشـتن اسـتعداد 
الزم و تنهـا بـا شـرکت در کاس درس نمـی تـوان 
روزنامـه نـگار شـد بـه همانگونـه کـه نمـی تـوان از 

کاس درس شـاعر، سـوارکار و چتربـاز بیـرون آمد. 
در آن سـال از میـان صدهـا داوطلـب، تنهـا سـیزده 
نفرشـان شایسـته ورود به دوره آموزشـی تشخیص 
داده شـده بودنـد کـه پـس از گذشـت 58 سـال 
هنـوز چهارنفـر از آنـان به کار قلم سـرگرم انـد. روش 
کار نخسـتین دوره آمـوزش روزنامـه نـگاری ایـران 
بسـیار مـدرن بود؛ بـه این ترتیب که دانشـجویان در 
سـاعات صبـح در تحریریـه روزنامـه کارآمـوزی می 
کردنـد و بـا خبرنـگاران بـه دنبـال خبـر مـی رفتند و 
عصرهـا و شـبها در کاس بـه درس مدرّسـان گوش 
فـرا مـی دادند. غامحسـین صالحیار )متوفـی(، ر. 
اعتمادی، نوشـیروان كیهانی زاده )ناشـر روزنامک و 
مؤلف تاریخ آناین ایرانیان(، هوشـنگ پورشریعتی 
فـروزان،  همایـون  میرزایـی،  محسـن  )متوفـی(، 
یوسـف خوشـرو، محمدعلـی مقـدس زاده، دكتـر 
مسـتوفی، منوچهـر صمصامـی و ... از جملـه فـارغ 

التحصیـان ایـن دوره بودنـد.

جشنواره بین المللی مستند 

»داک ِاج« نیوزیلند که مورد 
تائید آکادمی اسکار است دو مستند بلند ایرانی را در برنامه 

نمایش سال 2۰2۰ خود قرار داد.

جشنواره
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روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوبت اول
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

مناقصه واگذاری خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی اورژانس 115شهری دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

شماره مناقصه دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار
28/1۰/4/99

واگذاری خدمات فوریت های پزشکی پایگاه های اورژانس 115 شهری موضوع مناقصه 
دریافت اسناد: مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کرمان 

الف( سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir

ب(پایگاه ملی مناقصات  
http://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

73/217/735/623براورد یکساله )ریال(

3/660/886/781تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 99/3/29دریافت اسناد 

تا ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 99/04/09آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

از ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 99/04/16بازگشایی پیشنهادها

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10:00 روز یکشنبه  مورخ 1399/4/1در محل معاونت توسعه  مدیریت و منابع دانشگاه برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف)تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان- ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست
)هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد(

شناسه اگهی 875377

شــرکت بــرق منطقــه ای آذربایجــان در نظــر دارد خریــد 5 دســتگاه ثبــات ) فالــت رکــوردر و ایونــت رکــوردر (  را از 
طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه شــماره فراخــوان شــماره 2099001119000012 آدرس الکترونیکــی 

www.setadiran.ir برگــزار نمایــد .
مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه : 1/000/000/000 ریــال بحــروف ) یــک میلیــارد ریــال ( بصــورت ضمانتنامــه بانکــی و یــا واریــز نقــدی بحســاب 

ســیبا بــه شــماره IR030100004001106406376190 نــزد بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی بنــام شــرکت بــرق منطقــه ای آذربایجان  
بهای فروش اسناد : 200/000 ریال ) دویست هزار ریال ( 

جدول زمانی انجام مناقصه

از ساعت 8 صبح مورخ 99/03/25شروع فروش اسناد 

تا ساعت 19 عصر مورخ 99/03/31مهلت دریافت اسناد

تا ساعت10 صبح مورخ 99/04/16مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد

ساعت 11 صبح مورخ 99/04/16بازگشایی پاکات

جهت اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 021-41934
جهت اخذ اطاعات بیشتر به سایتهای زیر مراجعه و یا با شماره تلفن 31073227-041 تماس حاصل فرمایند .
www.tavanir.org.ir          www.Iets.mporg.ir     www.azrec.co.ir     www.setadiran.ir

نوبت اول : 99/03/22 نوبت دوم : 99/3/24
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای آذربایجانشناسه آگهی : 875017

3713

آگهی تجدید مناقصه عمومی  نوبت دوم شماره:  6432
تاریخ:  99/03/21

اگـر ایـن نیـز انسـان اسـت اثـر پریمـو لِـوی، نجات یافتـه ای  از 
آشـویتس اسـت کـه بـه زبـان ایتالیایی نوشـته شـده اسـت اما این 
ترجمـه از متـن انگلیسـی کتاب با عنـوان If This Is a Man ترجمه 
شـده اسـت. ایـن کتـاب شـرحی از دوران اسـارت پریمـو لِـوی در 
آشـویتس اسـت و می تـوان گفـت از جملـه مهم تریـن کتاب هایـی 
اسـت کـه دربـاره ایـن اردوگاه کار اجباری نوشـته شـده اسـت. کتاب 
لِـوی احتمـاال بـا تمامـی کتاب هایـی کـه در ایـن زمینـه خوانده ایـد 

اسـت. متفاوت 
اگـر تنهـا بـه قسـمتی از متنـی که در پشـت جلـد کتاب آمده اسـت 
دقـت کنیـد، متوجـه متفاوت بـودن این کتاب می شـوید. در بیشـتر 
کتاب هایی که درباره اردوگاه کار اجباری نوشـته شـده اسـت، معموال 
تمرکـز نویسـنده بـه یـک کورسـوی امیـد اسـت کـه چطـور برخـی را 
نجـات داده و کتـاب آن امیـد را شـرح می دهـد. و یـا برعکـس، بـه 
خشـونت و وحشـی گری  نازی هـا اشـاره می کنـد که چطـور زندانی ها 
را روانـه اتـاق گاز می کننـد. امـا در ایـن کتـاب، مسـئله روندی اسـت 
کـه در آشـویتس اجـرا می شـود. در کتـاب اگـر ایـن نیـز انسـان 
اسـت اگـر امیـدی وجـود دارد، و یـا اگـر اتـاق گازی وجـود دارد، بـه 
شـکل خاصـه و کوتـاه به آن اشـاره می شـود. بلکه تمرکز بـر روندی 
کـه زندانی هـا را از انسـانیت دور می کنـد. متـن پشـت جلـد کتـاب 
چنیـن اسـت:ویران کردن آدمی دشـوار اسـت، کمابیش به دشـواری 
آفریـدن آدمـی. ویـران کـردن آدمـی نـه آسـان اسـت و نـه کار یـک 
روز و دو روز. امـا شـما نازی هـا در ایـن کار پیـروز شـدید. اینـک ما، 
سـربه راه و زیـر نـگاه خیـره ی شـما. دیگر از ما ترسـی نداریـد، دیگر 
هیـچ کاری از مـا سـر نخواهـد زد، نـه عملـی قهرآمیـز، نـه بانگـی به 

اعتـراض و نـه حتـی نگاهـی کیفرخواه.
مترجـم کتـاب – سـپاس ریونـدی – کـه ترجمه خوبی از کتـاب ارائه 
داده اسـت، در مقدمـه ای بی نظیـر به جنبه های مختلف کتاب اشـاره 

. می کند

 اگر این نیز انسان است
نویسنده: پریمو لوی

ترجمه: سپاس ریوندی
انتشارات: ماهی

 شــنبه 24 خــرداد 1399     ســال شــانزدهم      شــماره پیاپــی 1۷51

روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی 

گرافیک: ندا صفاریان

محیط زیست: نیما افشار

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

اداری : راضیه زنگی آبادی، 
محمدرضا وزیری نسب 

 جدول: شیوا کرمی
فناوری: رضا بهرام نژاد

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

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

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

@payamema
@payamema www.payamema.ir
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