
آگهی مزايده عمومی شماره 99/2/ز                               
فروش 55 هزار تن كنسانتره آهن با عيار %66.2

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد مقدار55 هزار تن کنسانتره آهن با عیار 66.2 درصد از اسکله شهید رجایی را با شرایط 
ترم تحویل FOB از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند به منظور دریافت اسناد مزایده و همچنین اطالع از شرایط 

مزایده به سایت www.geg.ir قسمت تأمین کنندگان و مشتریان – مزایده ها مراجعه فرمایند.
الزم به ذکر است پاکات پیشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 04/02/ 1399به آدرس: تهران، خیابان دکتر 
فاطمی، روبروی هتل الله، پالک 273، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، دبیرخانه مركزی تحویل گردد. تاریخ بازگشایی پاکات رأس 

ساعت  11:00 مورخ 99/04/03 خواهد بود.

مدیریت قراردادها و معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

Hereby Golgohar Mining & Industrial Co. announces selling and export 55000  metric tons of Iron Ore 
Concentrate (%Fe:66.2) on basis of F.O.B at Rajaee Jetty Bandar Abbas- Iran. Interested bidders 
should find tender documents at Golgohar website: ww.geg.ir. All bids on conformity to tender instruc-
tions must be submitted no later than 14:00 P.M. on 22. June.2020 to the foreign trade department of the 
seller located at No.273, Opposite of Hotel Laleh, Dr. Fatemi Ave., Tehran, Iran. 
Bidders are invited to the central secretariat of the seller with an introduction letter of interested buyer 
and personal identification of the representative. Tender results shall be announced at 11:00 A.M. on 
23. June.2020 at the office of the Seller.

Notice Of tender for export sale No1-99-z
GolGohar Mining and Industrial Company

شـهرداری بـم در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خرید و نصـب دوربین های 
ترافیکـی را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید ، 
کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد 
مناقصـه گـران و بازگشـایی پاکـت هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات 
الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه آدرس : www.setadiran.ir انجـام 
خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عدم عضویـت قبلی، 
مراحـل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای الکترونیکی 

را جهـت شـرکت در مناقصـه محقق سـازند .
- مدت قرارداد 45 روز می باشد 

- ارائـه ضمانتنامـه بانکی بـه میـزان 267,000,000 ریال در وجه شـهرداری 
بـم بـه عنوان سـپرده شـرکت در مناقصه الزامی اسـت. 

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ99/3/19 می باشد.
 17:00 سـاعت  سـایت:  از  مناقصـه  اسـناد  دریافـت  زمانـی  مهلـت   -  

 99 /3 مـورخ27/
 - مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت 17:00 مورخ  99/4/7

- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 مورخ99/4/9
 اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر 
درخصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکـت هـای الـف: آدرس بـم بلـوار 
تلفـن:  امـور قراردادهـا-  بـم  اداری- شـهرداری  شـهید رجایـی سـایت 

034-44345214
اطالعـات تماس سـامانه سـتاد جهـت انجـام مراحل عضویت در سـامانه: 
مرکز تمـاس 41934-021 دفتـر ثبت نـام: ۸۸969737- ۸519376۸

فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای 
دوربين های ترافيکی 

محمد بنی اسدی شهردار بم

 (نوبت دوم)

مجید استاد کاظمی - رییس سازمان حمل و نقل3743

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

آگهی مزایده عمومی
ــار و مســافر شــهرداری کــرج در نظــر دارد بــر اســاس مجوزهــای ماخــوذه مــوارد ذیــل را از طریــق  ســازمان مدیریــت حمــل و نقــل ب
ــخ  ــد از تاری ــان میتوانن ــذا متقاضی ــد ل ــذار نمای ــاره واگ ــورت اج ــه ص ــرایط ب ــد ش ــی واج ــی و حقوق ــراد حقیق ــه اف ــی ب ــده عموم مزای

1399/03/26جهــت دریافــت اســناد مزایــده و ارائــه پیشــنهادات خــود بــا در نظــر گرفتــن شــرایط عمومــی – خصوصــی پیمــان  و شــرایط ذیــل بــه واحــد امــور 
قراردادهــای ســازمان واقــع در کــرج – میــدان اســتاندارد – بعــد از موسســه اســتاندارد – ســاختمان مرکــزی مراجعــه یــا بــا شــماره تلفــن 026-32800843 

تمــاس حاصــل نماینــد .
- واریز مبلغ 500/000ریال به حساب شماره 700824117157 نزد بانک شهر بنام سازمان بابت خرید هر یک ازاسناد 

- محل خرید اسناد : امورقراردادها 
- محل تحویل اسناد: دبیرخانه سازمان

- آخرین مهلت قبول پیشنهادات : پایان وقت اداری روز یکشنبه 1399/04/08
- بــرای جایــگاه CNG : ارائــه مجــوز بهــره بــرداری از جایــگاه هــای CNG صــادره  از شــرکت ملــی پخــش فــراورده هــای نفتــی و گواهــی صالحیــت ایمنــی 

)دائم_موقــت( صــادره از اداره کل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی الزامــی مــی باشــد.
- هزینه کارشناسی و نشر آگهی ها بر عهده برندگان مزایده خواهد بود 

- سایر اطالعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است .

توضیحات نشانی ضمانت حسن انجام 
تعهدات ) ریال(

سپرده شرکت 
در مزایده 

)ریال(

افزایش 
سالیانه 

مبلغ پایه 
ماهیانه سال 
اول ) ریال(

مدت 
اجاره  موضوع مزایده  ردیف

شرکتهای 
صالحیت دار 
واجدشرایط

کرج_بلوار باغستان-
بلوارپرستار-بیدارچشمه

10%مبلغ کل قرارداد + 
6/000/000/000ریال 204/000/000 ندارد 170/000/000 24 ماه  CNG بیدار 

چشمه جایگاه 1

افراد حقیقی و 
حقوقی کرج-طالقانی جنوبی 10%مبلغ کل قرارداد+

6ماه اجاره پیشنهادی  954/600/000 15 درصد 740/000/000 24 ماه پارکینگ 
طبقاتی طالقانی 2

طنزنویس های کچل کرونا 
نمی گیرند!

جهانگیری: 

زندگی مردم سخت 
 شده است
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چونبهگوگلمیرســیمآنســرچدیگرمیکنیم!
ــیو ــاتاریخ ــیوی ــیوغیرمنطق ــلمنطق ــردلی ــهه ب
ژنتیکــیمــردمراجــانبــهجانشــانکنیــدچــهطرفــدار
آبــیباشــندوچــهقرمــز،عاشــقخبرهــایزردنــد!البتــه
میدهیــد ترجیــح بپرســید: تکتکشــان از اگــر
اخبــاریرادنبــالکنیــدکــه»جهــانبینیتــان«راتغییــر
دهــدویــا»نــوکبینیتــان«را؟آنهــابــالبخنــدی
بدیهــی داد: خواهنــد پاســخ »بدیهیــات« از حاکــی
تــا اســتکــهکشــتهومــردهاطالعــاتعمیقترنــد
اخبــارســطحی!امــابــاایــنوجــود؛آنهــادرآمــدخالــص
احســانعلیخانــیراازدرآمــدســرانهناخالــصملــی
خودشــاندقیقتــرمیداننــد!خداوکیلــیشــماچنــد
ــوردر ــدکش ــدتولی ــدرش ــهبدانن ــدک ــراغداری ــرراس نف
ســال98نســبتبــهســالگذشــتهچقــدربــودهاســت؟
ــاپیونــدریحانــهپارســاوجدایــیبهنــوش اصــوالشــماب
ــد ــرپیون ــاخب ــاب ــدی ــالمیکنی ــترح ــیبیش طباطبای
ایــرانبــهســازمانتجــارتجهانــیوجدایــیاشاز

FATF؟!
ــم ــنفکریمیگیری ــپروش ــمتری ــیه ــهکل ــباینک جال
ــو ــانازتتل ــالحالم ــهمث ــمک ــانمیدهی ــورینش وج
ــیم ــوگلمیرس ــهگ ــونب ــد،چ ــابع ــورد!ام ــممیخ به
ــت ــمهس ــنه ــرهمی ــم!بخاط ــرمیکنی ــرچدیگ آنس
ــرســگ ــکهنرپیشــهزن«و»تصوی ــه»باردارشــدنی ک
ــت ــراس ــورشملست ــکخ ــرد«کلی ــهم ــکهنرپیش ی
ازجایــگاهخودمــاندرزیــرخــطفقــر!نکتــهجالــب
ماجــراهــماینجاســتکــهبعــدازپیگیــریشــدید
وارد کــه وقتــی محبوبمــان ســلبریتیهای اخبــار
صفحهشــانشــدیم؛یکهــومیبندیمشــانبــهفحــش
وفضیحــت!یعنــیمــاعاشــقدنبــالکــردناخبــار
کســانیهســتیمکــهدوســتداریــمســربــهتنششــان
نباشــد!البتــهتناقــضمســخرهفــوقرااینگونــهمیشــود
تحلیــلکــرد:مــافاصلــهاینکــهمیخواهیــممتفکــر
ــش ــافح ــمب ــلمیکنی ــهعم ــااحمقان ــمام ــوهکنی جل
ــق ــکاتعمی ــوردرن ــیبجــایغ ــم!یعن ــرمیکنی دادنپ
ــار ــهاخب ــشب ــراغفح ــمس ــاللآورمیروی ــزم وپرمغ
ــوری ــرهآور!اینط ــاتدله ــاموضوع ــانب ــطحیپرهیج س
ــوهای ــاراقه ــمآنه ــردرآوردهایموه ــارزردس ــمازاخب ه
خوبــی بــه را پاردوکــس ایــن نتیجــه در کردهایــم!
ــی ــمدفاع ــنمکانیس ــهای ــم!ب ــلکردهای ــیح وخوش
ــاال ــخزدن!ح ــهمی ــیب ــلویک ــهنع ــیب ــد:یک میگوین
ــاره ــیوبه ــحرقریش ــاتس ــایصفح ــگکامنته رازرن

انسطال1.730.86

مثقالطال31.890.000

گرمطالی7.358.00018

گرمطالی9.810.000۲۴

بهارآزادی73.000.000

امامی75.۲00.000

نیم37.700.000

ربع۲0.600.000

گرمی10.700.000

دالر177.500

یورو197.500

درهم۴9.۲۴0

لیرترکیه۲6.۴50

دالراسترالیا1۲3.6۴0

طرح بهسازی ۱۰ روستای هدف 
گردشگری زنجان تصویب شد 
مدیر کل بنیاد مسکن استان زنجان گفت: طرح بهسازی 

۶ روستای شیت، ولیدر، چپ دره، علم کندی، حاج سیران 
و ماری نیز به عنوان روستاهای هدف گردشگری در دفتر 

مرکزی تصویب شده  است.

@p a y a m e m a

مارادرتلگرام
23  تا  33دنبالکنید

از محرومیت بیمه ای تا بیمه شدگان محروم
 محرومیت از بیمه یا داشتن بیمه ای که به کار نمی آید، داستان غم انگیزی است که ثابت می کند 

تا تحقق تامین اجتماعی مورد تاکید در قانون اساسی فاصله زیادی داریم

رحیـم ملک نیـا  بـا اشـاره بـه اینکـه اطفـای حریـق 
تنهـا بخشـی از مدیریـت آتش سـوزی های جنگلـی 
اسـت، اظهـار کـرد: نکتـه مهـم در مدیریت ایـن گونه 
از آتش سـوزی ها پیش بینـی و پیشـگیری  از آن هـا 
اسـت کـه اهمیت ایـن موضوعـات کمتـر از تجهیزات 

اطفـای حریق نیسـت.
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لزوم استفاده از ديپلماسی 
محيط زيستی برای حل 

مشکل گرد و غبار
نماینده مردم ایالم در مجلس بر لزوم 

استفاده از دیپلماسی محیط زیستی برای 
حل مشکل گرد و غبار تاکید کرد و گفت: 

بیشترین منشاء گرد و غبار در ایالم 
خارجی است .سارا فالحی اظهار کرد: گرد 
و غبار یکی از مهمترین معضالت زیستی 
محیطی در کشور و استان ایالم است که 

باید از طریق دیپلماسی محیط زیستی 
برای حل این مشکل اقدام کرد.

حذف 2 خانه در تبريز از 
فهرست آثارملی

مدیر امور حقوقی و امالک 
اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان 
شرقی گفت: 2 خانه قدیمی شهر 

تبریز با شکایت شاکیان خصوصی از 
فهرست آثار ملی حذف شد.

نا
یر
:ا
س

عک

م
سنی

:ت
س

عک

یادداشت  مهمان
فرزینپورمحبی

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1752

یکشنبه 25 خرداد 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

یک متخصص جنگل داری و عضو 
هیات علمی دانشگاه لرستان گفت: 
برای مدیریت حریق های جنگلی 
موضوع پیش بینی، پیشگیری و 
حل تعارضات سازمان جنگل ها 
با مردم محلی بسیار مهم است و 
نباید مدیریت این گونه از حریق ها را 
معطوف به تجهیزات اطفا کنیم.

زاگرس به این 
زودی ها احیا 
نمی شود
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فهمیدیــد؟! و... افشــار مهنــاز و رهنمــا
بعبارتــی؛مــابــاایــنحرکــتهــممغزمــان
آک کارخانــه اولیــه تنظیمــات طبــق را
فکــر سرســوزنی چــون نگهداشــتهایم)
را فضولیمــان کــرم هــم و نکردهایــم(
اســرارمگــوی بــرای کــهوولمیخــورد
ایــنوآنســرجایشنشــاندهایموهــم
بینیــد؟ ابتــذالمبــارزهکردهایم!مــی بــا
ــانیســت؛موجــود ــطدســتوپ انســانفق
ــط ــافق ــم؛هســت!م ــدهایه ــیارپیجی بس
خیلــی نمیگذاریــم کاله دیگــران ســر
ازســرخودمــان شــیکومجلســیکاله
هــمبرمیداریــموبعــد؛ایــنکارمــانرابــه
ــهایــنوآنمیگذاریــم! حســاباحتــرامب
ســالها از بعــد بنــده راســتا همیــن در
ــه ــروشکســتمفتضحان ــزفاخ نوشــتنطن
درایــنراه)بــهدلیــلبیتوجهــیشــما(

اینــکدریــکحرکــتانتحــاریوهمچــون
ــود ــیخ ــهطالی ــاجمل ــهب ــادیک آنمعت
توانســتمیلیونهــافالــورجــذبکنــد؛اعــالم
مینمایــم:درســتاســت؛طبــقشــواهد
ــد ــامیگیرن ــترکرون ــابیش ــیطاسه علم
امــاطنزنویســانکچــلکرونــابگیــرنیســتند
ــیرود... ــایدورینم ــدج ــمبگیرن ــره اگ
بــازاگــرراضیتــاننمیکنــدایــنخبــر
»طنزنویــسکچلــیکــه اســت؟ چطــور
بــاردارشــد!«آنهــمدراثــر.......اصــالجــای
ــر ــاهــرچــهعشــقتانکشــیدپ ــیراب خال
ــی ــداالطفات ــایخ ــرایرض ــطب ــد!فق کنی
بینــوا طــاس طنزنویــس مــن بــه هــم
ــادانوجــکو کنیــد؛حداقــلیکدهــممعت
ــد! ــهمیدارن ــلبرتیهانگ ــهس ــیک جانورهای
بــهامیــدمعروفیــتبــهانــدازهســگســالی

ــاک...!! ت
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قانون حمایت از اطفال و نوجوانان توسط رییس جمهوری ابالغ شد
معاونپارلمانیرییسجمهورازابالغقانون»حمایتازاطفالونوجوانان«توسطروحانیجهتاجراخبردادوگفت:این
قانونشاملتمامیاطفالونوجوانان)افرادزیرهجدهسالدختروپسر(اعمازاینکهفاقدولیقهریبودهویابهدالیلی
مانندبیماری،اختاللرفتاری،زندانیبودنواعتیاداولیاءخوددرمعرضبزهدیدگیقراردارند،است.
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از محروميت بيمه ای تا بيمه شدگان محروم
محرومیت از بیمه یا داشتن بیمه ای که به کار نمی آید، داستان غم انگیزی است که ثابت 

می کند تا تحقق تامین اجتماعی مورد تاکید در قانون اساسی فاصله زیادی داریم

اگـرپرداخـتحـقبیمـه،چـهبـرای
بیمههـایتجـاریوچـهصندوقهـای
بیمـهاجتماعـی،رامبتنـیبـرقراردادی
بدانیـمکهبیـنیکفردوشـرکتهای
قاعدتـا میشـود، منعقـد بیمهگـر
کسـانیکـهحـقبیمـهمیپردازنـدباید
دریافـت، قابـل خدمـات جزئیـات از
سـامانه در ثبتنـام باشـند. مطلـع
تامیـناجتماعـیبـرایدریافـتبیمـه
کـه جـواب ایـن دریافـت و بیـکاری
بیـکاری بیمـه قانـون مشـمول شـما
کـه دهـد مـی نشـان نمیشـوید،
دریافـت قابـل خدمـات از خیلیهـا
برخـی حـرف پـای ندارنـد. اطالعـی
کارگـرانکـهبنشـینیمعنـوانمیکننـد
پرداخـت بـا میکردیـم فکـر مـا کـه
بیمـه قانـون مشـمول بیمـه حـق
بیـکاریمیشـود.ایـنگمـانبـهویـژه
خـاص بیمههـای بـا کارگـران دربـاره
کارگـران میشـود. مشـاهده بیشـتر
راننـدگان قالیبافـان، سـاختمانی،
بیمهشـدگان جملـه از ... و تاکسـی
بیمـه مشـمول کـه هسـتند خـاص
بیـکارینمیشـوند،چـراکـهحـقسـه
درصـدیبیمـهبیـکاریرانپرداختهانـد.
اساسـی مسـاله چنـد بیـن ایـن در
وجـوددارد.چـرایـکنظـامیکپارچـه
بیمـه همـه ایـن و نیسـت بیمـهای
متعـددبـاشـرایطوخدمـاتمختلـف،
آیـابـهنفـعتامیـناجتماعـیجامعـه
مهـم نکتـه آن؟ ضـرر بـه یـا اسـت

دیگـرایـناسـتکـهچـرابسـیاریاز
اسـت قـرار نمیداننـد بیمهشـدگان
چـهخدماتـیدریافـتکننـد؟آیـاخود
آنهـاکـمکاریکـردهواطالعـاتکافـی
راکسـبنکردهانـدیـااینکـهمشـکلرا

پیـداکـرد؟ دیگـری بایـدجـای

از بیمه نشدگان تا 
محروم بیمه شدگان 

»مـنمدتهاسـتکـهکارآزادمیکنم.
کاراصلـیامنقاشـیسـاختماناسـت،
امـاچـونایـنکاریاسـتکـهممکـن
اسـتهمیشـهنباشـدیکماشـینهم
آن بـا بیـکاری روزهـای در و خریـده
مدتهاسـت میکنـم. مسافرکشـی
حـقبیمـهمیپـردازم؛ابتـدابـهصورت
کارگـران بیمـه بعـد و فرمـا خویـش
بتوانـم اینکـه بـرای سـاختمانی.
سـاختمانی کارگـران بیمـه مشـمول
شـومدوندگـیزیادیکردم.خوشـحال
بـودمکـهباالخـرهمشـمولایـنبیمـه
در میکـردم فکـر چـون شـدهام،
بیـکاریامطوالنـیشـود، صورتـیکـه
اسـتفاده بیمـه مزایـای از میتوانـم

کنیـم.«
کـه سـاختمان نقـاش ایـن روایـت
البتـهمسافرکشـیهـممیکند،نشـان
دربـاره چیزهایـی او کـه میدهـد
دقیقـا امـا شـنیده، بیمـهای مزایـای
چیزهایـی چـه مزایـا ایـن نمیدانـد

. هسـتند
اوادامـهمیدهـد:حـاالکـهفهمیـدهام
مشـمولمسـتمریبیـکارینمیشـوم،
بـاتوجـهبـهشـرایطسـختمعیشـتی
تردیـد بیمهپـردازی ادامـه بـه نسـبت

دارم.
ایـران در شـیوعکرونـا شـرایطیکـه
مختلـف مشـکالت آورد، وجـود بـه
سیسـتمیرانمایـانکـرد.یکـیازاین
مشـکالتایـنبودکـهدرصـدباالییاز
افـرادشـاغلبیمـهندارنـدوخیلـیاز
بیمهشـدگانهـمنمیتواننـددرشـرایط
خـاصمزایـایقابـلتوجهـیبگیرنـد.
عـالءالدیـنازوجـی)مدیرکلتوسـعه
اشـتغالوزارتکار(میگویـد:ازشـش
میلیـونشـاغلآسـیبدیـدهازکرونـا
حـدود۴6درصـدفاقـدبیمههسـتند.
ایـنرقـمنشـانمیدهدکهحدودسـه
خدمـات بـه نمیتواننـد نفـر میلیـون
بیمهایدرشـرایطبحرانیامیدداشـته
باقـی ازمیـانسـهمیلیـون و باشـند
مانـدههـمحتمـاکسـانیهسـتندکـه
مشـمولمسـتمریبیکارینمیشـوند.
کاظـمفرجاللهـی)فعـالکارگـری(بـه
تبلیغاتـی خـالف بـر میگویـد: ایلنـا
تعـدد بـا میگوینـد و میشـود کـه
شـرکتهایبیمهگـرخدمـاتمتنوعـی
ارائـهمیشـود،عمـالایـنتعـددمنجر
و شـده نامنسـجم نظامـی ایجـاد بـه
افـرادرادچـارسـردرگمیکـردهاسـت.

امضای قرارداد بدون اطالع
 از مفاد آن

بـهرغمتاکیدقانوناساسـی،بسـیاری
بیمـهای خدمـات از شـهروندان از
پوشـش تحـت یـا هسـتند محـروم
نوعـیبیمهانـدکـهچنـدانبـهکارشـان
بـهفکـر بایـد نمیآیـد.دردرجـهاول
بـود. اجتماعـی بیمـه کـردن فراگیـر

اساسـی قانـون میگویـد: فرجاللهـی

تاکیـد اجتماعـی تامیـن لـزوم بـر
کـردهاسـت.تامیـناجتماعـیبـرای
سـازمان بیمـه قالـب در شـاغالن
و شـده تعریـف اجتماعـی تامیـن
کـه خاصـی افـراد و مشـاغل بـرای
ایـن میشـوند، بیمـه از محـروم
وظیفـهبـرعهدهدولتگذاشـتهشـده

اسـت.
بسـیاری شـرایطی چنیـن وجـود بـا
شـاید ماندهانـد. محـروم بیمـه از
دیـدی شـدن غالـب آن دلیـل
در اینکـه یعنـی باشـد. حسـابگرانه
بـه منتهـی کـه روندهایـی ادامـه
نقـش کاهـش و خصوصیسـازی
سیاسـت ایـن اسـت، شـده دولـت
بیمـه بـرای افـراد کـه شـده اتخـاذ
گرهـای بیمـه سـمت بـه شـدن
ناگفتـه شـوند. هدایـت خصوصـی
پیداسـتکـهخیلیهـاتـوانپرداخـت
حـقبیمههـایبیمهگرهـایخصوصـی
و اعتقـاد اساسـا اینکـه یـا ندارنـد را
ندارنـد. بیمههـا ایـن بـه اطمینانـی
اینچنیـناکنـونکـهبحرانـیفراگیـربه
وجـودآمـده،دولـتمجبـوربـهجبـران
آیندهنگـری بـا کـه اسـت خسـاراتی
میتوانسـتازتحمیـلآنهـاجلوگیـری
کنـد.دولتهـامیتوانسـتندبـافراگیـر
صـورت بـه اجتماعـی، بیمـه کـردن
اجبـاریکـردنبیمـهوحمایـتازبیمه
بـه ورودی کـه کننـد کاری پایـهای،
و شـده بیشـتر بیمهگـر صندوقهـای
اکنـونکـهروزمباداسـت،بـرایجبران
منابـع برداشـت بـه مجبـور خسـارات
ازجملـهصنـدوق مختلـف ازجاهـای

نشـوند. ملـی توسـعه

از سـویه یـک فقـط ایـن البتـه
ایـران در بیمـه داسـتان ماجراسـت؛
جنبـهدیگـریهـمداردکـهتلختـراز
اتفاقـیکـه همـان هسـت؛ هـم ایـن
بـراینقاشسـاختمانیکهداسـتانش
راگفتیـم،رخداد.فرجاللهـیمیگویـد:
نبودنشـفافیت؛مشـکلایناسـت.در
تعـداد هسـتند. بیمـه خیلیهـا ایـران
اجتماعـی تامیـن بیمـه توجهـی قابـل
دارنـدوبسـیاریهمبیمهخـاص،بیمه
عمـرو...،امـاجالـباسـتبدانیـدکه
خیلـیازاینهـااطالعـاتدرسـتیدرباره
شـرایطوخدمـاتبیمـهخـودندارنـد.
وقتـیکسـیحـق ادامـهمیدهـد: او
بـه واقـعقـراردادی بیمـهمیدهـددر
امضـارسـاندهاسـت.قاعدتـابایـداین
فـردبدانـدچـهقراردادیبسـتهاسـت،
امـاخیلیهـاایـنرانمیداننـد.شـاید
بگوییـدایـنوظیفـهخـودفـرداسـت
کـهتحقیـقکنـد،امـابایـدگفـتکهبه

صـورتنظاممنـدعـدمشـفافیتوجود
شـهروندان بـرای چیـز همـه و دارد

عـادیدرهالـهایازابهـاماسـت.
میکنـد: عنـوان کارگـری فعـال ایـن
سـامانهها کـه اسـت ایـن امـر ظاهـر
افـراد کـه دارد وجـود سـایتهایی و
میتواننـدبـامراجعـهبـهآناطالعـات
کافـیراکسـبکننـد.فـرضرابـرایـن
میگذاریـمکـهاطالعـاتایـنسـایتها
کافـیاسـت.واقعیـتایـناسـتکـه
و سـامانهها ایـن از اطالعـی خیلیهـا
چطـور نمیداننـد یـا ندارنـد سـایتها
اسـتخراج آن از را اطالعـات بایـد
و اطالعـات دادن بـر بنـا اگـر کننـد.
شفافسـازیاسـتمیتـواندفترچهها
وبروشـورهاییتهیـهکـردوافـرادرادر
زمـانآغـازپرداخـتحـقبیمهملـزمبه
مطالعـهدقیـقآنهاوکسـباطـالعکرد.
ارادهای چـون نمیافتـد، اتفـاق ایـن

نیسـت. شفافسـازی بـرای

ــزوم ــرل ــاتاکیــدب رییــسجمهــوریب
ــا، ــاکرون ــهب ــردمدرمقابل ــکاریم هم
ــردم ــکاریم ــرهم ــت:اگ ــارداش اظه
نباشــدوســالمتمــردمبــهخطــر
ــارا ــهمحدودیته ــمهم ــدمجبوری بیفت
بازگردانیــم.حجتاالســالموالمســلمین
ــه ــنبهدرجلس ــیروزش ــنروحان حس
اظهارداشــت: کرونــا ملــی ســتاد
مــردمعزیــزمــامیداننــدموضــوع
ــم ــاایــنویــروسعال مواجــهشــدنب

ــابقه ــوعبیس ــکموض ــا(ی گیر)کرون
الاقــلدر150ســالاخیــردرکشــورمــا
ــهدوران ــودهاســت،ازســال1۲۴7ک ب
طاعــونومــرگومیــرشــدیددرایــران
ــه ــهایب ــنحادث ــوده،چنی ــراقب وع
ایــنشــکلبیســابقهبــودهاســت.
ــن ــهای ــدب ــد:رون ــادآورش ــیی روحان
صــورتبــودهکــهدرهــرکشــوریایــن
ویــروسواردشــدهبــهپیــکرســیدهاز
پیکعبورکردهوازدروازهایواردکشــور

دومســپسســوموســپسادامهیافته
اســت.بــرایمثــالوقتــیایــنویروس
واردکشــورمــاشــداســتانهاییچــون
قــموگیــالنبــهســرعتبهپیــکرفتند
وبعــدهــمبــهتدریــجاســتانهای
دیگــرواردپیــکشــدند،بســیاریاز
ــهپیــکرســیدنداز ــهب اســتانهاییک
ــوق ــانف ــدشرایطش ــورکردن ــکعب پی
العــادهنیســت.البتــهبــازهــمبیمــاری
وجــودداردولــیبــهآنشــدتنیســت.
ویادامــهداد:امــروزچنــداســتان
همیــنحالــترادارنــدکــهاینهــامربوط
بــهپیــکاولاســت.مــاداخــلپیــک
برخــی در اول پیــک هســتیم. اول
ــت. ــردهاس ــورک ــدهوعب ــتانهاآم اس

روحانی: مجبور شويم 
 محدوديت ها را برمی گردانيم

محسنی اژه ای خواستار در نظر گرفتن 
 فرصت »توبه« برای مجرمین شد

معـاوناولقـوهقضاییـهخواسـتاردرنظـرگرفتـنفرصـت»توبـه«بـرای
ایـنکارفراهـمکنیـم. بـرای را بایـدبسـتر مجرمیـنشـدوگفـتکـه
حجتاالسـالممحسـنیاژهایدرمراسـممعرفیرییسجدیدسـازمان
زندانهـاگفـت:انسـانازمخلوقـاتبرتـرالهـیاسـتوبنـاایناسـتکه
همـهانسـانهابـهسـعادتبرسـندامامتاسـفانهماهسـتیمکـهتابعهوا
وشـیطانوشـیطانصفتـانمـیشـویمومقـرراتزیـرپـامـیگذاریـم
وبـهحـقخـودقانـعنیسـتیموحقـوقدیگـرانراپایمـالمـیکنیـم
لـذابرخـیازاقدامـاتبازدارنـدهبـرایافـرادیدرنظـرگرفتـهمیشـود.
محسـنیاژهایادامـهداد:نظـامجمهـوریایـرانتالشـشایـنبـوده
کـهبیـشازآنچـهکـهبـهفکـرمجـازاتباشـدبـهفکـراصـالحباشـد
امـامتاسـفانهدرسـالهایاولانقـالبموضوعاتـیتحمیـلشـدومـااز
آنفاصلـهگرفتیـم.اگـرنبـوداقدامـاتدشـمنانواقدامـاتتخریبـیدر
سـالهایاولانقـالبوآنسـوزاندنهاواجحـافبـهمـردمقطعارویکرد
بـرتربیـتوآمـوزشبـوداماناچارشـدندکـهمجازاتهایحبـسدرنظر

بگیرنـد.امـروزمـابایـدبـهایـنرویکـردبرگردیم.

ته
نک

نظـام بیمه ای مشـخص کننده سـطح رفـاه اجتماعی یـک جامعه 
اسـت. بیمـه در واقـع تامیـن کننده آتیه یـک فرد اسـت. در برخی 
کشـور های پیشـرفته شـهروندان از هنگام تولد مشـمول یک پایه 
بیمـه ای می شـوند کـه تضمیـن می کنـد آنهـا در پیـری از حداقل 
معیشـت برخـوردار خواهنـد بـود. قاعدتـا ایـن کشـورها در زمـان 
بحـران می تواننـد از طریق همین صندوق تامیـن اجتماعی جبران 
خسـارت کننـد. در ایـران بـر خـالف صراحـت قانـون افـراد فقـط 
در صورتـی بیمـه می شـوند کـه سـر کار، آن هـم کاری بـا قـرارداد 
مشـخص، بروند یا اینکه خودشـان ماهانه مبلغـی را بپردازند که با 
توجـه به شـرایط اقتصـاد اکنون، مبلـغ کمی هم نیسـت. در ایران 
حدود 70 میلیون نفر مسـتحق دریافت یارانه ای شـناخته شـده اند 
کـه تنهـا 45 هـزار تومان در مـاه اسـت. وقتی عنوان می شـود که 
ایـن تعـداد از جمعیـت بـه این رقـم ناچیز احتیـاج دارنـد، چطور 
می تـوان انتظـار داشـت کـه آنهـا حـق بیمـه614 هـزار تومانـی را 
بپردازند؟ایـن واقعیت هـا نشـان می دهـد کـه نظام بیمـه ای ما به 
شـدت دچـار ضعف اسـت و این ضعف خـود را در مقاطـع بحرانی 

نشـان می دهـد و هزینه هـا را چندیـن برابـر می کند.

گزارش
ایلنا

امنیتاقتصاد 

 حضور عناصر پ. ک. ک در داخل ايران كذب استزندگی مردم سخت شده است
بـا رئیسجمهـور اول معـاون
تاکیـدبراینکهفرهنـگایثارو
شـهادتفقـطمتعلقبهنسـل
گذشـتهنیسـت،گفت:فرهنگ
ایثاروشـهادتنیازامروزوفردایکشـوراسـتوانتقال
ایـنفرهنـگبهنسـلامروزوآیندهایرانرسـالتمهمی
اسـتکهبردوشبنیادشـهیدوامورایثارگرانقراردارد.
دیـروز جهانگیـریصبـح اسـحاق ایسـنا، بـهگـزارش
و شـهید بنیـاد رئیـس معارفـه و تودیـع مراسـم در
و شـهادت موضـوع اینکـه بیـان بـا ایثارگـران امـور
ویـژهای جایـگاه از مـا فرهنـگ و دیـن در ایثارگـری
برخـورداراسـتوبـامحدودیـتهـایزمانـیومکانـی
سـازگارنیسـت،اظهـارکـرد:هـرجامعـهایبـرایتـداوم

ایثارگـری و شـهادت فرهنـگ دارد نیـاز خـود حیـات
و تبدیـلکنـد معتبـر و موثـر مسـلط، فرهنـگ بـه را
نهادهایـیماننـدبنیـادشـهیدوامـورایثارگـراننقـش
میکننـد. ایفـا زمینـه ایـن در کلیـدی و محـوری
معـاوناولرئیسجمهـوربـااشـارهبـهاینکـهپـساز
پیـروزیانقـالباسـالمیورویکـردملـتایـرانبـرای
اسـتقاللوعـدموابسـتگیبـهشـرقوغـرب،تصریـح
کـرد:وقتـیکشـوریمیخواهـدروشهـایاسـالمیو
دینـیراترویـجکنـد،طبیعـیاسـتکـهبـاتهدیدهـاو
تحریـمهـایدشـمنانروبـروشـودوآنچـهبیشـترین
سـهمرادرعبـورکشـورازایـنموانـعبـرعهـدهداشـته
اسـت،فرهنـگشـهادتوایثارگـریملـتایـرانبـوده
کـهازآمـوزههـایدینـیاینملتنشـأتگرفتهاسـت.

سـپاه زمینـی نیـروی فرمانـده
در اسـالمی انقـالب پاسـداران
مقـام یـک ادعـای بـه واکنـش
ترکیـهمبنیبـرحضـورعناصرپ.
ک.کدرداخـلخاکجمهوریاسـالمیایـران،اینادعا
راغیرمسـئوالنهوبیاسـاسدانسـتهوآنراتکذیبکرد.
بهگزارشروزشـنبهپایگاهاطالعرسـانیسـپاهپاسـداران
انقـالباسـالمی،سـردارمحمـدپاکپـورهمچنیـنافزود:
سـپاهبـااقتـدار،عـزتواشـرافدقیـقوهمـهجانبـه،
ایجـادکـردهاسـت. رادرمرزهـا امنیـتوتسـلطالزم
فرمانـدهنیرویزمینیسـپاهپاسـدارانانقالباسـالمیبا
اشـارهبهوضعیتمرزهایایرانوترکیهخاطرنشـانکرد:
درمرزهایمشـترکتعامالتبسیارخوبومفیدیمیان

نیروهـایمسـلحدوکشـوروجوددارد.لـذاانتظارمیرود
مقامـاتکشـوردوسـتوهمسـایهترکیه،قبـلازهرگونه
اظهـارنظـررسـانهایدربـارهرخدادهـایمـرزی،پـساز
حصـولاطمینـانازصحـتواقعـهازکانالهایرسـمیبا
جمهـوریاسـالمیایـرانارتباطبرقـرارکردهوبرابرسـازو
کارهـایپیشبینیشـدهاینگونهمسـائلرادنبالکنند.
سـردارپاکپـوراظهـارداشـت:نیـرویزمینـیسـپاهبـر
اسـاسماموریـتخـودبهعنوانمسـئولامنیتشـمال
غـربکشـوربـانیروهـایتحـتکنتـرلاعـمازمرزبانـی
وواحدهـایعملیـاتنیـرویزمینـیسـپاهبـااقتـدارو
آمادگـیکامـلدرمـرزحضـورفعـالداشـتهوبـااشـراف
دقیـقومسـتمربـرمنطقـه،تسـلطالزممـرزیراایجـاد

کـردهاسـت.

پـارهای بـرای دیـروز صبـح تهـران در افغانسـتان سـفیر
شـد.بهگـزارش حاضـر خارجـه امـور وزارت در توضیحـات
ایسـنا،ادارهکلاطـالعرسـانیوامـورسـخنگوییوزارتامـور
خارجـهاعـالمکـرد:درپیتحرکاتعدهایمعـدودازجریانات
خاصسیاسـیکهدارایسـابقهضدیتباجمهوریاسـالمی
ایـرانوحسـنهمجـواریمیاندوکشـورایرانوافغانسـتان
میباشـندواخیـرابـهبهانـهفـوتچندتـنازاتباعآنکشـور
کـهقصـدورودغیـرقانونـیبـهایـرانداشـتهویـابـهصورت
قاچاقـیوغیـرقانونـیواردایرانشـدهبودنـد،مرتکببرخی
اقدامـاتاهانـتآمیزوتعرضبهسـفارتجمهوریاسـالمی
ایـرانوسـایرنمایندگیهـایکشـورماندرافغانسـتانشـده
بودنـد،صبـحدیـروزسـفیرافغانسـتاندرتهرانبرایپـارهای

توضیحـاتدروزارتامـورخارجـهحاضـرشـد.

»ازدواج طرحهـای گفـت: مجلـس رئیسـه هیئـت عضـو
مجلـس در مهرآبـاد« فـرودگاه نـام »تغییـر و اجبـاری«
مطـرحنیسـتوعـدهایبـاطـرحایـنمباحـثبـهدنبـال
امیرآبـادی هسـتند.احمد مجلـس بـرای حاشـیه ایجـاد
فراهانـیگفـت:چنیـنطرحهایـیدرمجلـستدویـنوامضا
نشـدهوهمچنیـنبـههیئـترئیسـهارسـالنشـدهاسـت.
ویدربـارهطـرحتغییـرنـامفـرودگاهمهرآبـادبهنام»شـهید
سـلیمانی«،افـزود:برخـیازدوسـتانصحبتهایـیدرایـن
بـارهمطـرحکردنـدامـاایـنمسـئلهجـزووظایـفمجلـس
نیسـتودرحیطـهوظایـفوزارتراهوشهرسـازیاسـت.
عضـوهیئـترئیسـهمجلـسشـورایاسـالمیتصریـحکرد:
طـرحازدواجاجبـاریدرمجلـسمطـرحنشـدهوحتـیهیچ
یـکازنماینـدگاندراینبارهصحبـتنکردهاندوقاعدتًاچنین

طرحـینداریم.

نمایندهمردمتهراندرمجلسگفت:سـازمانامورمالیاتی
درشـرایطکنونـیبـهدنبـالاخـذمالیـاتازخانههـایبـا
متـراژ150متـربـهباالاسـت،امابـهنظرمندرایـنرابطه،
مسـاکنکوچکوکممتراژنیزبایدمشـمولقانونشـوند.
اقبـالشـاکری،بـااشـارهبـهبرنامـهریـزیسـازمانامور
مالیاتـیبـرایاجـرایطـرحمالیـاتبـرخانههـایخالی
ازسـکنه،گفـت:براسـاسبرنامـهریزیاینسـازمانقرار
اسـتکـهطرحمذکـوردرآینـدهاینزدیکعملیاتیشـود،
ازطرفـیدیگـرطبقگفتـهمعاونسـازمانمربوطه،مالیات
خانههـایخالـیمعـادل۲0درصـدمالیـاتبراجارهاسـت
وبـهخانههـایبـامتـراژ150متـربـهبـاالتعلـقمیگیـرد.
نماینـدهمـردمتهـرانادامـهداد:قانـونمالیـاتبـرخانـه
هـایخالـیدرسـال9۴مـوردتصویـبقـرارگرفـت،امـا

تاکنـوناجرایینشـدهاسـت

سفیر افغانستان در وزارت 
 خارجه حاضر شد

طرح »ازدواج اجباری« 
 در مجلس مطرح نیست

مالیات بر خانه های 
خالی از مساکن کوچک 

 هم اخذ شود

قوه 
قضاییه

مجلس

استخدام ۳۰۰ نفر با معرفی يک نمايندهقاضی منصوری در رومانی دستگير شد
دســتگیری از قضاییــه قــوه ســخنگوی
بــه متهــم -قاضــی منصــوری غالمرضــا
پرونــده در رشــوه یــورو هــزار 500 دریافــت
داد. خبــر رومانــی کشــور در طبــری- اکبــر
غالمحســیناســماعیلیگفــت:یکــیدونفــرازمتهمــاندرخــارجازکشــور
ــرده ــالمک ــایمنصــوریاع ــامآق ــهن ــاب ــیازآنه ــهیک ــدک ــهســرمیبرن ب
ــم ــردمودرجلســهشــرکتخواه ــرمیگ ــرانب ــهای ــندارمب ــه»م ــودک ب
ــن»اعــالم« ــمای ــم،دیدی ــاانجــامدادی ــهم ــابررســیهاییک ــاب ــرد«ام ک
خیلــیجــدینیســتوبیشــتریــکبرنامــه»تبلیغاتــی«اســت.بــههمیــن
ــه ــبب ــامشــد،مرات ــیانج ــهمرجــعقضای ــهازناحی ــیک ــااقدام ــتب جه
ــدوازدیشــب ــالمش ــیاع ــلرومان ــورمانواینترپ ــلکش ــسبینالمل پلی
ــاراینترپــلقــرارگرفتــهودســتوربازداشــتشدرکشــور ایــنفــرددراختی
رومانــیصــادرشــدهاســتامــابــهدلیــلمحدودیتهــایپــروازیناشــی
ازبیمــاریکرونــا،انتقــالویبــهایــرانوحضــوراودرجلســهدادگاه
ــود. ــاممیش ــنکارانج ــدهای ــایآین ــیدرروزه ــتول ــننیس ــالممک فع

ــن ــت:ای ــد«گف ــویمج ــودموس ــدام»محم ــماع ــدورحک ــارهص ویدرب
ــن ــورذه ــرراحض ــندیگ ــت.متهمی ــودهاس ــال97و98ب ــدهدرس پرون
نــدارم.حکــماوصــادرشــدهوقطعیــتپیــداکــردهاســتوتوضیــح
ــهتروریســتیســردارشــهید ــهحادث ــهدســتگیریایشــانب ــمک هــمدادی
ــی ــاظارتباط ــهلح ــلب ــنواتقب ــت.درس ــتهاس ــینداش ــلیمانیارتباط س
ــا ــهونظامــیم ــیازحوزههــایپای ــنمجموعــهداشــته،اطالعات ــاای ــهب ک
ــن ــپاهوهمچنی ــدسس ــرویق ــاعونی ــاوزارتدف ــاطب ــژهدرارتب ــهوی ب
را 97 و 96 ســالهای در ســلیمانی قاســم حــاج شــهید ترددهــای
ــت. ــیدادهاس ــادم ــرویسموس ــهس ــمب ــیاوه ــرویسس ــهس ــمب ه
ویدربــارهاینکــهایــنفــردبــاکــدامیــکازســازمانهایداخلــیدرارتبــاط
بــودهاســت؟گفــت:ارتباطــشبــهلحــاظاینکــهبیشــتردرســوریهبــودهو
خانــوادهاشمقیــمســوریههســتند،درهمــانکشــوربــانیروهــایجمهــوری
اســالمیایــرانکــهدرآنجــاحضــورداشــتنداطالعاتــیراازفعالیــتآنهــاو
حــوزهفعالیــتوزارتدفــاعجمــعآوریکــردهوبــهدشــمنمــیدادهاســت.

احمـدامیرآبـادی،نماینـدهقـموعضـوهیئـترئیسـه
جالبـی سـخنان تلویزیونـی برنامـهای در مجلـس
بیـانکـرد. خـودرو ایـران در افـراد اسـتخدام دربـاره
رئیـس بـا ای یـکجلسـه »مـن امیرآبـادیگفـت:
ایـرانخـودروداشـتموگفتـمچـرااینطـورمـیکنیـدوبـهمـابگویـدجریـان
دوره ده ایـن در شـروعکنیـد... انسـانی منابـع از ابتـدا مـیگویـد چیسـت؟
مجلـسقبـل،فقـط8هـزارنفـرازکارمنـدانایـرانخـودرورانماینـدههـامعرفـی
اسـت.« معرفـیکـرده نفـر 300 مجلـس نماینـده یـک مـیگفـت کردنـد...
موضوعمعرفیافرادتوسـطنمایندگانبرایاسـتخدامدردسـتگاههاوشـرکتهای
دولتـیازموضوعاتـیاسـتکهمتاسـفانهبهرویهایمعمولتبدیلشـدهاسـت.در
طولدورهنمایندگیافرادزیادیجویایکاربهنمایندگانمراجعهمیکنندوایشـان
هـمازسـرحسـننیـتیـااهدافدیگـرافـرادمتقاضیرابـهاداراتوشـرکتهای
دولتـیمعرفـیمیکننـدوآندسـتگاهدولتـیهـمایشـانرااسـتخداممیکنـد.
ظاهـرماجـراکارخیـربـراییـکفـرداسـتامـااگـردقیـقنـگاهکنیـمایـنرویه
و نیسـت نماینـدگان وظایـف درحیطـه اساسـا ایـنکار اوالکـه اسـت. غلـط

دخالـتدرامـوراجرایـیتلقـیمیشـودومخالـفاصـلتفکیـکقواسـت.ثانیـا
مطابـققانـوننماینـدگانبایـدبـرکاردسـتگاههایدولتـینظـارتکننـد.ارائهاین
درخواسـتهاباعـثمیشـودازشـأننمایندگـیکاسـتهشـود.چراکـهنماینـدهای
مینویسـد دولتـی شـرکتهای و سـازمانها بـه درخواسـتی روز هـر کـه
ایشـاننظـارتکنـدوبدهـکاردولـتمیشـود. بـر بهدرسـتی دیگـرنمیتوانـد
ازطـرفدیگـرباعثاخـاللدرروندشایسـتهگزینیدراداراتوشـرکتهایدولتی
میشـودودرنهایـتموجباتناکارآمـدیدولترافراهممیکند.طبیعتااسـتخدام
افـراددردسـتگاههاوشـرکتهایدولتـیبایـدتابـعضابطـهباشـد؛ضابطـهایکـه
درصـورترعایـتآنافـرادشایسـتهبهاسـتخدامدرآینـد.امامعرفیافرادتوسـط
نماینـدگانایـنرونـدرادورمیزنـدوافرادراخارجازضابطهواردسیسـتممیکند.
آنچـهگفتیـمبافرضحسـننیـتنمایندهودولتاسـتوممکناسـتنیتهای
سـوئیهـمدرمیـانباشـد.زدوبنـدوتطمیـعنماینـدگانازطریـقپذیـرش
معرفینامههـاازیکسـووتـالشبـرایاسـتخدامفامیلودوسـتانوآشـنایاندر

دولـتازسـویدیگـرمیتوانـدبخشـیازایـننیتسـوءباشـد.
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تاالب
ریزگرد

لزوم استفاده از ديپلماسی محيط زيستی حال خوِش هامون
برای حل مشکل گرد و غبار ــومین ــون،سـ ــالهامـ ــاحـ ــنروزهـ ایـ

ــتو ــوباسـ ــرانخـ ــزرگایـ ــاالببـ تـ
ایـــنشـــرایطحـــالمـــردمسیســـتانو
ـــت. ـــردهاس ـــوشک ـــزخ ـــتانرانی بلوچس
ــاالب ــترتـ ــدنبسـ ــکشـ ــالخشـ ــدسـ ــسازچنـ ــت:پـ ــانوشـ ایرنـ
ـــی ـــردنزندگ ـــلک ـــهمخت ـــهب ـــدک ـــههیرمن ـــونورودخان ـــیهام بینالملل
مـــردمسیســـتانوبلوچســـتانانجامیـــدوبحرانهـــایزیســـتمحیطی
ـــددســـیالبورودیازکشـــورافغانســـتان ـــهم ـــمزدحـــاالب ـــهرق رادرمنطق
کـــهبـــهمحلیهـــابـــهآن»دشـــتمال«میگوینـــدرودخانههـــای

ـــت. ـــهاس ـــانگرفت ـــارهج ـــاالبدوب ـــدهوت ـــاریش ـــتانج سیس
ـــی ـــرایطکنون ـــوردش ـــیدرم ـــالاجتماع ـــیفع ـــریجهانتیغ ـــیننظ حس
ــاالب ــنتـ ــانگرفتـ ــدنوجـ ــاآبدارشـ ــد:بـ ــونمیگویـ ــاالبهامـ تـ
ـــای ـــزوگونهه ـــی،گ ـــک،ن ـــهاش ـــیازجمل ـــایگیاه ـــارهگونهه ـــاالدوب ح
ـــدگان ـــیپرن ـــدوحت ـــاتیافتهان ـــاالبحی ـــارهدرت ـــیدوب ـــوریمختلف جان
ـــاناســـتدر ـــیآن ـــونزیســـتگاهاصل ـــاالبهام ـــهت ـــیک ـــروپرندگان مهاج

ــه ــتانکـ ــیالبهایافغانسـ ــهداد:سـ ــد.ویادامـ ــذاریکردهانـ آنتخمگـ
ـــون ـــاالبهام ـــدیت ـــری50درص ـــثآبگی ـــدهباع ـــونش ـــاالبهام واردت
شـــدهاســـتوخوشـــحالیمـــردممنطقـــهرادرپـــیداشـــتهاســـتدر
ـــتودر ـــدهاس ـــریش ـــرآبگی ـــکمت ـــدودی ـــاالبح ـــاط،ت ـــیازنق بعض
ـــالو ـــوردح ـــد.نظریدرم ـــرمیرس ـــممت ـــهنی ـــقآبب ـــاطعم ـــترنق بیش
ـــد: ـــزمیگوی ـــوننی ـــارههام ـــاتدوب ـــسازحی ـــتانپ ـــردمسیس ـــوایم ه
کشـــاورزیدرتـــاالبوســـرزمینهایاطـــرافآندوبـــارهرونـــقگرفتـــه
ـــتفاده ـــاالباس ـــایت ـــمازعلوفهه ـــهه ـــایرمنطق ـــدارانوعش ـــتودام اس
ــن ــونراتأمیـ ــاتهامـ ــاراهنجـ ــیتنهـ ــالفرهنگـ ــنفعـ ــدایـ میکننـ
حقآبـــهدانســـتکـــهالزماســـتتدابیـــرمناســـبیازســـویمســـئوالن
ـــل ـــتانوراهح ـــورافغانس ـــاکش ـــیب ـــارایزن ـــاب ـــودت ـــهش ـــوراندیش کش
ـــون ـــود.دریاچههام ـــمش ـــونفراه ـــایهام ـــهاحی ـــکزمین ـــایدیپلماتی ه
ـــت ـــایزیس ـــیازذخیرهگاهه ـــاویک ـــیدنی ـــنالملل ـــاالببی ـــنت هفتمی
ـــرانبشـــمارمـــیرودوپـــسازدریاچـــهخـــزرودریاچـــهارومیـــه کـــرهدرای

ـــت. ـــراناس ـــزرگای ـــهب ـــومیندریاچ س

نماینـــدهمـــردمایـــالمدرمجلـــسبـــر
ــط ــیمحیـ ــتفادهازدیپلماسـ ــزوماسـ لـ
ـــار ـــرایحـــلمشـــکلگـــردوغب زیســـتیب
ـــاء ـــترینمنش ـــت:بیش ـــردوگف ـــدک تاکی
گـــردوغبـــاردرایـــالمخارجـــیاســـت.
بـــهگـــزارشخبرنـــگارمهـــر،ســـارافالحـــیروزگذشـــتهدردیـــداربـــا
ـــی ـــاریک ـــردوغب ـــرد:گ ـــارک ـــالماظه ـــتانای ـــتاس ـــطزیس ـــئوالنمحی مس
ازمهمتریـــنمعضـــالتزیســـتیمحیطـــیدرکشـــورواســـتانایـــالماســـت
ـــنمشـــکل ـــرایحـــلای ـــقدیپلماســـیمحیـــطزیســـتیب ـــدازطری ـــهبای ک
ـــه ـــارک ـــردوغب ـــددگ ـــهمشـــکالتمتع ـــهاینک ـــارهب ـــااش ـــرد.ویب ـــدامک اق
بـــرایســـالمتیمـــردماســـتانایـــالمخطـــرایجـــادمـــیکنـــد،افـــزود:
ـــراق،ســـوریه ـــالمازکشـــورهایع ـــاردراســـتانای بیشـــترمنشـــاءگـــردوغب
وعربســـتاناســـت.فالحیبـــابیـــاناینکـــهمســـائلمحیـــطزیســـتی
مثـــلآلودگـــیصنایـــعبـــزرگ،آتـــشســـوزیهـــایجنـــگلو…مـــورد

ـــه ـــرایمقابل ـــتریب ـــاتبیش ـــدامکان ـــزود:بای ـــرد،اف ـــرارگی ـــژهق ـــهوی توج
ـــاص ـــالماختص ـــلای ـــرسمث ـــوزهزاگ ـــایح ـــتانه ـــوزیدراس ـــشس آت
ـــالم، ـــتانای ـــوطدراس ـــانبل ـــتدرخت ـــهقدم ـــارهب ـــااش ـــود.ویب دادهش
ـــالم ـــایای ـــتانه ـــت،بلوطس ـــاداس ـــانم ـــرایم ـــوطب ـــگلوبل ـــزود:جن اف
ـــتانها ـــابلوطس ـــالمب ـــردمای ـــت،م ـــااس ـــیم ـــایتاریخ ـــته ـــادهوی نم
ـــن ـــوهای ـــتازوج ـــرنامالیم ـــتدربراب ـــکوتومقاوم ـــدوس ـــتراکدارن اش
ـــن ـــیازمهمتری ـــرد:یک ـــحک ـــالمتصری ـــردمای ـــت.نمایندهم ـــترکاس اش
ـــن ـــهای ـــتک ـــناس ـــرایقوانی ـــراج ـــارتب ـــثنظ ـــدگانبح ـــفنماین وظای
ـــه ـــهب ـــردچراک ـــرارگی ـــهق ـــوردتوج ـــدم ـــتربای ـــندورهبیش ـــئلهدرای مس

انـــدازهکافـــیقوانیـــندرکشـــوروجـــوددارد.
ـــا ـــانب ـــطبان ـــت،محی ـــطزیس ـــازمانمحی ـــنس ـــنهمی ـــزود:درای ویاف
ـــانتوجـــهنمـــیشـــود، ـــهمعیشـــتآن ـــدوب ـــیکارمـــیکنن ـــلدریافت حداق
درحالـــیکـــهمحیـــطبانـــانبیشـــترینزحمـــاترابـــرایحفاظـــتاز

ــند. ــتمیکشـ ــطزیسـ ــایمحیـ عرصههـ
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 زیست

نه
سی
پار
س:

عک

عزیـزیگفـت:آلودگـیهـوادراردکانبـهصـورتطبیعی
بـاتوجـهبـهقرارگیـریدرحاشـیهکویـر،آبوهوایگرم
وخشـکوهجـومریزگردهـازیـاداسـتامـافعالیـت
معـادنوصنایـعمختلـفنیـزایـنوضعیـتراتشـدید

اسـت. کرده
بـهگـزارشایسـنارئیـسحفاظـتمحیطزیسـتاردکان
و خشـک محیطـی در اردکان قرارگیـری کـرد: عنـوان
کویـری،همچنیـنوجـودمعـادنمتعـددوخشکسـالی
هایـیکـهچندیـنسـالموجـبتضعیفپوشـشگیاهی
شـدهخطـراتزیسـتمحیطیاسـتکـهاینشهرسـتان
راتهدیـدمـیکند.مرتضـیعزیـزیابـرازداشـت:آلودگی
هـوادراردکانبـهصـورتطبیعـیبـاتوجـهبـهقرارگیری
درحاشـیهکویـر،آبوهـوایگـرموخشـکوهجـوم
صنایـع و معـادن فعالیـت امـا اسـت زیـاد ریزگردهـا
اسـت.وی راتشـدیدکـرده ایـنوضعیـت نیـز مختلـف
افـزود:کـمآبـی،برداشـتبـیرویـهازسـفرههـایآب
زیرزمینـیوهمچنیـنفعالیـتواحـدهـایتولیـدکنجد
واردهوپسـابیکـهتولیـدمـیکنندموجبشـدهکیفیت
آبایـنحـوزهازسـایرشهرسـتانهـایاسـتانپاییـن
تـرباشـد.اینمقـاممسـئولبااشـارهبـهانتشـارمطالبی
درفضـایمجـازیدرمـوردتغییـرکاربـرییـککارخانـه
تولیـدآسـفالتبـهکارخانـهتولیـدآهکگفـت:اینواحد
بـرایتغییـرکاربریهیـچمجوزیازادارهمحیطزیسـت
اردکاننـدارد.اخطارهـایالزمدرایـنخصـوصنیـزداده
شـدهوپروندهایبهدادگاهارسـالشـدهاسـت.عزیزی
بـااشـارهبـهدالیلمخالفـتباایـنتغییرکاربـریعنوان
کـرد:اینواحـدیککارخانـهکوچکتولیدآسـفالتبوده
کـهآالیندگـیآنچنانـینداشـتهاسـت،امـاکارخانـهتولید
آهـکآالینـدهاسـت.ویادامـهداد:دردشـتاردکانبه
قـدریصنایـعآالینـدهنظیـرواحدهـایبرداشـتشـنو
ماسـه،کـورههایآجـروکارخانهتولیدآسـفالتاسـتقرار

دارنـدکـهدیگـرظرفیـتواحـدجدیـدیوجودنـدارد.

سوژه استقرار صنایع 
آلوده در اردکان 

نفس مردم را بریده است

زاگرس به اين زودی ها احيا نمی شود

به این زودی ها انتظار احیای مناطق سوخته را نداشته باشیم

عضـو و جنـگلداری متخصـص یـک
هیـاتعلمـیدانشـگاهلرسـتانگفـت:
جنگلـی حریقهـای مدیریـت بـرای
و پیشـگیری پیشبینـی، موضـوع
جنگلهـا سـازمان تعارضـات حـل
بـامـردممحلـیبسـیارمهـماسـتو
حریقهـا از اینگونـه مدیریـت نبایـد
بـهتجهیـزاتاطفـاکنیـم. رامعطـوف
رحیـمملکنیـادرگفـتوگوباایسـنا،
بـااشـارهبـهاینکـهاطفـایحریـقتنها
آتشسـوزیهای مدیریـت از بخشـی
جنگلـیاسـت،اظهارکـرد:نکتهمهمدر

ازآتشسـوزیها ایـنگونـه مدیریـت
پیشبینـیوپیشـگیریازآنهااسـت
از ایـنموضوعـاتکمتـر کـهاهمیـت

نیسـت. اطفـایحریـق تجهیـزات

مدیریت حریق های جنگلی 
را معطوف به تجهیزات اطفا 

نکنیم
ویبـاتاکیـدبـراینکـهبـرایمدیریت
نمیتوانیـم جنگلـی حریقهـای
تجهیـزات بـه معطـوف را چیـز همـه
بحـث در کـرد: تصریـح کنیـم، اطفـا
پیشـگیریبایـدایـننکتـهرادرنظـر
در سـوزی آتـش باشـیمکـه داشـته
جنگلهـابـهدالیـلطبیعـیوانسـانی
موضـوع ایـن البتـه میدهـدکـه رخ

علـت بیشـتر زاگـرس جنگلهـای در
انسـانیدارد.برخیازگردشـگرانسهوا
وبرخـیازافـرادمحلـیعمـداسـبب
وقـوعآتـشدرجنگلمیشـودکهاین
مسـألهاهمیـتبرنامهریـزی،آمـوزش،
فرهنگسـازیووجـودقوانیـنبازدارنده
بـرایپیشـگیریازآتـشرادوچنـدان

. میکنـد

سازمان جنگل ها تعارضات 
خود با مردم محلی را برطرف 

کند
دانشـگاه علمـی هیـات عضـو ایـن
اوقـات گاهـی داد: ادامـه لرسـتان
دلیـل بـه عمـدی آتشسـوزیهای
جنگلهـا سـازمان بیـن تعارضـات

میدهـد. رخ محلـی مـردم و
و کشـاورزان بیـن اختالفهـای
مرتـعدارانوآمادهسـازیزمیـنبـرای
کشـتمجـددازایـندسـتهاختالفات
هسـتندومـااگربـهدنبالآنهسـتیم
کـهجنگلهـاومراتـعکشـوربـهدالیـل
ناخوشـایندعمـدیآتـشنگیرنـد،باید
بـا تعارضـاتخـود سـازمانجنگلهـا
افـرادمحلـی،دامـدارنوکشـاورزانرا

کنـد. برطـرف

آتش سوزی در زاگرس آثار 
سوء اقتصادی و روانی به 

دنبال دارد
ادامـه در جنگلـداری متخصـص ایـن
بـااشـارهبـهاینکـهموضوعـاتمختلف
جملـه از زاگرسنشـین مناطـق در
از تنهـا نمیتـوان را آتشسـوزیها
خسـارتهای و اکولوژیکـی منظـر
طبیعـیمـوردبررسـیقـرارداد،گفـت:
طبیعـتومـردمزاگـرسچنـاندرهم
تنیدههسـتندکهبررسـیهـرپدیدهای
درایـنمنطقـهنیـازبـهدرنظـرگرفتـن
جنبههـایاقتصـادیواجتماعـینیـز
جنگلهـای در آتشسـوزی دارد.
درختـان، بـه زاگـرسصرفـاخسـارت
زیسـتی تنـوع و گیاهـی پوشـش
نیسـت،بلکـهبـهشـدتاقتصـادمردم
قـرارمیدهـد؛ تاثیـر تحـت را منطقـه
زاگرسنشـین درروسـتاهای چـراکـه
وابسـتگیمعیشـتیبـهجنـگلبسـیار

بـاالاسـت.

ضعف بودجه ای سازمان 
جنگل ها

دانشـگاه علمـی هیـات عضـو ایـن

لرسـتانبـاانتقـادازاینکـهسـازمان
عنـوانمتولـیبخـش بـه جنگلهـا
هیـچ کشـور عرصههـای از زیـادی
سـطوح در اسـت نتوانسـته وقـت
کالنکشـورجایگاهمناسـبیداشـته
وازقـدرتچانهزنـیباالیـیبرخودار
باشـد،تصریـحکـرد:بخشـیازایـن
و بودجههـا کمبـود بـه موضـوع
امکانـاتایـنسـازمانبازمیگرددو
بخشـیازضعـفسـازمانجنگلهـا
تصمیمگیـران دیـدگاه از ناشـی

اسـت. باالدسـتی

را  بلوط  حفظ درختان 
تبدیل به مسـئله ای ملی 

کنیم
ایـنمتخصـصجنگلـداریدرپایان

سـازمان حاضـر حـال در گفـت:
متفـاوت وظیفـهای بـا جنگلهـا
دل در کشـاورزی جهـاد وزارت از
حتـی کـه اسـت گرفتـه قـرار آن
بـا نهـاد دو ایـن رسـالت گاهـی
بـر اسـت.عـالوه یکدیگـرمتفـاوت
ایـن طـی جنگلهـا سـازمان ایـن
زمینـه در اسـت نتوانسـته سـالها
در عمومـی افـکار بسـیج و اقنـاع
بـهخوبـی بـاحفـظجنـگل ارتبـاط
درختـان مثـال بـرای کنـد. عمـل
بلـوطمـاپتانسـیلایـنرادارنـدکه
دریاچـه ماننـد ملـی مسـئلهای بـه
ارومیـهویـابحـرانگـردوخاکهـا
تبدیـلشـوند،امـامتاسـفانهتاکنون
اسـت نتوانسـته جنگلهـا سـازمان

بـهایـنامـردسـتیابـد.

طـرحتخلیـهسـایتزبالـهشـهرمحمودآبـاد
مازنـدرانوجابـهجایـیآنکـهقـراربـودتـا
انتهـایسـال98بـهپایـانبرسـد،گویـابـه
خاطـرکرونـابهسـرانجامنرسـیدوبـاردیگر
زبالـههـایایـنشهرسـتاندرسـاحلدپـو
محمودآبـاد شهرسـتان فرمانـدار میشـود.
پیشـتربـهخبرنـگارایرنـاگفتهبودکـهایجاد
سـایتزبالهسـوزدرشـهرسـرخرودازتوابع
ایـنشهرسـتانیکـیازراهکارهـایدائمـی
بـرایحـلمشـکلزبالـهمحمودآبـاداسـت
کـهدرحـالحاضرطرحزبالهسـوزسـرخرود
بـهدلیـلفقـدانانتخـابشـهرداربـهتعویق
افتـادهاسـت.حالکـهشـهردارسـرخرودنیز

انتخابشـدهاسـتگویاطرحزبالهسـوزنیز
بایـدرنـگاجرایـیبـهخـودبگیـردچـونبه
گفتـهفرمانـدارمحمودآبـادسـازمانبرنامهو
بودجـهبـرایاحـداثمجموعهکوچـکزباله
سـوز15میلیـاردتومـاناعتبـاردرنظرگرفته
اسـتکـهشـرطشتهیـه۲5هـزارمترزمین
بـرایایجـادآناست.شـریعتبابیـاناینکه
شـرایطجغرافیایـیمحمودآبـادوبـاالبـودن
سـطحآبامکانتهیهچنینزمینیرابسـیار
سـختکـردهاسـت،افـزود:درحـالحاضر
چندنقطهمشـخصشـدهکهدرحالرایزنی
مازنـدران اسـتانداری و زیسـت بـامحیـط
بـرایمعرفـیآنهسـتیم.ویازانتخـابو

رایزنـیبـاپیمانـکاراحـداثمجموعـهزبالـه
سـوزمحمودآبـادنیـزخبـردادوگفـت:یکی
قـراراسـت بنیـان دانـش ازشـرکتهـای
مسـوولیتاجـرایایـنطـرحزبالـهسـوزرا
بـرعهـدهبگیردکهپـسازتاییـدزمینمورد
نظـرفعالیـتاجرایـیخـودراآغـازخواهـد

کرد.
شـریعتابـرازامیـدواریکـردکـهتـاکمتراز
6مـاهآینـدهنـهتنهـاسـاحلمحمودآبـاداز
زبالهپاکسـازیشـود،بلکهبـرایحلدائمی
مشکلپسـماندشهرسـتانقدمهایمثبتی
جهتسـاختزبالهسـوزنیزبرداشـتهشـود.

بازگشت زباله به ساحل 
محمودآباد

هوای ارومیه و آبیک 
ناسالم است

آلودگــیهــواموضــوعجدیــدینیســتوحداقــلدرکشــورمــابــهحــدود
ــاشــدتگرفتــن ــرمیگــرددامــادرچنــدســالاخیــرب ۴5ســالپیــشب
ــیدر ــوادوآگاه ــهروزس ــدهاندوروزب ــرآنش ــکدرگی ــردمازنزدی آنم
ــراحســاس ــاتدقیقت ــهاطالع ــنارائ ــدبنابرای ــشمییاب ــهافزای ــنزمین ای
میشــودودســتگاههایمتولــینیــزهمــگامبــاایــنپیشــرفتبایــد

ــد. ــهدهن ــهمــردمارائ اطالعــاتدرســتودقیقــیب
رییــسگــروهپایــشآلودگــیهــواوصــوتســازمانحفاظــتمحیطزیســت
ــرایگروههــای ــاشــاخص1۲5ناســالمب گفــت:هــوایشــهرهایارومیــهب

حســاسوآبیــک153ناســالمبــرایتمــامگروههــااســت.
شــهرامســپهرنیاافــزود:هــوایشــهرهایزابــلبــاشــاخص۲1،اردبیــل۲۴،
ــرار ــاکق ــز۴7درشــرایطپ ســنندج30،ســمنان35،شــهرکرد۴3وتبری

دارد.
ــالم ــاشــاخص53،ای ــوایشــهرهایاراکب ــنه ویاظهارداشــت:همچنی
55،بجنــورد58،یــزد58،مشــهد60،بیرجنــد61،نهاونــد61،کرمانشــاه61،
ــر70،کرمــان70، ــدرخمی ــان67،بوشــهر67،قــم67،بن زنجــان66،اصفه

ــاد87واهــواز100قابــلقبــولاســت. تهــران71،شــیراز79،خــرمآب

ته
نک

جنگل هــای  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  ملک نیــا 
قدمــت  داد:  توضیــح  کشــور،  بــرای  زاگــرس 
ــا  ــور م ــخ کش ــت تاری ــه قدم ــرس ب ــای زاگ جنگل ه
ــه  ــن منطق ــالی در ای ــیار کهنس ــان بس ــت و درخت اس
ــوع  ــاد، تن ــی از اقتص ــن بخش ــد. همچنی ــد کرده ان رش
زیســتی و آب کشــور وابســته بــه ایــن جنگل هــا 
اســت. بــا ایــن وجــود نمی تــوان انتظــار داشــت کــه 
جنگل هــای زاگــرس بالفاصلــه و بــه ســادگی پــس از 
آتــش گرفتــن احیــا شــوند؛ چراکــه در ایــن جنگل هــا 
عــالوه بــر آتش ســوزی، عوامــل متعــددی از تخریــب 
وجــود دارنــد کــه احیــای جنــگل را دشــوار می کننــد. 
همچنیــن در صــورت احیــای جنــگل و کاشــت نهــال 
ــا  ــد ت ــول می کش ــی ط ــال های طوالن ــی، س و بذرپاش
درخــت بــه حــدی رشــد کنــد کــه بتوانیــم از خدمــات 

ــم. ــتفاده کنی ــتمی آن اس اکوسیس

پسماندبیابان زایی

تالش 85۰ گروه فعال محيط زيستی در 
ايران برای احياء طبيعت

هزينه انتقال مجتمع آرادكوه، برابر با 
بودجه يک سال شهرداری است

بـهگـزارشمهریککارشـناس
محیـطزیسـتگفـت:فعـاالن
در مـردم و زیسـتی محیـط
بـه نسـبت اخیـر سـالیان
تخریـبمحیـطزیسـتحسـاسشـدهانـدواکنـون
حـدود850سـازمانمـردمنهـادحامـیمحیـطزیسـت
درکشـورفعـالهسـتند.محمـددرویشگفـت:بهنظرم
مـوجبیـداریمحیطزیسـتیدرکشـورمانایجـادشـده
اسـتوحساسیتبیشـترینسـبتبهآنپیداکردهاند.
تعریـف بـه اشـاره بـا محیطزیسـت ایـنکارشـناس
بیابانزایـی تعریـفجهانـی بـر بنـا بیابانزایـیگفـت:
تخریـبزمیـندرمناطقخشـکونیمهخشـکاسـت.

اگـرزمینـیشـورشـود،ریزگردهـاافزایـشپیـداکنـد،
جنگلـیآتـشبگیـردیاروسـتاییخالیازسـکنهشـود
نشـانیازبیابانزایـیاسـت.حتـیاگرمیـزانآبزیاندر
دریـاکـمشـودنوعـیبیابانزایـیاسـت.اکنـونبرنامـه
ملـیبـرایجلوگیـریازبیابانزاییدردسـتاجراداریم.
ویبـااشـارهبـهآتشسـوزیجنگلهـابهعنـوانعاملی
بـرایبیابانزایـیگفـت:دقـتداشـتهباشـیدکـهتنها7
درصدازخاکماجنگلاسـتبسـیاراثرگذاراسـت.اگر
جلـویآتشسـوزیهارانگیریـمممکـناسـتجریـان
بیابانزاییسـرعتبیشـتریپیـداکنـد.درختهانتیجه
سـالهـازحمتطبیعتاسـتونبایدبگذاریـمناگهانی

ازبیـنرود.

ــازمانمدیریت مدیرعامـــلسـ
ــران ــهرداریتهـ ــماندشـ پسـ
انتقـــال هزینـــه گفـــت:
ــزار ــوه30هـ ــعآرادکـ مجتمـ
میلیـــاردتومـــانبرابـــربـــابودجـــهیـــکســـال
ـــای ـــهج ـــووالنب ـــتمس ـــراس ـــتوبهت ـــهرداریاس ش
اظهارنظرهـــایغیرکارشناســـیبـــهارتقـــایمدیریـــت
پســـماندکمـــککنند.بـــهگـــزارشخبرگـــزاریمهـــر،
ــت ــازمانمدیریـ ــلسـ ــورمدیرعامـ ــنعلیپـ صدرالدیـ
پســـماندشـــهرداریتهـــراندرپاســـخبـــهاظهـــارات
ـــدار ـــتانداروفرمان ـــاوناس ـــیمع ـــیکجان ـــینتوکل حس
ـــع ـــالمجتم ـــرورتانتق ـــرض ـــیب ـــهرری،مبن ـــژهش وی

آرادکـــوهبـــهدلیـــلمشـــکالتیکـــهبـــرایشـــهرریایجـــاد
میکنـــد،گفـــت:بعضـــیازموضوعـــاتتخصصـــی
ـــاتو ـــهمطالع ـــازب ـــانی ـــارهآنه ـــردرب ـــتواظهارنظ اس
اطالعـــاتکارشناســـیوتخصصـــیدارد.مجتمـــعآرادکـــوه
ــهازآن ــتبلکـ ــراننیسـ ــهرداریتهـ ــهشـ ــقبـ متعلـ
ـــر. ـــوننف ـــشاز10میلی ـــتبی ـــاجمعی شـــهریاســـتب
60ســـالپیـــش،مســـووالنوقـــتحـــدوددوســـال
زمـــانبـــرایانتخـــابمـــکانفعلـــیصـــرفکردنـــد.
ـــیر ـــهدرمس ـــودک ـــنب ـــمای ـــوهه ـــابآرادک ـــلانتخ دلی
جریـــانبـــادبـــهســـمتشـــهرقـــرارنداشـــت،هیـــچ
ـــود ـــافرودگاهـــیدراطـــرافآننب مجموعـــهمســـکونیی

وخـــاکآننفوذناپذیـــربـــود.
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س:
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گزارش

دستگیری 49 شکارچی در خراسان جنوبی
فرماندهیگانحفاظتمحیطزیستخراسانجنوبیگفت:ازابتدایسالجاریتاکنون۴9شکارچیغیرمجازدر
استاندستگیرشدندوازاقدام۲3نفرقبلازشکارجلوگیریشد.مسعودمستقیمافزود:ازشکارچیانغیرمجاز
الشه30راسوسرانواعپستاندارانشاملجبیر،قوچوحشی،کلوحشیوخرگوشکشفوضبطشدهاست.
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آغاز فعاليت مهدهای كودک در كشور
مهدکودک ها در کشور کار خود را شروع کردند اما برخی کارها در این مراکز ممنوع است

معــاوناجتماعــیســازمانبهزیســتی
مهدهــای فعالیــت آغــاز از کشــور
کــودکدرهمــهاســتانهایکشــور
خبــردادوگفــت:اولویــتپذیــرشبــا
ــنشــاغلاســت ــودکاندارایوالدی ک
ــد ــامانن ــیبرنامهه ــرایبرخ ودراج
ــی ــازیهــایگروهــی،ممنوعیتهای ب
اســت.حبیبهللا شــده لحــاظ
مهدهــای افــزود: فریــد مســعودی
کــودکبــاتوجــهبــهســخنانرییــس
ســتاد قبلــی جلســه در جمهــوری

ــاازروزگذشــته ــاکرون ــارزهب ملــیمب
خــود فعالیــت اســتانها همــه در
کــدام هــر امــا کردهانــد آغــاز را
ــد ــودرادارن ــاصخ ــوادخ ــتم رعای
مناطــقســفید در مثــال بــهطــور
ظرفیــت نصــف بــا حداکثــر زرد و
ودرمناطــققرمــزبــایــکســوم
بــا میکننــد.وی فعالیــت ظرفیــت
ــتورالعملهای ــتدس ــررعای ــدب تاکی
کــودک مهدهــای در بهداشــتی
کــردن ضدعفونــی کــرد: اضافــه
کامــلتجهیــزاتواســباببازیهاو
ــردنمحیطــی ــیک ــنضدعفون همچنی
از میکننــد، تــردد کــودکان کــه

دســتورالعملهای مــوارد جملــه
اســت. بهداشــتی پروتکلهــای

الزامی بودن رعایت فاصله 
اجتماعی در مهدها

معــاوناجتماعــیســازمانبهزیســتی
اســتفاده داشــت: اظهــار کشــور
ماننــد بــازی مشــترک وســایل از
ــز ــوپنی ــوضت ــرهوح ــاب،سرس ت
درمهدهــایکــودکممنــوعاســت.
همچنیــنپرســنلمهدهــایکــودک
ــتفاده ــکاس ــتکشوماس ــددس بای
بیــان بــا فریــد کنند.مســعودی
هــای پروتــکل بــر عــالوه اینکــه
وزارتبهداشــت،بهزیســتینیــزمــواد

ــای ــهمهده ــتیب ــربهداش ــهت اضاف
ــزود: ــت؛اف ــردهاس ــالغک ــودکاب ک
کفــشهــایکــودکانوپرســنلبایــد
ــرارداده ــاق ــطمهده ــارجازمحی خ
شــودوچیدمــانکالسبایــدبــه
گونــهایباشــدکــهفاصلــهاجتماعــی
داد: ادامــه شــود.وی رعایــت
تعطیلــیمهدهــایکــودکموجــب
ــاره ــادرب ــد؛آنه ــنش ــهوالدی دغدغ
بازگشــاییمجــددمهدهــاتمــاس
ــا ــدی ــوربودن ــتندومجب ــررداش مک
ــد ــرکارببرن ــودس ــاخ ــودکانراب ک
یــاافــراددیگــریبــهعنــوانمراقــب
ــا ــهآنه ــهب ــدک ــزلمــیآوردن ــهمن ب

نداشــتند. اطمینــان

تعهد کتبی والدین 
درباره کرونا

ــاره ــتیدرب ــیبهزیس ــاوناجتماع مع
هــای دســتورالعمل مــواد دیگــر
بهداشــتیگفــت:بــهمهدهــایکــودک
ــد ــنبخواهن ــاازوالدی ــدهت ــالغش اب
ــی ــاط ــکانآنه ــتگانونزدی ــربس اگ
ــه ــتهاندب ــاداش ــرکرون ــایاخی روزه
اینبــاره در و دهنــد اطــالع مهــد
گرفتــه کتبــی تعهــد والدیــن از
افــزود: فریــد میشود.مســعودی
ــامشــاهدهعالئمــی ــانمهدهــاب مربی
ماننــدبیحالــیوســرماخوردگیدر
کــودکانبایــدســریعاآنهــاراازدیگــر
ــودکان ــنک ــدوای ــداکنن ــودکانج ک
بازگردانــده خانــه بــه بالفاصلــه
میشــوندکــههــمبــرایخــودکــودک
وهــمبــرایمربیــانوســایرکــودکان
ادامــه باشــد.وی نداشــته خطــری

داد:درصــورتپــرشــدنظرفیــت
ــاغل، ــنش ــودکانوالدی ــاک ــاب مهده
مهدهــامــیتواننــدازپذیــرشســایر
کــودکانخــودداریکننــد؛بــههرحــال
پذیــرشکــودکانازظرفیــتاعــالم
ــرودومالحظــات شــدهنبایــدفراتــرب
قبلــیوجدیــدنیــزبایــداِعمــالشــود
ــا ــهی ــهمداخل ــازب ــوردینی ــرم واگ
ــت ــرعوق ــددراس ــتبای ــرداش تذک

ــد. ــامدهن انج

شرایط نحوه سرو غذا در مهدها
معــاونبهزیســتیدربــارهنحــوهســرو
ــت: ــزگف ــودکنی ــایک ــذادرمهده غ
ــودو ــروش ــدداغس ــابای ــذاحتم غ
باشــدکــه ظرفهایــی در ترجیحــا
کــودکانخودشــانبــهمهــدمیآورنــد؛
شســت در اســت الزم همچنیــن
وشــویظرفهــادقــتشــودتــااگــر

آلودگــیداشــتدراثــرشســتوشــو
ــداز ــودکانمیتوانن ــرود.ک ــنب ازبی
منــزلغــذابیاورنــد.مســعودیفریــد
دربــارهنحــوهنظــارتبــرمهدهــای
کــودکتاکیــدکــرد:نحــوهنظــارت
بهزیســتیعمدتــاازطریــقشــماره
پیامکــی300001۲333اســتتــاهــر
ــنهاد ــادوپیش ــه،انتق ــهنکت ــیک کس
داشــتهباشــدیــاهرگونــهمغایــرتبــا
دســتورالعملهایبهداشــتیمشــاهده
ــد. ــکده ــنشــمارهپیام ــهای ــدب کن
ــای ــنتیمه ــرای ــالوهب ــزود:ع ویاف
نظارتــیبهزیســتینیــزازروزشــنبهاز
مهدهــایکــودکبازدیــدمیکننــدکــه
ایــنبازدیدهــادرشــهرهایکوچکتــر
روز یــک اســت راحتتــر کار کــه
درمیــانودرشــهرهایبــزرگحداقــل

ــود. ــدب ــارخواه ــکب ــهایی هفت

وزیــرارتباطــاتگفــت:توقــعداریــمبــا
ــرف ــلظ ــایموبای ــکاریاپراتوره هم
ــای ــیدرفض ــدهانقالب ــاهآین ــکم ی
ــوادرکشــورایجــادشــود. ــدمحت تولی
بــهگــزارشخبرنــگارمهــر،محمدجــواد
آذریجهرمــیدرمراســماتصــال130۴
روســتابــهشــبکهملــیاطالعــات
ــا ــسب ــوکنفران ــورتویدی ــهص ــهب ک
بویراحمــد، و اســتانهایکهگیلویــه
ــتانو ــتانوبلوچس ــتان،سیس کردس

ــت: ــدگف ــامش ــویانج ــانرض خراس
دولــتدربرنامــهششــمتوســعهمکلف
روســتاهای درصــد 90 اتصــال بــه
بــاالی۲0خانــواربــهشــبکهملــی
ــی ــت.آذریجهرم ــدهاس ــاتش اطالع
ــدفدر ــنه ــقای ــرد:تحق ــحک تصری
ــدود ــهششــمح ــالنخســتبرنام س
30درصــدبــودوامــروزبــاتالشهــای
ــیده ــدرس ــه90درص ــهب ــورتگرفت ص
اســت.ویگفــت:تــاپایــانســال

ــاالیششــم جــاریباالتــرازاهــدافب
خواهیــمرفــتوصددرصــدروســتاهای
بــاالی۲0خانــواربــهشــبکهملــی
میشــوند.وزیر متصــل اطالعــات
ــن ــهای ــهاینک ــارهب ــااش ــاتب ارتباط
پــروژهامــروزبــاســرمایهگــذاری306
ــیشــدهاســت ــاناجرای ــاردتوم میلی
کــهبخــشزیــادیازمنابــعآنتوســط
ــی ــطیک ــیازآنتوس ــتوبخش دول
ازاپراتورهــاانجــامشــدهاســت.تحقق
ــیدر ــاتگاممهم ــیاطالع ــبکهمل ش
ــم ــودتحری ــاوج ــورب ــیکش خودکفای
ــاتوســعهایــنشــبکه هاســتومــاب
ــمزد. ــمخواهی ــالرارق تحــولدیجیت

انقالبی در توليد محتوای فضای 
مجازی ايجاد می شود

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران: 

اعالم شروط انجام جراحی های 
زیبایی در شرایط کرونایی

عضــوهیــأتعلمــیدانشــگاهعلــومپزشــکیتهــرانشــرایطانجــام
جراحیهــایزیبایــیدرشــرایطشــیوعویــروسکرونــارااعــالمکــرد.
بــهگــزارشانجمــنجراحــانپالســتیکوزیبایــیایــران،حمیدرضــافتحــی
ــراســاسابالغیــهوزارتبهداشــت، افــزود:از17اردیبهشــتســالجــاریب
درمــانوآمــوزشپزشــکیوبــراســاسکاهــششــیبابتــالبــهکرونــادر
ــکل ــاپروت ــعاســتام ــیدرکشــوربالمان ــایزیبای کشــورانجــامجراحیه
هایــیدرایــنزمینــهدرنظــرگرفتــهشــدهکــهاجــرایدقیــقآنبســیارحائــز
ــر ــزود:ب ــیاف ــارهشــروطانجــامجراحیهــایزیبای اهمیــتاســت.ویدرب
اســاسایــنپروتــکل،افــرادداراینقــصسیســتمایمنــی،ســنبــاالی60
ــهایهســتندو ــرادیکــهدارایبیمــاریزمین ــراز10ســالواف ســالوکمت
یــااینکــهدرارتبــاطبــافــردمبتــالبــهکرونــابــودهانــدوتســتکرونــایآنهــا
مثبــتیــامشــکوکباشــدجراحــیزیبایــینبایــدبــرایآنهــاانجــامشــود.
ویادامــهداد:درصورتــیکــهپروتکلهــایبهداشــتیجهــتانجــام
جراحیهــایزیبایــیکامــالًرعایــتشــود،جراحــیزیبایــیمطلقــًاخطــری
بــرایفــردمــوردنظــرنخواهــدداشــتالبتــهبایــددرنظــرگرفــتکــهانجــام
جراحیهــایزیبایــیســنگیندرشــرایطکنونــیبهتــراســتانجــامنگیــرد.

ته
نک

وی افـزود: عـالوه بـر ایـن تیم هـای نظارتـی بهزیسـتی نیز 
از  روز گذشـته از مهدهـای کـودک بازدیـد می کننـد کـه ایـن 
بازدیدهـا در شـهرهای کوچـک تر کـه کار راحت تر اسـت یک 
روز درمیـان و در شـهرهای بـزرگ حداقـل هفتـه ای یـک بار 

بود. خواهـد 
مسـعودی فریـد اضافـه کـرد: بسـیاری از مهدهـا خودشـان 
بـرای مـا نحـوه آمـاده سـازی بازگشـایی مهدهـا را گـزارش 
کرده انـد و برخـی از آنهـا صندلی هـای دورنـگ گذاشـته اند تا 
بـه طـور مثال کـودکان فقط روی صندلی های سـبز بنشـینند 

تـا فاصله گـذاری اجتماعـی رعایـت شـود.
معـاون بهزیسـتی گفـت: آموزش هـای گروهـی در مهدهـا 
کاهـش یافتـه و بایـد در برنامه هـا حداقـل تمـاس وجـود 
داشـته باشـد؛ تمام مـوارد بازی مشـترک و عمومـی تعطیل 
شـده اسـت و فعالیت هایـی کـه بـه تحـرک بـاال نیـاز دارد و 
موجـب تنفس بیشـتر کودکان می شـود که احتمـال انتقال 

کرونـا را بیشـتر مـی کنـد، متوقف شـده اسـت.

گزارش

کروناجامعه

كرونا جان ۷۱ نفر ديگر را در ايران گرفتسوار كردن ۴ مسافر در تاكسی تخلف است
اتحادیـــه عامـــل مدیـــر
شـــهری تاکســـیرانیهای
راننـــدگان گفـــت: کشـــور
دســـتورالعمل از تاکســـی
ــزام ــرحالـ ــالغطـ ــافردرابـ ــهمسـ ــردنسـ ــوارکـ سـ
فاصلهگـــذاریاجتماعـــیتبعیـــتکننـــدوبرایـــن
اســـاسســـوارکـــردنچهـــارمســـافردرتاکســـیتخلـــف
اســـت.مرتضیضامنـــیبـــهایرنـــاافـــزود:ابالغیـــهطـــرح
الـــزامفاصلهگـــذاریاجتماعـــیوســـالمتمحیـــطکاردر
ـــاسآن ـــهبراس ـــورک ـــهریکش ـــیرانیش ـــاوگانتاکس ن
راننـــدگانموظـــفهســـتنددرتاکســـیهاحداکثرســـه
نفـــرمســـافرســـوارکننـــد،هنـــوزبـــهقـــوتخـــود

ـــه ـــبهکرای ـــایمحاس ـــهداد:مبن ـــت.ویادام ـــیاس باق
ـــی ـــدهتاکس ـــررانن ـــتواگ ـــافراس ـــهمس ـــیس تاکس
ـــردنســـهمســـافر ـــرســـوارک ـــیراب ـــهدریافت ـــاکرای مبن
ــوارکنـــد،تخلـــفکـــرده ــارنفـــرراسـ بگـــذاردوچهـ
بایـــدبـــاویبرخـــوردشـــودودرشـــهرهایمختلـــف
ـــافررادر ـــهمس ـــدنس ـــوارش ـــیرانیس ـــانتاکس بازرس
ــرد: ــالمکـ ــیاعـ ــیمیکنند.ضامنـ ــیهابررسـ تاکسـ
اگـــرراننـــدهتاکســـیبیـــشازســـهنفـــرراســـوارکنـــدو
ـــد ـــیتوانن ـــافرانم ـــد،مس ـــتنکن ـــهتبعی ـــنابالغی ازای
ــودو ــکونتخـ ــلسـ ــهرمحـ ــهرداریهایشـ ــهشـ بـ
درتهـــرانهـــمبـــاخـــطارتباطـــیکـــهشـــهرداریدر
ـــد. ـــکایتکنن ـــیرانیش ـــاتاکس ـــتهی ـــاگذاش ـــارآنه اختی

ســـخنگویوزارتبهداشـــت،
درمـــانوآمـــوزشپزشـــکی
ـــزارو ـــون18۴ه ـــت:تاکن گف
955نفـــربـــهطـــورقطعـــی
ــافـــوت71 ــامبتـــالشـــدهوبـ بـــهویـــروسکرونـ
ـــگان ـــانباخت ـــدادج ـــته،تع ـــاعتگذش ـــردر۲۴س نف

کرونـــادرکشـــوربـــه8هـــزارو730نفـــررســـید.
ســـیماســـاداتالریدربـــارهآخریـــنآمـــارابتـــالی
قطعـــیبـــهویـــروسکرونـــاومـــواردفـــوتناشـــی
ازآندرکشـــورافـــزود:در۲۴ســـاعتگذشـــتهتـــا
ــگاههاو ــزارشآزمایشـ ــراســـاسگـ ــروزبـ ــردیـ ظهـ
دانشـــگاههایعلـــومپزشـــکیدوهـــزارو۴10بیمـــار

ــایی ــورشناسـ ــد19درکشـ ــهکوویـ ــالبـ ــدمبتـ جدیـ
ـــد. ش

ــتری ــوردبسـ ــرمـ ــانجدید،71۴نفـ ــنمبتالیـ ازبیـ
ــا ــاسبـ ــادرتمـ ــرپایییـ ــواردسـ ــرمـ و1696نفـ
ـــر ـــادرنظ ـــدند.ب ـــاییش ـــهشناس ـــدک ـــانبودن مبتالی
ـــه ـــالب ـــارانمبت ـــوعبیم ـــد،مجم ـــواردجدی ـــنم گرفت
ـــه18۴هـــزارو955نفـــررســـید. کوویـــد19درکشـــورب
ویادامـــهداد:درطـــول۲۴ســـاعتگذشـــته71
بیمـــاردیگـــرمبتـــالبـــهکوویـــد19درکشـــورجـــان
باختنـــدواززمـــانشـــیوعایـــنبیمـــاریدرکشـــور
ـــت ـــودراازدس ـــانخ ـــرج ـــزارو730نف ـــون8ه تاکن

دادهانـــد.
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اولویتپذیرشباکودکاندارایوالدینشاغلاست

عضـوهیـأترئیسـهمجلـسگفـت:طرحهـای»ازدواج
اجبـاری«و»تغییـرنـامفـرودگاهمهرآبـاد«درمجلـس
مطـرحنیسـتوعـدهایبـاطـرحایـنمباحـثبـهدنبال
ایجـادحاشـیهبـرایمجلـسهسـتند.بهگـزارشخبرنگار
مهـر،احمـدامیرآبـادیفراهانـیافـزود:چنیـنطرحهایی
درمجلـستدویـنوامضـانشـدهوهمچنیـنبـههیـات
از برخـی اضافـهکـرد: اسـت.وی نشـده ارسـال رییسـه
دوسـتانصحبتهایـیدرخصـوصتغییـرنـامفـرودگاه
بینالمللـیمهرآبـادمطـرحکردنـدامـاایـنمسـألهجـزو
وظایـفمجلـسنیسـتودرحیطـهوظایـفوزارتراهو

شهرسـازیاسـت.

دربـاره ایسـنا، بـا گفتوگـو در رحیمـی حسـین سـردار
ورودپلیـسبـهبـازارمسـکنگفـت:پلیـسپیـشازاین
بـادرخواسـتدسـتگاههایمسـوولودسـتگاهقضایـی
بـهعنـوانضابـطعـامبـهبـازارسـکهوارزونیـزاحتـکار
خودروورودکردهوبابسـیاریازافرادسـودجووسـوداگر
برخـوردکـردهبـودکـهایـنبرخوردهـاهمچنـانهـمادامه
بـازارمسـکنوسـودجویی ادامـهداد:درمـورد دارد.وی
وسـوداگریاحتمالـیدرایـنفضـانیـزدرصورتـیکـه
یـا کننـد درخواسـت پلیـس از مسـئول دسـتگاههای
قوهقضاییـهماموریتـیرابـهمـادهـدمـاآمادگـیداریمو
حتمـابـامـواردتخلفوسـودجوییبرخـوردخواهیـمکرد.
فرمانـدهانتظامـیتهرانبزرگبااشـارهبهفضاسـازیهایی
کـهبـرایافزایشقیمتطـالوارزدرفضایمجازیانجام
شـدهبـوداظهارکـرد:درحوزهمسـکنهماگردرخواسـتی

ازپلیـسشـودمـاآمادگـیداریـم.

رفـاه و تعـاونکار وزارت رسـانی اطـالع مرکـز رییـس
و بازنشسـتگان حقـوق افزایـش درخصـوص اجتماعـی
مسـتمریبگیـراِنتامیـناجتماعـیتوضیحاتـیارائهکرد.
بـهگـزارشایسـنا،شـمسبـابیـاناینکـهپیشـنهادبـرای
افزایـشحقـوقبازنشسـتگاندرسـال99بـهدولـتارائـه
شـدهودردسـتورکاردولـتقـرارگرفتـهاسـتگفـت:بـه
محـضتاییـددولـتپرداختهـاصـورتخواهـدگرفـت.
ویتصریـحکـرد:ایـنپرداخـت،امادرمسـتمریوحقوق
پایـانخـردادلحـاظنخواهـدشـدوبعـدازایـنپرداخت،
ایـنمابهالتفـاوت،صددرصددرتیرماهپرداختمیشـود،
امادرصدافزایشحقوقاینقشـرهنوزمشـخصنیسـت
وپـسازبررسـیدولـتوبـرآوردهزینههـاوابـالغبـه
سـازمانتامیـناجتماعی،نسـبتبـهاینمسـألهاقدامات

الزممبـذولخواهـدشـد.

طرح »ازدواج اجباری« 
در مجلس مطرح نیست

پلیس به بازار مسکن 
ورود می کند؟

پرداخت مابه التفاوت 
افزایش حقوق 

مستمری بگیران در تیرماه

کودکجامعه

قانون حمايت از اطفال و نوجوانان توسط رييس جمهوری ابالغ شدداليل عادی تلقی شدن كرونا در جامعه

ضمــن اجتماعــی ســالمت متخصــص یــک
تشــریحدالیــلعــادیتلقــیشــدنبیمــاری
ــب ــگاهراموج ــنن ــداومای ــه،ت ــادرجامع کرون
دانست.احســان جامعــه در بیمــاری اســتمرار
ایکنــا، بــا گفتوگــو در اجتماعــی، ســالمت متخصــص آقاپــور،
بــابیــاناینکــهبــهبیماریهــایاپیدمیــک،کــهتمامــیجامعــهرا
کــرد: اظهــار میگوینــد، اجتماعــی بیماریهــای دربرمیگیرنــد،
ــارغاز ــتوف ــیاس ــاریاجتماع ــکبیم ــای ــاسکرون ــناس ــرهمی ب
ــز ــانی ــیآنه ــایاجتماع ــدجنبهه ــی،بای ــکیوبالین ــایپزش جنبهه
ــای ــنبیماریه ــراتای ــیازخط ــزود:یک ــود.ویاف ــهش ــرگرفت درنظ
اجتماعــی،عــادیتلقــیکــردنآنازســویمســئوالن،رســانههاو
ــاری ــرایط،بیم ــتنش ــادیپنداش ــانع ــازم ــهت ــت،چراک ــردماس م
ــود. ــرخواهــدب ــدوجامعــهنیــزازآنمتأث ــانادامــهپیــدامیکن همچن
ــادر ــاریکرون ــازیبیم ــلعادیس ــریحدالی ــهتش ــهب ــوردرادام آقاپ
ــه ــموجــوددارد؛نخســتاینک ــرانپرداخــتوگفــت:ســهعامــلمه ای

ــدو ــنموضــوعبپردازن ــهای ــبب ــهصــورتمرت ــدب ــهبای رســانههاییک
ــردم ــهم ــدادهوهشــداریب ــامن ــنکارراانج ــرای ــد،دیگ هشــداردهن
نمیدهنــدونمایــشایــنبیمــاریبــرایعمــومازحالــتاولیــهخــارج
ــل ــندلی ــهای ــاب ــاریکرون ــادیشــدنبیم ــلدومع شــدهاســت.دلی
ــا ــنفض ــودن،ازای ــهب ــاهدرقرنطین ــهم ــسازس ــردمپ ــهم ــتک اس
ــودرادر ــیخ ــاتاجتماع ــهارتباط ــدک ــحمیدهن خســتهشــدهوترجی
ــادر ســطحجامعــهافزایــشدهنــد.ســومیندلیــلعــادیشــدنکرون
جامعــهایــناســتکــهمــردماحســاسمیکننــد،وزارتبهداشــت
ایــنبیمــاریراتحــتکنتــرلخــودداشــتهوچنانچــهبیمــارشــوندبــه
ــریاز ــرایجلوگی ــرد:ب ــانک ــوند.ویبی ــانش ــددرم ــیمیتوانن راحت
ــای ــانورفتاره ــردرم ــدب ــهجــایتأکی ــدب ــاری،بای ــادیشــدنبیم ع
ایــن آگاهــیواطالعــاتعمومــیدرخصــوص افزایــش بالینــی،
ــا ــطب ــهنهادهــایمرتب ــیک ــازمان ــد.ت ــانافزایــشیاب بیمــاریهمچن
ایــنمــورددرایــنبــارهدخیــلنباشــند،ایــنبیمــاریهمچنــانادامــه

ــود ــزودهمیش ــاراناف ــدادبیم ــرتع ــهب داردوروزان

ــون» ــالغقان ــیرییــسجمهــورازاب معــاونپارلمان
ــی ــطروحان ــان«توس ــالونوجوان ــتازاطف حمای
ــونشــامل ــنقان ــردادوگفــت:ای جهــتاجــراخب
ــده ــرهیج ــرادزی ــان)اف ــالونوجوان ــیاطف تمام
ســالدختــروپســر(اعــمازاینکــهفاقــدولــیقهــریبــودهویــابــهدالیلــی
ــاءخــوددر ــاداولی ــودنواعتی ــیب ــاری،زندان ــاللرفت ــاری،اخت ــدبیم مانن
معــرضبــزهدیدگــیقــراردارنــد،هســتند.بهگــزارشروابــطعمومــیمعاونــت
ــن ــالمای ــناع ــری«ضم ــور،»حســینعلیامی ــسجمه ــسریی ــورمجل ام
خبــرگفــت:ازجملــهامتیــازاتایــنقانــونایجــاددفتــرحمایــتازاطفــال
ونوجوانــانقــوهقضاییــهدرحــوزهقضایــیهــراســتانوزیــرنظــررییــس
ــی،ایجــادشــرایط ــهمشــاوره،معاضــدتقضای ــاهــدفارای کلآنحــوزهب
مناســبدرخانــوادهبــرایاطفــالونوجوانــان؛پیشــگیریازبــزهدیدگــیو
ــاندرمعــرضخطــرشــدیداســت،ضمــنآنکــهاختصــاصشــعب نواجوان
خــاصوبکارگیــریقضــاتبــاتجربــهوبــااســبقهدرایــندادگاههــاازدیگــر
ــه ــبتب ــواردنس ــیم ــیدربرخ ــهحت ــوناســتک ــنقان ــتای ــکاتمثب ن

ایجــادمحدودیــتدراعمــالحقــوقمربــوطبــهمالقــات،حضانــت،والیــتو
ــد. ــدصــدوررایکنن ــانمــیتوانن قیمومــتوسرپرســیتنوجوان

ــفو ــون،وظای ــنقان ــدافای ــقاه ــتتحق ــنجه ــادآورشــد:همچنی ویی
تکالیفــیبــرایســازمانهاودســتگاههایمختلــفماننــدســازمانبهزیســتی
ــداری ــتنگه ــاجه ــازمانزندانه ــی،س ــاتاجتماع ــهخدم ــورجهتارای کش
ــه ــاوظیف ــورب ــان،وزارتکش ــایرزندانی ــانوس ــالوازنوجوان ــهاطف جداگان
شناســاییاطفــالونوجوانــانفاقــداســنادهویتــیوســجلی،وزارتتعــاون
ــاآزارو ــهب ــراماکــنکارجهــتپیشــگیریومقابل ــاهــدفنظــارتموثــرب ب
یــابهــرهکشــیاقتصــادی,پوشــشبیمــهای،وزارتبهداشــتدرراســتای
ــال ــوریاطف ــانف ــرشدرم ــتکار،پذی ــایبهداش ــتورالعمله ــندس تدوی
ــوزش ــالمت؛وزارتآم ــهس ــلبیم ــشکام ــد،پوش ــیبدی ــانآس ونوجوان
ــران ــوزشمدی ــانوآم ــیآن ــشتحصیل ــاموپوش ــتثبتن ــرورشجه وپ
کارکنــاندرزمینــهحقــوقاطفــالونوجــوان،وصــداوســیمادرجهــتتولیــد
وبخــشبرنامههــایمنظــموهمــکاریبــاســایرنهــادجهــتتولیــدآثــارو

ــت. ــدهاس ــیش ــوزشپیشبین ــیوآم ــایفرهنگ برنامهه

هالل احمر پویش »غرق نشویم بی گدار به آب نزنیم« را در تابستان اجرا می کند
خسرورحمانیمعاونتآموزش،پژوهشوفناوریجمعیتهاللاحمرازاجرایپویشملی»غرقنشویمبیگداربهآب
نزنیم«درتابستانامسالازسویجمعیتهاللاحمرباهمکاریفدراسیوننجاتغریقوبرخیدستگاههایدولتیو
سازمانهایمردمنهادبرایحساسسازیمردموآموزشپیشگیریازغرقشدگیدراستانهایدرگیرخبرداد.
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نخستین پیست اسکی جنگلی ایران در اردبیل
استاندار اردبیل گفت: فاز نخست اولین و تنها پیست اسکی جنگلی کشور، زمستان سال 99 در 

منطقه اندبیل خلخال به بهره برداری می رسد.

گردشگریمیراث

طرح بهسازی ۱۰ روستای هدف گردشگری زنجان تصويب شداحيای مسجد آقازاده ی وزير آل مظفر در يزد

ـــه ـــوبب ـــیمنس ـــزرگابوالمعال ـــجدب مس
ـــر ـــانآلمظف ـــیازحاکم ـــریک ـــدوزی فرزن
ـــد. ـــتش ـــا،مرم ـــظواحی ـــورحف ـــهمنظ ب
»خواجـــهابوالمعالـــی«بانـــیمدرســـهای
ـــامو ـــری،حم ـــریقم ـــال787هج ـــهدرس ـــودهک ـــزدب ـــهری ـــارجش درخ
ـــول ـــت،منق ـــردهاس ـــادک ـــارآنایج ـــزدرکن ـــهرانی ـــتخان ـــرهوجماع مقب
ـــزد ـــارجازی ـــیخ ـــهابوالمعال ـــهخواج ـــلمدرس ـــزد،مح ـــخی ـــابتاری ازکت
ـــه ـــه»خواج ـــورب ـــهمذک ـــویمحل ـــالق ـــهاحتم ـــهب ـــودهک ـــارآنب وحص
ـــهدومســـجدکوچـــک ـــنمحل ـــی«منســـوباســـت.درای حاجـــیابوالمعال
ــن ــوردایـ ــزددرمـ ــخیـ ــایتاریـ ــهدرکتابهـ ــودداردکـ ــزرگوجـ وبـ
ـــه ـــداولعام ـــهدرت ـــیک ـــهابوالمعال ـــت:محل ـــدهاس ـــتهش ـــاجدنوش مس
بولمیـــریتلفـــظمیشـــود،ازمحـــالتقدیـــمیـــزدوظاهـــرًامنســـوب
ـــفهللا« ـــنلط ـــانالدی ـــنبره ـــیب ـــنابوالمعال ـــالالدی ـــهکم ـــه»خواج ب
ـــکاز ـــری ـــیازه ـــهاطالعات ـــتک ـــی«اس ـــیابوالمعال ـــهحاج ـــا»خواج ی
ـــن ـــالالدی ـــهکم ـــت.»خواج ـــدهاس ـــادگارمان ـــهی ـــزدب ـــخی ـــادرتواری آنه

ـــت ـــاهتف ـــاتفراش ـــیقن ـــزدوبان ـــمی ـــگانمحتش ـــی«ازخواج ابوالمعال
ـــری ـــریقم ـــال7۲0هج ـــهس ـــزدب ـــهری ـــلش ـــهدرداخ ـــهکمالی ومدرس
ـــق ـــت.طب ـــدهداش ـــهعه ـــرراب ـــدمظف ـــمتوزارتمحم ـــدرشس ـــودهوپ ب
نوشـــتهمحمـــدمفیـــدمســـتوفی،»مدرســـهابوالمعالـــی«منســـوببـــه
ـــودهودر ـــهرب ـــولش ـــردممتم ـــهازم ـــتک ـــیاس ـــینام ـــهابوالمعال خواج
ـــا ـــرج ـــاب ـــزپ ـــمنی ـــرنیازده ـــاق ـــهت ـــردهک ـــاک ـــهرابن ـــال787مدرس س
ـــهدســـت»حاجـــیمحمـــدطاهـــر«مرمـــتشـــده ـــیب ـــودهوپـــسخراب ب
ـــتی ـــعدس ـــگریوصنای ـــی،گردش ـــراثفرهنگ ـــتادارهمی ـــت.سرپرس اس
ـــه ـــیب ـــزرگابوالمعال ـــجدب ـــهمس ـــنک ـــهای ـــارهب ـــااش ـــزدب ـــتانی شهرس
عنـــوانازبناهـــایبـــهجـــایمانـــدهازقـــرنهشـــتمهــــجریقمـــری
ـــاهـــدفحفاظـــت ـــزرگب ـــنمســـجدب ـــایای اســـت،گفـــت:مرمـــتواحی
ـــاه ـــتم ـــراردیبهش ـــمندازاواخ ـــرارزش ـــناث ـــبای ـــگیریازتخری وپیش
ـــی ـــزرگابوالمعال ـــجدب ـــرد:مس ـــحک ـــیتصری ـــت.فالحت ـــدهاس ـــازش آغ
ـــره(در ـــزرگ،حیـــاطکوچـــک،اتاقـــی)مقب ـــهنســـبتًاب شـــاملیـــکگرمخان

ـــت. ـــیاس ـــهجنوب ـــعدرجبه ـــریرفی ـــاطوبادگی ـــیحی ـــعغرب ضل

انقـــالب مســـکن بنیـــاد کل مدیـــر
اســـالمیاســـتانزنجـــانگفـــت:طـــرح
درســـجین،گالبـــر، روســـتای چهـــار
خوئیـــنوویـــرتهیـــهوبهســـازی6
ـــاری ـــیرانوم ـــاجس ـــدی،ح ـــمکن ـــپدره،عل ـــدر،چ ـــیت،ولی ـــتایش روس
ـــب ـــزیتصوی ـــرمرک ـــگریدردفت ـــدفگردش ـــتاهایه ـــوانروس ـــزبهعن نی
ـــزود: ـــرداداف ـــنبه۲۴خ ـــهایش ـــا،رضـــاخواج ـــزارشایرن ـــهگ شدهاســـت.ب
ـــتای ـــگریودرراس ـــوزهگردش ـــتاهادرح ـــتروس ـــتفادهازظرفی ـــرایاس ب
رونـــقاقتصـــادی،بایـــدامکانـــاترفاهـــیوزیرســـاختیفراهـــمشـــود.
ـــهششـــم ـــقبرنام ـــرد:دربخـــشگردشـــگریروســـتاییوطب ـــهک ویاضاف
توســـعه،توجـــهبـــهروســـتاهایدارایقابلیـــتگردشـــگریجایـــگاهویـــژهای
داردکـــهدرایـــنراســـتابـــاتـــالشبنیـــادمســـکنانقـــالباســـالمی
اســـتانزنجـــاندرزمینـــهشناســـاییروســـتاهایمســـتعدگردشـــگری،
ـــرح ـــرایط ـــت:اج ـــهایگف ـــت.خواج ـــهاس ـــبیانجامگرفت ـــاتمناس اقدام
روســـتایهـــدفگردشـــگریدرروســـتاهایاســـتانزمینهســـازایجـــاد

ـــت. ـــطزیســـتاس ـــظمحی ـــگروحف ـــتگردش ـــی،رضای ـــتغال،درآمدزای اش
ـــت ـــزیومدیری ـــببرنامهری ـــویمناس ـــهنح ـــتاییب ـــگریروس ـــرگردش اگ
شـــود،میتوانـــدمحـــرکیـــکفرآینـــدتوســـعهدرنواحـــیروســـتایی،
ـــد. ـــگریباش ـــعهگردش ـــتغالوتوس ـــاداش ـــی،ایج ـــعمحل ـــداریجوام پای
مدیـــرکلبنیـــادمســـکنانقـــالباســـالمیاســـتانزنجـــانادامـــهداد:
ـــرد ـــارویک ـــتاهاب ـــادیروس ـــایه ـــرایطرحه ـــهاج ـــوارهب ـــاد،هم ـــننه ای
گردشـــگریتوجـــهویـــژهایداردکـــهآنهـــارابـــاتوجـــهبـــهموقعیـــت
ـــگران ـــرایگردش ـــتب ـــادجذابی ـــدفایج ـــاه ـــتاب ـــریروس ـــردشپذی گ
اجـــرامیکنـــد.خواجـــهایهمچنیـــنازتهیـــهطـــرحروســـتاهایدارای
ـــردادو ـــتانخب ـــطحاس ـــتادرس ـــتروس ـــدادهف ـــهتع ـــاارزشب ـــتب باف
ـــو ـــتایقوزل ـــده،روس ـــوبش ـــهمص ـــجینوقلع ـــتایدرس ـــزود:۲روس اف
ـــه ـــتتهی ـــاندردس ـــتایخورجه ـــده،روس ـــوبش ـــکمص ـــروی ـــازصف ف
ـــزی ـــرمرک ـــقوالرمصـــوبدفت ـــن،جزیم ـــتاهایانجلی ـــودهوروس ـــرحب ط
ـــه ـــاتمربوط ـــارمطالع ـــناعتب ـــورتتامی ـــهدرص ـــودهک ـــکنب ـــادمس بنی

ـــد. ـــدش ـــامخواه انج

و علـوم ملـی پـارک میـان تفاهمنامـه انعقـاد پیـرو
فناوریهـاینـرموصنایـعفرهنگـیووزارتدادگسـتری،
اولیـنجلسـهازسلسـلهدورههـایآموزشمالکیـتفکری
بـاعنـوان»مبانـیمالکیـتفکـریدرصنایـعفرهنگـی«به
صـورتمجـازیبرگـزارمیشـود.بـهگـزارشایسـنا،پیـرو
انعقـادتفاهمنامـهمیـانپـارکملـیعلـوموفناوریهـای
نـرموصنایعفرهنگیووزارتدادگسـتری،اولینجلسـهاز
سلسـلهدورههـایآمـوزشمالکیتفکریباعنـوان»مبانی
مالکیـتفکـریدرصنایعفرهنگی«باحضـورمعاونحقوق
مالکیـتفکـریوزارتدادگسـتری،۲6خـردادسـاعت11تا
13بـهصـورتمجازیبرگزارمیشـود.نظاممالکیتفکری
بـهعنـوانیکـیاززیرسـاختهایضـروریبـرایتوسـعه
توسـعه زیرسـاختهای و الزامـات جملـه از دانشبنیـان
فنـاوریونـوآوریوتکمیـلزنجیـرهایـدهتـاثروتاسـت.
یکـیازملزومـاتاولویتدارارتقاینظـاممالکیتفکریدر
جامعـه،افزایـشآگاهـیعمومیودانشتخصصینسـبت
بـهآناسـت.ایـندانـشوآگاهـیزمینهسـازمشـارکت
اجتماعـیوهمسـوشـدنباورهـاورفتارهـایجامعـهبـا
فکـری مالکیـت نظـام مطلـوب هنجارهـای و انتظـارات
اسـت.درنقشـهجامـععلمـیکشـورنیـزذیـلراهبـردکالن
توسـعهعلـموفنـاوریدرکشـور،راهبـردملی»سـاماندهی
و فنـاوری« و علـم حوزههـای در فکـری مالکیـت نظـام
اقدامـاتملـیمتعـددمرتبـطبـاآنتعریـفشـدهاسـت.
پـارکملـیعلـوموفناوریهـاینـرموصنایـعفرهنگـی،
وابسـتهبهنهـادجهاددانشـگاهیباهمـکاریمعاونتعلمی
وفنـاوریریاسـتجمهـوریوتحـتنظـارتوزارتعلـوم،
تحقیقـاتوفنـاوریمجموعـهایاسـتکهبهعنـواناولین
وتخصصیتریـنپـارکدراقتصـادفرهنگبنیـان،محیطی
مناسـببرایاسـتقرار،رشد،توسعهوشـکوفاییموسسات
وشـرکتهایفرهنگبنیـانرافراهـممیآوردوشـرکتهای
فناورمسـتقردرآندرتعاملسـازندهبادانشـگاههاوسـایر
موسسـاتپژوهشـیوفنـاوریبـهفعالیتهـایفناورانهدر

حوزههـایمختلـففرهنگـیوهنـریمیپردازنـد.

سوژه دوره های 
آموزش مالکیت 

فکری صنایع فرهنگی

ركود ادامه دار بازار صنايع دستی

رکود بازار صنایع دستی پس از شیوع کرونا در ایران

ــیاز ــتییک ــعدس ــهصنای ــایدهفت ش
ــه ــهب ــدک ــیباش ــنفرصتهای مهمتری
ــم ــیبیفتی ــدانوصنعتگران ــادهنرمن ی
ــه ــورمانودرهم ــعتکش ــهوس ــهب ک
شــهروروســتاهابــاعشــقکارمیکننــد،
امــانــهتنهــاآنطــورکــهشایســتهاســت
از گاهــی بلکــه نمیشــوند، دیــده
حداقــلحقوقهــاوحمایتهــانیــز
ــزارشایســنا، ــهگ برخــوردارنیســتند.ب
صنایعدســتیهنــروصنعتــیکــهدر
تاریــخریشــهدارد،درایــنروزهــای
کرونایــیهماننــدبســیاریدیگــراز

اســت. رونــقشــده عرصههــا،کــم
اگرچــهبــهبــاوربســیاریازکارشناســان
ایــنحــوزه،کمرونقــیبــازارعرضــه
هنرهــای و صنایعدســتی فــروش و
ــا« ــدن»کرون ــشازآم ــهپی ــنتیب س
بازمیگــرددوتحــوالتچنــدمــاهاخیــر،
ــش ــشازپی ــازاررابی ــنب ــکونای س
مشــخصکــردهاســت.درهمینراســتا
وبــهمناســبتهفتــهصنایعدســتی
ســراغبرخــیازهنرمندانصنایعدســتی
ــن ــاندرای ــهدغدغههایش ــاب ــمت رفتی

ــم. ــوشدهی ــیگ ــایکرونای روزه

خریداری نیست
صنایــع حــوزه فعــال اکبرمردعلــی،
دســتیدرحــوزهتــراششیشــهدر

اســتانقزویــن،میگویــد:دوســال
قبــلمقــاماولرادرعرصــهفــروش
بــهدســتآوردم،امــاپــسازآنوبــه
دنبــالافزایــشتحریمهــایقیمــت
مــواداولیــهافزایــشیافــتوبــههمین
نســبتنیــزقیمتمحصــوالتبــاالرفت
کــهطبیعتــابــاکاهــشتعدادمشــتریان
میدهــد: ادامــه او شــد. همــراه
ــدراهــی مســووالنایــنحــوزهمیتوانن
پیــداکننــدتــامــواداولیــهرابــاقیمــت
ــرار ــدگانق ــارتولیدکنن ــریدراختی کمت
هماننــد نیــز قیمتهــا تــا بدهنــد
ســابقشــودیــااینکــهخودشــانمــواد
ــار ــدودراختی ــداریکنن ــهراخری اولی
ــدان ــدگان،صنعتگــرانوهنرمن تولیدکنن

قــراربدهنــد.افزایشقیمــتمحصوالت
ــه ــتک ــاداس ــدرزی ــتیآنق صنایعدس
ــه ــزب ــانی ــداردوم ــین ــدارچندان خری
ــت ــمقیم ــدهنمیتوانی ــوانتولیدکنن عن
آثــارراکاهــشدهیــم.تبلیغاتــیصورت
نمیگیردهمچنیــنزهــراریگــی،هنرمنــد
صنایعدســتیدرعرصــهســوزندوزیدر
اســتانسیســتانوبلوچســتاننیــزدر
ــد:درحــالحاضــر ــهمیگوی ــنزمین ای
تبلیغاتــی داریــم. ســختی فــروش
ــی ــتچندان ــردوحمای ــورتنمیگی ص
ــود. ــامنمیش ــرانانج ــمازصنعتگ ه
برگــزار کــه هــم نمایشــگاههایی
میشــودتمــامهزینــهآنبــرعهــده
ــت ــیاس ــندرحال ــت.ای ــداس هنرمن
نمایشــگاهها پیشــترغرفههــای کــه
بــهصــورترایــگاندراختیــارهنرمنــدان
قــرارمیگرفتنــد،امــااالنهزینــهایــاب
ــز ــهنی ــیغرف ــکانوحت ــاب،اس وذه
ــرعهــدههنرمنــداســت.اگــرفــروش ب
داشــتیم نمایشــگاهها در خوبــی
اشــکالینداشــت،امــابــهدلیــلاینکــه
نمیگیــرد صــورت خوبــی تبلیغــات
ــم. ــمنداری ــیه ــدانخوب ــروشچن ف
اودرپاســخبــهایــنپرســشکــهچــه
ــش ــادرکاه ــشقیمته ــدازهافزای ان
فــروشمحصــوالتصنایــعدســتی
ــا ــت:طبیعت ــودهاســت،گف ــذارب تاثیرگ
ــرار ــدام ــدانبتوانن ــههنرمن ــرایاینک ب
معــاشکننــدبایــدقیمتهــارابــاال

ــد. ببرن

قبل از کرونا شرایط بهتر بود
حمیدرضافالحــی،هنرمنــدصنایعدســتی
درعرصــهنســاجیدراســتانیــزدنیــز
خاطرنشــانمیکنــد:درایــامکرونــا

حــوزهصنایعدســتیبیشــترینضربهرا
خــوردهاســت؛چراکــهدیگــرگردشــگری
وجــودنــداردکــهبخواهــدصنایعدســتی
ــهازگردشــگر ــرد.درســتاســتک بگی
خارجــیخبــرینبــود،امــاایــنفرهنگ
درمیــانگردشــگرانداخلــیایجــاد
شــدهبــودکــهبــهصنایعدســتیو
تولیــداتداخلــیرویبیاورنــد.اودربــاره
ــه ــاب ــیکــهوعــدهدادهشــدهت وامهای
هنرمنــدانوصنعتگــرانخســارتدیــده
درحــوزهصنایــعدســتیتعلــقبگیــرد،
ــال ــکری ــیی ــونحت ــاکن ــد:ت میگوی
ــا ــهتنه ــدون ــاوامندادهان ــهم ــمب ه
مــنبلکــهبــههیــچفعــالدیگــریدر
ــهاســت. ــقنگرفت ــزدوامتعل اســتانی
تنهــاکاریکــهمیکننــدایــناســت
ــچ ــمهی ــده ــدوبع ــارمیگیرن ــهآم ک

خبــرینمیشــود.

مواد اولیه نیست!
همچنیــنشــهریارمیناگــر،فعــالحــوزه
ــازیدر ــوزهورشوس ــتیدرح صنایعدس
اســتانلرســتاننیزدراینزمینــهیادآور
میشــود:نبــودمــواداولیــهازمهمتریــن
واصلیتریــندغدغــهفعــاالنحــوزه
میشــود محســوب صنایعدســتی
ــووالن ــهمس ــتک ــیاس ــندرحال وای
ایــنحــوزهفقــطشــعارمیدهنــدو
ــم حــرفمیزننــد.نمایشــگاههاییه
کــهبرگــزارمیکننــدیــاموقــعمناســبی
مناســبی مکانهــای در یــا نیســت
هزینــه و پــول و نمیشــود برگــزار
ــر ــزب ــگاههانی ــننمایش ــوردرای حض
عهــدهخــودصنعتگــرانوهنرمنــدان

اســت.

معـاونمیراثفرهنگـیادارهکلمیراث
صنایعدسـتی و گردشـگری فرهنگـی،
خانـه مرمـت اول فـاز آغـاز از کرمـان

تاریخـیامامعلـینـژادخبـرداد.
شـفیعی مجتبـی  ایسـنا، بـهگـزارش
نـژاد امامعلـی تاریخـی خانـه گفـت:
درمالکیـتبخـشغیـردولتـیاسـت.
بـاتامیـن بنـایتاریخـی ایـن مرمـت
مشـارکت طرحهـای محـل از اعتبـار
درمرمـتبخـشغیردولتـیآغازشـده

اسـت.
معـاونمیراثفرهنگـیادارهکلمیراث

صنایعدسـتی و گردشـگری فرهنگـی،
طـرح کـرد: اظهـار کرمـان اسـتان
مذکـوربـهمنظـورحمایـتازمالـکانو
بهرهبـردارانازابنیـهتاریخـیوترغیـب
وتشـویقآنهـابـرایحفـظوصیانتاز
میـراثتاریخـیوفرهنگـیدردسـتور
کاروزارتمیـراثفرهنگـی،گردشـگری

اسـت. گرفتـه قـرار وصنایعدسـتی
میشـود پیشبینـی گفـت: شـفیعی
ایـنمحـل از بتـوان نیـز 99 درسـال
صـورت بـه بیشـتری پروژههـای

کـرد. اجرایـی مشـارکتی

معـاونمیراثفرهنگـیادارهکلمیراث
صنایعدسـتی و گردشـگری فرهنگـی،
در کـه بناهایـی کـرد: اظهـار اسـتان
میشـوند مرمـت مذکـور طـرح قالـب
ایـنامـکانرادارنـدکـهپـسازاتمـام

مرمـتدرقالـبکاربریهـایفرهنگـی
احیـاشـوندتـاعـالوهبـرهـدفاصلـی
کـهمرمـتوحفاظـتازآنهاسـتنقش
اقتصـادیوتولیـدثـروتنیـزداشـته

باشـند.

آغاز فاز اول مرمت خانه 
تاريخی امام علی نژاد

رو نمايی از هتل كپسولی

اولیننمونهازهتلکپسولیوارداتیبهایرانرونماییشد.
بــهگــزارشایســنابــهنقــلازوزارتمیــراثفرهنگــی،گردشــگریوصنایــع
ــردیو ــونجهانگ ــههمــتکان ــایکپســولیب ــدلازهتله ــنم دســتی،ای
اتومبیلرانــیبــهکشــورواردشــدهوقــراراســتتحــتنظــارتایــنکانــوندر
اســتانهایمختلــفکشــوربهعنــوانشــکلجدیــدیازمراکــزاقامتــیمــورد
اســتفادهقــرارگیــرد.هــادیســجادیراد؛مدیــرگردشــگریوصنایعدســتی
ــور ــهکش ــدهب ــهواردش ــننمون ــارهای ــیدرب ــردیواتومبیلران ــونجهاگ کان
گفــت:درفــازاولقــراراســت۲00دســتگاهازایــنهتلکپســولیدرشــهرهای
مختلــفازجملــه،تهــران،مشــهد،اصفهــان،شــیرازوتبریــزراهانــدازیشــود
ــرایگردشــگران ــوانیــکمحــلاقامــتواســتراحتکوتاهمــدتب ــابهعن ت
ــولی ــایکپس ــنهتله ــزود:ای ــجادیراداف ــرد.س ــرارگی ــتفادهق ــورداس م
ــا ــتدرآنه ــدواقام ــدش ــتقرخواه ــدهمس ــهش ــهگفت ــیک درمحلهای
تابــعقوانیــنمرتبــطبــااقامــتدرســایراماکــناقامتــیاســت.مونســان؛
وزیــرمیــراثفرهنگــی،گردشــگریوصنایــهدســتیدربازدیــدازایــنهتــل
کپســولی،گفــت:اســتفادهازایــنمــدلمحلهــایاقامتــیمیتوانــد
بهعنــوانشــکلجدیــدیازاقامتگاههــادرحــوزهگردشــگریاســتفادهشــود.

ته
نک

حـوزه  در  صنایع دسـتی  حـوزه  فعـال  میناگـر،  شـهریار   
ورشوسـازی استان لرسـتان نیز در این زمینه یادآور می شود: 
نبـود مـواد اولیـه از مهمتریـن و اصلی ترین دغدغـه فعاالن 
حـوزه صنایع دسـتی محسـوب می شـود و ایـن در حالـی 
اسـت که مسـووالن ایـن حوزه فقط شـعار می دهنـد و حرف 
می زننـد. نمایشـگاه هایی هـم کـه برگـزار می کننـد یـا موقع 
مناسـبی نیسـت یـا در مکان های مناسـبی برگزار نمی شـود 
و پـول و هزینـه حضور در این نمایشـگاه ها نیز بـر عهده خود 
صنعتگـران و هنرمنـدان اسـت. او یادآور می شـود: درسـت 
اسـت کـه قیمـت مـواد اولیـه ای کـه از خـارج از کشـور وارد 
می شـود به دلیـل تحریم ها و نوسـانات ارزی متغیر اسـت، 
امـا چـرا بایـد مـواد اولیـه ای کـه در ایـران تولید می شـود با 
افزایـش قیمـت روزانه همراه باشـد؟ میناگر افـزود: من بعد 
از سـال ها فعالیـت در این حـوزه هنوز بیمه نیسـتم. آیا این 
انصـاف و عدالـت اسـت؟ هـر هنـری کـه باقی مانده اسـت، 

فقـط بـه خاطر عشـق و عالقـه هنرمنـدان آنها بوده اسـت.

میراثمیراث

ثبت اهر به عنوان شهر ملی َورنی حذف 2 خانه در تبريز از فهرست آثارملی
مدیـرامـورحقوقـیوامـالک
فرهنگـی میـراث ادارهکل
آذربایجـانشـرقیاعـالمکـرد:
شـهر قدیمـی خانـه بـاب دو
تبریـزباشـکایتشـاکیانخصوصیازفهرسـتآثارملی

شـد. حـذف
بـهگـزارشایرنـا،حسـیناسـدیافـزود:طیسـالهای
اخیـرتعـداد15پرونـدهحقوقـیآذربایجـانشـرقیدر
دیـوانعدالـتاداریبـاموضوعیـتخـروجازثبـتیـا

ابطـالمحدودیـتآثـارثبتـیمطـرحشـدهاسـت.
ویادامـهداد:پـسازرسـیدگیهایحقوقیتنهادومورد

ازپروندههـاشـاملخانههـایدیلمقانـیوزمانـیتبریـز
منجربهورودشـکایتشـاکیوخروجاثرازفهرسـتآثار
ملـیشـد.دواثرگفتهشـدهدردهههشـتادبـهثبتملی
رسـیدهبودنـد.اسـدیگفت:طی7سـالگذشـته،تعداد
13رایبـهنفـعادارهکلمیـراثفرهنگـی،گردشـگریو
صنایـعدسـتیآذربایجانشـرقیدرپروندههـایحقوقی
بـاموضوعـاتمرتبـطبـاآثـارثبتـیاسـتانصـادرشـده
اسـت.تمامـیایـنپروندههـادردیـوانعدالـتاداریبا
توجهبهدفاعیاتمسـتندومسـتدلبخشحقوقیاین
ادارهکلوپیگیریهـایانجامشـدهمنجـربهردشـکایت

ورایبـهنفـعاینادارهکلشـدهاسـت.

مدیـــرکلمیـــراثفرهنگـــی،
ـــتی ـــعدس ـــگریوصنای گردش
انجـــام از آذربایجانشـــرقی
اقدامـــاتالزمبـــرایثبـــت
ـــد ـــتیدرتولی ـــعدس ـــیصنای ـــهرمل ـــوانش ـــهعن ـــرب اه

َورنـــیخبـــرداد.
بـــهگـــزارشایرنـــا،احمـــدحمـــزهزاده،درجلســـه
ـــی،گردشـــگریوصنایعدســـتی ـــراثفرهنگ ـــروهمی کارگ
ـــی ـــتورن ـــهظرفی ـــهب ـــاتوج ـــزود:ب ـــراف ـــتاناه شهرس
ـــی ـــهرمل ـــرش ـــده»اه ـــر،پرون ـــتاناه ـــیدرشهرس باف
ـــرقی ـــانش ـــیآذربایج ـــراثفرهنگ ـــطمی ـــی«توس ورن
آمـــادهوبـــرایبررســـیهایتخصصـــیبـــهوزارتارســـال

ـــارکت ـــدهمش ـــنپرون ـــت:درای ـــت.ویگف ـــدهاس ش
ـــی ـــتانالزام ـــیشهرس ـــتگاههایاجرای ـــهدس ـــهجانب هم
ـــه ـــورب ـــررادرکش ـــنام ـــتای ـــماهمی ـــابتوانی ـــتت اس
اثبـــاتبرســـانیمکـــهبـــادرجمســـتنداتالزم،ایـــن
ـــانتابســـتانســـال ـــاپای ـــرانارســـالوت ـــهته ـــدهب پرون

ـــود. ـــیش ـــالمم ـــجاع 99نتای
حمـــزهزادهافـــزود:جشـــنوارهملـــیورنـــیاهـــربایـــد
درتقویـــمرویدادهـــایملـــیثبـــتشـــود،جشـــنواره
ـــه ـــتک ـــیاس ـــنوارههایمهم ـــهجش ـــرازجمل ـــیاه ورن
ــگری ــعهگردشـ ــرایتوسـ ــتآنبـ ــوانازظرفیـ میتـ

ـــرد. ـــرهب ـــهبه منطق

رنا
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س:
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مدیرعاملشـركتبهـرهبردارینفـتوگاز
مـارونمحیـطزیسـتوصیانـتازآنرا
موضوعـیارزیابیكـردكهدرفرایندتولیدبه
صـورتویژهلحاظمـیگرددوصنعتنفت

هموارهنسبتبهآناهتمامدارد.
مهنـدسحمیـدكاویانضمنگرامیداشـت
هفتـهمحیـطزیسـت،گفـت:بـانگاهیبه
اقدامـاتاتخاذشـدهتوسـطصنعـتنفت،
بـهراحتـیمیتوانمشـاهدهكردكهتقریبا
در عملیاتـی گذاریهـای هـدف تمامـی
راسـتایپایـداریتولیـد،مبتنـیبـررعایت

الزاماتزیستمحیطیاست.
ویافـزود:درسـال98،بیـشاز11هـزار
اصلـهنهـالرابـرایتقویـتكمربندسـبزو
جلوگیـریازنفوذریزگردهـاتامینكردیمو
پسـابهای درصـد 99 تزریـق بـر عـالوه

نمكزدایـیبهچاههایدفعی،بـاراهاندازی
فازنخسـتطرحشـیرینسـازیگازهای
تـرشآسـماری،حـدود1۲میلیـونفـوت
مكعـبگازترشپرفشـاررابجایمشـعل،

بهمدارتولیدبازگرداندیم.
مهنـدسكاویـان،اسـتفادهازدسـتگاههای
)MOS(تفكیـكگـر و )MOT(فـراورش
سـیاررااقدامـیبسـیارموثـردرحفاظتاز
زیسـتبومپیرامونیدانسـتویادآورشد:
ازآغـازسـال98تاكنونبیـشاز۲30هزار
بشـكهنفـتخـامرابـااسـتفادهازایـندو
دسـتگاهاسـتحصالكردیـمضمـناینكـه
نفتخیـز مناطـق در بـار نخسـتین بـرای
جنـوب،یكتفكیـككنندهنفـتوگازرادر
مـارون 3 شـماره صنعتـی مجتمـع
مسـتقركردیمكهباتكمیلوراهاندازیآن،

هـرمیـزاننفتـیكـهبـراسـاسشـرایط
عملیاتیبهسـمتگـودالسـوختجریان
مییافـترابازیابـیوبـهمـدارتولیـدبـاز

خواهیمگرداند.
مدیرعامـلشـركتبهرهبردارینفـتوگاز
مارونبهتشـریحدسـتاوردمهمدیگریدر
حـوزهمحیـطزیسـتوایمنـیپرداخـتو
گفـت:بـاتوجهبـهنزدیكشـدنجادههای
بلنـد مشـعلهای از یكـی بـه مواصالتـی
شـركتدرمجتمعصنعتیشماره۴مارون،
یكمشـعلجدیدانگشـتیراطراحیكرده
وسـاختیموباجابجاییمحلاسـتقرارآن،
ریسـكموجـودبـرایمـردموخودروهـای

عبوریرابهصفررساندیم.
ویدرپایـانواگـذاریلجنهـاینفتـیبـه
شـرکتهایبازیافـتکننـده،اجـرایطـرح

بـا تعامـل پسـماند، مدیریـت یکپارچـه
آزمایشـگاهمعتمدسـازمانحفاظتمحیط
زیسـتجهـتطـرحخـوداظهـاریپایش
آب، زیسـتیشـامل آالیندههـایمحیـط
خـاک،هـواوصـوت،اسـتقرارتجهیـزات
مبـارزهباآلودگینفتـیرودخانهدرمجاورت

رودخانـهجراحـیبـهمنظـورواکنـشدر
شـرایطاضطـراریومقابلهبـاآلودگینفتی
احتمالـیوایجـادفضـایسـبزبـهمیـزان
۲/3۲هکتـاررانیـزازاقداماتـیدانسـتكه
درراسـتایصیانتازمحیطزیسـتازسال

گذشتهتاكنونصورتپذیرفتهاست.

مدیــرکلکمیتــهامــدادامــامخمینــی)ره(هرمــزگان
ــی ــاوتعطیل ــاوجــودشــیوعویــروسکرون گفــت:ب
بســیاریازکســبوکارها،ازابتــدایامســالتاکنــون
مشــارکت بــا خانگــی خورشــیدی نیــروگاه 89
مددجویــانایــننهــادراهانــدازیوبــهشــبکهبــرق

سراسریمتصلشد.
ــداد ــنتع ــاختای ــرایس ــزود:ب ــاریاف ــیاللهی عل
نیــروگاهخورشــیدیپنــجکیلوواتــیحــدود۴6
ازمحــل اعتبــار ریــال میلیــون و7۲0 میلیــارد
تســهیالتقرضالحســنهبانکــیومشــارکتخیــران

هزینهشدهاست.
برنامهریزیهــای براســاس داشــت: بیــان وی
صــورتگرفتــهبــرقتولیــدیایــننیــروگاههــا،طبــق
ــرقازخانوادههــایتحــت ــعب ــهشــرکتتوزی تعرف
ــی ــاببانک ــداریوبهحس ــادخری ــننه ــتای حمای

آنهاواریزمیشود.
مدیــرکلکمیتــهامــدادهرمــزگاناظهارداشــت:ایــن
طــرحباهــدفتوانمندســازیوایجاداشــتغالخانگی
پایــدارودرآمدزایــیمســتمربــرایخانوادههــای

تحتحمایتراهاندازیشدهاست.
ــا ــرب ــالاخی ــدس ــداددرچن ــهام ــت:کمیت ویگف
برنامهریــزیمنســجمتــالشکــردهتــاضمــن
بهرهگیــریازالگوهــایاســالمی-ایرانــی،نســبتبــه

معرفــیواجــرایطرحهــاومدلهــاینویــنایجــاد
ــرایمددجویــاناقــدامنمایــدکــه اشــتغالپایــدارب
اجــرایطــرحنیروگاههــایخورشــیدیخانگــینیــز
باهــدفتوانمندســازیاقتصــادیوکمــکخودکفایــی
ــادانجامشــده ــننه ــتای خانوادههــایتحــتحمای

است.
ــرح ــداد1۴۲ط ــونتع ــال96تاکن ــوعازس درمجم
ــط ــیتوس ــرقخانگ ــدب ــیدیتولی ــروگاهخورش نی
مددجویــانکمیتــهامــداددرســطحاســتانهرمــزگان

اجراشدهاست.
ظرفیــتتولیــدبــرقدرهــرنیــروگاهپنــجکیلــووات
اســتوعمــرمفیــدپنــلهــایخورشــیدی۲0ســال

است.

ارزانخـریدالالنمهمتریـندلنگرانیپرورشدهندگانپیلهترابریشـم
گلسـتاندرزمـاناوجفـروشایـنمحصـولدرخرداداسـتامـاورود
دسـتگاههاینظارتـیوتـالشبرایکاهشنفوذواسـطههابرایدومین
سـالپیاپیدسـتآنهـاراازاینبازارپرسـودکوتاهونقـشایندالالن
راکمرنـگکرد.طبقمشـاهداتخبرنگارایرنـا،خریدتوافقیهرکیلوگرم
پیلـهترابریشـمدرشـهرمینودشـتمرکـزاصلیپـرورشاینمحصول
درگلسـتانبـهطـورمیانگیـنبیـن600تـا750هـزارریالاسـتکهدر
روزهاینخسـتبرداشـتبه900هزارریالهمرسـیدهبود.نرختضیمنی
پیلـهتـرابریشـماعالمشـدهتوسـطشـورایاقتصادبـرایسـالزراعی
جـاری330هـزاراسـت.نوغانداریدرگلسـتانهـرسـالهازاوایـلبهاربا
شـکوفاییدرختـانتـوتآغـازشـدهوتـااواخراینفصـلادامـهداردو
مـدتزمـاننگهـداریازهرجعبهتخمنوغانتاتولیدمحصـول۴5روز
ابریشـمدرگلسـتانبیشـتردرمینودشـت، اسـت.پرورشپیلـهتـر
مراوهتپـه،کالله،گالیکش،آزادشـهر،رامیان،گنبـدکاووسوعلیآبادکتول
بـاهـزارو500هکتـارتوتسـتانصـورتمیگیردکـه60درصـدازپرورش

دهندگاناهلمینودشتهستند.

فرآیند تولید در صنعت نفت مبتنی بر رعایت 
الزامات زیست محیطی است

۸9 نیروگاه خورشیدی خانگی در 
هرمزگان راه اندازی شد

کوتاه شدن دست واسطه ها در 
بازار پیله تر ابریشم گلستان

90 درصد مطالبات گندمکاران 
کرمانشاه پرداخت شد

کرمانشاه

روابـطعمومـیادارهکلغلهوخدماتبازرگانیاسـتان
کرمانشـاهبهنقلازماشـاهللاارویسـی؛ارزشکلگندم
هـایخریـداریشـدهرابیـشاز1۴9میلیـاردتومـان
اعالمکردوافزود:باپیگیریاسـتاندارکرمانشـاهبیش
از90درصـدمعـادل135میلیـاردو185میلیونتومان
بهحسـابکشـاورزانواریزشدهاسـت.اواضافهکرد:تا
چنـدروزآینـدهبرداشـتگندموخریدتضمینـیآندر
مناطقمعتدلاسـتانآغازمیشود.ارویسـیدربخش
مناطـق در خریـدگنـدم خـود سـخنان از دیگـری
گرمسـیریرایـکرکـودعنـوانکـردوگفـت:عـالوهبر
خریـد61هـزارتـنگنـدمتوسـطادارهکلغلهاسـتان؛
بیـشاز38هـزارو71۲تـنگنـدمنیزتوسـطکارخانه
هایتولیدماکارونیکشـورازکشـاورزانخریداریشده
کـهبااینحسـابحـدود100هزارتنمیرسـدکهاین
میزانخریدبرایمناطقگرمسـیریاسـتانیکرکورد
محسـوبمـیشـود.ویمیـزانگنـدمتولیـدشـدهدر

مناطقگرمسـیریاسـتانرانشانهتالشکشـاورزاندر
راهخودکفایـیکشـوربهعنوانیکمحصـولراهبردیو
کاالیاساسـیودانسـتکـهمـیتوانـدنویدبخـش
افزایـشمیـزانخریـدتضمینـیدرسراسـراسـتانبه
نسـبتسـالیانگذشـتهباشـد.مدیرکلغلـهوخدمات
بازرگانـیاسـتانکرمانشـاهقیمـتخریـدتضمینیهر
کیلوگـرمگنـدممعمولـیرا۲هـزارو500تومـانوگندم
درومرا۲هـزارو600تومـاناعـالمکـردوافزود:بااعالم
معـاونوزیـرصنعـت،معـدنوتجـارتومدیـرعامـل
شـرکتمـادرتخصصـیبازرگانیدولتیایـرانبهعنوان
متولـیاصلیعملیـاتخریدتضمینیگندمدرکشـور،
تمامـیمنابـعمالـیمـوردنیـازخریـدتضمینـیگندم
پیشبینیشـدهوامسـالنیزهمچونسـالگذشـته
پـولکشـاورزاندراسـرعوقتودرنزدیـکترینزمان
ممکـنازطریـقبانـکعامـلبـهحسـابآنهـاواریـز

خواهدشد.

سودوکو شماره 1752

پاسخ سودوکو شماره 1751

افقی
1-ازآثارامیرشــاهی۲-پیکرتراش

ایتالیایی-معمول3-شــهریدر

آلمان-وســیلهداوری،صفیر-آقا

وســرور-سوپوطنی،غذاینذری،

غــذایایرانی۴-یازده،دویارهم

قد-بالیبنیانکن-ماهســرد،

روزگذشــته-حیوانحرامگوشت،

خنزیــر5-قیمتبازاری-پدر-

بزرگترینشــاعررومباستان،اثر

پیركورنی6-خاتون-کشــیدنی

برچشــم،ازلوازمآرایشی،خانمها

آنرابرچشــممیکشــند-وجهو

جهــت،درباره،درعوض7-درآب

فــرورفتــن-آبنیمهگرم-تیزو

قاطع،برنــده8-کلمههمراهی،آش،

حرفمشــایعت-بناهایحفاظتی،

ســنگرها،برجهــایدفاعی-صدمتر

مربع،واحدســطح،پسوندفاعلی,

مخفــفاگــر9-بوینامطبوع-اصل

ونــژاد-قلــهایدرچهارمهالو

بختیــاری10-پدالدوچرخه-قلع

-مالیــدن11-نوعیپارچهضخیم

پــرزدار-بیآبــرو،آبروباخته-تیر

پیكاندار1۲-بیماریپوســتیجرب

-صورت،مهرهشــطرنج-انصار،

دوســتان،رفقا-حرفتعجب،تعجب

زنانه،گشــوده13-چوبخوشبو،عود

-فرآیندســاییدن-خرماینارس

-مالیــاتزوركی،مالیاتقدیم1۴-

افســرنیرویدریایی،ستواننیروی

دریایــی-بــیدین،ملحد15-ازآثار

پرل.اس.باک

عمودی
1-اطفال-چشــمهآبمعدنی

دربندرعبــاس۲-حنا-تخت

روانبیمار3-بینیازی،کشــوری

آفریقایــی-خطــایگرفتنتوپباپا

دربســکتبال-زیرک-رمقآخر۴

-بانگنزدیــک،بانگچوپان،ضمیر

عربــی-ازحــروفیونانی-رایحه-

حیوانحرامگوشــت،خوک5-ضد

وحشــی-ازمشــتقاتشیر-نشت

کردن6-ازســازهایزهی-عظیم

-قلعهمعروفدرصدراســالم،یكی

ازجنگهــایپیامبر7-تغيیر،

دگرگونشــدن-بازدارنده-دشوار،

ســخت،دشواروسخت8-حس

بویایــی،بوئیدن-مقرراتو

تشــریفاتاداری-گیاهمرداب،

ســازموالنا،سازشاکی9-مراسم

ســوگواری-مالیدرهم-راستو

درســت10-باالرفتن-روزاولاز

هرماهخورشــیدی-نامیپسرانه11

-ادارهدارایــیقدیم-ماهمیالدی،

حرکتیدرشــطرنج-بیمارستانی

درتهــران1۲-جانب-کاغذکاهی،

شــبكهرایانهای-تالیفكردن-

پیشــوایزرتشتی13-طاقچهباال،

بامفرنگی-ویران-لکهســفیدروی

ناخن-تخمگیاهمخصوصكشــت1۴

-همســرهیتلر-بخشــنده15-اثری

ازفهیمهرحیمی-مســتمری

جدول شماره 1752

 پیام
 ایران

2 کودک مبتال به کرونا در تربت جام جان باختند
رییسدانشکدهعلومپزشکیتربتجامگفت:طیسهروزگذشته۲کودکمبتالبهکرونادرمراکزدرمانیاینشهرستانجانخود
راازدستدادند.دکترمحمدرضاافکارروزشنبهدرگفتوگوباخبرنگارایرناافزود:میزانشیوعوبستریبیمارانمبتالبهاین
ویروسدراینشهرستانطیچندروزاخیرگسترشیافتهکهنگرانکنندهاست.ویادامهداد:بیمارانمراجعهکنندهبهمراکزدرمانی
تربتجامبیشتردارایعالئمیهمچوندلپیچه،سرگیجه،دلدرد،اسهالواستفراغهستندکهدراینمراکزبستریمیشوند.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

نوبت دوم

آگهي مناقصه عمومی
شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره 1440 مورخ 

9۸/12/27  شوراي محترم اسالمي شهر ، خط کشی عابرپپاده، سرعتکاه و عالئم بر 
روی آسفالت در سطح شهر با رنگ سه جزئی به متراژ3/500 متر مربع را از طريق 
برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. لذا از کلیه شرکتهای 
واجد صالحيت و دارای شرایط الزم که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت 
بعمل مي آيد جهت دريافت وتحويل اسناد و اطالع از شرايط شركت در مناقصه به 
دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خيابان تختي يا 
به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري 

روز شنبه مورخ 99/04/07 به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم  نمایند.

مدتانجامکار8ماهازتاریخابالغقرارداد،متراژ3/500مترمربعمبلغتضمین
1۲6/000/000لايربصورتضمانتنامهبانکیمعتبریافیشواریزینقدیبهحساب
سپرده310000359۴008بانکملیشعبهشهرداریرفسنجان،آخرینمهلتتسلیم
پاکاتتاپایانوقتاداريروزشنبهمورخ99/0۴/07،تاریخبازگشاییپاکاتروز

یکشنبهمورخ99/0۴/08میباشد.
شهرداریدرردیاقبولیکیاتمامپیشنهاداتمختاراست.

مدتاعتبارپیشنهادات۲ماهمیباشد،سایرجزئیاتمربوطهدراسنادمناقصهدرج
شدهاست.شمارهتلفنهایتماس3۴۲58701-5

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهـیموضـوعمـاده3قانـونومـاده13آئیـننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوسـاختمانهایفاقدسـندرسـمی
برابـررایشـماره139860319005000593مـورخ1398/1۲/1۲هیـاتاولموضـوعقانـونتعییـنتکلیـفوضعیـتثبتـیاراضـیو
سـاختمانهایفاقدسـندرسـمیمسـتقردرواحدثبتیحوزهثبتملکشـهدادتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایحسـن
سـلمانینژادخبیصیفرزندعلیبشـمارهشناسـنامه1۲0صادرهازشـهداددرششـدانگدوبابمغازهبهمساحت113/1۴مترمربع
پـالک۲فرعـیاز960-اصلـیواقـعدربخـش۲3کرمانبهآدرسشـهداد-خیابانطالقانینبشمیدانامامحسـینخریداری
ازمالـکرسـمیخـودمتقاضـیمحرزگردیـدهاسـت.لذابهمنظـوراطالععموممراتـبدردونوبتبـهفاصله15روزآگهیمیشـود
درصورتیکهاشـخاصنسـبتبهصدورسـندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشـتهباشـندمیتوانندازتاریخانتشـاراولینآگهیبه
مـدتدومـاهاعتـراضخـودرابهاینادارهتسـلیموپسازاخذرسـید،ظرفمدتیکماهازتاریختسـلیماعتراض،دادخواسـت
خـودرابـهمراجـعقضایـیتقدیمنمایند.بدیهیاسـتدرصـورتانقضایمـدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسـند

مالکیتصادرخواهدشـد.مالف۲58-تاریخانتشـارنوبتاول:99/3/11-تاریخانتشـارنوبتدوم:99/3/۲5
ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
اگهـیموضـوعمـاده3ومـاده13آئیـننامـهقانـونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوسـاختمانهایفاقدسـندرسـمی
برابـررایشـماره13986031900800۲509هیـاتدومموضـوعقانـونتعییـنتکلیفوضعیتثبتیاراضیوسـاختمانهایفاقد
سـندرسـمیمسـتقردرواحـدثبتـیحـوزهثبتملـکزرندتصرفـاتمالکانهبالمعـارضمتقاضـیآقایمحمدحسـینمیرزائی
بادیـزیفرزنـدعلـیبـهشـمارهشناسـنامه610صـادرهاززرنـددریکبـابخانهبـهمسـاحت۲8۴/95مترمربعازپـالک7566
اصلـیواقـعدرزرنـدخیابـانمطهـریکوچه18خریداریازمالکرسـمیآقایمجتبیحکمتمحرزگردیدهاسـت.لذابهمنظور
اطـالععمـوممراتـبدردونوبـتبهفاصله15روزآگهیمیشـوددرصورتیکهاشـخاصنسـبتبهصدورسـندمالکیتمتقاضی
اعتراضیداشـتهباشـندمیتوانندازتاریخانتشـاراولیناگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسـلیموپسازاخذ
رسـیدظرفمدتیکماهازتاریختسـلیماعتراض،دادخواسـتخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاسـتدرصورت

انقضـایمـدتمذکـوروعـدموصولاعتراضطبقمقرراتسـندمالکیتصـادرخواهدشـد.م/الف۴0
تاریخانتشارنوبتاول:1399/3/11

تاریخانتشارنوبتدوم:1399/3/۲5
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـاتموضـوعقانـونتعییـنتکلیـفوضعیـتثبتـیاراضـیوسـاختمانهایفاقد
سـندرسـمی-آگهیموضـوعمـاده3قانـونومـاده13آئیننامـهقانونتعییـنتکلیفوضعیت
ثبتـیواراضـیوسـاختمانهایفاقدسـندرسـمیبرابـررایشـماره139960319005000051مـورخ
1399/1۲/16هیـاتاولموضـوعقانـونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوسـاختمانهایفاقد
سـندرسـمیمسـتقردرواحدثبتیحوزهثبتملکشـهدادتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضی
آقـایسـعیداسـکندریفرزنـدحسـینبشـمارهشناسـنامه7۴8صـادرهازکرماندرششـدانگ
یکبابخانـهوبـاغبـهمسـاحت۲130مترمربـعپـالک1589فرعـیمفـروزومجـزیاز118فرعـی
-۴7اصلـیواقـعدربخـش۲6کرمـانبـهادرسسـیرچ-کوچـهمنصـوریخریـداریازمالـک
رسـمیآقـایمحمـددرخشـانیمحرزگردیدهاسـت.لذابهمنظـوراطالععموممراتـبدردونوبت
بـهفاصلـه15روزآگهیمیشـوددرصورتیکهاشـخاصنسـبتبهصدورسـندمالکیتمتقاضی
اعتراضـیداشـتهباشـندمـیتوانندازتاریخانتشـاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتـراضخودرابه
اینادارهتسـلیموپسازاخذرسـید،ظرفمدتیکماهازتاریختسـلیماعتراض،دادخواسـت
خـودرابـهمراجـعقضایـیتقدیـمنماینـد.بدیهیاسـتدرصـورتانقضـایمـدتمذکوروعدم

وصـولاعتـراضطبـقمقـرراتسـندمالکیتصـادرخواهدشـد.مالف335
تاریخانتشارنوبتاول:99/3/۲5
تاریخانتشارنوبتدوم:99/۴/8

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

دراجـرایمـوادمذكوربدينوسـيلهامالکیکـهبرابراراءهیاتهایحـلاختالفموضوع
قانـونتعییـنتکلیـفوضعیتثبتیاراضیوسـاختمانهایفاقدسـندرسـمیمسـتقردرواحد
ثبتـیگلبـافکـهادامـهعملیـاتثبتـیآنهـامطابـققانـونمنكورتجویزگردیدهاسـتبـهترتیب
شـمارهپـالکوبخـشومحلوقوعملکومشـخصاتمالـکواقعدربخش۲7کرمانبشـرح

نیل:
1-پـالک6فرعـیاز133-اصلـیبخـش۲7کرمانمالکخانمصدیقهمهدینژادفرزندحسـن
بـهشـمارهشناسـنامه110صـادرهازگلبـافدرششـدانگیـکبـابخانـهبـهمسـاحت3۴0/۲۲
متـرمربـعواقـعدرگلبـافخیابـاناشـرفیاصفهانیقطعهشـماره3خریـداریازمالکرسـمی

مهیندخـتوزیری
۲-پـالکیـکفرعـیاز196۲-اصلـیبخـش۲7کرمـانمالـکآقـایسـیدابوطالـبافتخاری
فرزنـدسـیدحسـنبهشـمارهشناسـنامه3180019808صـادرهازگلبـافدرششـدانگیکباب
خانـهبـهمسـاحت555/30متـرمربـعواقـعدرگلبـافخیابانجمهـوریابتدایخیابـانمدنی

خریـداریازمالـکرسـمیفاطمـهبیگـممیرتـاجالدینیگوکی
3-پـالک۲35۲-اصلـیبخـش۲7کرمـانمالـکخانـمطبيهقهرمانـیفرزنـدغالمعباسبه
شـمارهشناسـنامه5937صـادرهازگلبـافدرششـدانگیـکبـابخانـهبهمسـاحت375/56
متـرمربعواقعدرگلبافبلواردسـتغيبروبرویمسـجدامامحسـنعسـکری)ع(خریـداریاز

مالکرسـمیفاطمـهکمالی
لـذابـهمنظـوراطـالععمـوممراتـبدردونوبـتبـهفاصلـه15روزاگهيمـيشـوددرصورتيکه
اشـخاصنسـبتبـهصـدورسـندمالكيتمتقاضیاعتراضيداشـتهباشـندمـيتواننـدازتاریخ
انتشـاراولیـناگهـیبـهمـدتدوماهاعتـراضخودرابـهاینادارهتسـلیموپسازاخذرسـيد،
ظـرفمـدتيـكمـاهازتاريـختسـليماعتـراض،دادخواسـتخـودرابـهمراجعقضايـيتقديم
نماینـد.بديهـياسـتدرصـورتانقضايمـدتمذکوروعـدموصولاعتراضطبقمقرراتسـند

مالکیـتصـادرخواهدشـد.مالف۲۴9
تاریخانتشارنوبتاول:99/3/10

تاريخانتشارنوبتدوم:99/3/۲5
محمد مقصودی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلباف

آگهی ابالغ اخطاریه 
ــد  ــد جاه ــین ون ــرح روز حس ــم ف ــه خان ــر باینک نظ
 121/98/11356 شــماره  وارده  درخواســت  طبــق 
مورخــه 1398/11/16 تقاضــای افــراز قدرالســهمی 
ــه قلعــه  خــود از پــاک 12/505 اصلــی واقــع در قری
بخــش 32 گیــان را نمــوده انــد و اعــام داشــته انــد 
ســایر مالکیــن مشــاعی مجهــول المــکان مــی باشــند 
ــاک  ــن مشــاعی پ ــه مالکی ــه کلی ــیله ب ــذا بدینوس ل
مرقــوم بشــرح اســامی ذیــل اخطــار میگــردد جهــت 
ــرازی  ــه اف ــه نقش ــی و تهی ــه محل ــرکت در معاین ش
کــه از طریــق ایــن اداره بعمــل خواهــد امــد روز 
ــه 99/5/7  ــح مورخ ــاعت 9 صب ــنبه راس س ــه ش س
ــی  ــم رســانند بدیه ــک حضــور به ــوع مل در محــل وق
ــاع  ــن مش ــک از مالکی ــر ی ــور ه ــدم حض ــت ع اس
مانــع از انجــام عملیــات افــراز نخواهــد بــود و نتیجــه 
افــراز نیــز از طریــق انتشــار در روزنامــه ابــاغ خواهــد 
ــید  ــی جمش ــاع لطفعل ــن مش ــامی مالکی ــد . اس ش
زاده – هوشــمند شــفق عنبــران – نیــاز علــی دهقــان 
ــا  – فرشــته فرشــاد عنبــران – بتــول شــهبازی – رعن
درخشــان – علــی جعفــری – خشــنود رزاقــی – 
طهماســبی  اســرافیل   – عنبــران  فکــری  فردیــن 
– شــریف مشــمولی عنبــران – اســماعیل حامــد 
ــر و  ــه – طاه ــرگ – نســرین چکام ــد ب ــه بی – فهیم
ــد  ــد جاه ــین ون ــرح روز حس ــوندانپور – ف ــر ش ظاه
ــه  ــیرخانلو – عبدال ــب ش ــری – زین ــودابه طاه – س

ــار : 99/03/25 ــخ انتش ــدی . تاری احم
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – نوروزی     3770
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 پیام
ایران

عشاير بازوان توانمند تحقق جهش توليد

راهبردهای جهش تولید در مناطق عشایری کهگیلویه و بویراحمد

اسـتان ویـژه بـه و عشـایریکشـور جامعـه
کهگیلویـهوبویراحمـدباتوانمنـدیفعالیتدر
عرصـههایـیهمچـوندامپـروری،کشـاورزی
تواننـد مـی دسـتی صنایـع و ،گردشـگری
بـازوانتوانمنـدیبـرایتحقـقجهـشتولیـد
بـهعنـوانراهبـرداصلـیمسـیرامسـالکـهاز
اسـالمیترسـیم انقـالب سـویرهبـرفرزانـه

شـدهباشـند.
نـهخشکسـالیهـایمتوالـیونـهزرقوبرق
ایـن نتوانسـته کـدام هیـچ شـهری زندگـی
مردمـانسـختکوشرادرمسـیریکـهبـرای
زندگـیدرسـنگالخکوهسـتانبرگزیـدهاندباز

دارد.
سـالهـازندگـیدرطبیعتسرسـختبهقول
خودشـان،آنـانراآبدیـدهکـردهوحـاالمـی

تواننـدازدلسـنگهـمکسـبروزیکنند.
اینجـابانـوانافـزونبـررسـیدگیبـهکارهـای

خانـهوتربیـتفرزندانبافعالیـتهاییچون
پخـتنان،ریسـیدنپشـمگوسـفند،تهیهمواد
لبنـی،گلیـمبافـی،سـیاهچـادربافـی،دسـت
بافتـههـاوتـنپـوشبافتـههـاپـابـهپـای
مـردانبـرایبهبـودمعیشـتخانـوادهشـبو

روزتـالشمـیکنند.
سـنتی زندگـی از الگویـی عشایرنشـینانکـه
ایرانیـانباسـتاندردورانمدرنیتـههسـتند،
غـرزدنبلدنیسـتندوحتـیدربیابانبیآبو
علـفهمراهـکارچرخانـدنچـرخزندگیخود

راپیـدامـیکنند.
کارشناسـانحـوزهعشـایرمعتقدهسـتند:آیین
هایکوچ،سـنتهـایعشایرنشـینان،بازیها
وحتـییـکسـیاهچـادرعشـایربـهخـودی
خـودمـیتواندزمینهسـازجهـشتولید،رونق
گردشـگریواشـتغالدرایـنمناطقباشـد.

آنـانبـرایـنباورنـدکـهدسـتبافتـههـای
تزئینـی، لـوازم لبـاسهـایمحلـی، سـنتی،
تولیـدی محصـوالت از  بومـیکـه غذاهـای
عشـایراسـتظرفیـتهایـیهسـتندکـهمـی

تواننـدحتیشهرنشـینانرابرایکسـبدرآمد
بـهمناطـقعشـایریبکشـاند.

عشـایرکشـورهماکنون۲8درصددامسـبک
و۲5درصـدگوشـتقرمـزمـوردنیـازکشـوررا

تامیـنمیکننـد.
جامعـهعشـایریایـرانبـا1.۲میلیـوننفـر
معـادل1.5درصـدجمعیـتکشـور،۲8درصـد
میکننـدکـه تولیـد را دسـتیکشـور صنایـع

بخشـیازآنبـهخـارجصـادرمیشـود.
عشـایرکشـورماندر۲9اسـتانایـرانپراکنده
انـدوبـهغیـرازکردسـتانسـایراسـتانهـا

دارایجمعیـتعشـایریهسـتند.
اینـکاسـتانهـایآذربایجـانشـرقی، هـم
چهارمحـال تهـران، ایـالم، اصفهـان، اردبیـل،
وبختیـاری،خوزسـتان،زنجـان،قـم،کرمـان،
و لرسـتان بویراحمـد،گلسـتان، و کهگیلویـه
مرکـزیبـاکاهـشسـهمجمعیـتعشـایردر
مقایسـهبـاسـال1377روبروهسـتندکهمی
تـوانبـابرنامهریـزیبهترضمـنفراهمکردن
مانـدگاریاهالـیدرمناطـقبـهجهـشتولیـد

نیـزکمـککرد.
و کهگیلویـه اسـتان جمعیـت از درصـد 1۲
بویراحمـددرقالـب11هـزارخانواربـاجمعیتی
معـادل70هـزارنفـردرمناطـقعشایرنشـین

سـکونتدارنـد.

نقش عشایر کهگیلویه وبویراحمد 
در تولید

بویراحمـد و امـورعشـایرکهگیلویـه مدیـرکل
تولیـد بـا اسـتان عشـایری گفت:جامعـه
سـالیانههشـتهزارتـنگوشـت،۲86هزارتن
شـیر،386تنپشـمو6هـزارمترمربـعصنایع

دسـتینقـشمهمـیدرتولیـددارنـد.
بهمـنآزادیافزود:سـالیانه۴۲5هزارراسبره
ازسـویعشـایرکهگیلویـهوبویراحمـدتولیدو

بـهبـازارعرضهمیشـود.

ظرفیت تولیددر حوزه کشاورزی
وبویراحمـد کهگیلویـه عشـایر امـور مدیـرکل
اسـتان ایـن عشـایری کرد:جامعـه تصریـح
بـادراختیـارداشـتنچهارهـزارو۲65هکتـار

باغسـتانونهالسـتانو57هـزارهکتـارزمیـن
زراعـیظرفیـتهـایزیـادیدرجهـشتولید

درحـوزهکشـاورزیدارنـد.

راهبردهای جهش تولید در مناطق 
عشایری کهگیلویه و بویراحمد

توسـعهکشـت بـه توجـه بیـانکـرد: آزادی
گوشـت زنجیـره دارویی،تکمیـل گیاهـان
قرمز،غنیسـازیمراتع،توسـعهصنایعدسـتی
،گیاهـاندارویـیوبومگـردیازبرنامـههـای
امسـالبـرایجهشتولیـددرحوزهعشـایری

اسـت.
ویتصریـحکرد:انعقـادتفاهمنامهبادسـتگاه
هـایاجرایـیمتولـیچـونمیـراثفرهنگـی
وجهـادکشـاورزیازدیگراولویتهایامسـال
بـرایتحقـقجهـشتولیددرمناطقعشـایری

اسـتاناست.

زنجیره گوشت قرمز زمینه ساز 
افزایش تولید

ریـال میلیـارد 170 تاکنـون تاکیـدکـرد: وی
تسـهیالتارزانقیمـتزنجیـرهگوشـتقرمـز
بـهعشـایراسـتانپرداخـتشـدهکـهباعـث
در قرمـز تولیـدگوشـت تنـی 800 افزایـش

اسـت. اسـتانشـده
بویراحمـد و کهگیلویـه امـورعشـایر مدیـرکل
نیـز80میلیـاردریـال تصریـحکـرد:امسـال
پیـش اسـتان عشـایر دام پرواربنـدی بـرای

بینـیشـدهاسـت.
آزادیتاکیـدکرد:اینتسـهیالتشـناوراسـت
ودرصـورتجـذبوآمادگـیعشـایرامـکان

اختصـاصدوبـارهاعتبـاراتوجـوددارد.
دام 100راس ازایهـر بـه ابـرازداشـت: وی
50میلیـونریـالتسـهیالتپرواربنـدیدامبه

عشـایرپرداخـتمـیشـود.
آزادیتاکیـدکرد:عشـایراسـتانبیـشازیـک
میلیونرأسدامسـبکوسـنگینرانگهداری

مـیکنند.
ویبیـانکرد:هـماکنـونپنـجطـرحانتقـال
آبکشـاورزیبـهمناطقعشـایریکهگیلویهو
بویراحمـددردسـتاجراسـتکـهتکمیـلآنان
باعـثتامیـنپایـدارآببـراییکهـزارو500

هکتـارزمیـنکشـاورزیمـیشـود.
آزادیابـرازداشـت:چهـارطـرحازایـنتعـداد

بیـشاز80درصـدپیشـرفتفیزیکـیدارد.

کارگاه های ریسندگی نیاز جهش 
تولید

میـراث کل اداره دسـتی صنایـع معـاون
دسـتی صنایـع و گردشـگری فرهنگـی،
اینکـه بـه اشـاره بـا بویراحمـد و کهگیلویـه
اسـت عشـایر مهـم تولیـدات از یکـی پشـم
متقاضـی گـذاران سـرمایه از گفت:حمایـت
ایجـادکارگاههـایریسـندگیازدیگـربرنامـه
هـایمیـراثفرهنگـیاسـتکـهمـیتواندبه

کنـد. کمـک عشـایر درآمـد افزایـش
پرداخـتتسـهیالت بیـانکرد:بـا راد پریسـا
از مجـوز اخـذ آسـانکـردن و قیمـت ارزان
سـرمایهگـذارانایجـادکارگاههـایریسـندگی

حمایـتمـیشـود.
رواج دلیـل بـه کـه حالـی افـزود:در وی
عشـایری مناطـق در سـنتی دامپـروری
نـخ تامیـن امـکان بویراحمـد و کهگیلویـه
نبـودن امـا دارد وجـود اسـتان در مرغـوب
سـرمایهگـذارسـببشـدههنرمندانایـنمواد
اولیـهراازاسـتانهـایدیگـرباقیمتبیشـتر

مـیکننـد. تامیـن
ویبیـانکـرد:درصـورتراهانـدازیهرکارگاه
ریسـندگیاشـتغالحداقـلبـرای15نفر،مواد
اولیـهمـوردنیـازهنرمنـدانصنایـعدسـتیبـا
50تـا60درصـدکمتـرازقیمـتفعلـیتامیـن

میشـود.
میـراث کل اداره دسـتی صنایـع معـاون
دسـتی صنایـع و گردشـگری فرهنگـی،
کهگیلویـهوبویراحمـدگفـت:هـماکنـونهـر
کیلوگـرمنـخمـوردنیـازهنرمنـدانبـاحداقـل

شـود. مـی خریـداری ریـال هـزار ۴00
ویابـرازداشـت:جاجیمبافـی،سـفرهبافـی،
بافـی، مشـته بافـی، چیـت نـی نمدمالـی،
سـوزن ریسـندگی، بافـی، گچمـه رندبافـی،
دوزی،سـبدبافی،رودوزیهایسـنتیوسیاه
بافتههـای دسـت مهمتریـن از بافـی چـادر
بویراحمدکـه و هنرمنـدانکهگیلویـه سـرپنجه
مناطـقعشـایری در ایـنمحصـوالت بیشـتر

اسـت. تولیـد نیـز بویراحمـد و کهگیلویـه
ویبیـانکرد:کهگیلویـهوبویراحمـددارای35
هـزارهنرمنـدفعالصنایعدسـتیاسـتکه16
هـزارنفـرآنـانمجوزتولیـددریافتکـردهاند.

توســعه و مهــدیجمالینــژادمعــاونعمــران
ــرکشــورورئیــس ــورشــهریوروســتاییوزی ام
ــه ــورب ــایکش ــهرداریهاودهیاریه ــازمانش س
همــراهخدامــرادصالحــیفرمانــدارشهرســتان
لنجــان،حجــتهللاغالمــیمعــاونهماهنگــی
امــورعمرانــیوعلــياصغــرذاكــريهرنــديمدير
كلدفتــرامــورشــهريوشــوراهاياســتانداريبــا
حضــوردرذوبآهــناصفهــانازخــطتولیــدریــل
ــن ــنذوبآه ــرکتتارابگی ــنش ــیوهمچنی مل

ــد. ــدکردن ــانبازدی اصفه
معــاونامــورشــهریوروســتاییوزیــرکشــوردر
ــد ــاتولی ــگارم ــاخبرن ــوب ــدودرگفتگ ــنبازدی ای
ریــلملــیراجهــتتوســعهحمــلونقــل»انبــوه
ــهویــژهمتــروبســیارمهــمدانســت بــر«کشــورب
ــته ــالگذش ــالوس ــبختانهامس ــت:خوش وگف
مبالــغقابــلتوجهــیاوراقمشــارکتبــرایکمــک
ــه ــهریب ــارش ــیوقط ــایریل ــاخته ــهزیرس ب
ویــژهکالنشــهرهادرنظــرگرفتــهشــدهاســتکــه
درایــنخصــوصتامیــنریــلیکــیازمهمتریــن

ملزومــاتاســت.
ویافــزود:حضــورذوبآهــندرتولیــدریــلبــه
مدیریــتشــهریبســیارکمــککــردهاســتکــه
ــرایتوســعهکشــوراهمیــتبســیاری ــنامــرب ای

دارد.
ــران ــرمدی ــاتدبی ــد:ب ــادآورش ــژادی ــین جمال
درحــال ایــنشــرکت ، اصفهــان آهــن ذوب
ــن ــتوای ــلاس ــزرگری ــدهب ــدکنن ــرتولی حاض
وظیفــهمدیــرانشــهریاســتکــهنــگاهشــانبــه
تولیــدداخــلبــهویــژهذوبآهــناصفهــانباشــد
ــیشــود. ــادرمحســوبم ــتم ــکصنع ــهی ک

ــور ــرکش ــتاییوزی ــهریوروس ــورش ــاونام مع
ــان ــیدرزم ــلمل ــدری ــهتولی ــهاینک ــارهب ــااش ب
ــل ــورکام ــهط ــزدیزادهب ــدسی ــتمهن مدیری
ــمذوب ــزود:امیدواری ــد،اف ــالش ــاموفع انج
آهــناصفهــانکــهبــهخوبــیتولیــدریــلرا
ــرد،ازتوســعهحمــلونقــلریلــی پیــشمــیب
ــرایکشــور ــمب ــداممه ــناق ــدوای پشــتیبانیکن

ــرد. ــورتگی ــیص ــوانداخل ــتفادهازت ــااس ب
ــی ــرجمال ــان،دکت ــناصفه ــلذوبآه مدیرعام
نــژادرایکــیازپشــتیبانانوحامیــاناصلــی
تولیــدمحصــولاســتراتژیکریــلبــهویــژهریــل
متــرودرکشــوردانســتوگفــت:حمایتایشــان
باعــثشــدهتــاکنــونســهنــوعریــلمــوردنیــاز
ــد ــانتولی ــناصفه ــوررادرذوبآه ــرکش سراس
کنیــم.درایــنراســتاتامیــنریــلاصفهــان
روتیــنشــدهودرمــوردســایرشــهرهاهــم
انجــاممــیشــودودرایــنخصــوصهیــچگونــه
ــورد ــرویم ــلمت ــنری ــرایتامی ــیب محدودیت

ــم. ــورنداری ــازسراسرکش نی

امسـالبـهدلیـلشـیوعویـروسکرونـاشـاهدوضعیـت
خاصـیدرماراتنکنکورسراسـریهسـتیمبـهگونهایکه
سـایهآسـیبهایاینویروسشـومدراینموضوعمهم

وسرنوشـتسـازاحسـاسمیشود.
بزرگتریـندغدغـهبسـیاریازدانـشآمـوزانووالدیـن
درسـالهایآمـوزشمتوسـطه،موفقیـتدرکنکـوراسـت
بـهگونـهایکـهدنیایایـنافراددرایـنبـازهاززندگیدر
کتابهایدرسـی،کالسهایکنکورورقابتباهمسـاالن
خالصـهمیشـودتـابهرویایپذیرفتهشـدندردانشـگاه

مـوردنظرشـانوپیـروزیدرایـنرقابتدسـتیابند.
بسـیاریازداوطلبانکنکورسـال99همانندسایرداوطلبان
درسـالهـایگذشـته،آینـدهخـودرادرگـرونتیجـهاین
آزمـونترسـیمکـردهانددرحالیکهشـیوعویـروسکرونا

چارچـوببرنامـهریـزیهـاراتحتتاثیـرخودقـراردادو
آشـفتگیخاصـیرادربیـنکنکوریهاایجـادکرد.

کنکـوردرشـرایطعـادیبـهعنـوانیکچالـشاجتماعی
بـرایداوطلبـانوخانـوادههامحسـوبمیشـوددرحالی
کهامسـالکروناسـببشـدتاکنکوریهاشـرایطمطالعه
ایخاصـیهمـراهبـانگرانـیدرزمینـهسـالمتفـردیو
اجتماعـیرابـهدلیـلشـیوعبیمـاریکروناتجربـهکنند.

تعطیلـیمـدارس،آمـوزشغیرحضوریوتعویـقبرگزاری
کنکـوروامتحانـاتنهایـی،اضطرابدانشآمـوزانکنکوری
وحتـیپشـتکنکـوریرادرسـالجـاریبیشـترازسـال
هـایگذشـتهکـردهاسـتکـهمهارآسـیبهـایآنبـه
خصـوصدرزمینـهاضطـرابنیازبـهتوجهبیشـتریدارد.
اینآشـفتگیدرکنکور99رامیتواندرسـهبخشبرنامه

ریزیفردی،اجراییسـازمانیوخانوادگیمشـاهدکرد.
سـالگذشـتهداوطلبـانکنکورشـرایطمناسـبینداشـتند
زیـراوقـوعسـیلدربرخیازاسـتانهاکشـورسـببشـد
تـاآنـاننگـرانشـوندوروزهـایآرامـیراسـپرینکننـد.
سـایهسـنگینکرونااینروزهابرکنکورسراسـریبیشـتر
احسـاسمیشـودچـونداوطلبانهمبایدنگـرانبیماری
کرونـاباشـندوهـمخـودرابـراییـکرقابـتسـختکـه

آینـدهآنـانراتحـتتاثیرقـرارمـیدهدآمـادهکنند
بـهدنبـالشـیوعویـروسکرونانهتنهـاکنکـوردکتری99
دراسـفندمـاه98برگـزارنشـدبلکهزمـانبرگـزاریآزمون
کارشناسـیارشـدوکارشناسـیراهـمبهتعویـقانداخت.
بـرایکاهـشآسـیبهـایایـنموضـوعمهـماجتماعی
درجامعـهوکانـونخانـوادهبایدرویکردعلمـیومطالعاتی
حاکـمباشـدزیـراروحورواندانـشآمـوزان،پشـت
کنکـوریهـاوشـماریازوالدیـنتحتتاثیرایـنماراتن

بـزرگقرارمـیگیرد.

ماراتن كنکوری ها در سايه كرونا

کرمان

همدان 

آذربایجان 
شرقی

بازديد سخنگوی مجمع نمايندگان از صدا و سيما كرمان

گام آخر تکميل مصالی مالير

۱5۰ هزار تن گندم از مزارع هشترود برداشت می شود

نماینــدهمــردمشهرســتانهای
در ارزوئیــه و بافت،رابــر
مجلــسشــورایاســالمیبــا
مدیــرکلصــداوســیمای

مرکــزکرمــاندیــداروگفتگــوکــرد.
شهرســتانهای مــردم نماینــده محمــدی صمــدهللا
ــسشــورایاســالمی ــهدرمجل ــروارزوئی ــت،راب باف
ــا ــانب ــتانکرم ــدگاناس ــعنماین ــخنگویمجم وس
ــز ــرکلصــداوســیمایمرک ــیمدی ــرعلیرمضان دکت
کرمــاندیــدارودرخصــوصمســائلمربــوطبــه
حــوزهانتخابیــهومجمــعنماینــدگاناســتانبحــثو

ــد. ــرکردن ــادلنظ تب

ــز ــرکلصــداوســیمایمرک ــیمدی ــرعلیرمضان دکت
کرمــاندرایــندیــدارگفــت:رســانهاســتانیآمــاده
ــدگاناســتان ــانماین ــههمــکاریوتعامــلب هــرگون
درمجلــسشــورایاســالمیومجمــعنماینــدگان
ــردماســتانرا ــعمشــکالتم اســتاندرراســتایرف

دارد.
ــاد ــااتح ــردب ــدواریک ــارامی ــیاظه ــرعلیرمضان دکت
ــان ــتانکرم ــدگان،اس ــعنماین ــنمجم ــیبی وهمدل

ــد.د ــینمای ــرعتط ــاس ــلپیشــرفتراب مراح
ــدگان ــعنماین ــخنگویمجم ــدارس ــندی ــیهای حاش
اســتودیوهایمختلــفمرکــزوپشــت از اســتان
صحنــهبرنامــهزنــدهشــبهــایکرمــانبازدیــدکــرد.

بزرگتریــنطــرحمذهبــیوفرهنگــیمالیــر
ــه ــتوپنج ــهودس ــالوقف ــساز15س پ
ــی، ــعمال ــکالتوموان ــامش ــردنب ــرمک ن
حــاالبــهایســتگاهآخــررســیدهودرآســتانه

تکمیــلوبهرهبــرداریاســت.
ــزرگ ــهایجــادیــکمــکانب ــالاحســاسنیــازشــهروندانمالیــرب ــهدنب ب
ودرخــورشــانمــردمایــنشهرســتانبــرایاقامــهنمــازجمعــه،درســال
138۴محلــیمناســبدر30متــریشــهیدتاجــوکایــنشــهرشناســایی
ــه ــیب ــردرزمین ــل)ع(مالی ــرتابوالفض ــالیحض ــیمص ــاتاجرای وعملی

ــعدر۲طبقــهآغــازشــد. ــارهــزارمترمرب مســاحتبیــشازچه
مصــالیمالیــردرمســیراحــداث،مشــکالتریــزودرشــتفراوانــیراپشــت
ــابآوردو ــات ــد،ام ــلش ــادیرامتحم ــایزی ــرماوگرم ــرگذاشــت،س س
ــان ــادیرامیزب ــایزی ــاهرمضانه ــودن،م ــهکارهب ــودنیم ــاوج ــهب اگرچ
ــود،امــروزدراولویــتمســووالنشــهرقــرارگرفتــه نمازگــزارانایــنشــهرب

ــزاری ــهوبرگ ــازجمع ــهنم ــرایاقام ــیب ــهزودیمامن ــتب ــدواراس وامی
ــد. ــیباش ــیومذهب ــوعفرهنگ ــددومتن ــایمتع برنامهه

ــای ــاکمکه ــالب ــنمص ــاختای ــهس ــهمرحل ــهب ــرومرحل ــهآج ــرب آج
مردمــیوخیــرانرقــمخــوردوهــماکنــوننیــزطبــقتاکیــدودرخواســت
امــامجمعــهمالیــر،مالیریهــایمقیــمایــنشهرســتانویــاســایرنقــاط
کشــوروتمامــیکســانیکهبــهایــنشــهرتعلــقخاطــردارنــد،مــیتواننــد
ــهتکمیــلمصــالعضــوشــوندوهــرنفــردریــکآجــر درپویــشکمــکب

ــرایتکمیــلمصــالســهیمباشــند. ب

مصلی حضرت ابوالفضل مالیر
حجــتاالســالممحمدباقــربرقــراریروزشــنبهدرایــنبــارهدرجمــع
ــت ــههم ــرب ــزرگمالی ــازســاختمصــالیب ــهآغ ــارهب ــااش ــگارانب خبرن
ــه ــهب ــاتوج ــت:ب ــشگف ــالپی ــدس ــهرازچن ــنش ــردمومســووالنای م
ــراینمازگــزاراندرطــول ــدازهایب ــاان ــیت اینکــهدربرهــهایاززمــانمصل
ــل ــودوتکمی ــتموج ــظوضعی ــرایحف ــود،ب ــتفادهب ــلاس ــتانقاب تابس

ــم. ــاالزدی ــرانب ــووالنوخی ــکاریمس ــاهم ــتراب ــتینهم ــالآس مص
ــی ــایمردم ــتکمکه ــدررف ــریازه ــورجلوگی ــهمنظ ــرد:ب ــانک ویبی

ــان، ــرمهندس ــقنظ ــودمصــالطب ــروضــعموج ــوداشــکالعدیدهایب ووج
ــن، ــراتنوی ــاتوتغیی ــریاصالح ــادیکس ــاایج ــدب ــنش ــرای ــمب تصمی
وضعیــتفضــایداخلــیمصــالســاماندهیشــودتــابتــوانازفضــا

ــود. ــهش ــتفادهبهین اس
امــامجمعــهمالیــرافــزود:طبــقنظــرمهندســانونقشــهجدیــد،18ســتون
واقــعدرپشــتگنبــدکــهقســمتانتهایــیمصــالوروبــرویجایــگاهخطابــه
ــای ــدفضــایمصــالوســیعوازانته ــانقشــهجدی اســت،حــذفشــدوب

مصــالنیــزجایــگاهخطابــهقابــلرویــتاســت.

کمک 2 میلیارد تومانی اســتاندار همدان به مصلی 
ــته ــالگذش ــنس ــهبهم ــهازنیم ــاناینک ــابی ــراریب ــالمبرق ــتاالس حج
ــاز ــمیآغ ــوررس ــهط ــل)ع(ب ــرتابوالفض ــالیحض ــلمص ــاتتکمی عملی
شــداظهــارداشــت:بــااعتبــار۲میلیــاردتومانــیکــهسیدســعیدشــاهرخی
اســتاندارهمــدانازمحــلمتــوازندرنظــرگرفــت،عملیــاتتکمیــلمصــال
ــهاســت. ــغاختصــاصیافت ــنمبل ــون۲5درصــدازای ــدخــوردوتاکن کلی
وییــادآورشــد:ایــنمبلــغازطریــقاوراقمشــارکتوبــاهمــکاری
ــهشــد. ــحســاختمانیهزین ــدمصال ــرایخری ــرجــذبوب شــهرداریمالی

ــران ــقروالســالهایگذشــتهمــردموخی ــرگفــت:طب ــهمالی ــامجمع ام
ــاز ــاآغ ــانب ــونهمزم ــنســالگذشــتهتاکن ــدوازبهم ــایکارآمدن ــزپ نی

ــد. ــانکمــککردن ــونتوم ــی،600میلی ــلمصل تکمی

تیر؛ پایان تکمیل مصالی مالیر
ــهر، ــهش ــننقط ــالدربهتری ــنمص ــرارگرفت ــراری،ق ــالمبرق ــتاالس حج
ــارکخودروهــا،تعبیــهشــدنورودیو ــرایپ وجــودمحلهــایمناســبیب
ــاومســازیرا ــتومق ــمجمعی ــریازتراک ــایمناســبوجلوگی خروجیه
ــان ــاپای ــرد:ت ــدواریک ــرازامی ــربرشــمردواب ــایمصــالیمالی ازویژگیه
تیرمــاهامســالمصــالیمالیــرتکمیــلوهمزمــانبــاســالروزبرپایــینمــاز
جمعــهدرپنجــممــردادشــاهدبرگــزاریجشــنبازگشــاییمصــالیحضــرت

ــرباشــیم. ابوالفضــل)ع(مالی
ویبیــانکــرد:هــماکنــونحــدود550مترمربــعودرمجمــوعیکهــزارو
100مترمربــعدر۲طبقــهدرقســمتانتهایــیمصــالبــرایبرخــورداریبیشــتر
ــاجایــگاه ــارکرمضــانجانمایــیشــدهکــههمــراهب نمازگــزاراندرمــاهمب

ــرداریاســت. ــادهبهرهب ــزیشــدهوآم ــهبتنری خطاب

فرماندارهشـترودگفت:امسـال
تـنگنـدم هـزار 150 از بیـش
برداشـت شهرسـتان مـزارع از

خواهـدشـد.
امیـنامینیـاندرکارگـروهجهاد
کشـاورزیشهرسـتانبـابیـاناینکـههشـترودرتبـهاول
کاشـتوبرداشـتگنـدمدیمرااسـتانداردافـزود:مجموع
تولیـداتکشـاورزیشهرسـتانحـدود50درصـدافزایـش
داشـتهبـهطوریکهسـالگذشـته310هزارتنانـواعمحصول
کشـاورزیدرشهرسـتانتولیـدشـد.ویاضافهکـرد:ایندر
حالـیاسـتکـهدرسـالهایقبـلازآنمجمـوعتولیـدات
کشـاورزیشهرسـتان۲10هـزارتنبودوایـنافزایشتولید
نتیجـهتـالش،مجاهـدتوزحمـاتمجموعهکارکنـانجهاد

کشـاورزیشهرسـتانوکشـاورزاناست.
امینیانهمچنینبهاسـتمهالوامکشـاورزاندرسالگذشته
بـهمبلـغ10میلیـاردتومـاناشـارهکـردوگفت:پنـجمیلیارد
تومـاننیـزدرقالـبغرامتبهبیمهشـدگانمـزارعوباغات

خسـارتدیدهپرداختشـد.
در اول رتبـه هشـترود شهرسـتان اینکـه بیـان بـا وی
مکانیزاسـیونکشـاورزیراداردگفـت:سـالگذشـته1۲.5
میلیـاردتومـانبـهخریـداوداتکشـاورزیومکانیزاسـیون

اسـت. پرداخـتشـده
امینیـانبـابیـاناینکـهبیـشاز50درصـدتولید،اشـتغال
ودرآمـدشهرسـتانبـهبخـشکشـاورزیارتبـاطدارداظهار
داشـت:ایـنمسـالهباعثشـدهتاهشـترودبهعنـوانیکی

ازقطبهـایکشـاورزیاسـتانشـناختهشـود.

معاون وزیر کشور در بازدید 
خط تولید ریل ملی :

نگاه مسئولین کشور 
برای تامین ریل مترو به 
ذوب آهن اصفهان است

گزارش

دادستان همدان: افزایش بیش از 25 درصد اجاره بها ممنوع است
دادستانعمومیوانقالبمرکزاستانهمدانگفت:مالکانمجازبهافزایشاجارهبهابیشاز۲5درصدنسبتبهاجارهنامهقبلینیستند

واینکارتخلفاست.حسنخانجانیبیانکرد:چنانچهاجارهبهایملکیدرقراردادگذشتهماهانهیکمیلیونتومانبودهاستباید
درقراردادجدیدحداکثرتایکمیلیونو۲50هزارتوماندرماهافزایشیابددرغیراینصورتتخلفصورتگرفتهاست.ویاضافهکرد:
مالکخانهچنانچهقصداجارهدادنمنزلبهاجارهنشینسابقرانداشتهوفردجدیدیرادرملکشساکنکندنیزبایداینمولفهرا

رعایتکند،یعنیافزایشتا۲5درصدباتغیبرمستاجرتغییرینمییابد.

به شماره ثبت 2819

نوبت اول
آگهی دعوت مجمع عمومی 

عادی بطور فوق العاده
شركت تعاونی مسکن كاركنان 

آبفار استان كرمان

دستور جلسه:
1-ارائه گزارش هیئت مدیره در خصوص 

عملکرد سال 9۸
های  زمین  جهت  تکلیف  و  2-تعیین 

واگذاری انبار به اعضاء تعاونی
تاریخ جلسه 99/4/1 ساعت 10 صبح 

سالن اجتماعات شرکت آب  و فاضالب 
استان کرمان

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم



پیام ماسالگذشتهدرگزارشیبه
آالیندگیهایزیستمحیطیجزیره

خارگپرداختهاست

سال گشت

رسانه در آینه تصویر
شمارهجدیدتجارتفردامنتشرشد

حکایت دریا فیلمیبهکارگردانیو
نویسندگیبهمنفرمانآرامحصولسال1395
است.ایناثردرجشنوارهجهانیفجرحضور

داشت.اینفیلمدرزمانساختدلدیوانهنام
داشتوبعدازساختهشدنبهحکایتدریانامشتغییرکرد.

سریال »پژمان«بهکارگردانیسروش
صحتازدوشنبه)۲6خردادماه(،ازآیفیلم

فارسیپخشمیشود.

»شنای پروانه« اولینفیلماکران
سالشد.فیلم»شنایپروانه«بهکارگردانی

محمدکارتازاولتیرماهوهمزمانبا
بازگشاییسینماها)پسازتعطیلیبهخاطرشیوعکرونا(اکران

میشود.

ناامیدییعنیدوستنداشتن
خودتودیگههیچ!

Captainکاپیتان 

سریال فیلمسینما دیالوگ

یاد باد آنکه بروی تو نظر بود مرا
رخ و زلفت عوض شام و سحر بود مرا
یاد باد آنکه ز نظارٔه رویت همه شب

در مه چارده تا روز نظر بود مرا
یاد باد آنکه ز رخسار تو هر صبحدمی

افق دیده پر از شعلٔه خور بود مرا
یاد باد آنکه ز چشم خوش و لعل لب تو
نقل مجلس همه بادام و شکر بود مرا
یاد باد آنکه ز روی تو و عکس می ناب
دیده پر شعشعٔه شمس و قمر بود مرا

یاد باد آنکه گرم زهرٔه گفتار نبود
آخر از حال تو هر روز خبر بود مرا

یاد باد آنکه چو من عزم سفر میکردم
بر میان دست تو هر لحظه کمر بود مرا
یاد باد آنکه برون آمده بودی بوداع
وز سر کوی تو آهنگ سفر بود مرا

یاد باد آنکه چو خواجو ز لب و دندانت
در دهان شکر و در دیده گهر بود مرا

خواجوی کرمانی 

هرچه بیشتر از تو دور میشوم 

 خاموشی در من سرعت می گیرد 

 به خوابی عمیق فرو رفته ام 

 بی انکه دیگر خواب ببینم 

انگار، تمام شده ام بی تو

عکس نوشت

عکس: 
عرفان کوچاری

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

دستور احیاء صنعت 
فرش ایران با اصالت 

باستانی اش
شـاهاسـماعیلصفویكهدرمارس150۲
رامذهـب اثنـیعشـری میـالدیشـیعه
رسـمیایرانیـاناعـالمكـردسـهمـاهبعد
،15ژوئـنهمیـنسـال،دسـتوریبـرای
همـان بـه ایـران فـرش صنعـت احیـای
بـودصـادر گونـهكـهدرعهـدساسـانیان
بـه بازگشـت بـر تأكیـد آن در كـردكـه
اسـتفاده و ایـران فـرش قدیـم اصالـت
حیوانـات و گیاهـان تصویـر و نقـش از
ایلخانیـانو بـود.دردورانسـلطه شـده
النهـر ایـالتتـركمـاوراء ازورود پـس
بـهایـران،بافـتفـرشدرایـرانتغییـر
اشـكال بـا كوچـك فرشـهای و یافتـه
و چـادر مفـروشكـردن ویـژه هندسـی
خیمـهبـابشـدهبود.شـاهاسـماعیلكه
یـكحكومـتمركـزینیرومنـددرایـران

بـهوجـودآوردهبـوددرسـال1508بغداد
1510میـالدی راتصـرفكـردودرسـال
ازبكهـابـهریاسـتمحمدخـانشـیبانیرا
درهـمشكسـتوحكومـتسـمرقندرابه
»بابـر«ازامیـرانتیموریسـپرد،ولیدر
اوت151۴،نیروهـایاوبـهعلتنداشـتن
از تفنـگ- و تـوپ آتشـین- اسـلحه
چالـدران دشـت در عثمانـی ارتـش
شكسـتخوردنـدوایـنشكسـتمقدمـه
صدهـاسـالجنگمیـانایـرانوعثمانی

)تركیـه(شـد.

قالیچه پارسی 
4 میلیون دالری

فـروشیكقالیچهپارسـی390سـالهدر
حـّراجسـومژوئـن۲008اشـیاءتاریخـی
چهـار مبلـغ بـه نیویـورك در هنـری و
میلیـونو۴50هـزاردالرتوجـهمخاطبـان
گزارشـهای از مدتـی بـرای را هـا رسـانه
ایرانـی هنـر بـه و برگرفـت سیاسـی

معطـوفسـاخت.سـایراخبـارآنبخـش
تصویـری، و هـایصـوت رسـانه خبـری
مربـوطبـهدیـدارنخسـتوزیـرعـراقدر
ایـن دریافـت و ایـران رهبـر بـا تهـران
اخطـارازاوبـودكـهبـاآمریـكاموافقتنامه
آنكشـور نیروهـای برمانـدن مبنـی ای
بعـدازسـالجـاری۲008درعـراقامضاء
نكنـد؛همچنیندرخواسـتتكـراریبوش
ازسـرانكشـورهایمـوردبازدیـددراروپا

كـهبـرتحریـمایـرانبیفزاینـدو....
قالیچـهپارسـیكـهبفـروشرفـتبافـت
دوران در وقـت( )پایتخـت اصفهـان
پادشـاهیشـاهعبـاسیكـمبـودكـهدر
رنـگ هفـده و ابریشـم نـخ آن بافـت
قالیچـه ایـن اسـت. رفتـه بـكار مختلـف
متعلـقبـهبانـو»دورسدیـوك«بـودكـه
پروفسـور اسـت. شـده فـوت 1993 در
تالیـف در بنـام ایرانشـناس پـوپ آرتـر
خـود»مـروریبـرهنرهـایایرانـی«بـه
چگونگـیایـنقالیچهاشـارهكردهاسـت.

آدامس 
نابودکنندهمحیطزیست...

دانستنی ها

وز
یر
د
ما
م
پیا

کتاب 

کتـابمـردجعبـهایکـهدرنشـرخـوبمنتشـرشـده،داسـتانیدر
بـابهسـتیووجـوداسـت.ایـنرماننیـزماننددیگـرآثـارکوبوآبه
بـههویـتوجـودیافـراددرجامعـهمیپـردازد.داسـتانکتـابمـرد
جعبـهایازنـگاهشـخصیبـهنـام»اِی«روایـتمیشـود.ماجراهااز
زاویـهیدیـداوکـهدریـکجعبـهپنهانشـدهوازجامعهجـداافتاده
نقـلمیشـود.سـپسایـنجعبـهبـهدسـتافـراددیگرمیرسـدو
داسـتاناززاویهیدیدآنهانقلمیشـود.سـواالتفلسـفیکهدرمورد
»وجـود«و»عدموجود«شـخصیتهامطرحمیشـودخواننـدهرابه
چالـشمیکشـدواورابـهخوانـدنادامـهیداسـتانترغیـبمیکند.
روانـی و روایـی چالشهـای از مملـوء جعبـهای مـرد رمـان
شخصیتهاسـت.قتلـیصـورتگرفتهیـانه؟شـخصیتهایحاضر
درداسـتانواقعیانـدیـافقـطسـاختهوپرداختـهیذهـنراوی؟
خـودراویچطـور؟وجـودخارجـیداردیـانه؟آیـاراویزندهاسـت؟
یـاخیلـیپیشتـرازایـنماجراهـامـرده؟کشتهشـدهیـابـهمـرگ
طبیعـیمـرده؟درادامـهبهبررسـیایـناثردرخشـانازادبیـاتژاپن
میپردازیـمکـهانتشـاراتخـوبباترجمـهیمرضیهطرالنـیروانهی

بـازارکتـابکردهاسـت…
مردجعبهای:نقبیبرآرزویپنهاِنجعبهایشدن

جرمـیچاریـنمیگویـد:»کتـابمـردجعبـهاینقبـیمیزنـدبـر
آرزوهـایپنهانـیمـا،خیالمـابرایتبدیلشـدنبهمردان)یـازنان(
جعبـهای؛انگیـزهیمـابـرایفرارازداشـتننشـانیثابتوسـاختن
صحنههایـیازپشـتپردههـایپالسـتیکییـاهـرفیلتـردیگری.«
نـگاهمیکنـدو را ازداسـتانخـودش مـردجعبـهایدربخشـی
نمیتوانـدتشـخیصدهـدکدامیـکازحاضریندراتاق،خـودواقعی
اوهسـتند.ازسـویدیگـر،آبـهدرموردمفاهیمیمثل»نـگاه«،»نگاه
خیـره«،و»مـوردنـگاهقرارگرفتـن«صحبـتمیکنـد.تنـشبیـن
»مشاهدهشـونده«و»ناظـر«دربخشهـایمختلـفکتـاببسـیار

جـذابوقابلتامـلاسـت.
کتابهـایدیگـرآبـه،مثـلزندرریـگروانهـمبـهنوعـیدرمـورد
»ناپدیدشـدن،هویـتووجـودافراددرجامعه«اسـت.باتوجهبهاین
حقیقـتکـهایـنمسـائلومفاهیـماجـزایاصلـیداسـتانهایآبه
راتشـکیلمیدهنـد،مـردجعبـهایهـمتوانسـتهآنهـارادرچارچوب

منحصربهخـودشبـهتصویـربکشـدوبـهخوانندهارائـهدهد.
ویژگیهایبرجستهیکتابمردجعبهای

درکتـابمـردجعبـهایمکالمـاتبدوناسـم،پرشهایداسـتانیو
تغییرزاویهیدیدممکناسـتخوانندهرادچارسـردرگمیوپیگیری
خـطداسـتانراچالشبرانگیـزکنـد.بهطـورکلیروایتغیرمنسـجم
وبـدونچارچـوبازجملـهساختارشکنیهاییسـتکـهآثـارآبـهرااز
نویسـندگانهمعصرخودمتمایزمیکند.شـیوهیاسـتفادهازروایت
سـوررئالوپسـتمدرنکـهبـهنوعـیمیتـوانآنرا»جریانسـیال
ذهـن«هـمتلقـیکرد،شـایدبـرایخوانندگانیکهبـرایاولیـنباربا

اثـریازآبـهروبرومیشـوند،بسـیارچالشبرانگیزباشـد.
شـروعداسـتانمـردجعبـهایبسـیارعجیـبوجذاباسـت.کمی
توضیحدرموردولگردهایدستگیرشـدهوبعدناگهانروشسـاخت
جعبـهبـاتمـامجزییـاتوابـزار.اصـالًاینجعبـهبهچـهکارمیآید؟
چـراکسـیبایـداینهمهزحمتبکشـدوجعبـهایباایـنویژگیها
بسـازد؟چـهکسـانیدراینجعبههـازندگیمیکننـد؟توصیفاتآبه
مثلهمیشـهبسـیاردقیقاسـت.خواننـدهمیتواندجعبههـاراآنقدر
روشـندرذهنـشمجسـمکنـدکهانـگارخودشیکـیازآنهـاراروی
سـرگذاشـتهوازدریچـهیآنبـهجهـاناطرافـشنـگاهمیکنـد.به
عـالوهایـنتصاویـربـهقـدریواقعـیترسـیممیشـوندکـهخواننده

گمـانمیکنـدبخشـیازایـنماجراهاریشـهدرواقعیـتدارند.
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