
بسته حمایت از مستاجران در آستانه 
تصویب قرار دارد

تکلیف اقساط وام یک میلیونی بعد از حذف یارانه بگیران

درج قیمت ۱۵۰۰ قلم لوازم خانگی 
در سامانه ۱۲۴

وزیـر راه و شهرسـازی از تصویـب بسـته حمایـت از مسـتاجران در 
جلسـه سـتاد اقتصادی با حضور رییس جمهوری طی دو روز آینده 

خبرداد.
»محمد اسـامی« روز دوشـنبه پس از مراسـم امضای تفاهمنامه با 
بخـش خصوصـی در جمع خبرنـگاران درباره وضعیـت بخش اجاره 
گفـت: دو بسـته حمایتـی در بخـش اجـاره تدوین شـده اسـت که 
بخشـی از آن بـا حضـور معـاون اول رئیـس جمهـوری روز گذشـته 
بررسـی و نهایی شـد و بخشـی دیگر نیز در جلسـه سـتاد اقتصادی 

دولـت بـه ریاسـت رئیس جمهـوری نهایی خواهد شـد.
وی گفـت: ۲ میلیـون و ۵۰۰ هـزار واحد مسـکونی داریم کـه از تعداد 
خانوارهـا بیشـتر اسـت و ایـن غیـر از واحدهـای ویایـی مـردم بـه 
شـمار می آیـد امـا اسـتطاعت مـردم به خریـد واحدهای مسـکونی 
کـم متـراژ اسـت و عمـده خریـد و فروش هـای انجام شـده به زیر 

۸۵ متر رسـیده اسـت.
اسـامی ادامـه داد: در طـرح اقـدام ملـی مسـکن دهک هـای یک 
تـا هفـت را در نظـر گرفتـه ایـم. بـرای دهک هـای یـک و دو بیش 
از ۱۵ سـازمان و نهـاد حمایتـی بـا محوریـت بنیاد مسـکن ۲۰۰ هزار 
واحـد مسـکونی را احـداث خواهنـد کـرد. بـرای دهک هـای سـه تا 
هفـت نیـز ۳ الگـو در نظـر گرفتـه ایـم کـه یکـی واگـذاری زمین به 

صـورت ۹۹ سـاله که قیمـت آنها پایین تر خواهد بـود.وی اضافه کرد: 
الگـوی دیگـر به صورت قرارداد مشـارکتی با سـازنده و الگوی سـوم 
نیـز واگـذاری زمیـن به خود متقاضیان برای سـاخت و سـاز اسـت 
ضمـن اینکـه تنوع جمعیتی برای سـاکنان این واحدهـا هم در نظر 

گرفته شـده است.
وزیر راه با اشـاره به سیاسـت تسـهیل و تسـریع سـاخت مسـکن 
گفـت: اراضـی شـهرها را در اختیار بخش خصوصی قـرار می دهیم و 
۲۰ نوع شـهرک در اطراف شـهرها سـاخته می شـود.به گفته اسامی 
یکی دیگر از موارد، تسـهیل فرایند افزایش عرضه مسـکن، تصویب 
طـرح ۲۰ درصـد – ۸۰ درصـد در شـورای پـول و اعتبـار اسـت. بـه 
ایـن معنـا کـه اگـر سـازنده ۲۰ درصـد آورده مـورد نیاز برای سـاخت 
پـروژه مسـکونی را بـه بانـک بدهـد بانـک نیـز ۸۰ درصـد مابقی آن 
را تسـهیات می دهـد تـا سـازنده شـروع بـه سـاخت و سـاز کنـد.
وی بـا اشـاره بـه مراسـم امضـای تفاهم نامه بـرای سـاخت ۲۰ هزار 
واحد مسـکونی در اسـتان تهران گفت: غربالگری ها در استان تهران 
انجام شـده و اراضی این ۲۰ هزار واحد تخصیص داده شـده اسـت. 
کل مراحل نام نویسـی و شـروع به سـاخت نیز الکترونیکی اسـت 

و حتـی در بانک هـا هـم نیـاز بـه حضور بـرای انجام کارها نیسـت.

در حالــی اقســاط وام یــک میلیونــی یارانه بگیــران از محــل یارانــه 
نقــدی واریــزی در هــر مــاه کســر می شــود کــه در صــورت حــذف 
ــا  ــه بانک ه ــاط ب ــن اقس ــت ای ــئولیت پرداخ ــر، مس ــه بگی یاران

برعهــده دولــت خواهــد بــود.
بــه گــزارش ایســنا، پرداخــت وام یــک میلیونــی بــرای حــدود ۲۳ 
میلیــون خانــوار یارانه بگیــر، طرحــی بــود کــه بــا پیشــنهاد بانــک 
ــت   ــیب پذیر در اردیبهش ــار آس ــت از اقش ــرای حمای ــزی و ب مرک
ــوار می توانســت  ــر خان ــه ه ــه طــوری ک ــد؛ ب ــه اجــرا درآم ــاه ب م
ــا اعــام تقاضــا و قــرار گرفتــن در لیســتی کــه از ســوی وزارت  ب
کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی و ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا بــه 
ــد. ــه می شــد، ایــن تســهیات را دریافــت کن بانــک مرکــزی ارائ

جریــان پرداخــت وام یــک میلیونــی از ایــن قــرار بــود کــه ابتــدا 

ــه  ــت ۲۴ ماه ــد و باپرداخ ــود ۱۲ درص ــا س ــد ب ــی ش پیش بین
ــز و اقســاط آن از همــان حســاب  ــه حســاب یارانه بگیــران واری ب
ــرایط  ــن ش ــه در ای ــه این ک ــه ب ــا توج ــا ب ــود. ام ــه کســر ش یاران
ــوار  ــان می رســید و خان ــزار توم ــه حــدود ۴۷ ه ــغ اقســاط ب مبل
یــک نفــره در تامیــن قســط بــه مشــکل بــر می خــورد و از ســوی 
ــه نظــر می رســید،  ــاال ب ــن تســهیات ب ــرای ای ــر ســود آن ب دیگ
اینگونــه تغییــر کــرد کــه ســود ۱۲ درصــدی بــه نوعــی بیــن دولــت 
ــار درصــد را یارانه بگیــر و هشــت  و مــردم تقســیم شــود کــه چه
درصــد دیگــر را دولــت بپــردازد و اقســاط از ۲۴ بــه ۳۰ مــاه 
ــزار  ــه ۳۵ ه ــی ب ــت قســط پرداخت ــن حال ــد. در ای ــش یاب افزای

تومــان در هــر مــاه کاهــش پیــدا کــرد.
 در حالــی حــدود ۲۱ میلیــون خانــوار طــی چنــد مرحلــه وام یــک 

میلیونــی را دریافــت کردنــد کــه ایــن روزهــا برخــی یارانه بگیــران 
ــر می رســد  ــه نظ ــز نشــده و ب ــا واری ــه آنه ــرا یاران ــد اخی می گوین
ــرای آنهــا مطــرح  یارانه شــان قطــع شــده باشــد و ایــن ســوال ب
اســت کــه در ایــن شــرایط قســط وام یــک میلیونــی آنهــا چگونــه 

پرداخــت خواهــد شــد؟
ــران  ــه توضیــح اســت کــه قســط یارانه بگی ــن رابطــه، الزم ب در ای
حــذف شــده برعهــده دولــت خواهــد بــود. ایــن در حالــی اســت 
کــه طبــق مصوبــه هیــات وزیــران در رابطــه بــا ســازوکار پرداخــت 
وام یــک میلیونــی در صــورت قطعــی یارانــه خانــوار مانــده اصــل 
و ســود در تعهــد دولــت بــوده و ســازمان برنامــه و بودجــه مکلــف 
ــام  ــه نظ ــی و ب ــح بودجــه ســنواتی پیش بین اســت آن را در لوای

بانکــی بازگردانــد.

ــه نظــر برســد  ــه ب برایــن اســاس، شــاید در ظاهــر ماجــرا اینگون
ایــن حــذف بــه ضــرر دولــت تمــام خواهــد شــد و بایــد قســط 
وام را بپــردازد، ولــی در اصــل اینگونــه نیســت. مثــا بــرای یــک 
خانــوار پنــج نفــره کــه قــرار اســت در هــر مــاه حــدود ۲۲۷ هــزار 
و ۵۰۰ تومــان برایشــان یارانــه واریــز شــود، فقــط در ایــن حالــت 
ــد  ــد ش ــت خواه ــاو پرداخ ــی بجای ــزار تومان ــط ۳۵ ه ــک قس ی
ــه  ــود. ب ــد ب ــه خواه ــت یاران ــر از پرداخ ــه صرفه ت ــیار ب ــه بس ک
ــوار برابــر وام  ــه ایــن خان عبارتــی هزینــه کمتــر از پنــج مــاه یاران
ــه پرداخــت وام  ــت هزین ــن حال ــه در ای ــی اســت ک ــک میلیون ی
ــت  ــه پرداخ ــر از ادام ــه صرفه ت ــم ب ــور حت ــه ط ــت ب ــرای دول ب
ــرای  ــر ســال ب ــت در ه ــود.در حــال حاضــر دول ــد ب ــه خواه یاران
حــدود ۷۸ میلیــون یارانه بگیــر حــدود ۴۲ هــزار میلیــارد تومــان 
ــه وام  ــه هزین ــی اســت ک ــن در حال ــد، ای ــه پرداخــت می کن یاران
یــک میلیونــی کــه بــرای حــدود ۲۱ میلیــون خانــوار بــه ۲۱ هــزار 

میلیــارد تومــان مــی رســد.

رییـس سـازمان حمایت مصـرف کننـدگان و تولیدکنندگان گفت: 
۳۲ شـرکت از ۴۰ شـرکت منتخـب، برند و قیمـت کاالهای لوازم 
خانگـی خـود را در سـامانه ۱۲۴ اعـام کـرده و قیمـت حـدود 

یک هـزار و ۵۰۰ قلـم کاال ثبـت شـده اسـت.
بـه گزارش روز دوشـنبه وزارت صنعت، معـدن و تجارت، »عباس 
تابـش« در حاشـیه جلسـه سـتاد تنظیم بـازار با تأکید بـر اینکه 
معیـار قیمت در بازار سـامانه ۱۲۴ اسـت، افزود: مـردم می توانند 
بـا اسـتعام قیمت از این سـامانه، گران فروشـی ها در بـازار را به 

سـازمان حمایت گـزارش دهند.
بازرسـان  حمایـت،  سـازمان  بازرسـان  خاطرنشـان کرد:  وی 
سـازمان های صنعـت اسـتانی، اتـاق اصنـاف و ناظـران افتخاری 
بـر پایـه اطاعـات موجـود در ایـن سـامانه اقدامـات برخـوردی 
خـود را انجـام خواهنـد داد.تابـش بـا یـادآوری اینکه در سـامانه 
۱۲۴ بایـد عـاوه بـر قیمـت، برنـد کاال نیـز ثبـت شـود، گفت: هر 
مسـیری به غیر از مسـیر ۱۲۴، عرضه خارج از شـبکه محسـوب 
می شـود و مـورد اقـدام قانونـی و تعزیـری قـرار خواهـد گرفـت.
وی اضافـه کـرد: سـامانه ۱۲۴ همچنـان برای ثبـت قیمت و برند 
شـرکت های لـوازم خانگی باز اسـت و این سـامانه همـواره فعال 

خواهـد بود.

تولیدکننـدگان  و  مصـرف کننـدگان  حمایـت  سـازمان  رییـس 
افـزود: بیـش از ۹۷ درصـد کاالهای بـازار مربوط به شـرکت هایی 
اسـت کـه بـه ثبت قیمـت و برنـد خـود در سـامانه ۱۲۴ مبادرت 

ورزیدند.
حلقـه  بـازار  متخلفـان  بـا  برخـورد  اینکـه  یـادآوری  بـا  تابـش 
آخـر تنظیـم بـازار اسـت، ادامـه داد: پیـش از هـر اقدامـی بـرای 
تنظیـم بـازار، تأمیـن و فراوانـی کاال در اولویـت اسـت و قیمت و 
موضوعـات برخـوردی در مرحلـه بعـدی هسـتند.وی در خصوص 
قیمـت اقـام لبنـی در بـازار نیز افـزود: قیمت ۱۰ قلـم از کاالهای 
لبنـی مشـمول قیمت گـذاری تکلیفـی اسـت و بقیـه از طریـق 
خوداظهـاری انجـام می شـود و پـس از ثبـت در ۱۲۴ بایـد اقدام 

به فـروش شـوند.
معـاون وزیـر صنعـت گفـت: جلسـات مختلفـی با انجمـن های 
مرتبـط صنایـع لبنـی درخصوص تنظیـم و کنترل بـازار این حوزه 

داشـتیم و بـه تفاهم هـای خوبی رسـیدیم.
خاطرنشـان  مـرغ،  قیمـت گوشـت  موضـوع  خصـوص  در  وی 
کـرد: تـا روز چهارشـنبه که جلسـه فـوق العـاده ای در ایـن زمینه 
تشـکیل می شـود، شـرکت پشـتیبانی امور دام مکلف شـد مرغ 

منجمـد را در بـازار بـرای حفـظ تعـادل در بـازار عرضـه کنـد.

یکم لغایت 7 تیر ماه هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق
با مصرف درست انرژی هزینه های سنگین سرمایه گذاری،تولید، انتقال و توزیع برق را کاهش دهیم.

روابط عمومی و گروه مدیریت مصرف شرکت برق منطقه ای کرمان

واکنش مناسب به قطعنامه 
شورای حکام چیست؟

حریرچی:

کاهش قابل توجه رعایت 
پروتکل های بهداشتی
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بعـد از تصویـب قطعنامه شـورای حـکام انرژی اتمی علیه کشـورمان 
بـه نظر می رسـد مناقشـات بین ایـاالت متحده و جمهوری اسـامی 

وارد فاز جدیدی شـده اسـت.
هرچنـد پیش نویس این قطعنامه توسـط تروئیـکای اروپایی تنظیم 
و به شـورای حکام پیشـنهاد شـده ولیکن به راحتی رد پای سیاسـت 
فشـار حداکثـری دولت ترامپ را در این پیشـنویس می توان روئیت 

کرد.
از سـویی اروپـا هـم نشـان داد کـه کاما همسـو بـا امریـکا عمل می 
کنـد کـه طبیعی اسـت. چرا کـه به عنوان مثـال چندین میلیـارد یورو 
اوراق قرضـه بانکهای آلمانی طی سـالهای اخیر توسـط ایاالت متحده 
خریـداری شـده و یـا بـا نـگاه اجمالـی بـه اقتصـاد اروپـا مـی تـوان 
متوجـه شـد چیـزی حـدود ۴۰ درصد گـردش مالی کشـورهای بزرگ 
اروپایی با ارز دالر اسـت. بریتانیا تحت هر شـرایطی )چه مشـروع چه 
غیـر مشـروع( همواره پشـتیبان و متحد اسـتراتژیک ایـاالت متحده 
بـوده اسـت و قطعـا درک آن نیـاز بـه فهـم سیاسـی خاصـی نـدارد. 
بنابرایـن هرگونـه توقعی از شـرکای اروپایی برجام می باید متناسـب 
بـا درک صحیـح از روابـط این کشـورها با ایاالت متحـده صورت گیرد. 
بـرای همیـن ایـن سـطح از غافلگیـری مسـووالن ایرانـی )باتوجه به 
واکنشهایشـان نسـبت بـه اروپایـی هـا( کمـی عجیـب و دور از انتظار 
اسـت. بـه نظر می رسـد ماراتنـی نفس گیر درعرصـه دیپلماتیک آغاز 
شـده اسـت که احتمـاال تـا اکتبرهرلحظه امـکان فشـارهای جدید از 

سـوی ایـاالت متحـده قابل پیـش بینی و انتظار اسـت.
آنچـه از سـوی دولتمـردان ودیپلماتهای کشـورمان مورد انتظار اسـت، 
اتخـاذ اسـتراتژی چندالیـه و پیچیـده، فـارغ از هرگونه شـعارزدگی با 
اولویـت حفـظ منافع ملـی و دوری گزیدن از هرگونه تنش و مناقشـه 
اسـت. نکتـه عجیب ولیکن جالـب رویکرد تندروهای داخلی همسـو 
بـا ایـاالت متحـده اسـت. از یکسـو آمریکا با فشـارهایی کـه وارد می 
آورد ایران را به سـمت خروج از برجام هل می دهد و از سـویی دیگر 
تندروهـای داخلـی دولـت را نه تنها به خـروج از برجام که حتی دیگر 
معاهـدات تعهـد آوری ماننـد ان پـی تـی تشـویق می کننـد. طبیعی 
اسـت کـه دولـت تحـت فشـارهای سیاسـی و اقتصـادی داخلـی و 
خارجـی در شـرایط خوبـی قرار نـدارد. در ایـن موقعیت شـعار دادن و 

نسـخه های حماسـی پیچیـدن راحت ترین کار اسـت.
اگرچـه نماینـده ایـران در سـازمان اژانـس انـرژی اتمی گفتـه که این 
قطعنامـه هـا الـزام آور نیسـت امـا نمی تـوان منکر اثـرات وضعی آن 
در اقتصـاد داخلـی و بـه خصـوص بـازار ارز شـد آن هـم در شـرایطی 
کـه اقتصـاد ایـران روزهـای خوبی را پشـت سـر نمی گـذارد. تخریب 
همیشـه از سـاختن راحـت تـر اسـت. مـا باید ضمـن انتقـاد صریح 
از بـی عملـی اروپـا منفذهـای مذاکـره و البـی را فعال نگه داریـم و از 
رفتارهایی که مستمسـک فشـارها و تحریم های بیشتر شود اجتناب 
کنیـم چـرا کـه پایـان دیپلماتها به معنـی اغـاز کار ژنرالها خواهـد بود.
نگارنـده نزدیـک بـه یکمـاه قبـل در یادداشـت دیگـری با عنـوان »تا 
دیرنشـده دیپلماسـی را فعال کنید« زنهار دادم که تحرکات و البیهای 
ایـاالت متحده بسـیار جدی و در راسـتای هدف دلخـواه آنها معطوف 
بـه سیاسـت فشـار حداکثـری برماسـت. توضیـح دادم کـه مـا فراتر 
از اعـام محکومیـت و غیرقانونـی دانسـتن ادعاهـای آمریـکا بایـد 

دیپلماسـی را در حـوزه هـای ذیـل فعـال کنیم:
۱- دیپلماسـی عمومی)اسـتفاده از ظرفیـت البیسـت هـا و تینـک 
تنکهـای بیـن المللـی و برگـزاری نشسـت بـا حضـور اندیشـمندان 

واندیشـکده هـای معتقـد بـه برجـام(
)مذاکره،اعـزام  دیپلماسـی رسـمی  درحـوزه  پرقـدرت  فعالیـت   -۲
هیات،اسـتفاده از ظرفیـت گفت وگوهـای دو و چند جانبه با غربی ها 

و همچنیـن اسـتفاده از ظرفیـت سـازمان هـای بیـن المللی(
۳- دیپلماسـی نخبگان) استفاده از ظرفیت نخبگان سیاسی به ویژه 
چهـره هـای اکادمیک بیـن المللی برای تنویر افکارعمومی نسـبت به 
رفتـار مخـرب آیاالت متحده در نظـام بین الملل و مواجهه غیر قانونی 

اش با حقـوق بین الملل(.
شـاید ایـن انفعـال چنـد علـت داشـته باشـد. به نظـر می رسـد این 
کـش و قـوس حـدودا بیسـت سـاله پرونـده هسـته ای و بازگشـت 
بـه نقطـه صفـر بـه نوعـی از خسـتگی و بـی حسـی در سیاسـت 
خارجـی منجـر شـده اسـت. شـاید هم یکـی از دالیـل ایـن انفعال و 
بـی تصمیمـی، انتظـار بـرای فرا رسـیدن انتخابـات آمریکاسـت، باید 
گفـت درحالـی که مشـخص نیسـت خروجـی آن انتخابـات لزوما به 
شکسـت ترامـپ و برامـدن دموکراتها منجر شـود، این انتظار بیشـتر 

هـدر دادن زمـان اسـت تـا خریـد آن.
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چرای دام در تاالب هامون 
ممنوع است

رییس اداره حفاظت محیط زیست زابل در شمال سیستان 
و بلوچستان گفت: چرای دام در تاالب بین المللی هامون 

ممنوع و برخالف قوانین زیست محیطی است.
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ما را در تلگرام 
۲3 تا 3۴دنبال کنید

سایهبهزیستیبرسرزنانسرپرستخانوار
مدیرکل دفتر توانمندسازی زنان سازمان بهزیستی کشور: 

بیش از ۷۰ هزار زن دارای زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی قرار دارند 

رییـس سـازمان نقشـه برداری کشـور از شناسـایی ۴۴ 
محـدوده پرخطـر بـه لحـاظ میـزان نـرخ فرونشسـت 
اسـتان های  و گفـت:  داد  خبـر  سـازمان  ایـن  توسـط 
از  مناطـق  حادتریـن  جملـه  از  اصفهـان  و  تهـران 
نسـبت  رو  ایـن  از  اسـت؛  فرونشسـت  نـرخ  نظـر 
اقـدام کردیـم. فرونشسـت کشـور  اطلـس   تهیـه   بـه 
دکتـر مسـعود شـفیعی در گفت وگـو بـا ایسـنا، زلزلـه، 
جملـه  از  را  زمیـن  فرونشسـت  و  سـیل  آتشفشـان، 
مخاطـرات طبیعـی ایـران نـام بـرد و گفـت: در دو سـال 
مـا  بـه  فرونشسـت  نـرخ  تعییـن  مطالعـات  اخیـر، 
سـپرده شـده و سـازمان نقشـه برداری کشـور بـر پایـه 
اندازه گیری هـا و داده هـای خـود طـی ۱۵ سـال اخیر ۴۴ 
محـدوده پرخطـر در کشـور را شناسـایی کـرده اسـت.
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احداث زائر سرا در 
گلزار شهدای کرمان

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه 
ایران گردی و جهان گردی از برنامه ریزی  برای 
احداث زائرسرا و مجتمع خدمات بهداشتی 

در گلزار شهدای کرمان خبر داد و گفت: 
»این دو مجتمع به منظور رفاه حال زائران 
مزار سردار سلیمانی و مراجعه کنندگان به 

این گلزار احداث خواهد شد.«

برگزاری 3 رویداد مهم 
گردشگری در تیرماه

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی، به تصمیم گیری برای برگزاری 
سه رویداد گردشگری در تیرماه خبر داد 

و افزود: »در تیرماه جاری سه رویداد 
گردشگری در استان های خراسان رضوی، 

یزد و آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد که 
موافقت آن از ستاد ملی مقابله با کرونا گرفته 

شده است.«
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یادداشت  مهمان
امیر پسنده پور

تهران
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تحریکات خارجی هرگز نمی توانند رابطه نزدیک ایران و افغانستان را تضعیف کنند
وزارت خارجه کشورمان تاکید کرد: تحریکات خارجی هرگز نمی توانند رابطه نزدیک ایران و افغانستان را تضعیف کنند.

رنا
 ای

س:
عک

سایه بهزیستی بر سر زنان سرپرست خانوار
مدیرکل دفتر توانمندسازی زنان سازمان بهزیستی کشور: بیش از ۷۰ هزار زن دارای زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی قرار دارند 

مدیرکل دفتر توانمندسـازی زنان و خانواده 
سـازمان بهزیستی کشـور از پوشش بیش 
متوفـی  همسـر  دارای  زن  هـزار   ۷۰ از 
)بیـوه( خبـر داد و حمایت هـای اقتصـادی 
و اجتماعـی بهزیسـتی بـه ایـن زنـان را 
تشـریح کرد.فاطمـه عباسـی در گفت وگو با 
ایسـنا، بـا اشـاره بـه روز جهانـی زنـان بیوه 
)۲۳ ژوئـن( بـا بیان اینکـه در مجموع ۲۵۰ 
هـزار خانـوار زن سرپرسـت شـامل ۴ گروه  
زنـان دارای همسـر متوفـی، زنـان مطلقـه، 
زنـان دارای همسـر از کارافتـاده و دختـران 

و زنـان خـود سرپرسـت تحـت پوشـش 
بهزیسـتی هسـتند، گفـت:  از ایـن تعـداد 
بیـش از۷۰ هـزار زن دارای همسـر متوفـی 
هسـتند. سازمان بهزیسـتی در یک بخش 
نیازمنـد  خانوارهـای  از  مسـتمر  حمایـت 
تحت پوشـش انجـام می دهد کـه با توجه 
بـه بعـد خانـوار از ۱۰۸ هـزار تومـان تـا ۵۱6 
هزارتومـان بـه تمـام ایـن ۲۵۰ هـزار خانوار 

پرداخـت می شـود.

تشکیل گروه های همیار زنان 
سرپرست خانوار

برنامه هـای  اجـرای  بـه  اشـاره  بـا  وی 
توانمندسـازی بـرای این زنان افـزود: یکی 
از ایـن طرح هـا تشـکیل گروه هـای همیـار 

زنـان سرپرسـت خانـوار اسـت که بـا هدف 
و  ارتقـای خودبـاوری  اجتماعـی،  توسـعه 
کاهش آسـیب های اجتماعـی این جامعه 
هـدف فعالیـت می کنـد. در واقـع سـازمان 
بهزیسـتی کشـور بـا هـدف توانمندسـازی 
زنـان و خارج کـردن آنها از چرخه نیازمندی 
اقـدام بـه تاسـیس گروه های همیـار کرده 
بـا  ۱۴۰۰ گـروه  حـدود  االن  تـا  و  اسـت 
عضویت ۷۰۰۰ زن سرپرست خانوار تشکیل 
شـده اسـت.مدیرکل دفتـر توانمندسـازی 
زنان و خانواده سـازمان بهزیسـتی توضیح 
داد: در ایـن طرح گروه های همیار متشـکل 
از خـود زنـان سرپرسـت خانوار هسـتند که 
هـر ۵ تـا ۷ نفـر یـک گـروه تشـکیل مـی 

دهنـد و به هر گـروه ۳۰ میلیون تومان به 
شـکل باعوض برای اشـتغالزایی گروهی 
پرداخـت مـی شـود. در واقـع گروه هـای 
همیـار مرحلـه آمـاده سـازی شـغلی را 

گذرانده انـد.

برنامه تامین مالی خرد با 
رویکرد بانکداری پیوندی

هـم کـه  دیگـری  برنامـه  افـزود:  وی 
بـرای توانمندسـازی ایـن افـراد وجـود 
بـا  خـرد  مالـی  تامیـن  »برنامـه  دارد 
اسـت.  پیونـدی«  بانکـداری  رویکـرد 
چـون بعضـی از افـراد با مشـکل تامین 
ضامـن رو به رو هسـتند در ایـن برنامه 
هـم برای زنان سرپرسـت خانـوار و هم 
جوانـان آسـیب پذیـر و نیازمنـد مناطق 
حاشـیه ای و روسـتاها در همـکاری بـا 
بانـک کشـاورزی و موسسـه تـاک بـه 

آنهـا وام پرداخـت می شـود. حدود ۳۹۰۰ 
شـده اند. تشـکیل  االن  خودیـار  گـروه 
عباسـی بـا اشـاره به طـرح آماده سـازی 
شـغلی ایـن زنـان بـه دنبـال برنامه های 
بـه  طـرح  ایـن  گفـت:  توانمندسـازی 
شـکل تـک نفـره اسـت کـه فـرد ابتـدا 
و کار،  آموزش هـای کارآفرینـی، کسـب 
فنـی- حرفه ای و آشـنایی بـا قوانین کار 
را دریافـت می کنـد و سـپس پـروژه ای 
را تعریـف کـرده و بـر اسـاس طـرح ۱۵ 
باعـوض  شـکل  بـه  تومـان  میلیـون 

می کنـد. دریافـت 

بیمه اجتماعی زنان و دختران 
روستایی و عشایر

حمایتـی  چترهـای  خصـوص  در  وی 
مـورد  ایـن  در  گفـت:  نیـز  بهزیسـتی 

دختـران  و  زنـان  اجتماعـی  بیمـه 
دارد کـه  وجـود  عشـایر  و  روسـتایی 
سـازمان بهزیسـتی کشـور و صنـدوق 
بیمه روسـتایی عشـایری با هم بیش 
دختـران  و  زنـان  از  نفـر  هـزار   ۵۱ از 
روسـتایی را بیمـه اجتماعـی کرده اند. 
افـراد تحـت پوشـش ایـن بیمـه بعـد 
مسـتمری  می تواننـد  بازنشسـتگی  از 
دریافـت کننـد. بیمه تامیـن اجتماعی 
زنـان سرپرسـت خانـوار شـهری نیـز 
وجـود دارد کـه حـدود ۵۰ هـزار نفـر 
هسـتند. در بخـش روسـتایی سـاالنه 
۳۳۰ هـزار تومـان از سـوی بهزیسـتی 
و در بخـش شـهری ماهـی ۱۵۰ هـزار 
می شـود.مدیرکل  پرداخـت  تومـان 
دفتـر توانمندسـازی زنـان و خانـواده 
کـرد:  تصریـح  بهزیسـتی  سـازمان 
بـه  نیازمنـد کمـک  بـرای خانوارهـای 

پرداخـت ودیعه مسـکن تـا 6 میلیون 
تومـان پرداخـت می شـود. همچنیـن 
کمـک هزینـه شـهریه دانشـگاه ایـن 
پرداخـت  فرزندانشـان  یـا  زنـان 
می شـود کـه االن ۱۴ هـزار دانشـجوی 
اسـتفاده  آن  از  خانـواده  عضـو 
وضعیـت  بهبـود  همچنیـن  می کننـد. 
تحصیلـی دانـش آمـوزان خانوارهـای 
تحـت پوشـش در حـال انجـام اسـت 
کـه بـه ۷۷ هـزار نفـر کمـک هزینـه 
تحصیلـی پرداخـت می شـود.به گفته 
عباسـی تسـهیات معافیـت سـربازی 
زنـان  پسـر  فرزنـدان  از  یکـی  بـرای 
همسـر  فاقـد  کـه  خانـوار  سرپرسـت 
برنامه هـای  دیگـر  از  نیـز  هسـتند 
زنـان  بـرای  کـه  اسـت  حمایتـی 

می شـود. اجـرا  خانـوار  سرپرسـت 

وزیـر نیـرو گفـت: مذاکراتـی در ارتباط 
بـا حـوزه »هریـرود« در شـمال شـرق 
شـروع کردیـم و توافقـات خوبـی نیـز 
آنجـا انجـام گرفته اسـت.رضا اردکانیان 
اینکـه  دربـاره  ایلنـا،  بـه  پاسـخ  در 
خارجـه  امـور  وزیـر  بـا  توافقـات  آیـا 
افغانسـتان حق آبـه کشـاورزان هیرمنـد 
گفـت:  می کنـد،  حـل  را  سیسـتان  و 
آنچـه کـه کشـاورزان در مـورد حق آبـه، 
مطـرح می کننـد، عمدتـًا داخلی اسـت 

سـایر  و  قنـوات  و  رودخانه هـا  از  و 
آنچـه  دارنـد.  حق آبه هایـی  منابـع 
بیـن مـا و افغانسـتان اسـت، معاهـده 
سـال ۵۱ اسـت کـه معاهـده محترمـی 
بیـن مـا و کشـور افغانسـتان اسـت و 
همکاری هـای خوبـی نیز داشـته اسـت 
کـه در همیـن راسـتا الزم اسـت سـالی 
چنـد بـار یگدیگـر را دیدار کننـد و راجع 
بـه کارهای ضروری اجـرای آن معاهده 
هیئـت  ایـن  افـزود:  توافـق کننـد.وی 

فعـال و در حـال انجـام کار اسـت. در 
حـال حاضـر در رابطـه بـا بحـث حق آبه 
هیرمنـد مشـکلی نداریـم و مذاکراتـی 
هـم در ارتبـاط با حـوزه »هریـرود« در 
شـمال شـرق شـروع کردیم و توافقات 
خوبـی نیـز آنجـا انجـام گرفتـه اسـت.
وزیـر نیـرو خاطرنشـان کـرد: وقتی که 
معاهـدات بـا کشـور همسـایه محتـرم 
شـود،  اجرایـی  و  باشـد  قطعـی  و 
بـه  کـه  بخشـی  داخلـی  حق آبه هـای 
اطمینـان  بـا  بازگـردد،  آبـی  منابـع  آن 
هـر  بـه  می شـود.  تـدارک  بیشـتری 
مشـکات  سیسـتان  منطقـه  در  حـال 

اسـت. هیرمنـد  بحـث  از  اعـم  آبـی 

مذاکره با افغانستان برای حوزه 
هریرود آغاز شد

کاهش قابل توجه رعایت 
پروتکل های بهداشتی

معاون کل وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی گفت: رعایت پروتکل های 
بهداشـتی توسـط مـردم و ارائه دهنـدگان خدمـات مختلـف در یـک مـاه اخیـر 
بـه میـزان قابـل توجـه ای کاهـش پیـدا کـرده اسـت.»ایرج حریرچـی« معاون 
کل وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه 
آیـا پروتکل هـای بهداشـتی اصنـاف بازنگـری خواهد شـد؟ گفـت: پروتکل های 
اصنـاف مختلـف فعـا تغییـر نخواهد کرد، چـرا که دسـتورالعمل های اسـتاندارد 
و تضمیـن شـده ای اسـت و حالـت پویـا و دینامیـک دارد، البتـه ممکـن اسـت 
در طـول زمـان بـا تغییراتـی مواجـه شـوند.وی بـا انتقـاد از اجـرا نشـدن ایـن 
پروتکل هـا توسـط مـردم گفـت: موضـوع مطـرح در حـال حاضـر عـدم رعایـت 
دستورالعمل هاسـت، به طور مثال بر اسـتفاده از ماسـک در حمل و نقل عمومی 
تاکیـد شـده اسـت و اگـر ایـن دسـتورالعمل اجـرا نشـود، دلیـل بـر تغییـر آن 
پروتـکل  نیسـت، بلکه باید نظارت بر اجـرا دقیق تر انجام شـود.معاون کل وزارت 
بهداشـت بـا تاکیـد بـر لـزوم جدیـت در اجـرای پروتکل هـا گفـت: در ایـن مورد 
همـان موضوعـی کـه آقـای رئیس جمهـور گفتند، بایـد انجام شـود و اجـرا باید 
دقیق تـر صـورت بگیـرد. در حقیقـت موضـوع مهم تر مسـایل فرهنگـی و رعایت 

دسـتورالعمل ها توسـط تـک تـک آحـاد جامعه اسـت.

ته
نک

فاطمـه عباسـی مدیـرکل دفتـر توانمندسـازی زنـان و خانـواده 
سـازمان بهزیسـتی کشـور، با اشـاره بـه روز جهانی زنان بیـوه )۲3 
ژوئـن( بـا بیـان اینکه در مجمـوع ۲۵۰ هـزار خانوار زن سرپرسـت 
شـامل ۴ گروه زنان دارای همسـر متوفی، زنان مطلقـه، زنان دارای 
همسـر از کارافتاده و دختران و زنان خود سرپرسـت تحت پوشش 
بهزیسـتی هسـتند، گفت: از این تعداد بیـش از۷۰ هـزار زن دارای 
همسـر متوفی هسـتند. سـازمان بهزیسـتی در یک بخش حمایت 
مسـتمر از خانوارهـای نیازمنـد تحـت پوشـش انجـام می دهد که 
بـا توجـه بـه بعـد خانـوار از ۱۰۸ هـزار تومـان تـا ۵۱۶ هزارتومان به 
تمـام ایـن ۲۵۰ هـزار خانـوار پرداخـت می شـود. وی بـا اشـاره به 
اجـرای برنامه هـای توانمندسـازی بـرای این زنـان افـزود: یکی از 
ایـن طرح هـا تشـکیل گروه هـای همیـار زنـان سرپرسـت خانـوار 
اسـت کـه با هدف توسـعه اجتماعـی، ارتقای خودبـاوری و کاهش 
آسـیب های اجتماعـی این جامعه هدف فعالیت می کنـد. در واقع 
سـازمان بهزیستی کشور با هدف توانمندسـازی زنان و خارج کردن 
آنهـا از چرخـه نیازمنـدی اقـدام به تاسـیس گروه های همیـار کرده 
اسـت و تـا االن حـدود ۱۴۰۰ گـروه با عضویت ۷۰۰۰ زن سرپرسـت 

خانوار تشـکیل شـده است.

گزارش

سیاستاقتصاد

بدون پیش شرطی با ریاض مذاکره می کنیمورود ۵۰ هزار میلیارد تومان به بورس
ــورس و  ــازمان بـ ــس سـ رییـ
اوراق بهـــادار گفـــت: حجـــم 
ــورس  ــه بـ ــی بـ ورود نقدینگـ
ـــزار  ـــدود ۳۰  ه ـــال ۹۸ ح در س
میلیـــارد تومـــان بـــود، ایـــن در حالـــی اســـت کـــه در 
ـــه  ـــول ب ســـه مـــاه ابتدایـــی ســـال جـــاری میـــزان ورود پ

۵۰ هـــزار میلیـــارد تومـــان رســـید.
نشســـت  در  )دوشـــنبه(  روز  قالیبـــاف«  »حســـن 
خبـــری در جمـــع خبرنـــگاران اظهارداشـــت: ســـازمان 
بـــورس متولـــی شـــفافیت در بـــورس اســـت و بایـــد 
ـــد کـــه  ـــازار را افزایـــش دهن ـــه ذی نفعـــان ب پاســـخگویی ب
ـــفافیت  ـــش ش ـــاهد افزای ـــوان ش ـــدام می ت ـــن اق ـــا ای ب

در معامـــات بـــورس بـــود.
ـــرد:  ـــه ک ـــادار اضاف ـــورس و اوراق به ـــازمان ب ـــس س ریی
ـــازار ســـرمایه مرهـــون حـــوزه  ـــر ب بخشـــی از توســـعه اخی
رســـانه اســـت کـــه در کنـــار نهادهـــای فعـــال بـــورس 
ـــعه  ـــمت توس ـــه س ـــورس ب ـــا ب ـــرده ت ـــک ک ـــوده و کم ب

ـــش رود. ـــتر پی بیش
وی گفـــت: افزایـــش ظرفیـــت تامیـــن مالـــی جـــزو 
ــار  ــه در کنـ ــت کـ ــورس اسـ ــازمان بـ ــای سـ برنامه هـ
ــدن  ــم شـ ــوان فراهـ ــت عنـ ــری تحـ ــه دیگـ آن برنامـ
امـــکان انتشـــار اوراق بـــدون  ضامـــن در بـــازار بـــرای 
شـــرکت هایی کـــه دارای  رتبه بنـــدی ســـطح بـــاال 

هســـتند در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.

مشـــاور مقـــام معظـــم رهبـــری 
در امـــور نظامـــی بـــا اشـــاره 
ـــکار  ـــپ جنایت ـــه ترام ـــه اینک ب
اســـت نـــه رئیـــس جمـــور، 
تاکیـــد کـــرد: بـــه هیـــچ وجـــه بـــا ترامـــپ مذاکـــره 
ـــاده  ـــرطی آم ـــش ش ـــچ پی ـــدون هی ـــا ب ـــم، ام ـــی کنی نم
ــنا،  ــزارش ایسـ ــتیم.به گـ ــاض هسـ ــا ریـ ــره بـ مذاکـ
ســـردار حســـین دهقـــان، مشـــاور مقـــام معظـــم 
ــبکه  ــا شـ ــو بـ ــی در گفت وگـ ــور نظامـ ــری در امـ رهبـ
ـــپ  ـــد ترام ـــا دونال ـــه ب ـــچ وج ـــه هی ـــت: ب ـــره گف الجزی
مذاکـــره نخواهیـــم کـــرد، زیـــرا مـــا او را »جنایتـــکار« 
مـــی دانیـــم نـــه رئیـــس جمهـــور. مـــا در رابطـــه بـــا 

ـــم  ـــره نخواهی ـــز مذاک ـــود نی ـــکی خ ـــای موش ـــامانه ه س
کـــرد و بـــه سیاســـت منطقـــه ای خـــود ادامـــه مـــی 
دهیـــم.وی تاکیـــد کـــرد: هرگونـــه تحـــرکات نظامـــی 
آمریـــکا علیـــه مـــا در آب هـــای خلیـــج فـــارس بـــا 

پاســـخ گســـترده مواجـــه خواهـــد شـــد.
ـــن  ـــا ای ـــود ب ـــوی خ ـــت وگ ـــه گف ـــان در ادام ـــردار دهق س
شـــبکه قطـــری خاطرنشـــان کـــرد: ســـخن گفتـــن در 
ـــر  ـــه حفت ـــای خلیف ـــران از نیروه ـــت ای ـــا حمای ـــه ب رابط
ـــی  ـــاق مل ـــت وف ـــا از دول ـــت. م ـــک اس ـــی مضح در لیب
ــمیت  ــه رسـ ــی بـ ــن المالـ ــطح بیـ ــه در سـ ــی کـ لیبـ
ـــان  ـــم و خواه ـــی کنی ـــت م شـــناخته شـــده اســـت حمای

ـــتیم. ـــی هس ـــی در لیب ـــل سیاس ـــاد راه ح ایج

رنا
 ای

س:
عک

جامعهسیاست

پروتکل های بهداشتی توسط اصناف رعایت نمی شوندمنصوری یک مرتضوی کوچک بود
نعمـت احمـدی حقوقـدان بـا بیـان اینکـه »غامرضا 
منصـوری در کلیدی تریـن پسـت ها کار می کـرد« از 
او بـه عنـوان یـک مرتضـوی کوچـک یـاد کـرد. نـام 
غامرضـا منصـوری نخسـتین بـار در کیفرخواسـت 
پرونـده جنجـال برانگیـز اکبـر طبـری بـر سـر زبان هـا افتـاد. قاضـی غامرضا 
منصـوری طبـق کیفرخواسـتی کـه رسـول قهرمانـی نماینـده دادسـتان، قرائت 
کـرد، متهـم ردیـف ۹ پرونـده طبـری بـود کـه بـه دریافـت رشـوه ای بالـغ بـر 
۵۰۰ هـزار یـورو  از متهـم ردیـف دو ایـن پرونـده یعنـی حسـن نجفـی متهـم 
شـده بـود، امـا آن چـه توجـه افـکار عمومی را بیـش از سـایر متهمیـن به وی 
جلـب میکـرد، متـواری بـودن او بـود و همـه می خواسـتند بداننـد »قاضـی 
فراری« کیسـت.هرچه که از جلسـه اول دادگاه طبری می گذشـت، اطاعات از 
غامرضـا منصـوری نیز بیشـتر شـد.   بسـیاری از روزنامه نگاران گفتند در سـال 
۹۱ بـا حکـم قاضـی منصـوری بازداشـت شـده بودنـد؛ زمانـی کـه او بازپـرس 
شـعبه ۹ دادسـرای فرهنـگ و رسـانه و سرپرسـت ایـن دادسـرا بـوده اسـت.
غامرضـا منصـوری، یـک روز بعد از نخسـتین جلسـه دادگاه طبـری در پیامی 

ویدیویـی متـواری بـودن خـود را انـکار کـرد و گفـت: »صـد درصـد با بازشـدن 
مرزهـا بـه کشـور باز می گـردم و به جمهـوری اسـامی، رهبری عزیـز و عدالت 
دسـتگاه قضایـی ایمـان کامـل و اعتقـاد راسـخ دارم و مـن هرگـز و هرگـز و 
هرگـز بـه جمهوری اسـامی و کشـورم پشـت نمی کنـم و جمهوری اسـامی را 
حـرم می دانـم و فـردا به سـفارت جمهوری اسـامی ایـران مراجعـه می کنم تا 
مقدماتـم بـرای بازگشـت به کشـور فراهم شـود«.اما سـخنگوی دسـتگاه قضا 
چنـد روز پـس از انتشـار ایـن ویدیـو خبـر از بازداشـت منصـوری در رومانـی 
توسـط پلیـس اینترپـل داد و گفـت: طبـق بررسـی های مـا اعـام منصـوری 
بـرای بازگشـت بـه ایـران یـک اعـام جـدی نبـوده و بیشـتر برنامـه تبلیغاتی 
بـوده اسـت. نعمـت احمـدی در گفت وگـو بـا ایسـنا در ارتبـاط بـا مسـئولیت 
کشـور رومانـی دربـاره  مـرگ قاضـی منصـوری گفـت: وقتـی کـه درخواسـت 
اسـترداد غامرضـا منصـوری از طریـق پلیـس بین الملـل بـه رومانـی ارائـه 
می شـود وی احضـار و کارهـای مقدماتـی اش انجـام می شـود امـا مـن فکـر 
نمی کنـم مسـئولیت کیفـری متوجـه دسـتگاه قضایی کشـور رومانی باشـد، به 

لحـاظ این کـه ایشـان را بـه عنـوان متهـم تحـت تعقیـب قـرار ندادند.

اســتاندار تهــران گفــت: میــزان شــیوع و انتقــال 
بیمــاری کرونــا اگــر از یــک حــدی عبــور کنــد، 
مجبــور خواهیــم شــد، برخــی از محدودیت هــا را 
ــنی بندپی«  ــیروان محس ــال کنیم.»انوش ــاره اعم دوب
ــگار ایلنــا در پاســخ بــه ســوالی مبنــی  ــا خبرن اســتاندار تهــران در گفت و گــو ب
ــاف رعایــت می شــوند؟ گفــت:  ــا پروتکل هــای بهداشــتی در اصن ــر اینکــه آی ب
ــا  ــا ب ــد و م ــت کردن ــایی ها درخواس ــه بازگش ــبت ب ــان نس ــا خودش اتحادیه ه
ــم  ــی را گرفتی ــد اخاق ــن تعه ــا ای ــم و از آنه ــت کردی ــا موافق ــت آنه درخواس
ــند. ــته باش ــارت داش ــتی نظ ــای بهداش ــت پروتکل  ه ــر رعای ــان ب ــه خودش ک
او ادامــه داد: اوایــل بازگشــایی اصنــاف رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی 
ــن مســاله راضــی  ــت نمی شــود و از ای ــا رعای ــا االن پروتکل ه ــود،  ام خــوب ب
ــرل و  ــت آن کنت ــت و رعای ــاله بهداش ــه مس ــنده ها ب ــل فروش ــتیم. اوای نیس
مدیریــت داشــتند و بــر ورود مشــتری ها بــه مغازه هــا نظــارت بیشــتری بــود 
ــت  ــوارد رعای ــن م ــون ای ــا اکن ــذاری انجــام می شــد،  ام ــت فاصله گ ــا رعای و ب
نمی شــود و عواقــب آن شــامل حــال خــود اصنــاف و مراجعه کننــدگان خواهــد 

شــد و ضررهایــی بعــد متوجــه آنهــا خواهــد شد.اســتاندار تهــران ادامــه داد: 
ــم  ــا خواهــش می  کنی ــم وارد موضــع عکس العمــل شــویم و از آنه نمی خواهی
کمــک کننــد تــا از ایــن شــرایط گــذر کنیم.بندپــی در خصــوص اینکــه خواهــش 
ــیت  ــش حساس ــث کاه ــا باع ــرای پروتکل ه ــودن در اج ــدی نب ــردن و ج ک
مــردم در رعایــت پروتکل هــا می شــود، اظهــار داشــت: مــا معتقدیــم در 
اپیدمی هــا نبایــد خواهــش کــرد، امــا در مجمــوع همــکاری اصنــاف و مــردم 
موثــر بــوده اســت و خــود آنهــا پیش قــدم شــدند و مــا نیــز ایــن نظــر را داریــم 
کــه کارهــای مــردم را بایــد بــه خــود مــردم واگــذار کنیــم و از آنهــا در مشــکات 
کمــک بگیریــم  و بــه آنهــا تکلیــف کردیــم کــه ایــن مســاله را جدی تــر بگیرنــد. 
ــی  ــدام مشــاغل طــی مدت ــه ک ــن ســوال ک ــه ای ــران در پاســخ ب اســتاندار ته
کــه از شــیوع کرونــا می گــذرد، بیشــترین آســیب را دیده انــد، اظهــار داشــت: 
ــای  ــا، توره ــتوران ها، تاالره ــد، رس ــیب دیده ان ــی آس ــاغل خدمات ــه مش هم
گردشــگری نیــز آســیب دیده انــد و هــم بــه لحــاظ برخــورداری از تســهیات و 
حتــی مالیاتــی کــه بــه آنهــا وصــل شــده بــود،  براســاس بخشــنامه ۲۰ خــرداد 

مــاه مقــرر شــد، یــک بخشــودگی بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه شــود.

طرح بانکداری پیوندی به حمایت زنان سرپرست خانوار می آید

نهمین جلسـه شـورای عالی توسـعه صادرات غیرنفتی کشـور 
پیـش از ظهـر روز )دوشـنبه( بـه ریاسـت معـاون اول رییـس 
جمهـور برگزار شـد. اسـحاق جهانگیری در این جلسـه با تأکید 
بـر اینکـه در سـال جـاری موضوعی مهمتر از توسـعه صـادرات 
غیرنفتـی بـرای اقتصـاد کشـور وجـود نـدارد، گفـت: توسـعه 
صادرات غیرنفتی امسـال برای کشـور از هر امـر دیگری واجب 
تـر اسـت و همـه دسـتگاه هـای مرتبـط بـا امـر صـادرات باید 
بـرای تحقـق هدفگـذاری ۴۱ میلیـارد دالر صـادرات غیرنفتـی 
بـرای سـال ۹۹ بسـیج شـوند.وی افـزود: اگر به دنبـال جهش 
تولیـد، حفاظـت از اشـتغال موجـود و تأمیـن ارز مـورد نیـاز 
بـرای واردات مـواد اولیـه تولید هسـتیم، باید توسـعه صادرات 
غیرنفتـی را در اولویـت نخسـت برنامـه هـای خود قـرار دهیم.

وزارت  پزشـکی  ملزومـات  و  تجهیـزات  امـور  کل  مدیـر 
بهداشـت بـا بیـان اینکـه سـال گذشـته در حـوزه تجهیزات 
پزشـکی ۲۵ میلیـون دالر صـادرات انجـام شـده از توسـعه 
صـادرات در سـال جـاری خبـر داد و گفت: در صدد توسـعه 
صادرات هستیم.سـید حسـین صفوی روز )دوشـنبه- دوم 
تیرمـاه( در حاشـیه بازدیـد از پـارک علم و فناوری سـامت 
دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهـان در جمع خبرنـگاران، اظهار 
کـرد: بازدیـد امـروز از شـرکت هـای دانـش بنیان دانشـگاه 
علوم پزشـکی اصفهان در جهت کمک و تسـهیل به توسـعه 
محصـول و صـدور مجوزهـا اسـت و در نظـر داریـم بـا یـک 
بازنگـری و شـناخت چالش های این شـرکت هـا، فعالیت 
هـا را بـه نحـو احسـن پیـش ببریـم. وی افـزود: در بازدید 
امـروز محصوالتـی کـه بـه تازگـی در سـبد کاال قـرار گرفته و 
منتظـر اخذ مجوز هسـتند را بررسـی و پیگیر آنها هسـتیم.

مدیـرکل سیاسـی وزارت کشـور گفـت: مـا بـا مجلـس 
بـرای معرفـی دو نماینـده جهـت عضویت در کمیسـیون 
مـاده ۱۰ احـزاب مکاتبـه داشـته ایم ولی تاکنـون جوابی 

دریافـت نکـرده  و منتظـر مجلس هسـتیم.
بـه  اشـاره  بـا  ایسـنا  بـا  در گفت وگـو  حمیـد مانـوری 
احـزاب   ۱۰ مـاده  کمیسـیون  جلسـات  نشـدن  برگـزار 
بـه دلیـل کامـل نبـودن اعضـای ایـن کمیسـیون، اظهـار 
کـرد: کمیسـیون مـاده ۱۰ احـزاب ۷ عضـو دارد کـه پنج 
عضـو دارای حـق رای هسـتند. رئیـس کمیسـیون یعنی 
معـاون سیاسـی وزیـر کشـور، نماینـده دادسـتان کل، 
نماینـده مجلـس  نماینـده رئیـس قـوه قضاییـه و دو 
از  نماینـده  دو  و  داشـته  رای  حـق  اسـامی  شـورای 

احـزاب ملـی و اسـتانی هـم حـق رای ندارنـد.

از توان مدیریتی باال در 
کشور برخورداریم

در صدد توسعه 
صادرات هستیم

علت برگزار نشدن 
جلسات کمیسیون 

ماده ۱۰ احزاب
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پسماندپسماند

پسماند کرونایی و سالمت مردم؛ مرزی باریک تر از موشهرستان قدس تبدیل به مرکز تخلیه نخاله های ساختمانی تهران شده

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت 
شهرســتان قــدس وضعیــت نابســامان 
زیســت  معضــات  از  یکــی  را  معــادن 
محیطــی ایــن شهرســتان دانســت و گفــت: 
خودروهــای ســنگین نخاله هــای ســاختمانی غــرب و شــمال غــرب شــهر 
تهــران را در جــاده و گودهــای معــادن شهرســتان قــدس تخلیــه می کننــد 
ســپس مصالــح را از معــادن بــار می زننــد و در مراکــز دیگــر توزیــع 
می کنند.رضــا شایســته در گفــت و گــو بــا ایســنا ادامــه داد: شهرســتان های 
غربــی اســتان تهــران در گذشــته منبــع بســیار خوبــی بــرای پاالیــش هــوا 
ــه  ــل ب ــون شهرســتان قــدس تبدی ــا اکن ــد ام ــی بودن و دارای باغــات فراوان
ــه  ــت ک ــده اس ــران ش ــاختمانی ته ــای س ــه نخاله ه ــرای تخلی ــزی ب مرک
معضــات زیــادی را به همــراه دارد.وی دربــاره اقداماتــی کــه در جهــت حــل 
ــت،  ــده اس ــام ش ــادن انج ــاختمانی در مع ــای س ــه نخاله ه ــل تخلی معض
گفــت: پیــش از عیــد ســال جــاری بیــش از ۵۰ هــزار متــر مکعــب نخالــه 
ــا همــت انجمــن  ــود را ب ســاختمانی کــه در جــاده معــادن تخلیــه شــده ب

شــن و ماســه ، واحدهــای معدنــی و پیمانــکاران جمــع آوری کردیــم و جــاده 
معــادن پــس از مدت هــا آســفالت شد.شایســته بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی 
ــاختمانی  ــای س ــود را از نخاله ه ــم خ ــدس حری ــتان ق ــادن شهرس از مع
رهــا شــده تشــکیل داده انــد، گفــت: مــا در حــال انجــام مذاکــره و مکاتبــه 
بــرای از0 میــان برداشــتن نخاله هایــی هســتیم کــه بــه عنــوان حریــم مــورد 
اســتفاده قــرار گرفته انــد تــا حریــم ایــن معــادن دیوارکشــی و پشــت ایــن 
دیوارهــا کمربنــد فضــای ســبز ایجــاد شــود. ایــن کار می توانــد بــه کاهــش 
آلودگــی کمــک کند.رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان قدس 
ضمــن بیــان اینکــه معــادن شــن و ماســه جــزو معــدود واحدهایــی هســتند 
کــه هــم منابــع ثابــت و هــم متحــرک آالینــده به حســاب می آینــد، گفــت: 
منابــع ثابــت ایــن واحدهــا تاسیســات آن هــا اســت و منابــع متحرک ناشــی 
ــر  ــه عاوه ب ــد ک ــردد می کنن ــق ت ــن مناط ــه در ای ــت ک ــی اس از خودروهای
انتشــار آالینده هــا و ایجــاد آلودگــی هــوا بــه  دلیــل نداشــتن پوشــش باعــث 

ــوند. ــاک می ش ــرد و خ ــز گ ــار ذرات ری انتش

بـا افزایـش بیمـاری کرونـا و پسـماندهای 
ناشـی از آن دفـن غیراصولی پسـماندها به 
دغدغـه ای دوچندان برای محیط زیسـت و 
همچنیـن عاملـی مهم برای تهدید سـامت 

شـهروندان تبدیـل و موجـب نگرانی مردم شـده اسـت.
بـا شـیوع ویـروس کرونـا در اوایل اسـفند مـاه تمامـی بیمارسـتان ها پذیرای 
بیمـاران کرونایـی نبودنـد و تعـداد محـدودی از آن هـا بـه عنـوان بیمارسـتان 
معیـن انتخـاب شـدند تا بـه بیماران کرونایـی خدمـات ارایه کنند، امـا آمارها 
نشـان مـی دهـد کـه از همـان روزهـای ابتدایـی شـیوع ایـن بیمـاری، میزان 
پسـماندهای تولیـدی بیمارسـتان ها افزایش یافته و اکنون بـا افزایش تعداد 
بیمارسـتان های مخصـوص مبتایـان بـه ویـروس کرونـا، مراجعه کننـدگان و 
افـرادی کـه در بیمارسـتان ها بسـتری مـی شـوند، میـزان پسـماند تولیـدی 

بیمارسـتان ها بیـش از پیـش افزایـش پیـدا کرده اسـت.
همچنیـن بـا قرنطینـه و افزایـش حساسـیت مـردم و اسـتفاده از ماسـک و 
دسـتکش نیز میزان این نوع پسـماندها در خانه ها افزایش یافته اسـت؛ در 

این بین مسـئله ای که مطرح  می شـود این اسـت که تکلیف پسـماندهای 
خانگـی بیمـاران کرونایـی کـه از بیمارسـتان هـا ترخیـص شـده انـد و یـا آن 
هایـی کـه در خانـه قرنطینـه شـده انـد چیست؟سـعدهللا جدیـدی، یکـی از 
شـهروندان سـنندجی مـی گویـد: بـا وجـود هشـدارها و توصیـه هـای زیـاد 
کارشناسـان برای اسـتفاده از ماسـک و دسـتکش و سـپس دفع بهداشـتی 
آن، متاسـفانه هنـوز در هـر گوشـه شـهر زباله هـای کرونایی مانند دسـتکش 
و ماسـک دیـده مـی شـود کـه رهـا شـده انـد و خطـر جمـع آوری آن متوجه 
همـه و بـه ویـژه پاکبانان اسـت.فریبا رضایی، مدیرکل محیط زیسـت اسـتان 
کردسـتان در گفـت و گـو بـا ایسـنا در رابطه بـا چالش کرونا و محیط زیسـت 
مـی گویـد: بـه طور یقیـن افزایش اسـتفاده از دسـتکش و ماسـک در دوران 
کرونا موجب افزایش پسـماندهای پاسـتیکی شـده اسـت و محیط زیسـت 

در ایـن راسـتا بایـد پایشـی بـرای بعـد از این بحران داشـته باشـد.
وی مـی افزایـد: در حـال حاضـر پسـماندهای عفونـی دوران کرونـا بـه محـل 

بازیافـت زبالـه هـای شـهری بـرای بـی خطرسـازی منتقـل می شـود،

 پیام
 زیست

جمعیت قرقاول های املش افزایش یافت
رئیس اداره حفاظت محیط زیست املش گفت: مشاکرت مردمی و پایش مستمر ماموران محیط زیست موجب شده است که 

شاهد افزایش جمعیت قرقاول های این شهرستان باشیم.

مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان کهگیلویـه و 
بویراحمـد از تامیـن تجهیـزات اطفـاء حریـق و بالگـرد برای 
کمـک بـه مهـار آتش سـوزی در جنگل های اسـتان خبر داد.
»غامحسـین حکمتیـان اصـل« در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
یـگان سـازمان  و کنتـرل  فرماندهـی  افـزود: مرکـز  ایسـنا 
جنگل هـا، مراتـع و آبخیزداری کشـور را به نـام »البرز زارعی« 

کرد. نامگـذاری 
وی اظهارکـرد: تعـدادی تجهیـزات اطفـاء حریـق بـه اسـتان 
کهگیلویـه و بویراحمـد اختصاص داده شـد و برای بالگرد نیز 

قـرار داد منعقـد و در اسـتان مسـتقر می شـود.
مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان کهگیلویـه و 
بویراحمـد خاطرنشـان کـرد: بالگـرد بخـش خصوصی اسـت 
کـه بـرای انتقـال نیروهـا جهت کمک بـه مهار آتش سـوزی 
در جنگل هـا و مراتـع اسـتان پـس از آمـاده شـدن آشـیانه 

مسـتقر خواهد شـد.
حکمتیـان اصـل تصریـح کـرد: ایـن بالگـرد در هـر سـورتی 
پـرواز مـی توانـد ۵ نفـر نیـرو را بـا تجهیـزات اطفـاء حریـق 
جابجـا و انتقـال دهـد کـه مـی تواند کمک شـایانی بـه مهار 

آتـش سـوزی هـای جنگلهـا کند.
وی بـا بیـان اینکـه دنبـال هسـتیم کـه تجهیـزات و امکانات 
اطفـاء حریـق اسـتان را افزایـش دهیـم، ادامه داد: در سـال 
جـاری ۷6 دسـتگاه دمنـده برای اسـتان خریداری شـده که 
تاکنون ۵۰ دسـتگاه وارد اسـتان شـده و مابقـی نیز طی این 

هفتـه به اسـتان ارسـال می شـوند.
مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان کهگیلویـه و 
بویراحمـد بیـان کـرد: همچنیـن سـازمان جنگل هـای کشـور 
عـاوه بـر ایـن مـوارد ۲۰ دسـتگاه دمنده بـرای اطفـاء حریق 

بـرای اسـتان ارسـال خواهـد کرد.
گفتنـی اسـت کـه »البـرز زارعـی« کوهنـورد طبیعت دوسـت 
اسـتان کهگیلویـه و  بویراحمـدی کـه در آتـش سـوزی های 
اخیـر جنگل هـا و مراتـع گچسـاران جـان خـود را از دسـت 

داده  اسـت.

سوژه تامین تجهیزات 
اطفاء حریق و 

بالگرد 

شناسایی ۴۴ محدوده پرخطر فرونشست در کشور

استان های »تهران« و »اصفهان« از جمله حادترین محدوده های کشور از نظر نرخ فرونشست است

ــور  ــه برداری کش ــازمان نقش ــس س ریی
پرخطــر  محــدوده   ۴۴ شناســایی  از 
بــه لحــاظ میــزان نــرخ فرونشســت 
و  داد  خبــر  ســازمان  ایــن  توســط 
ــان  ــران و اصفه ــتان های ته ــت: اس گف
از جملــه حادتریــن مناطــق از نظــر نــرخ 
ــبت  ــن رو نس ــت؛ از ای ــت اس فرونشس
ــور  ــت کش ــس  فرونشس ــه اطل ــه تهی ب

ــم. ــدام کردی اق
دکتــر مســعود شــفیعی در گفت وگــو 
بــا ایســنا، زلزلــه، آتشفشــان، ســیل 
جملــه  از  را  زمیــن  فرونشســت  و 

ــرد و  ــام ب ــران ن ــی ای ــرات طبیع مخاط
ــات  ــر، مطالع ــال اخی ــت: در دو س گف
مــا  بــه  فرونشســت  نــرخ  تعییــن 
ســپرده شــده و ســازمان نقشــه برداری 
و  اندازه گیری هــا  پایــه  بــر  کشــور 
ــر  ــال اخی ــی ۱۵ س ــود ط ــای خ داده ه
را  کشــور  در  پرخطــر  محــدوده   ۴۴
شناســایی کــرده اســت.وی فرونشســت 
را ایجــاد تغییــرات ارتفاعــی بــر روی 
زمیــن دانســت و یــادآور شــد: پــس از 
ــت،  ــای فرونشس ــایی محدوده ه شناس
زمین شناســان بــر اســاس ایــن داده هــا، 
میــزان خطــر و اینکــه آیــا احتمــال 
ایجــاد فروچالــه وجــود دارد یــا خیــر را 

مــورد تحلیــل قــرار می دهنــد.

شــفیعی، شناســایی نقــاط متاثــر از 
پدیــده فرونشســت را از چهــار روش 
از  »اســتفاده  دقیــق«،  »ترازیابــی 
ژئودینامیــک«،  دائــم  ایســتگاه های 
و  »ثقل ســنجی«)گراویمتری( 
راداری  داده هــای  »تداخل ســنجی 
ماهــواره ای« عنــوان کــرد و یــادآور شــد: 
ژئودینامیــک  شــبکه  ایســتگاه های 
ــا ۳۰  ــر ۱۰ ت ــه برداری، ه ــازمان نقش س
ثانیــه یــک بــار تغییــرات پوســته زمیــن 
را گــزارش و ثبــت می کنــد و در صــورت 
در اختیــار داشــتن امکانــات بیشــتر 
بایــد زمــان ارســال داده هــا یــک یــا دو 

ــد. ــه باش ثانی
ــبکه را از  ــن ش ــم ای ــش تراک وی افزای

ــن حــوزه دانســت و گفــت:  ــات ای الزام
فرونشســت،  پهنــه   ۴۴ شناســایی 
عمدتــًا محصــول تکــرار کار ترازیابــی مــا 

ــت. ــوده اس ــر ب ــال اخی ــی ۱۵ س ط
ــد در  ــه جدی ــرای برنام ــفیعی از اج ش
ــه ترازیابــی ســطح زمیــن در ایــن  زمین
ــرد: از دو  ــار ک ــر داد و اظه ــازمان خب س
ســال گذشــته بــه کمــک تداخل ســنجی 
داده هــای راداری در ایــن زمینــه شــروع 
ــان  ــا نش ــن داده ه ــج ای ــم و نتای کردی
داد کــه نــرخ فرونشســت در جنــوب 
غربــی تهــران طــی ۱۵ ســال اخیــر، 
ســالیانه حــدود ۳۰ ســانتی متر اســت.
ــازمان نقشــه برداری کشــور،  ــس س ریی
اطلس هــای  تهیــه  اینکــه  بیــان  بــا 
زمانــی  بازه هــای  در  فرونشســت 
داریــم،  کار  دســتور  در  را  مشــخص 
ایــن  تهیــه  کــرد:  نشــان  خاطــر 
اطلس هــا بــرای تهــران، ســاالنه بــوده و 
ــرای اســتانی ماننــد خراســان رضــوی  ب
ــت،  ــر اس ــتان های پرخط ــزو اس ــه ج ک
دو اطلــس فرونشســت در بازه هــای دو 

ــم. ــه کردی ــاله تهی ــج س ــاله و پن س
شــفیعی، تهیــه اطلــس فرونشســت 
ــن  ــات ای ــر اقدام ــم را از دیگ اســتان ق
ــد:  ــادآور ش ــرد و ی ــوان ک ــازمان عن س
ــان« از  ــران« و »اصفه ــتان های »ته اس
ــای کشــور  ــن محدوده ه ــه حادتری جمل
ــه  ــت، ب ــت اس ــرخ فرونشس ــر ن از نظ
گونــه ای کــه در برخــی مــوارد متاســفانه 
ــی،  ــاخت های حیات ــده، زیرس ــن پدی ای
تحــت  را  فرودگاه هــا  و  جاده هــا 
ــر آن  ــاوه ب ــت. ع ــرار داده اس ــر ق تاثی
دشــت های  در  کــه  فروچاله هایــی 
ــد  اســتان همــدان ایجــاد شــد، می توان

متاثــر از پدیــده فرونشســت  باشــد. 
بــه  منجــر  فرونشســتی  هــر  البتــه 
فروچالــه نمی شــود و حتــی ممکــن 
اســت هیــچ  گاه تغییــر ارتفاعــی در 
ولــی  ندهــد،  رخ  وســیع  محــدوده 
ــاری  ــتگی، حف ــر آب شس ــان در اث ناگه
ــد.  ــد آی ــه پدی ــل دیگــر فروچال ــا دالی ی
ــای  ــانات آب دری وی در خصــوص نوس
خــزر و خلیــج فــارس، بــا بیــان اینکــه 
دریــای  آب  ســطح  دربــاره کاهــش 
ــل توجهــی وجــود دارد،  ــه قاب خــزر نکت
ســطح  بررســی  منظــور  بــه  گفــت: 
نوســانات آب در دریــای خــزر و خلیــج 
ــنج  ــزر و مدس ــتگاه های ج ــارس ایس ف
تغییــرات  اســت کــه  شــده  نصــب 
را در  ارتفاعــی آب)تــراز ســطح آب( 
طــول شــبانه روز اندازه گیــری و ثبــت 

ــزاری را  ــر آن نرم اف ــاوه ب ــد. ع می کنن
ــم. ــعه دادی ــه توس ــن زمین در ای

میــزان  اینکــه  بیــان  بــا  شــفیعی 
مقــدار  دریــای خــزر  آب  عقب رفــت 
ــد: آب  ــادآور ش ــت، ی ــه اس ــل توج قاب
ــای خــزر ســالیانه به طــور متوســط  دری
۱۰ ســانتی متر پاییــن مــی رود. رییــس 
ســازمان نقشــه برداری »پایــش مــداوم 
تغییــرات پوســته زمیــن« و »تغییــرات 
ســرزمینی« را از وظایــف ایــن ســازمان 
ــن راســتا  ــادآور شــد: در ای دانســت و ی
ــاز  ــورد نی ــه های م ــه نقش ــا تهی ــا ب م
ــاخت  ــهرها و س ــترش ش ــم گس قادری
زیرســاخت ها،  مختلــف،  ســازهای  و 
محدوده هــای جنگلــی، مراتــع و ســطح 
آبگیرهــای داخلــی را بــه  صــورت دوره ای 

ــم. ــش کنی پای

رییـس اداره حفاظت محیط زیسـت آران 
و بیـدگل گفـت: بیـش از ۱۰۰ گونـه پرنده 
در پناهـگاه حیـات وحـش یخـاب ایـن 

شهرسـتان مسـتندنگاری و ثبت شـد.
گفـت  در  دوشـنبه  روز  دولتخـواه  الهیـار 
پناهـگاه حیـات  افـزود:  ایرنـا  بـا  و گـو 
وحـش یخـاب بـا مسـاحت ۲۷۲ هـزار 
هکتـار یکـی از بی نظیرتریـن و بکرتریـن 
مناطـق زیسـتگاهی ایـران اسـت کـه در 
مجـاورت پـارک ملـی کویـر واقـع شـده 

اسـت.
وی بیـان کـرد: ایـن منطقه به دلیـل دارا 

بـودن تنـوع اقلیـم و تنـوع زیسـتگاهی، 
تنـوع  از  و کوهسـتانی  زیسـتگاه شـنزار 
بخصـوص  جانـوری  غنـی  زیسـتی 
پرنـدگان برخوردار اسـت به طـوری که در 
چنـد سـال اخیر  با بهره گیـری از ظرفیت 
حامیـان  انجمـن  اعضـای  محیط بانـان، 
محیـط زیسـت ابوزیدآبـاد و کارشناسـان 
رشـته محیـط زیسـت دانشـگاه صنعتـی 
اصفهـان جهـت بررسـی فـون پرنـدگان 
منطقـه موفـق بـه مسـتندنگاری و ثبـت 

ایـن تعـداد گونـه پرنـده شـده اسـت.
وی اظهارداشـت: این موضـوع بیانگر این 

اسـت که احتیـاج به مطالعات بیشـتر بر 
روی فـون پرنـدگان ایـن منطقـه اسـت 
و در بیـن کل گونه هـای مشـاهده شـده 
همچـون  ارزشـمندی  منطقـه گونه هـای 
عقاب طایـی،  دال،  کرکس مصـری، 

دم  دریایـی  عقـاب  صحرایـی،  عقـاب 
سـفید، پیغو کوچـک و عقـاب مارخور در 
ایـن منطقه زیسـت می کنند کـه از لحاظ 
حفاظتـی در سـطح بیـن الملـل اهمیـت 

ویـژه ای دارنـد.

بیش از صد گونه پرنده در
آران و بیدگل مستندنگاری شد

برخی بیمارستان های تهران 
دستگاه زباله سوز ندارد

برخــی  گفــت:  تهــران  اســتاندار  عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
ــدارد در حالیکــه براســاس  ــه ســوز ن بیمارســتان های پایتخــت دســتگاه زبال
ــه ســوز هســتند. ــه تجهیــز دســتگاه زبال مقــررات محیــط زیســت مکلــف ب
محمد تقی زاده روز دوشــنبه در حاشــیه نشســت ســاماندهی پســماند اســتان 
تهــران در جمــع خبرنــگاران افــزود: بــر اســاس مقــررات محیــط زیســتی، همه 
بیمارســتان هــا مکلــف بــه مجهــز شــدن بــه دســتگاه زبالــه ســوز بــرای بــی 

خطــر ســازی زبالــه هــای عفونــی تولیــد شــده هســتند.
وی یادآورشــد: اکنــون همــه بیمارســتان هــای بــه ویــژه مراکــز درمانــی کــه در 
جریــان کرونــا درگیــر هســتند، بــه توجــه شــیوع بیمــاری کرونــا در روزهــای 

جــاری، بایــد مجهــز بــه زبالــه ســوز باشــند.
تقــی زاده اظهارداشــت: عمــده بیمارســتان هــای تهــران مجهــز بــه زبالــه ســوز 
هســتند و آنهایــی هــم کــه فاقــد ایــن تجهیــزات هســتند، شــهرداری تهــران 

اقــدام بــه جمــع آوری و بــی خطــر ســازی زبالــه هایشــان مــی کنــد.
ــا ماشــین آالت خاصــی  ــران ب ــران گفــت: شــهرداری ته معــاون اســتاندار ته
ــکات  ــه و مش ــا دغدغ ــد ت ــی کن ــا م ــع آوری و امح ــا را جم ــه ه ــن زبال ای

ــال نداشــته باشــد. ــه دنب زیســتی را ب

ته
نک

شــفیعی بــا بیــان اینکــه از میــان هــزار و ۲۰۰ شــهر کشــور 
حــدود ۸۰۰  شــهر دارای نقشــه هســتند، خاطــر نشــان کــرد: 
عــالوه بــر آن بســیاری از نقشــه های شــهرها بــه روز رســانی 
ــد  ــوولیت تولی ــه مس ــت ک ــی اس ــن در حال ــدند و ای نش
ــور  ــه برداری کش ــازمان نقش ــده س ــر عه ــه ب ــه های پای نقش
اســت و مــا بــا امضــای تفاهم نامــه ای بــا دبیرخانــه شــورای 
عالــی معمــاری و شهرســازی، قــرار شــد شــهرهایی کــه ایــن 
دبیرخانــه بــه مــا معرفــی می کننــد، مــا آنهــا را در اولویــت 

عکســبرداری هوایــی قــرار دهیــم.
وی یــادآور شــد: از آنجــا کــه تهیــه نقشــه های پایــه و 
پوششــی جــزو زیرســاخت های کشــورها اســت، از ایــن رو 
ــداری  ــه روز نگه ــانی و ب ــور به روزرس ــه منظ ــزی ب برنامه ری
ایــن نقشــه ها از جملــه برنامه هــای مهــم و راهبــردی 
ــه  ــی رود ک ــمار م ــه ش ــور ب ــرداری کش ــه  ب ــازمان نقش س
ــد  ــای جدی ــن و روش ه ــای نوی ــتفاده از فناوری ه ــا اس ب

پردازشــی اجرایــی می شــود.

حوادثتاالب

حریق در نوار ساحلی میانکاله مهار شدچرای دام در تاالب هامون ممنوع است
رییـس اداره حفاظـت محیـط 
شـمال  در  زابـل  زیسـت 
بلوچسـتان  و  سیسـتان 
تـاالب  در  دام  چـرای  گفـت: 
بین المللـی هامـون ممنـوع و برخـاف قوانیـن زیسـت 

اسـت. محیطـی 
بـا  گفت وگـو  در  دوشـنبه  روز  اول  سـراوانی  مهـدی 
خبرنـگار ایرنـا اظهـار داشـت: یـگان حفاظـت محیـط 
زیسـت شهرسـتان زابـل در حیـن گشـت زنـی در پهنـه 
گسـترده تـاالب هامون یک بگ شـتر را مشـاهده کرده 

و بـه بیـرون از محـدوده تـاالب هدایـت کردنـد.
وی افـزود: بـا توجه به ورود آب به تـاالب و برنامه های 

متعـدد زیسـت محیطـی بـرای احیای پوشـش گیاهی 
ماننـد هدایـت آب بـه کانون هـای بحرانـی گـرد و غبـار 
از طریـق انجـام پروژه هـای الیروبـی و حفـر کانـال و 
همچنیـن انجـام پـروژه نهالـکاری در پهنـه ای وسـیع، 
چـرای دام میتوانـد باعـث ادامـه بحـران گـرد و غبـار و 
نابـودی پوشـش گیاهـی توسـط عـده ای معدود شـود. 
رییـس اداره حفاظـت محیط زیسـت زابـل افزود: یگان 
حفاظـت محیط زیسـت بصـورت شـبانه روزی در قالب 
برنامه هـای متعـدد گشـت و کنتـرل در تـاالب و مناطق 
حـوزه شهرسـتان حضـور دارنـد و بـا هرگونـه ورود دام 
بـه تـاالب برابـر مقررات جـاری برخـورد قانونـی خواهد 

. شد

حفاظــت  اداره  رییــس 
بهشــهر  زیســت  محیــط 
ســوزی  آتــش  گفــت: 
پوشــش گیاهــی بخشــی 
ــاز  ــنبه آغ ــه روز  یکش ــه ک ــره میانکال ــبه جزی از ش
شــد بــا تــاش نیروهــای اطفــای حریــق نهادهــای 

مهــار شــد. مختلــف 
ــو  ــت و گ ــنبه در گف ــدی روز دوش ــا احم ــان رض زم
بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: عصــر روز گذشــته آتــش 
ــه در  ــره میانکال ــبه جزی ــاحلی ش ــوزی در نوارس س
شــرق مازنــدران رخ داد کــه پــس از اطــاع از 
ــگان  ــق و ی ــای حری ــای اطف ــوع نیروه ــن موض ای

ــش نشــانی  ــط زیســت بهشــهر و آت حفاظــت محی
بنــدر امیرآبــاد بــه همــراه تجهیــزات خــود بــه ایــن 

ــد. ــه رفتن منطق
ــش  ــا، آت ــن نیروه ــاش ای ــا ت ــه داد: ب وی ادام
ــل  ــور کام ــه ط ــنبه ب ــروز دوش ــه ام ــن منطق در ای

ــد. ــوش ش خام
وســعت  بهشــهر  زیســت  محیــط  اداره  رییــس 
ــع اعــام  ــر مرب ــزار مت ــه را یکه منطقــه آتــش گرفت
ــروز آتــش  کــرد و افــزود: عامــل انســانی، علــت ب
ــه اســت و بخــش وســیعی  ــن منطق ســوزی در ای
ــی  ــش گیاه ــی از  پوش ــش های ــک و بخ از تمش

ــد. ــش ش ــه آت ــکا طعم ــت توس ــازیل و درخ س

رنا
 ای

س:
عک
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ابالغ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در آموزش و پرورش
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان توسط رئیس جمهوری به معاونت ابتدایی اباغ شد.

۶ روانگردان پرمصرف در ایران

ــا  پژوهشــگر ارشــد موسســه کادراس ب
ــای  ــی الگوه ــت بررس ــر اهمی ــد ب تأکی
مصــرف مــواد مخــدر و محــرک بــه 
ویــژه مــواد جدیــد، الگــوی مصــرف 
مــواد در ایــران را در وضعیتــی در حــال 
گــذار از مــواد ســنتی بــه مصــرف مــواد 
ــرد  ــوان ک ــگاهی عن ــی و آزمایش صنعت
ــد، افزایــش  ــواد جدی ــور م ــت: ظه و گف
ــه  ــج )ب ــواد رای ــده م ــام ش ــت تم قیم
شــدن  مســدود  مختلــف(،  دالیــل 
ــاق،  ــت و قاچ ــج ترانزی ــیرهای رای مس

کشــف پیش ســازهای جدیــد و تغییــر 
در فرمــول شــیمیایی مــواد از جملــه 
عوامــل تغییــر در الگــوی مصــرف مــواد 

ــت.   اس
محمــد زارع در ســومین روز از هفتــه 
ــدر در گفت وگــو  ــا مــواد مخ ــارزه ب مب
ــواد مخــدر  ــه م ــا اشــاره ب ــا ایســنا، ب ب
و عملکــرد مراکــز مقابلــه ای اعتیــاد 
بــرای  سیاســت گذاری  می گویــد: 
مقابلــه بــا مــواد مخــدر نیازمنــد آگاهــی 
کشــورهای  در  مصــرف  الگوهــای  از 
مختلــف اســت؛ شــناخت روندهــای 
ــای ســازمان  ــت گروه ه ــی و فعالی جهان
یافتــه نیــز بــرای مقابلــه موفقیت آمیــز 

اســت  برخــوردار  باالیــی  اهمیــت  از 
تولیــد،  کانون هــای  می توانــد  و 
ــن  ــیرهای جایگزی ــد و مس ــواد جدی م
از  یکــی  وی  کنــد.  شناســایی  را 
کشــورهای  چالش هــای  بزرگ تریــن 
درگیــر بــا مــواد مخــدر و اعتیــاد را 
تغییراتــی کــه در الگــوی مصــرف، میــان 
پدیــدار  از مصرف کننــدگان  دســته ای 
ــد:  ــد و می افزای ــوان می کن ــود عن می ش
ــت  ــش قیم ــد، افزای ــواد جدی ــور م ظه
ــل  ــه دالی ــج )ب ــواد رای ــده م ــام ش تم
ــف(، مســدود شــدن مســیرهای  مختل
کشــف  قاچــاق،  و  ترانزیــت  رایــج 
در  تغییــر  و  جدیــد  پیش ســازهای 

از جملــه  مــواد  فرمــول شــیمیایی 
عوامــل تغییــر در الگــوی مصــرف مــواد 
اســت. در ســال های اخیــر ایــن رونــد 
ــواد  ــرف م ــمت مص ــه س ــور ب در کش
صنعتــی و کاهــش میــزان مصــرف 
مــواد ســنتی حرکــت کــرده اســت 
ــاده ای  ــوان م ــه عن ــاک ب )اگرچــه تری
ــان در ایــران رایج تریــن  ســنتی همچن

ــت(. ــدر اس ــاده مخ م
بنابــر اظهــارات ایــن پژوهشــگر، پدیده 
مــواد مخــدر، محــرک و روانگــردان 
ــت  ــی اس ــن تهدیدات ــی از مهم تری یک
کــه امــروز ســامت روانــی و فیزیکــی 
شــهروندان کشــورهای مختلــف جهــان 
ــا  ــد. ب ــرار می ده ــعاع ق ــت الش را تح
ــی و  ــبک زندگ ــم، س ــه اقلی ــه ب توج
مناطــق  در  متفــاوت  فرهنگ هــای 

مختلــف، کانون هــای کشــت، تولیــد 
ــاده  ــه م ــر منطق ــان در ه ــاق جه و قاچ
خاصــی را کــه بــازار بهتــری دارد تولیــد 
ــرای  ــد؛ ب ــازار مصــرف می کنن ــه ب و روان
تولیــد  و  خشــخاش  مثــال کشــت 
تریــاک در افغانســتان باعــث شــده بازار 
ــورهای  ــی در کش ــل توجه ــرف قاب مص
پیرامونــی آن شــکل گیــرد. همچنیــن بــا 
ــان  ــه غیرســنتی اروپایی ــه ذائق توجــه ب
ــوادی همچــون  ــًا م ــاره عمدت ــن ق در ای
کوکائیــن  و  گل  شیشــه،  هروئیــن، 
بــه  جدیــد  روانگردان هــای  انــواع  و 
مصــرف می رســد. از ســوی دیگــر در 
آمریــکای شــمالی کانابیــس و کوکائیــن 
انــواع  و  دارد  قــرار  در صــدر جــدول 
اوپیوئیدهــای تجویــزی نیــز در جایــگاه 

بعــدی قــرار می گیرنــد.

ــه  ــر منطق ــه در ه ــد اســت ک زارع معتق
ــواد  ــک از م ــدام ی ــه ک ــه اینک ــته ب بس
جذابیــت  از  و  دارد  کشــت  قابلیــت 
مصرف کننــدگان  بــرای  بیشــتری 
گروه هــای  اســت،  برخــوردار 
ــاده  ــان م ــوی هم ــه س ــت اندرکار ب دس
بــرای کشــت و تولیــد حرکــت می کننــد. 
باعــث  چندگانگــی  و  تفــاوت  ایــن 
ــاده  ــوع م ــن ن ــا چندی ــروزه ب ــده ام ش
ــه رو  ــان روب ــاوت در جه ــی متف غیرقانون
وضعیــت  ایــن  نتیجــه  در  باشــیم، 
در  الگوهــای مصــرف  شــاهدیم کــه 
کشــورها و مناطــق مختلــف جهــان 
سیاســت گذاران  و  اســت  متفــاوت 
ایــن حــوزه نیــز بــرای پیشــگیری و 
مقابلــه موثــر بــا مــواد بایــد از الگوهــای 
منطقــه  نیــز  و  جهــان  در  مصــرف 
خــود آگاه باشــند. زارع در ادامــه بــا 

مصــرف  الگــوی  اینکــه  بــر  تاکیــد 
ــا در  ــن متغیره ــواد از مهم تری ــواع م ان
زمینــه سیاســت گذاری مــواد مخــدر 
خاطرنشــان  می شــود،  محســوب 
شیوع شناســی  زمانــی کــه  می کنــد: 
ــف در  ــواد مختل ــی از م ــح و متقن منق
ــم  ــیم می توانی ــته باش ــور داش ــر کش ه
ــور  ــاد در آن کش ــا اعتی ــه ب ــرای مقابل ب
انجــام  مناســب تری  سیاســت گذاری 
دهیــم. در ایــران بــه طــور ســنتی مخــدر 
تریــاک رایج تریــن مــاده مصرفــی بــوده 
اســت. ایــن مــاده بــرای ســال های 
مــورد  اعتیــادآور  مــاده  تنهــا  ســال 
ــران محســوب می شــده،  مصــرف در ای
امــا در ۵۰ ســال گذشــته مــواد جدیــدی 
نیــز بــه بــازار مصــرف در ایــران افــزوده 
شــد کــه رفتــه رفتــه از میــزان مصــرف 

تریــاک کاســت.

ریـزی  برنامـه  ارشـد  کارشـناس  یـک 
شـهری گفـت: بـرای پرداختـن به شـهر 
دوسـتدار کـودک در مرحلـه اول نیازمنـد 
مدیریتـی  اولویت هـای  بازتعریـف 
هسـتیم کـه این تنهـا با ظرفیت سـازی، 
اطـاع رسـانی و تقویـت نهادهـای مدنی 
کـرد  اسـت.پرنیان  دسترسـی  قابـل 
بـا  ایسـنا،   بـا  گفت وگـو  در  شـاکری 
اشـاره بـه اینکه مصوبه »شـهر دوسـتدار 
کودک« در سـال ۸۸ تصویب شـد که در 

جـای خود شـروع خوبی بـرای پرداختن 
بـه موضوع بـود، اظهـار کرد: ایـن مصوبه 
شـروع یـک فعالیت بود کـه نقاط ضعف 
و قـوت خود را داشـت و دو هدف خاص 
را دنبـال می کـرد کـه اول، ارتقای شـرایط 
زیسـت محیطی و عمومی بـرای کودکان 
شـهر و دوم، ایجـاد ارتبـاط، هماهنگـی و 
همـکاری بـه منظـور اسـتفاده از ظرفیت 
سـازمانی، نهـادی و تشـکل های مـردم 
نهـاد در ایـن عرصـه بـود؛ امـا متأسـفانه 

ایـن  کـردن  عملیاتـی  بـرای  تاش هـا 
پیوسـت  دسـتورالعمل،  )تهیـه  مصوبـه 
طـرح شـهری و غیـره( در طـول چنـد 
سـال تقریبـًا متوقـف و از اولویـت خارج 
شـد.وی با ابراز تأسـف از اینکه مشکات 
معضـات  سـایر  و  کان  اقتصـادی 
ملمـوس نظیر ترافیـک و آلودگی هوا، در 
دهه هـای اخیـر سـبب شـد تـا توجـه ما 
بـه این شـهروندان خاموش که دادرسـی 
ندارنـد کمرنـگ و کمرنگ تـر شـود، ادامه 
داد: هـر یـک از تاش   هـای اخیـر نیـز 
بـرای بازبینـی و تعریـف فعالیت هـا، بـا 
مشـکات  و  متعـدد  محدودیت هـای 

مالـی و مدیریتـی مواجـه شـد.   

کودکان در سیل عظیم 
اولویت های خانواده گم شده اند

مبلغ بیمه عمر و حادثه بازنشستگان 
کشوری از سوی دولت ابالغ شد

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشسـتگی کشـوری، محمود مرتضایی 
فـرد بـا بیـان اینکـه بخشـنامه هـا و دسـتورالعمل هـای جدیـد در ایـن زمینـه در سـایت 
صندوق بازنشسـتگی )لینک دسـتگاه های اجرایی( به نشـانی cspf.ir بارگذاری و قابل 
دسـترس شـده اسـت، اظهـار داشـت: نرخ حـق بیمه )عـادی( ماهانـه در سـال ۹۹ برای 
شـاغل ۲۳ هـزار و ۷۳۴ ریـال، بازنشسـته ۲۱ هـزار و ۲۳۴ ریال، سـهم دسـتگاه ۲۳ هزار 
و ۷۳۴ ریـال و سـهم صنـدوق بازنشسـتگی نیـز دو هـزار و ۵۰۰ ریـال اسـت کـه بـرای 
بازنشسـتگان مشـترک این صندوق پرداخت می شـود و در مورد مشترکین سایر صندوق 

هـا نیز توسـط صندوق بازنشسـتگی متبوع مسـتخدم بازنشسـته پرداخت می شـود.
مدیـرکل امـور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشسـتگی کشـوری تصریح کرد: سیسـتم 
سـامانه بیمـه عمـر و حادثه در سـایت صندوق بازنشسـتگی، هوشـمند بـوده و در صورت 
وارد نمـودن اطاعـات الزم، حـق بیمـه طبق نرخ مقرر جدید محاسـبه و تعیین می شـود. 
همچنیـن تمامـی فـرم هـا و فرمـت ارائـه اطاعـات لیسـت الکترونیکـی و روش تهیه و 
ارسـال لیسـت الکترونیکی در سـامانه بیمه عمر و حادثه در سـایت صندوق موجود است.
وی تاریـخ شـروع ایـن قـرارداد را اول فروردیـن ۹۹ و تاریـخ خاتمه آن را پایان اسـفند ۹۹ 
عنـوان کـرد و افـزود: از اول مهـر ۹۹، سـامانه بیمـه عمـر و حادثـه بـرای انعقاد قـرارداد به 
اسـتثناء قـرارداد الحاقـی )کاهـش و افزایـش( غیرفعال شـده و بـه هیچ عنوان قـرارداد 

اولیـه منعقد نمی شـود.

ته
نک

ایـن پژوهشـگر ادامـه می دهـد: بـا ایـن وجـود تریـاک کـه 
طبـق آخریـن شیوع شناسـی انجـام شـده در ایران در سـال 
۱3۹۴ اندکـی بیـش از ۵۰ درصـد مصـرف کلـی کشـور را بـه 
خـود اختصـاص داده، همچنـان در صـدر جـدول مصـرف 
ایـران قـرار دارد. طبـق ایـن شیوع شناسـی در حـال حاضـر 
دومیـن مـاده پـر مصـرف در کشـور گل اسـت کـه نزدیک به 
۱۲ درصـد مصرف کننـدگان را مشـغول بـه خود کـرده و ماده 
محـرک شیشـه نیـز بـا ۹ درصـد در جایگاه سـوم قـرار دارد. 
3۰ درصـد باقـی مانـده میان سـایر مـواد دیگر نظیـر کراک، 

هروئیـن، حشـیش و اکسـتازی تقسـیم بندی می شـود.
وی می افزایـد: بـا ایـن وجـود اگـر بـه شیوع شناسـی سـال 
۱3۹۰ )یعنـی تنهـا چهار سـال قبـل از آخرین شیوع شناسـی 
انجـام شـده در کشـور( نگاهـی کنیـم، تحـول قابـل توجهی 
را در الگـوی مصـرف ایرانیـان خواهیم یافت؛ در سـال ۱3۹۰ 
محـرک گل که در سـال ۱3۹۴ بـه جایگاه دوم رسـیده، هنوز 

بیـن پنج مـاده مصرفـی نخسـت نیز نبوده اسـت. 

خبر

مدرسهمدرسه

ثبت حدود ۱۹۵۰ تخلف دریافتپیشنهاد تدریس زبان انگلیسی از کالس سوم
یـک پژوهشـگر حـوزه آمـوزش 
و پـرورش بـا اشـاره بـه اینکـه 
حیاتـی،  دوره  نظریـه  طبـق 
شـروع تدریـس زبـان خارجـی 
در سـنین ٨-١0 سـالگی برای یادگیری زبان دوم مناسـب 
اسـت و مـی توانـد از کاس سـوم یـا چهـارم ابتدایـی به 
صـورت مـدون و پیشـرفته تدریـس شـود و تـا در پایـان 
ایـن صـورت دانـش  یابـد گفـت: در  ادامـه  نهـم  کاس 
آمـوزان مـی توانند بـه فهم و بیان زبان انگلیسـی مسـلط 
شـوند.حامد نیک پـی در گفت وگـو با ایسـنا، با بیـان اینکه 
سـاختار آموزشـی یک کشـور نقش بسـزایی در اسـتقال 
و موفقیـت آن کشـور در سـطح منطقـه ای و بین المللـی 

دارد گفـت: هـر انـدازه سـاختار آموزشـی یـک کشـور از 
رویکردهـای نویـن و محتـوای درسـی و علمـی غنی تـری 
بهره منـد باشـد مـردم آن کشـور از نظر علمی، آموزشـی و   
فرهنگـی در جایـگاه باالتری در جهان قـرار خواهند گرفت.
وی افـزود: در مـدارس بایـد درس هایی بـه دانش آموزان 
ارائـه شـود کـه سـطح علمـی، فرهنگـی و عملیاتـی آنهـا 
افزایـش یابـد. در ایـن راسـتا آمـوزش زبان هـای خارجی 
اسـت.  برخـوردار  باالیـی  اهمیـت  از  دانش آمـوزان  بـه 
باعـث  ایـران  مـدارس  در  خارجـی  زبان هـای  دانسـتن 
گسـتردگی ارتبـاط افـراد در سـطح بین الملل خواهد شـد. 
بـه عنـوان مثـال، بـا توجـه بـه اینکـه زبـان قـرآن، عربـی 
اسـت و کشـورهای همسـایه ایـران عـرب زبـان هسـتند. 

ــرد  ــی عملکـ ــرکل ارزیابـ مدیـ
و پاســـخگویی بـــه شـــکایات 
وزارت آمـــوزش و پـــرورش 
ــال  ــه در سـ ــرد کـ ــام کـ اعـ
تحصیلـــی گذشـــته نظـــارت بـــر فراینـــد ثبـــت نـــام 
انجـــام شـــده اســـت و ۲۸ هـــزار و ۵۳۴ بازدیـــد صـــورت 
گرفـــت کـــه از ایـــن تعـــداد، ۱۹۴۸ تخلـــف دریافـــت 
ـــام و ۱۴۹  ـــت ن ـــدی ثب ـــف محـــدوده بن وجـــه، ۷۸۷ تخل

تخلـــف مربـــوط بـــه شـــرط معـــدل بـــوده اســـت.
ـــری  ـــتی خب ـــر در نشس ـــرا مظف ـــنا، زه ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــت  ـــوم اردیبهش ـــرد: در س ـــار ک ـــانه اظه ـــاب رس ـــا اصح ب
ــه  ــرورش برنامـ ــوزش و پـ ــر آمـ ــال ۹۹، وزیـ ــاه سـ مـ

عمـــل وزارتخانـــه را ابـــاغ کـــرده و ایـــن اداره کل 
نیـــز ماموریتهایـــی برعهـــده دارد کـــه از جملـــه آنهـــا 
می تـــوان بـــه رصـــد، ارزیابـــی و ارائـــه اطاعـــات بـــه 
ـــاره  ـــا اش ـــی اســـت. وی ب ـــت در ســـطح مل ـــامانه دول س
ـــای  ـــزود: ارتق ـــی اف ـــزاری جشـــنواره شـــهید رجای ـــه برگ ب
ســـطوح ارزیابـــی مدنظـــر مـــا بـــوده کـــه تـــا ســـطح 
منطقـــه و مدرســـه نیـــز تعریـــف شـــده اســـت. بیـــش از 
ـــزار شـــاخص در ســـطح مناطـــق  ـــون و ۸۰۰ ه ـــک میلی ی
ــگاه  ــا جایـ ــده تـ ــی شـ ــاء و ارزیابـ ــدارس احصـ و مـ
ــتگاه ها مشـــخص و  ــایر دسـ ــا سـ ــه بـ ــا در مقایسـ مـ
ــازمان اداری  ــوی سـ ــتگاه از سـ ــه دسـ ــت رتبـ در نهایـ

اســـتخدامی اعـــام شـــود.

سنا
 ای

س:
عک

بزرگترین چالش کشورهای درگیر اعتیاد؛ تغییر الگوی مصرف مواد مخدر است

با تصویب هیات وزیران، مسـتمری بازنشسـتگان و مستمری 
بگیران سـازمان تأمین اجتماعی در سـال ۱۳۹۹ افزایش یافت. 
بـر ایـن اسـاس، از اول فروردیـن امسـال کلیه مسـتمری های 
بازنشسـتگی، ازکارافتادگـی و مجمـوع مسـتمری بازماندگان و 
مشـموالن قانـون تامیـن اجتماعـی کـه تـا پایـان سـال ۱۳۹۸ 
برقـرار شـده افزایـش یافـت. بـر اسـاس ایـن گـزارش، حقوق  
امسـال بـرای دریافـت کننـدگان حداقـل مسـتمری و سـایر 
افـرادی کـه بـه نسـبت پرداخـت حـق بیمه برقرار شـده اسـت 
بـه میـزان ۲6 درصـد و بـرای سـایر سـطوح باالتـر از حداقـل 
مسـتمری به میزان ۱۵ درصد مسـتمری آنان در پایان اسـفند 

مـاه سـال ۱۳۹۸ افزایـش مـی یابد.

معـاون هماهنگـی امـور عمرانی اسـتاندار تهران با اشـاره به 
فعال شـدن سـامانه نظارتی شـهرداری ها گفت: کمیسـیون 
مـاده ۱۰۰ در شـهرداری هـای ایـن اسـتان وضعیـت خوبـی 
نـدارد و گاه ایـن کمیسـیون هـا بـه محـل کسـب درآمـد 

تبدیل شـده اسـت.
بـه گـزارش ایلنا بـه نقل از پایگاه اطاع رسـانی اسـتانداری 
تهـران، محمـد تقی زاده در ششـمین نشسـت با شـهرداران 
نظـارت مسـتمر  لـزوم  بـه  اشـاره  بـا  تهـران وی  اسـتان 
شـهرداران و پـروژه هـا و برنامـه هـا اظهار داشـت: سـامانه 
نظارتـی به دسـتور اسـتاندار تهران جهت نظـارت بر فعالیت 
شـهرداری هـا و دهیـاری ها اجرایی شـده و یکـی از ماک 

هـای ارزیابـی شـهرداری ها این سـامانه اسـت.
 وی ادامـه داد: آتـش سـوزی هـای گسـترده در شـهرهای 
کـه  بودیـم  شـاهد  را  شـهرها  حریـم  و  تهـران  اسـتان 
خوشـبختانه گسـتره آتـش در پهنـه شـهری نفـوذ نکـرد و 
در ایـن زمینـه بایـد اقدامات پیشـگیرانه مدنظر قـرار گیرد.

سـازمان  مراقبتـی  و  توانبخشـی  مراکـز  امـور  مدیـرکل 
مراکـز  در  مددجویـان  پذیـرش  ظرفیت هـای  بهزیسـتی 
شـبانه روزی و روزانـه را در مناطـق سـفید، زرد و قرمـز 
مراکـز  امـور  مدیـرکل  سـراج«  کرد.»مصطفـی  اعـام 
توانبخشـی و مراقبتـی سـازمان بهزیسـتی در گفت وگـو 
بـا خبرنـگار ایلنـا در خصـوص نظـارت بـر پروتکل هـای 
شـبانه روزی  مراکـز  بازگشـایی  بـرای  شـده  تدویـن 
نگهـداری از معلـوالن و سـالمندان گفـت: بـرای نظـارت 
اسـتفاده  مختلفـی  مکانیزم هـای  از  پروتکل هـا  بـر 
می کنیـم. مـا بازدیدهـای مجـازی از مراکـز را داریـم کـه 
دفاتـر  همچنیـن  می شـود.  انجـام  مسـتمر  صـورت  بـه 
بازرسـی تخصصـی درگیـر نظـارت هسـتند و انجمن عالی 
مراکـز غیردولتـی بـازوی توانمنـدی در نظـارت بـر اجرای 

هسـتند. روزانـه  و  شـبانه روزی  مراکـز  در  پروتکل هـا 

افزایش ۲۶ درصدی 
حقوق مستمری بگیران 

فعال شدن سامانه 
نظارتی شهرداری ها

اعالم ظرفیت های پذیرش 
مددجویان بهزیستی

جامعهاقتصاد

استفاده از توانمندی نخبگان در عرصه مبارزه با موادمخدرایجاد ۱۹۰هزار شغل برکت با حمایت از بنگاه های تولیدی
ــی  ــت ســتاد اجرای ــاد برک ــل بنی ــه مدیرعام ــه گفت ب
فرمــان امــام، ایــن بنیــاد بــا حمایــت از بنگاه هــای 
تولیــدی باعــث ایجــاد ۱۹۰ هــزار شــغل شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا، امیرحســین مدنــی در ســفر بــه 
ــال  ــت در ۱۳ س ــاد برک ــزود: بنی ــب اف ــن مطل ــان ای ــا بی ــدان ب ــتان هم اس
گذشــته و در قالــب طــرح اشــتغال زایی بنگاه محــور و بــا مشــارکت اقتصــادی 
و ســرمایه گــذاری در ۳6۰ بنــگاه تولیــدی کوچــک و متوســط، ۱۹۰ هــزار شــغل 
مســتقیم و غیرمســتقیم را در مناطــق محــروم و کم برخــودار کشــور ایجــاد 
ــگاه اقتصــادی کوچــک و متوســط  ــدود ۳6۰ بن ــزود: ح ــرده اســت.وی اف ک
ــادی  ــای اقتص ــت حمایت ه ــذاری تح ــرمایه گ ــان س ــارد توم ــا ۵۷۰۰ میلی ب
ــه  ــات و ب ــس از ثب ــگاه پ ــاد از ۲6۰ بن ــه بنی ــد ک ــرار گرفته ان ــت ق ــاد برک بنی
مرحلــه ســوددهی رســیدن خــارج شــده و ســهم خــود را بــه مــردم واگــذار 
ــرای  ــاد ب ــن بنی ــای ای ــاره برنامه ه ــت درب ــاد برک ــرده اســت.مدیرعامل بنی ک
ســال ۹۹ نیــز گفــت: امســال ۱۳۰ مشــارکت جدیــد را بــا بنگاه هــای کوچــک 
ــان  ــارد توم ــن منظــور، 6۱۰ میلی ــرای ای ــم و ب و متوســط در دســتور کار داری

ــم. ایــن مشــارکت و ســرمایه گذاری، ایجــاد ۸۴۰۰  ــار پیش بینــی کرده ای اعتب
فرصــت شــغلی مســتقیم و غیرمســتقیم را رقــم خواهــد زد.

مدنــی در خصــوص عملکــرد بنــگاه برکــت در حــوزه اشــتغال زایی بنگاه محــور 
ــر ۵۷  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــون ب ــح داد: تاکن ــز توضی ــدان نی ــتان هم در اس
ــث  ــه باع ــته ایم ک ــارکت داش ــادی مش ــگاه اقتص ــا ۴ بن ــان ب ــارد توم میلی
اشــتغال مســتقیم و غیرمســتقیم بــرای ۲6۰۰ نفــر شــده اســت. بــرای ســال 

ــا ۳ واحــد جدیــد را مــد نظــر داریــم. ــا ۲ ت ۹۹ نیــز مشــارکت ب
وی بــا اشــاره پروژه هــای عمرانــی و زیربنایــی بنیــاد برکــت در اســتان 
ــا ۳6۰  همــدان نیــز اظهــار داشــت: ۱۱۰ طــرح عمرانــی شــامل 6۳ مدرســه ب
کاس درس، ۲۴ مســجد و مرکــز فرهنگــی و ۲۳ طــرح دیگــر در حوزه هــای 
ســامت و بهداشــت، آب رســانی، مســکن محرومــان، کتابخانــه و غیــره را در 
دســت اجــرا داریم.مدیرعامــل بنیــاد برکــت افــزود: از 6۳ مدرســه در دســتور 
کار در اســتان همــدان، ۴۸ مدرســه بــه بهره بــرداری رســیده اســت. همچنیــن 
از ۲۴ مســجد و مرکــز فرهنگــی در اســتان، ۱۳ پــروژه افتتــاح شــده اســت. 

دبیــرکل ســتاد مبــارزه بــا موادمخــدر بــر اســتفاده از 
توانمنــدی نخبــگان و اندیشــمندان کشــور در عرصــه 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر تاکیــد کرد.به گــزارش ایســنا، 
ــواد  ــا م ــارزه ب ــه مب ــی در هفت ــکندر مومن ــر اس دکت
ــاد  ــار اعتی ــه »پژوهش محــوری، تحــول؛ مه ــه ب ــروز )دوشــنبه( ک مخــدر، ام
ــگان و اندیشــمندان  ــا نخب ــذاری شــده اســت، در نشســت تخصصــی ب نامگ
ــای  ــته تاش ه ــه گذش ــار ده ــی چه ــت: ط ــور گف ــف کش ــای مختل حوزه ه
بســیار گســترده ای در عرصــه مبــارزه بــا موادمخــدر و در ابعــاد مبــارزه همچــون 
مقابلــه، درمــان، پیشــگیری و توانمندســازی اجتماعــی و بازگشــت معتــادان به 
جامعــه انجــام شــده اســت.وی ادامــه داد: طــی ســال های گذشــته در برخــی 
حوزه هــا از جملــه مقابلــه بــا عرضــه تاش هــای زیــادی انجــام شــد کــه اگــر 
ایــن اقدامــات نبــود، شــرایط کشــور بــه گونــه دیگــری بــود؛ امــا در حــوزه ای 
ــم و در  ــا دیگــر حوزه هــا پیــش نرفتی ــاد همــگام ب ــد پیشــگیری از اعتی مانن
ایــن حــوزه غفلت هایــی شــد کــه بایــد جبــران شــود.دبیرکل ســتاد بیــان کــرد: 
ایــن ســوال مطــرح اســت کــه در حــوزه درمــان اعتیــاد کــه حــدود نــه هــزار 

مرکــز درمــان داریــم؛ چــرا مانایــی در درمــان پاییــن اســت و حــدود ۸۰ درصــد 
بــه اعتیــاد بازمی گردنــد و فقــط ۲۰ درصــد شــاهد مانــدگاری درمــان هســتیم؟.
مومنــی تاکیــد کــرد کــه در حــوزه مبــارزه بــا موادمخــدر بــرای ایجاد حساســیت 
و دغدغــه عمومــی چــه کاری می تــوان انجــام داد کــه باعــث ایجــاد حساســیت 
و دغدغــه عمومــی شــود؟ لــذا تــاش مــا بــر ایــن اســت کــه در ایــن بخش هــا 
ــان  ــم.وی بی ــام دهی ــترده ای انج ــای گس ــر فعالیت ه ــی یکدیگ ــا هم اندیش ب
کــرد: موادمخــدر غیــر از وابســتگی روانــی اثــرات مخــرب بســیار دیگــری هــم 
دارد، لــذا از شــما اســاتید، نخبــگان و اندیشــمندان حوزه هــای مختلــف دعــوت 
کردیــم تــا بــا هم اندیشــی بــه  ایــن امــر بپردازیــم کــه چــه راهکارهایــی اتخــاذ 
ــوی را در  ــن ق ــم و کمپی ــون بداری ــاد مص ــر اعتی ــه را از خط ــا جامع ــم ت کنی
ایــن امــر ایجــاد کنیم.دبیــرکل ســتاد افــزود: در گذشــته ایــن تصــور بــود کــه 
موادمخــدر در کشــور نباشــد تــا کســی مصــرف نکنــد کــه ایــن البتــه الزم اســت 
امــا کافــی نیســت؛ چــرا کــه تولیــد مــواد مخــدر در افغانســتان در ســال ۲۰۰۱ 
میــادی حــدود ۲۰۰ تــن بــود امــا بعــد از گذشــت حــدود ۲۰ ســال، پنجــاه برابر 

شــده و بــه بیــش از ۹ هــزار تــن مــواد مخــدر رســیده اســت.
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پیام
میراث 

»دبی« گردشگران خارجی را می پذیرد
مقام های » دبی« اعام کردند گردشگران خارجی می توانند از هفتم »جوالی«  )۱۷ تیرماه( به این شهر سفر کنند.

گردشگریحج

کرونا 33 میلیارد تومان به گردشگری سمنان خسارت وارد کرداعتراض ایران به رفتار متناقض و وقت کشی عربستان

رییــس ســازمان حــج و زیــارت کشــورمان 
ــه رفتــار متناقــض و وقت کشــی  نســبت ب
ــرض  ــا حــج،   معت ــاط ب عربســتان در ارتب
علی رضــا  ایســنا،  گــزارش  شــد.به 
ــام  ــا اع ــه قب ــارت ـ درحالی ک ــج و زی ــازمان ح ــس س ــیدیان ـ ریی رش
ــج، از  ــک ح ــرکت در مناس ــرای ش ــی ب ــران ایران ــزام زائ ــود اع ــرده ب ک
ــتان  ــت: عربس ــود، گف ــاز می ش ــه( آغ ــن هفت ــان ای ــاه )پای ــم تیرم شش
هنــوز دربــاره برگــزار شــدن یــا نشــدن حــج و یــا صــور احتمالــی برگــزاری 
آن، اعــام موضــع نکــرده اســت.وی افــزود: گلــه اساســی بــه مســؤوالن 
ــرعی، وارد  ــب ش ــوان وج ــه عن ــج، ب ــم ح ــاله مه ــاره مس ــتانی درب عربس
ــوت از  ــا دع ــیومی را ب ــت عربســتان کنسرس ــه دول ــد ک اســت.  می طلبی
ــاره  ــا را درب ــر آن ه ــد و نظ ــکیل ده ــف تش ــورهای مختل ــدگان کش نماین
ــام  ــد انج ــرعی می توانن ــب ش ــن واج ــزاری ای ــرای برگ ــه ب ــی ک اقدامات
دهنــد، دریافــت کنــد تــا تکلیــف ایــن واجــب شــرعی ســریع تر مشــخص 
ــرر  ــای مک ــات و تماس ه ــم مکاتب ــی رغ ــتان عل ــفانه عربس ــود. متاس ش

همــکاران مــا در دفتــر نمایندگــی ایــران، هیــچ پاســخی جــز دعــوت بــه 
صبــر و شــکیبایی و اینکــه بــه زودی اعــام وضعیــت خواهنــد کــرد، نــداده 
اســت.او بــا اشــاره بــه دو نامــه ای کــه ایــران بــرای تعییــن تکلیــف حــج 
بــه عربســتان فرســتاده اســت، اظهــار کــرد: مــا بــه عنــوان کشــور مســلمان 
ــه  ــا، ب ــروس کرون ــری وی ــه فراگی ــا توج ــتیم ب ــف می دانس ــود را مکل خ
وزارت حــج عربســتان پیشــنهادهایی در ارتبــاط بــا پروتکل هــای بهداشــتی 
بدهیــم. بــه عنــوان کشــور جمهــوری اســامی، بــرای همفکــری، همراهی و 
همــکاری اعــام آمادگــی کردیــم، ولــی پاســخی دریافــت نکردیم.رییــس 
ــرد و  ــاره ک ــتان اش ــض عربس ــار متناق ــه رفت ــارت ب ــج و زی ــازمان ح س
افــزود: عربســتان از یــک طــرف درهــای حرم هــای مکــه و مدینــه را بــاز 
ــان  ــذارد و نش ــرا می گ ــه اج ــختگیرانه ای را ب ــتورالعمل س ــد و دس می کن
ــوی  ــد، از س ــاده می کن ــج آم ــزاری ح ــرای برگ ــود را ب ــه خ ــد ک می ده
ــر  ــت و در ظاه ــورها نیس ــخگوی کش ــد و پاس ــی می کن ــر  وقت کش دیگ
نشــان می دهــد توانایــی و ظرفیــت الزم بــرای ارائــه خدمــات ســالم بــه 

ــدارد. حجــاج را ن

مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی ســـمنان 
بابیـــان اینکـــه خســـارت گردشـــگری 
ــان  ــارد تومـ ــا ۳۳ میلیـ ــتان از کرونـ اسـ
اســـت، گفـــت: واحدهـــای بومگـــردی ۱۲ 

تـــا ۱6 میلیـــون تومـــان تســـهیات دریافـــت می کننـــد.
ـــان اینکـــه خســـارت  ـــگار مهـــر، ضمـــن بی ـــا خبرن مهـــدی جمـــال در گفتگـــو ب
ــرآورد  ــان بـ ــارد تومـ ــا ۳۳ میلیـ ــمنان از کرونـ ــتان سـ ــگری اسـ گردشـ
می شـــود، ابـــراز داشـــت: جبـــران خســـارت واحدهـــای آســـیب دیده 
گردشـــگری به ویـــژه بـــوم گردی هـــا به فرمـــان وزیـــر در دســـتور کار 

هیئـــت دولـــت قرارگرفتـــه اســـت.
ـــمنان  ـــتان س ـــگری اس ـــه گردش ـــا ب ـــارت کرون ـــه خس ـــان اینک ـــن بی وی ضم
ـــوم  ـــد ب ـــر واح ـــه ه ـــزود: ب ـــت، اف ـــده اس ـــتانداری و وزارت اعام ش ـــه اس ب
ــان  ــون تومـ ــه ۱۲ الـــی ۱6 میلیـ ــد از بیمـ ــتغال بهره منـ ــردی دارای اشـ گـ
ـــود. ـــت می ش ـــد پرداخ ـــرخ ۱۲ درص ـــه و ن ـــس چهارماه ـــا تنف ـــهیات ب تس
مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی اســـتان ســـمنان بابیـــان اینکـــه اکثـــر بـــوم 

ـــار  ـــت: انتظ ـــراز داش ـــود، اب ـــی اداره می ش ـــورت خانوادگ ـــه ص ـــا ب ـــردی ه گ
ـــرر و  ـــن ض ـــری از ای ـــرای جلوگی ـــتان ب ـــردی اس ـــوم گ ـــای ب ـــی رود واحده م
ـــرده و  ـــداد ک ـــدی قلم ـــه را ج ـــًا بیم ـــی حتم ـــورت خانوادگ ـــه ص ـــا ب زیان ه

ـــند. ـــر آن باش پیگی
جمـــال ضمـــن بیـــان اینکـــه امـــروز تعـــداد واحـــد بـــوم گـــردی اســـتان 
ـــه  ـــن اینک ـــرد: ضم ـــح ک ـــت، تصری ـــته اس ـــد گذش ـــرز ۸۵ واح ـــمنان از م س
ـــم،  ـــه نداری ـــدون ضابط ـــردی ب ـــر ف ـــه ه ـــوز ب ـــه مج ـــه ارائ ـــم ب ـــادی ه اعتق
ـــاص  ـــای خ ـــد آموزش ه ـــتانداردهای خاصـــی و نیازمن ـــردی دارای اس ـــوم گ ب

ـــت. ـــی اس ـــی و خانوادگ گروه
وی افـــزود: هـــدف از ایجـــاد واحدهـــای بـــوم گـــردی تجربـــه گردشـــگر 
ــرد  ــگر و فـ ــرای گردشـ ــم بـ ــه ایـــن مهـ ــتایی اســـت کـ در محیـــط روسـ
ــی،  ــراث فرهنگـ ــذا میـ ــود لـ ــد بـ ــوزش خواهـ ــد آمـ ــر نیازمنـ پذیرش گـ
ـــود دارد  ـــور جـــد در دســـتور کار خ ـــه ط ـــردی را ب ـــوم گ ـــای ب ـــوزش واحده آم
ـــت  ـــگری را مدیری ـــای گردش ـــوان فض ـــی می ت ـــم زمان ـــویی معتقدی و از س

کـــرد کـــه رغبـــت کافـــی بـــه آمـــوزش نیـــز وجـــود داشـــته باشـــد.

رنا
 ای

س:
عک

وزارت  اطاع رسـانی  و  روابط عمومـی  مرکـز  رئیـس 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی، بـا حضـور در 
برنامـه »بـدون خـط خوردگـی« از شـبکه رادیـو گفت وگـو به 
تشـریح مهم تریـن اخبـار و اتفاقـات این وزارتخانـه در هفته 

پرداخـت. رو  پیـش  برنامه هـای  و  گذشـته 
روز  عصـر  بـای،  علیرضـا  میراث آریـا،  خبرنـگار  به گـزارش 
یکشـنبه یـک تیرمـاه 99 در ایـن برنامـه رادیویـی بـا اشـاره 
بـه اجرایـی شـدن و اباغ دسـتورالعمل مرتبط با گردشـگری 
همـکاری  بـا  امـر  ایـن  »خوشـبختانه  گفـت:  کشـاورزی 
سـایر دسـتگاه ها از جملـه جهادکشـاورزی، محیـط  زیسـت، 
اتـاق بازرگانـی، بنیـاد مسـکن و ... اجرایـی خواهـد شـد و 
قانونـی  بسـتر  هم افزایـی دسـتگاه های مختلـف می توانـد 
مناسـبی را بـرای نظـارت بر حسـن اجـرای آن فراهـم کند.«
او در ادامـه بـه تصمیم گیـری بـرای برگـزاری سـه رویـداد 
گردشـگری در تیرمـاه خبـر داد و افـزود: »در تیرمـاه جـاری 
سـه رویداد گردشـگری در اسـتان های خراسـان رضوی، یزد 
و آذربایجـان شـرقی برگـزار خواهـد شـد کـه موافقـت آن از 

سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا گرفته شـده اسـت.«
بـای همچنیـن به موضـوع تحریک سـفر اشـاره کـرد و گفت: 
»بـا توجـه بـه شـیوع کرونـا و کاهـش سـفر و گردشـگری 
بـازار  بـرای تحریـک  راهکارهایـی  به دنبـال  ایـن دوران،  در 
سـفر هسـتیم، در همیـن رابطـه دو تعطیلـی پنـج روزه در 
تابسـتان و پائیـز را بـرای کارمنـدان در دسـت برنامه ریـزی 
داریـم. البتـه موضـوع افزایـش تعطیـات آخـر هفتـه نیز از 
گذشـته به عنـوان یکـی از راهکارهای تحریک سـفر و تقویت 
بـازار سـفر و گردشـگری در برنامه ریزی هـای مـا قرار داشـته 

است.«
او در بخـش دیگـری از صحبت هـای خـود بـه عرضـه طیـف 
اشـاره  حـوزه گردشـگری  در  تبلیغاتـی  اقـام  از  جدیـدی 
کـرد و افـزود: »ایـن اقـام به صـورت مکتـوب و دیجیتـال 
عرضـه خواهـد شـد تـا زمینـه رونـق بیـش از پیـش صنعت 

گردشـگری در کشـور فراهـم شـود.«

سوژه برگزاری 3 
رویداد مهم 

گردشگری در تیرماه 

اصفهان، شهر گنبدهای بی بدیل ایران

 گنبدهای شهر اصفهان، تبلور ذات ایرانی هنرمند

در  را  ایــران  بی بدیــل  گنبدهــای 
شــهر  دیــد،  می تــوان  اصفهــان 
ــهر  ــی، ش ــروزه ای و خاگ ــای فی گنبده
ــر  ــی و آج ــه کاش ــن ب ــای مزی گبنده
ــا  ــف و ب ــات ظری ــی از تخی ــه عالم ک
صابــت هنــر ایرانــی را در مســاجد 
ــعه  ــه توس ــند، گرچ ــر می کش ــه تصوی ب
شــهر  منظــر  بلنــد،  ســاختمان های 
ــرده  ــا حــدی مخــدوش ک ــا را ت گنبده
ــن  ــه ای ــا هم ــان ب ــم اصفه ــاز ه ــا ب ام
توســعه های بــی ســر و تــه، شــهر 

مناره هاســت. و  گنبدهــا 

گل  شــهر  پل هــا،  شــهر  اصفهــان 
شــهر  و  مناره هــا  شــهر  ســرخ، 
گنبدهــای  فقــط  نــه  گنبدهاســت. 
ــز در  ــری نی ــای آج ــروزه ای، گنبده فی
ایــن شــهر صابــت و ابهتــی بی تکلــف 
دارنــد.  در گذشــته ایــن گنبدهــا در 
اصفهــان  آســمان  بی انتهــای  آبــی 
جلــوه ای صــد چنــدان داشــتند آنگونــه 
و  گردشــگران  توصیف هــای  در  کــه 
یکــی  ایــران  فرهنــگ  پژوهشــگران 
ــدو  ــا در ب ــه آنه ــری ک ــن مناظ از اولی
ورودشــان بــه اصفهــان بــه توصیــف آن 
پرداخته انــد، منظــر بی بدیــل گنبدهــا 
باغشــهر  درختــان  انبــوه  میــان  در 
ــان اســت.اصفهان از چهارســو، از  اصفه

ــان گســترده شــده  ــی ام ــن ب ســر و ب
اســت و شــاید دیگــر نتــوان گفــت کــه 
منظــر آســمان و دورنمــای اصفهــان 
روزی  اســت کــه  تصویــری  همــان 
اوژن فانــدن فرانســوی یــا ارنســت 
هولســتر آلمانــی توصیــف کرده انــد؛ 
اصفهانــی کــه بــه تعبیــر و توصیــف 
ــش  ــم ارتفاع ــای ک ــن بناه ــا در بی آنه
در  و  شــده اند  برافراشــته  گنبدهــا 
رو  و  می درخشــند  خورشــید  تابــش 
بــه شــمال جلــوه می فروشــند. یــا 
آنجــا کــه ژان دیــو الفــوآ و آبرهــام 
جکســن در چشــم انداز  اصفهــان  از 
می گوینــد  فیروزگونــی  قٌبه هــای 
کــه بــا رنــگ آبــی آســمان رقابــت 

از  فرشــته نژاد  مرتضــی  می کننــد. 
اســتادان برجســته مرمــت در اصفهــان 
از کســانی اســت کــه تمــام ســال های 
میــراث  نفیــس  آثــار  بــا  کاری اش 
گنبدهــا  چــون  اصفهــان  فرهنگــی 
عجیــن بــوده اســت. آنهــا  را رصــد 
کــرده  و در میــراث فرهنگــی اصفهــان 
ــا چــه  ــرای حفاظــت و پاســداری آنه ب
میــدان  در  و چــه  عمــل  میــدان  در 
ــا  ــا  ب ــت. ایرن ــیده اس ــورت کوش مش
ایــن پیشکســوت میــراث فرهنگــی 
اصفهــان بــرای توصیــف اصفهــان، شــهر 
گنبدهــا و و بررســی چالش هــای آن 
ــت. ــده اس ــت ش ــم صحب ــراه و ه هم
فرشــته نــژاد در ایــن گفــت و گــو، 
جامــع  طــرح  بــه  گریــزی  ابتــدا 
اصفهــان زد. طرحــی کــه در آن مرحــوم 
ــا همــکاری  ــران  ب ســید هــادی میرمی
پنــج  مــاده  کمیســون  کارشناســان 
نقطــه نظرهــای میــراث فرهنگــی و 
ــی اســامی را مطــرح  شهرســازی ایران
ــت  ــرا می توانس ــورت اج ــرد و در ص ک
ــه  ــد. ب ــان باش ــرای اصفه ــه ای ب جاذب
ــهر  ــای ش ــه در دروازه ه ــی ک ــن معن ای
گنبدهــای  ســمت  بــه  بلندی هــا  و 
وجــود  وســیعتری  دیــد  اصفهــان 
داشــته باشــد. عاقبــت امــا آنچــه اجــرا  
ــه  ــود ک ــات ب ــع ارتفاع شــد طــرح جام
ــان در  ــهر اصفه ــه ای ش ــرم کاس ــر ف ب
تجدیــد نظــر طــرح جامــع اصفهــان 
ــا  ــم انداز گنبده ــت و چش ــایه انداخ س
ــه شــهر تحــت  را از اطــراف و ورودی ب
شــعاع قــرار داد.ایــن کارشــناس میراث 
فرهنگــی در ایــن  بــاره بــه ایرنــا گفــت: 
شــاخص اند؛  اصفهــان  گنبدهــای 

حتــی در زمانــی کــه طــرح جامــع 
اصفهــان توســط مرحــوم میرمیــران  
دیدگاه هایــی  از  یکــی  شــد  تهیــه 
ــه ورود  ــود ک ــن ب ــد ای ــرح ش ــه مط ک
ــرف  ــه ط ــان ب ــر دروازه ای از اصفه از ه
ــا  ــه ب ــاره آنچ ــد. وی درب ــا باش گنبده
ــدگاه  ــاختمان ها، دی ــن س ــاع گرفت ارتف
و منظــرگاه گنبدهــای اصفهــان را حتــی 
ــان تحــت شــعاع  ــای اصفه در بلندی ه
افــزود: در طــرح  قــرار داده اســت، 
جامــع اصفهــان فــرم کاســه بــرای 
بــود. کاســه  شــده  دیــده  اصفهــان 
ایــن  در  دارد.  جــداره ای  و  گــودی 
ــم و  ــان قدی ــود اصفه ــرار ب ــه ق ــرم ک ف
ــی  ــط افق ــود خ ــظ ش ــش حف ارتفاعات
بــرای گنبدهــا و بناهــای تاریخــی و 
مناره هــا ایجــاد کــرده بــود. همــان 

نمایــی از اصفهــان کــه ســیاحان در 
ــا و  ــان  از مناره ه ــه اصفه ــدو ورود ب ب

می کردنــد. توصیــف  گنبدهــا 
ــر  ــد نظ ــت:  در تجدی ــژاد گف ــته ن فرش
ــرح  ــان ط ــع اصفه ــرح جام ــاره ط درب
جامــع ارتفاعــات ارائــه و اجــرا شــد کــه 
ــد  ــه نبای ــی ک ــا آن در جاهای ــق ب مطاب
ارتفــاع بدهنــد ارتفــاع داده شــد. ایــن 
ــری  ــل موفرف ــل کچ ــزی مث ــرح چی ط
ــوام  ــی ع ــود! طرح ــور ب ــیاه موب ــا س ی
ــده ایجــاد  ــه مشــکات عدی ــه ک فریبان
آنهــا روی  فــرم کاســه  اگــر  کــرد. 
اصفهــان کــه مصــوب شــده بــود مانــده 
را  مشــکات  ایــن  اکنــون   بودنــد 
ــن مشــکات  ــم ای ــه حت نداشــتیم و ب
در آینــده خــودش را بیشــتر نشــان 

می دهــد.

معـاون میـراث  فرهنگـی اداره کل میـراث 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری   فرهنگـی، 
»تخریب هـای  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
انجام گرفتـه در کاروانسـرای جـر مربوط به 
دهه هـای گذشـته بـوده و اخیـرا هیچ گونه 
تخریبـی در ایـن بنا انجام نشـده اسـت.«
تیرمـاه  اول  یکشـنبه  شـفیعی  مجتبـی   
۱۳۹۹ بـا بیـان اینکـه متاسـفانه بـه دلیـل 
همـکاری نکردن مالـکان، کاروانسـرای جر 
در معـرض آسـیب و فرسـایش طبیعـی 
از  افـزود: »بـه منظـور جلوگیـری  اسـت، 
ایـن  بیشـتر  تخریـب  رونـد  و  آسـیب ها 

بـرای  مرمتـی  محـدود  مجوزهـای  بنـا، 
مالکیـن بخـش هـای باقیمانده بنـا صادر 
و بـا نظـارت کارشناسـان اقدامات حفاظتی 
انجـام شـده  بـام کاروانسـرا  بـه ویـژه در 
اسـت.«او بـا اشـاره بـه اینکه طـرح مرمت 
ایـن کاروانسـرا توسـط ایـن اداره کل تهیـه 
و براسـاس همـان طـرح پروانـه و حکـم 
مرمتـی بنـا نیـز صـادر و تحویـل مالکیـن 
ایـن بنا شـده اسـت، بیـان کرد:»جلسـات 
متعـددی بـا مالکیـن و همچنیـن اداره کل 
در سـرمایه  مشـارکت  منظـور  بـه  اوقـاف 
گـذاری بـرای مرمـت و احیـا ایـن بنـا در 

اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان کرمـان 
برگـزار شـده کـه تاکنـون منجـر بـه توافـق 
اسـت.«معاون  نشـده  بنـا  مالکیـن  بیـن 
میـراث فرهنگی اداره کل میـراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دستی اسـتان کرمان 

تصریـح کرد:»رایزنـی بـه منظـور ترغیـب 
و مشـارکت اداره کل اوقـاف و مالکیـن در 
مرمـت و احیـا ایـن بنا با توجه بـه اینکه از 

موقعیـت مناسـبی برخـوردار اسـت.

تخریب های کاروانسرای »جر« 
مربوط به دهه های گذشته است

احداث زائر سرا در گلزار 
شهدای کرمان 

مدیرعامــل شــرکت مادرتخصصــی توســعه ایران گــردی و جهان گــردی از 
برنامه ریــزی  بــرای احــداث زائرســرا و مجتمــع خدمــات بهداشــتی در گلــزار 
ــاه حــال  ــع به منظــور رف ــن دو مجتم ــت: »ای ــر داد و گف ــان خب شــهدای کرم
ــداث  ــزار اح ــن گل ــه ای ــدگان ب ــلیمانی و مراجعه کنن ــردار س ــزار س ــران م زائ

خواهــد شــد.«
خشــایار نیکزادفــر، روز دوشــنبه 2 تیرمــاه 99 در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
میراث آریــا، بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: »در همیــن خصــوص در نامه هایــی 
بــه مســئوالن اســتان کرمــان از جملــه نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه و 
نیــز اســتاندار، درخواســت تأمیــن زمیــن مناســب داده شــد کــه بــا تأمیــن آن، 
عملیــات اجرایــی زائرســرا و نیــز مجتمــع خدمــات بهداشــتی در محــل گلــزار 

شــهدای کرمــان آغــاز خواهــد شــد.«
ــر  ــد دکت ــا تأکی ــتور و ب ــه دس ــع ب ــن دو مجتم ــداث ای ــرد: »اح ــوان ک او عن
علی اصغــر مونســان وزیــر میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
ــم  ــاج قاس ــهید ح ــپهبد ش ــردار س ــامخ س ــام ش ــت مق ــور پاسداش و به منظ
ســلیمانی و خدمــات ایــن شــهید ارزنــده بــه میهــن اســامی در محــل گلــزار 

ــاز خواهــد شــد.«     ــان آغ شــهدای کرم

ته
نک

فرشـته نـژاد در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا  اصفهان را شـهر 
گنبدهـای زیبـا خوانـد امـا در عین حال بـر این باور اسـت که 
نباید گنبدهـای عجیب و غریب در اصفهان بسـازند و معماران 
بایـد همـان گنبدهای سـنتی و جـا افتـاده معمـاری بومی را 
مطـرح کنند نه اینکه به دنبال گنبدهایی تقلیدی از کشـورهای 
دیگـر و یا الگوهای مـن درآوردی بروند.وی در ایـن باره افزود: 
فرم هـا و الگوهای امـروزه در گنبدها  بـه برکت مصالح محکم 
اسـت. در گذشـته مصالـح آجـر، گـچ و پوشـش کاشـی بود و 
حـاال بتون آرمـه )بتـون مسـلح(و مـواد بسـیار مقـاوم امکان 
سـاخت هر فرمـی را می دهد تـا  هرچه می خواهند بسـازند اما 
این فرم ها باید معنی دار باشـند.مدرس پیشـین دانشگاه هنر 
اصفهـان  بـا ابراز نگرانی نسـبت به مرمت گنبدهـای اصفهان و 
خدشـه ای کـه به هویت آنها وارد می شـود گفـت: در طول زمان 
گنبدهـا از نظـر فرم و زیبایـی، ارتفاع و تزیینات متحول شـدند 
و تکامـل پیـدا کردند. تا اواخـر قاجاریه گنبدهایی داشـتیم که 

بسیار ارزشـمند بودند.  

میراثمیراث

بررسی اجرای »گذر صنایع دستی« در بجنورددستگیری ۶ حفار غیرمجاز در تبریز

حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
آذربایجـان  میراث فرهنگـی 
شـش  دسـتگیری  از  شـرقی 
حفـار غیرمجـاز در تبریـز خبـر 
داد.به گـزارش میراث آریـا به نقـل از روابط عمومـی اداره کل 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی آذربایجـان 
شـرقی، کاظم داداشـی روز دوشـنبه ۲ تیر مـاه ۹۹ ضمن 
اعـام ایـن خبـر، گفـت: »به دنبـال گـزارش  دوسـتداران 
میراث فرهنگـی، متوجـه شـدیم در منطقـه منجـم تبریز، 
مالـک خانـه ای مسـکونی اقـدام بـه حفـاری غیـر مجـاز 
کـرده اسـت.«او افـزود: »حفـاری بـه عمق ۱۰ متـر انجام 
و منجـر بـه کشـف چنـد قطعـه سـفالی شکسـته، شـده 

بـود، مأمـوران یـگان حفاظـت میراث فرهنگـی اسـتان با 
همـکاری نیـروی انتظامـی در محـل حضـور پیـدا کرده و 
شـش حفـار غیـر مجـاز را دسـتگیر و بـه مراجـع قانونی 

ارجـاع دادنـد.«
فرمانـده یـگان حفاظـت میراثفرهنگی آذربایجان شـرقی 
محـل، ضمـن کشـف  بازرسـی  از  »پـس  عنـوان کـرد: 
قطعـات سـفالی، ابـزارآالت حفـاری غیرمجاز نیز توسـط 
نیـروی انتظامـی کشـف و ضبـط شـد.« او خاطرنشـان 
اسـتانی ها می تواننـد در صـورت مشـاهده  کـرد: »هـم 
تمـاس  در  میراث فرهنگـی،  حـوزه  در  تخلـف  هرگونـه 
بـا شـماره ۰۹66۲ مرکـز پیـام یـگان حفاظـت وزارتخانـه 

مراتـب را اطـاع دهنـد.«

ـــی،  ـــس اداره میراث فرهنگ رئی
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
ــرای  ــی اجـ ــورد از بررسـ بجنـ
ـــتی«  ـــذر صنایع دس ـــرح »گ ط
ــا  ــزارش میراث آریـ ــر داد.به گـ ــتان خبـ ــن شهرسـ در ایـ
میراث فرهنگـــی،  اداره کل  روابط عمومـــی  از  به نقـــل 
شـــمالی،  خراســـان  صنایع دســـتی  و  گردشـــگری 
احمدرضـــا رحیـــم زاده روز دوشـــنبه دوم تیرمـــاه 99 
ــتر  ــه بیشـ ــی هرچـ ــدف معرفـ ــا هـ ــرد: »بـ ــار کـ اظهـ
ـــذر  ـــرح »گ ـــرای ط ـــروش، اج ـــق ف ـــتی و رون صنایع دس
ــم.«او  ــری می کنیـ ــورد را پیگیـ ــتی« در بجنـ صنایع دسـ
ـــرح  ـــن ط ـــی ای ـــرای جانمای ـــنهاد ب ـــد پیش ـــزود: »چن اف

ــرای  ــی کاروانسـ ــل تاریخـ ــت، محـ ــده اسـ ــه شـ ارائـ
ــه در  ــت کـ ــا اسـ ــن مکان هـ ــی از ایـ ــبزه میدان یکـ سـ
کمیســـیون فنـــی بررســـی خواهـــد شـــد.«رئیس اداره 
میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی بجنـــورد 
ـــهری  ـــز ش ـــی در مراک ـــن فضاهای ـــاد چنی ـــزود: »ایج اف
عـــاوه بـــر جـــذب گردشـــگر، بـــه پویایـــی و نشـــاط 
ـــان  ـــتان خراس ـــد.« در اس ـــک می کن ـــز کم ـــی نی اجتماع
از  صنایع دســـتی  از  مختلفـــی  شـــمالی گونه هـــای 
قبیـــل گلیم بافـــی، زیلوبافـــی، ســـفره کـــردی، پـــاس، 
ـــازهای  ـــاخت س ـــارق دوزی، س ـــنتی، چ ـــای س پاپوش ه
ســـنتی، رنگـــرزی ســـنتی و دوخـــت لباس هـــای 

ــفالگری و... رواج دارد. ــی، سـ ــی، نمدمالـ محلـ

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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ســید محمــد مرعشــی مدیــر کل 

تأمیــن اجتماعــی خوزســتان از راه 

ــامانه  ــرداری از س ــره ب ــدازی و به ان

ــاط  ــان ارتب ــا هم ــت CRM ی مدیری

تأمیــن  شــعب  در  مراجعیــن  بــا 

اجتماعی اســتان خبر داد.

ســید محمــد مرعشــی مدیــر کل 

بــا  خوزســتان  اجتماعــی  تأمیــن 

تأکیــد بــر اینکــه خدمــت بــه جامعــه 

و  اصلــی  عامــل  شــدگان  بیمــه 

گیــری  شــکل  وجــودی  فلســفه 

بــوده  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان 

اســت و بــه همیــن دلیــل توجــه بــه 

مطالبــات و تــاش در جهــت تأمیــن 

رضایــت شــرکای اجتماعــی یکــی از 

ارزشــها و راهبردهــای همیشــگی این 

ســازمان مــی باشــد گفــت : امــروزه 

ابــزار  و  تکنولــوژی  توســعه  بــا 

الکترونیکــی روشــهای ارائــه خدمــات 

ــات  ــه خدم ــی ب ــان دسترس ــر زم ه

بــه   ، نمــوده  تســهیل  را  ســازمان 

ســازمان  مخاطبیــن  کــه  طــوری 

بــه  حضــوری  مراجعــه  بــدون 

ــه  ــعب تابع ــی و ش ــای اجرای واحده

را  خــود  خدمــات  تواننــد  مــی 

نمایند. دریافت 

ــات و  ــه عملی ــاره ب ــا اش ــی ب مرعش

اتوماســین نمــودن فرایندهــای ارائــه 

ــا  ــزود : ب ــان اف ــه مخاطب ــت ب خدم

و  پیرامــون  تحــوالت  بــه  توجــه 

فراهــم نمــودن بســترهای مناســب و 

ــانی  ــات رس ــود خدم ــور بهب ــه بمنظ ب

ابــزار دیگــری بنــام ســامانه مدیریــت 

ــن  ــا مراجعی ــا مشــتریان ی ــاط ب ارتب

شــعب  در   CRM عنــوان  تحــت 

تأمیــن اجتماعــی اســتان راه انــدازی 

ــه  ــرار گرفت ــرداری ق ــره ب ــورد به و م

است.

وی تصریــح کــرد CRM  کمــک مــی 

کنــد تــا بــه بهتریــن شــکل بــه 

بیمــه  هــای  درخواســت  و  نیازهــا 

شــدگان ، کارفرمایــان و مســتمری 

بگیــران پاســخ دهیــم و در واقــع 

 ، گامهــا  مجموعــه  ســامانه  ایــن 

اقدامــات و مراحلــی اســت کــه از 

طریــق ایجــاد ، توســعه ، نگهــداری و 

بهینــه ســازی روابــط بلنــد مــدت بــا 

مشــتریان صــورت گرفتــه و مدیریــت 

می شود.

اجتماعــی  تأمیــن  کل  مدیــر 

خوزســتان افــزود : ســامانه مدیریــت 

ارتبــاط بــا مشــتریان CRM قابلیــت 

دارد تــا نظــرات مراجعیــن را تحلیــل 

و  ، مشــکات  از ســویی  و  نمــوده 

 ، ضعــف کارکنــان  و  قــوت  نقــاط 

ــازمان  ــای س ــتم ه ــررات و سیس مق

شناسایی نماید .

ــت: در  ــزی گف ــاد کشــاورزی اســتان مرک ــس ســازمان جه رئی
ســال۹۸ بــا وجــود محدودیــت هــا و مشــکاتی کــه در عرصــه 
کشــاورزی بــود توانســتیم بــا همــت کشــاورزان و تولیدکننــدگان 
و دیگــر فعــاالن ایــن حــوزه در همــه بخش هــا اعــم از دام،طیور، 

زراعت و باغبانی افزایش تولیدات را رقم بزنیم.
وی تصریــح کــرد: در تولیــد گنــدم رونــد ســه ســال گذشــته روند 
مطلــوب و امیدبخــش بــوده و در ســال گذشــته میــزان تولیــد 
گنــدم در اســتان ۴۲۰ هــزار تــن بــوده اســت و پیــش بینــی مــی 
شــود ســطح تولیــد در ســال جــاری بــه بیــش از ۴۵۰ هــزار تــن 

برسد. 
آنجفــی بــا اشــاره بــه اینکــه هم راســتا بــا افزایــش تولیــد گندم، 
ارتقــا کیفیــت ایــن محصــول نیــز در دســتور کار ســازمان قــرار 
گرفتــه اســت، بیــان کــرد: اســتان مرکــزی در ســال هــای اخیــر 

جــز 6 اســتان ســن خیــز در کشــور قــرار گرفتــه کــه ایــن امــر 
باعــث کاهــش کیفیــت گنــدم در اســتان شــده اســت، ســازمان 
بــه همــراه کارشناســان ایــن حــوزه در راســتای افزایــش کیفیــت 
ایــن محصــول گام برداشــته انــد و در ســال جــاری موفق شــدیم 
در بحــث کنتــرل و کاهــش ســن زدگــی اراضــی کشــت گنــدم را 

از ۳۴ هزار هکتار به ۱۹۰ هزار هکتار در سال جاری برسانیم. 
ــش  ــی بخ ــش اصل ــال و نق ــعار س ــه ش ــاره ب ــن اش وی ضم
کشــاورزی در تحقــق شــعار، مشــکات و موانــع پیــش روی این 
حــوزه را برشــمرد و گفــت: نبــود ســرمایه و کمبــود نهــاده و کــود 
عمــده مشــکل بخــش کشــاورزی اســت. در صــورت رفــع ایــن 
مشــکات و حمایــت از فعــاالن بخــش کشــاورزی ایــن تــوان را 
ــا قــدرت  ــم کــه در بحــث تامیــن امنیــت غذایــی کشــور ب داری

عمل کنیم.

راه اندازی سامانه مدیریت CRM در 
شعب تأمین اجتماعی خوزستان

تولید گندم استان مرکزی در سه سال گذشته 
مطلوب و امیدبخش بوده است

۱3۰میلیون مترمکعب از مصرف منابع 
آب زیرزمینی قم کاهش می یابد

مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای قـم گفـت: بـر 
 ۱۳۰ بایـد  انجام شـده  برنامه ریزی هـای  اسـاس 
میلیـون مترمکعـب از میـزان مصـرف منابـع آب 
زیرزمینی اسـتان کاسـته شـود که نقش مهمی در 
تقویـت سـفره های آب و جلوگیری از فرونشسـت 

خواهد داشت.
احمـد حاجـی حسـینی مسـگر به مناسـبت هفته 
صرفه جویـی در مصـرف آب و بـرق، بیـان کـرد: در 
شـرب،   و  خدمـات  صنعـت،  کشـاورزی،  حـوزه 
اقداماتـی را انجـام خواهیم داد کـه صرفه جویی در 

مصرف آب را در پی دارد.
وی بیان کرد: کشـاورزی ،  بیشـترین سـهم مصرف 
آب را بـه خـود اختصاص داده اسـت که در جریان 
تفاهم نامـه ای بـا سـازمان جهـاد کشـاورزی قم به 
ایـن  در  آب  مصـرف  چشـمگیر  دنبـال کاهـش 
بخـش بـا اسـتفاده از روش هـای نویـن آبیـاری و 

سایر اقدامات موردنظر هستیم.

بـه  خـود  سـخنان  از  دیگـری  بخـش  در  وی 
آب  شـرکت  توسـط  انجام شـده  فعالیت هـای 
منطقـه ای قـم طـی سـال گذشـته اشـاره کـرد و 
رویـداد در سـال ۹۸ موضـوع  گفـت: مهم تریـن 
سـیاب بـود کـه اسـتان را درگیـر کـرد، در همیـن 
مدیریـت  به منظـور  متعـددی  جلسـات  رابطـه 
در  اسـتان  ایمـن شـدن  و  ایجادشـده  وضعیـت 
عملیاتـی  برنامه هـای  تدویـن  بـا  سـیل  مقابـل 
تشـکیل شـد کـه نتیجـه آن کاهـش چشـمگیر 

خطرات احتمالی بود.
حاجـی حسـینی مسـگر بیـان کـرد: در سـال های 
اخیـر الگـوی بـارش اسـتان دچـار تغییـر شـده و 
شـاهد بارش های با شـدت هسـتیم، این موضوع 
سـازه های  وضعیـت  بایـد  کـه  می دهـد  نشـان 
تقاطعـی غیراصولـی در اسـتان اصـاح شـود تـا 
محل هـا  ایـن  در  رودخانه هـا  آب  عبـور  ظرفیـت 

افزایش یابد.

سودوکو شماره ۱۷۵۸

پاسخ سودوکو شماره ۱۷۵۷

افقی
 ۱ - اثری از استادمطهری - به تاخیر 

انداختن مسابقه در کشتی۲ - انصاف، عدل 
- زخمی - مكر و حیله۳ - شكاف - سخن 
بی پرده - سخن زیر لبی - شالوده و بنیاد، 

پایه و مبنا، سنگ آسیاب،حرف هیتلری، 
حرف نازی ها۴ - شی وارونه - قسمت 

کننده - باغبان - كوچكترین ذره، ذره تجزیه 
ناپذیر۵ - كشور دو تكه، بعضی ها از ماست 
می گیرند - حریص - همانند - خفتن6 - 
صدمه - تند کار - خبر گذار۷ - الهه زراعت 

- عضو فعال، قدرت - حمله۸ - شهرت 
تیم دیترویت در NBA - نام پدر داریوش 
اول - دوش و كتف، كتف۹ - سم حشره 

كش - جمع ندیم، همنشینان - كار بر 
عهده كسی نهادن - تحلیل غذا در معده۱۰ 
- حرف انتخاب، بله آلمانی، حرف گزینش 

- اثر تاریخی جنوب ارومیه - تمرد۱۱ - امر 
به آسودن - انتقال روح - جای كه بتوان 

ار آن بیرون رفت۱۲ - ائتاف، صاحبان 
چند كارخانه - هم پایه - چاق۱۳ - نی 
نواز - مجلس اعیان، روشنایی، تخلص 

استاد همایی - به چیزی پیوستن - کوزه۱۴ 
- روح، روان - مانند ماه - قفل قدیمی - 
محل ورود، مروارید درشت، درون صدف۱۵ 
- یازده، دو یار هم قد - طا - آزاده، آزاده 

كربا، نخستین شهید كربا - جام ورزشی۱6 
- بی درنگ - سهیم - ناتوان۱۷ - رودخانه 

- نام بازیگر
عمودی 

۱ - كتاب لغت، دایرةالمعارف - تفاله كنجد۲ 
- كام معتبر - قرار - دست درد  - هزارو 

صدو یازده۳ - خربزه نارس - شریک 
جرم - نامی پسرانه، از نسل آریا - ورزش 

مادر، عدد بهم زدنی۴ - نشیمنگاه خانه، 
حجره - اراده قوی، تاش و كوشش، 

عزم،بلند نظری،وسعت نظر،بلند طبعی - 
رخوت - دور کردن، راندن۵ - سقف دهان 

- درخت جوان - پادشاهان6 - سرود دسته 
جمعی، ناشنوا، آب شرعی - از آثار ایرونیک 
استون - بلند قد۷ - از طوایف ترك - مهار، 
قدیمی - کشور گاندی، كشور عجایب، کشور 

شبه قاره، کشور هفتاد و دو ملت - آخر، 
قعر۸ - بوی خوب زیر شکم آهو، سقا بر 
دوش دارد تا تشنگان را سیراب کند، ماده 
سیاه رنگ و خوش بویی که در ناف آهوی 

مشک تولید می شود - شماره، واحد 
شمارش قلم - كاشف تب راجعه۹ - شلوار 
جین، قدم یکپا، ژنرال جنگهای انفصال - 

لباس - پس غذا، بعد از غذا تناول می كنند 
- آزمندی۱۰ - از آثار توماس گادیس - آب 
دهان - غار بعثت۱۱ - شهر توت، جشنواره 

معتبر سينمائي، بخیه درشت - ناسپاسی، 
الحاد - چیز، مفرد اشیا - از پرنده ها۱۲ - 

شاگرد مغازه - فیلمی از فریدون جیرانی 
- رمزینه، پیش شماره مخابراتی۱۳ - گوشه 

ورزشی - خط جام - شتر باركش، كابوی 

خوش شانس۱۴ - قطب مثبت - وزیدن 
اب - چراگاه ایات - نرم و مایم۱۵ - 
جوی خون، لوله خونی - دستمزد، حق 

الزحمه - مخترع ساعت دیواری - عضو راه 
رونده۱6 - طراحی اولیه، مطالعه مقدماتی - 

از پیامبران، پیامبری كه آب حیات را نوشید، 
پیامبری كه زندگی جاودانه یافت - زمان بی 
انتها، زندانی مادام العمر، همیشه - پوشاك 
ستور۱۷ - گوش - پزشك تیم استقال و 

تیم ملی

جدول شماره ۱۷۵۸

 پیام
 ایران

کارمند شرکت برق منطقه ای خوزستان رئیس داوران هیات فوتبال خوزستان شد
کارمند شرکت برق منطقه ای خوزستان به سمت رئیس واحد داوران هیات فوتبال استان خوزستان منصوب شد.
طی حکمی از سوی عبدالکاظم طالقانی عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و رئیس هیات فوتبال خوزستان، عباس راکی به عنوان رئیس واحد 
داوران هیات فوتبال استان خوزستان منصوب شد.عباس راکی کارمند شاغل در معاونت طرح های توسعه برق شرکت برق منطقه ای خوزستان، داور 
لیگ برتر فوتبال کشور و عضو اصلی مجمع هیات فوتبال استان خوزستان بوده و به عنوان رییس هیات فوتبال شهرستان ایذه در حال فعالیت است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

نوبت دوم
آگهي مناقصه 

عمومی
اساس  بر  دارد  نظر  در  رفسنجان  شهرداری 

بودجه مصوب شماره ۱۴۴۰ مورخ۹۸/۱۲/۲۷ شورای 
محترم اسالمی شهر ، نسبت به تکمیل فاز اول ضلع 
شمال مرکز تجاری واقع در خیابان حافظ  از طریق 
کلیه  از  لذا  نماید.  اقدام  عمومی  مناقصه  برگزاری 
که  الزم  شرایط  دارای  و  صالحیت  واجد  شرکتهای 
تجربه و توانایی انجام كار را دارند، دعوت بعمل می 
آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطالع از شرایط 
واقع  قراردادها  امور  دفتر  به  مناقصه  در  شركت 
خیابان  رفسنجان  آدرس  به  مرکزی  شهرداری  در 
تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و 
شنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  را  خود  پیشنهادات 
مركزی  شهرداری  دبیرخانه  به   ۹۹/۰۴/۱۴ مورخ 
تسلیم  نمایند. ضمنًا شهرداری در رد یا قبول یک یا 

تمام پیشنهادات مختار است .

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی

نامـه  آئیـن   ۱۳ مـاده  و   ۳ مـاده  موضـوع  اگهـی 
و  اراضـی  و  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
قانـون  موضـوع  دوم  هیـات   ۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۲۷۴
سـاختمان  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه 
ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی 
آقـای حسـین رحمانـی نعیـم آبـادی فرزنـد محمـد بـه 
شـماره شناسـنامه ۵۹۳۸ در یک باب خانه به مسـاحت 
۲6۵/۵مترمربـع از پـاک ۷6۷۲ اصلـی واقـع در زرنـد 
از مالـک  خیابـان صیـاد شـیرازی کوچـه ۷ خریـداری 
رسـمی آقـای احمدامیـر ناصـر امینیـان محـرز گردیـده 
اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
اعتراضـی  متقاضـی  مالکیـت  سـند  صـدور  بـه  نسـبت 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 
عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر 

خواهـد شـد. م/الـف ۵۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۴/۳

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۳۹۹/۴/۱۷
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

آگهی ابالغ اجرایی کالسه :۱3۹۷۰۴۰۱۹۰۶3۰۰۱۰۶۶.۱  
بدیـن وسـیله به آقای حسـن یاس نام پـدر علی تاریخ تولد ۱۳6۷.۸.۲ شـماره 
ملـی ۳۱۷۹۹۵6۸۰۱ بدهـکار پرونـده اجرایـی کاسـه ۱۳۹۸۰۴۰۱۹۰6۳۰۰۰۵۹۴.۱ 
اعـام میگـردد کـه برابـر گـزارش مأمـور ابـاغ بـه آدرس اعامـی متـن سـند شـناخته 
نگردیـده یـد ابـاغ می گردد که برابر سـند ازدواج شـماره  ۷۵۱۱ مبلـغ ۲۷۱۹۲۱۰۰۰۰ بدهکار 
و خانـم فاطمـه فرخـی بدوئـی بسـتانکار پرونـده درخواسـت صـدور اجراییـه نمـوده پس 
از تشـریفات قانونـی اجرایئـه صـادر و پرونـده اجرایـی بـه کاسـه ۹۸۰۰6۱۵ در ایـن اجـرا 
مطـرح مـی باشـد لـذا طبق مـاده ۱۸ آیین نامه اجرایی مفاد اسـناد رسـمی به شـما اباغ 
مـی گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی که تاریـخ اباغ اجرایئه محسـوب اسـت فقط یک 
نوبـت در روزنامـه چـاپ و منتشـر می گـردد ظرف مدت ۱۰ روز نسـبت بـه پرداخت بدهی 
خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار آگهـی دیگـری عملیـات اجرایـی طبـق 

مقـررات علیه شـما تعقیـب خواهد شـد.م_الف۴۵۹۵
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان_علی خسروانجم

آگهی ابالغ اجرایی کالسه:۱3۹۹۰۴۰۱۹۰۶3۰۰۰33۱.۱  
 بدینوسـیله بـه آقـای محمـود پـور سـیاهکوئی نـام پـدر کرامـت تاریـخ تولـد 
پرونـده   بدهـکار  رفسـنجان  نشـانی  بـه  ملـی ۳۰۵۱۳۵۳۴۹۳  ۱۳6۲.۳.۹شـماره 
کاسـه۱۳۹۹۰۴۰۱۹۰6۳۰۰۰۳۳۱.۱  کـه برابـر گـزارش مأمـور ابـاغ شـناخته نگردیده 
ایـد ابـاغ می گـردد کـه برابـر سـند ازدواج شـماره  ۵۷۳۴ مبلـغ ۱۵.۳6۰.۰۰۰.۰۰۰ بابت مهریه 
بدهـکار میباشـید و خانـم بهـاره بهپـور  بسـتانکار پرونـده درخواسـت صـدور اجرایئـه نمـوده 
پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صادرو پرونـده اجرایی بـه کاسـه۹۹۰۰۳۳۴ در این اجرا 
مطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده ۱۸ آییـن نامـه اجرایی مفاد اسـناد رسـمی به شـما اباغ 
مـی گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی کـه تاریـخ ابـاغ اجرائیه  محسـوب اسـت فقط یک 
نوبـت در روزنامـه چـاپ و منتشـر مـی گـردد ظـرف مـدت ۱۰ روز نسـبت به پرداخـت بدهی 
خـود اقـدام و در غیـر این صورت بدون انتشـار آگهـی دیگری عملیات اجرایـی طبق مقررات 

علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد. 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان علی خسروانجم

اگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول (  
ــر دارد در  ــاد در نظ ــر اب ــتان عنب ــتری شهرس ــی دادگس ــکام مدن ــرای اح  اج
ــان  ــواده شهرســتان کرم ــک دادگاه خان ــالی از شــعبه ی ــی ارس ــده نیابت پرون
ــه  ــمی ب ــناس رس ــر کارش ــه نظ ــه ب ــا توج ــن ب ــه زمی ــک قطع ــروش ی ــه ف ــبت ب نس
مســاحت ۸۰6متــر مربــع واقــع در عنبــر ابــاد )خیابــان ایــت هللا هاشــمی رفســنجانی 
)خیابــان تــاالر بــاغ صبا((جزءمســتنیات پــاک ۵۲اصلــی خــارج از محــدوده 
قانونــی طــرح تفضیلــی شــهر عنبــر ابــاد متلــق بــه محکــوم علیــه ســید محمــد علــی 
ابراهیمــی فرزنــد ســید محمــود وفاقــد ســند تــک بــرگ بــا قیمــت پایــه کارشناســی 
بــه مبلــغ ۹6۷/۲۰۰/۰۰۰ریــال )نهصــد وشــصت وهفــت میلیــون ودویســت هــزار ریــال 
(را از طریــق مزایــده بــا شــرایط ذیــل بــه فــروش برســاند لــذا از متقاضیــان دعــوت 
ــناس در  ــر کارش ــق نظ ــک طب ــخصات مل ــایر مش ــن س ــد .در ضم ــی ای ــل م ــه عم ب

ــده موجــود اســت . پرون
ــرم  ــده محت ــور نماین ــا حض ــح ب ــاعت ۱۰صب ــه ۱۳۹۹/۰۴/۲۵س ــده :مورخ ــه مزای جلس
ــاد برگــزار  دادســتان عمومــی وانقــاب در اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری عنبــر اب

مــی گــردد.
شرایط شرکت در مزایده :

-فروش نقدی اســت وحداکثر پرداخت بهاءیک ماه می باشــد 
ــده  ــده برعه ــام مزای ــای انج ــه ه ــه وهزین ــه معامل ــوط ب ــای مرب ــه ه ــه هزین -کلی

ــد . ــی باش ــدار م خری
-پیشــنهاد دهنــدگان بایــد در صــورت برنــده شــدن ده درصــد مبلــغ ارزیابــی شــده را 
 ir۱۰۰۱۰۰۰۰۴۰۵۹۰۱۲۹۰۷6۴۰۳۵۰ فــی المجلــس بــه صــورت نقــدی بــه حســاب شــماره
ــت  ــی پرداخ ــک مل ــزد بان ــاد ن ــر اب ــتری عنب ــپرده دادگس ــوه س ــز وج ــام تمرک ــه ن ب

ــد . ــر ابادتحویــل نماین ــه دفتــر اجــرای احــکام حقوقــی عنب وفیــش مربوطــه را ب
-برنده شــخصی اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .

-در صورتــی کــه برنــده تــا یــک مــاه از جلســه مزایــده ویــا انقضــای مهلــت از پرداخــت 
بهــای مــورد مزایــده خــوداری نمایــد ســپرده اوبــه نفــع دولــت ضبــط مــی گــردد.

-متقاضیــان شــرکت در مزایــده بــرای کســب اطاعــات بیشــتر مــی تواننــد بــه دفتــر 
شــعبه اول حقوقــی دادگســتری شهرســتان عنبــر ابــاد مراجعــه نماینــد . 

م الف ۲۴۵۳
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان عنبر اباد .عنایت جبالبارزی

مفقودی – منوجان
۱3۱SE ســایپا  خودروســواری  ســند 
ــماره   ــه ش ــگ ب ــی رن ــفید –روغن مدل۱3۹۶س
ــی ــماره شاس ــور M۱3 / ۵۸۵۶۷۱۷ و ش موت
NAS۴۱۱۱۰۰H۱۰۰۰۹۹۷ بــه شــماره پالک ۲3ن 
ــتی  ــوم دوس ــه کلث ــق ب ــران ۶۵متعل ۴۸۶ای
ــود واز  ــا ش ش ۲۲۱۶مفق ــالم ب ــد غ پورفرزن

ــت . ــده اس ــاقط گردی ــار س ــه اعتب درج

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
دســتگاه  یــک  اختصاصــی ششــدانگ  حــدود  تحدیــد 
محوطــه  و  طبقــه  ســه  مســکونی  تجــاری  ســاختمان 
ــی 1491  ــماره فرع ــه ش ــع ب ــر مرب ــاحت 89/50 مت ــه مس ب
مجــزی شــده از 25 از ســنگ اصلــی 4 واقــع در قریــه شــکر 
ــران  ــه آقــای مه دشــت بخــش 28 گیــان تصرفــات مالکان
فــرد فرزنــد یونــس انتقالــی ملــک از مالــک رســمی نجــف 
ــاده 13  ــتناد م ــه اس ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــی مح داون
آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
ــد حــدود  ــی تحدی ــد ســند رســمی آگه و ســاختمانهای فاق
اختصاصــی بــه نــام اقــای مهــران فــرد منتشــر و بــه اطــاع 
ــاند  ــی رس ــی م ــوق ارتفاق ــان حق ــن و صاحب ــه مجاوری کلی
ــد حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 1399/05/04  کــه تحدی
راس ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد 
آمــد. چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حدود 
ــوم واخواهــی داشــته باشــند  ــک مرق ــی مل ــوق ارتفاق و حق
مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف 
مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد 
ــر  ــد و براب ــذ نماین ــید اخ ــلیم و رس ــش تس ــاک تال و ام
مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد 
ــن اداره  ــه ای ــراض ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ظــرف یــک م
دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت 
پــس از گذشــت مــدت مزبــور و ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم 
ــی او  ــده قانون ــا نماین ــی ی ــیله متقاض ــه وس ــت ب دادخواس
ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه 

ــار : 1399/04/03 ــخ انتش ــد داد. 359 تاری خواه
 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش  - فردین نور زاده      4020

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فارسان استان 

چهارمحال و بختیاری )سری 87(
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان  ــه دســتور مــواد  یــک و ســه قان نظــر ب
هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه قانــون فــوق الذکــر اماکــی کــه در هیــأت منــدرج 
ــون مذکــور مســتقردر اداره ثبــت اســناد و امــاک فارســان مــورد رســیدگی و رأی آن صــادر  در قان

گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد :
اماک واقع در ابنیه  فارسان  به شماره  پاک ثبتی 416 اصلی چهارمحال و بختیاری  بخش َده:

ــه مســاحت 254.90  ــه ب 4137 فرعــی - آقــای یوســف فاضلــی فارســانی  ششــدانگ یکبــاب خان
متــر مربــع قســمتی از پــاك 703 فرعــی خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای بهمــن فاضلــی 
4138 فرعــی - آقــای مهــراب فاضلــی فارســانی  ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 275.74 

متــر مربــع قســمتی از پــاك 703 فرعــی خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای بهمــن فاضلــی
اماک واقع در قریه  فارسان  به شماره  پاک ثبتی 417 اصلی چهارمحال و بختیاری  بخش َده:

2698 فرعــی- آقــای ســیاوش محمدخانــی پردنجانــی شــش دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
198.75 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای شــهباز فاضلــی فارســانی

ــش  ــاع از ش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــی  نس ــی گندمان ــین صادق ــای غامحس ــی- آق 2774 فرع
دانــگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 198.83 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای 

نجــف خســروی فارســانی 
2774 فرعــی- خانــم رضــوان خســروی فارســانی  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 198.83 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای نجــف 

خســروی فارســانی 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــگ یکب ــش دان ــانی ش ــدی فارس ــر محم ــی اكب ــای عل 2993 فرعی-آق

ــانی ــامی فارس ــدهللا اس ــای اس ــطه از آق ــع الواس ــده م ــداری ش ــع خری 306.30 مترمرب
ــال و  ــی چهارمح ــی 420 اصل ــاک ثبت ــماره  پ ــه ش ــان  ب ــرت  فارس ــه نص ــع در مزرع ــاک واق ام

ــش َده: ــاری  بخ بختی
ــاحت 254.78  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ــدی گل ــك محم ــتار مل ــای س 3180 فرعی-آق

ــی فارســانی  ــار یدالله ــای خدای ــع الواســطه از آق ــداری شــده م ــع خری مترمرب

ــه  ــور خیری ــاف و ام ــازمان اوق ــت س ــا تولی ــان ب ــن )ع( فارس ــی- مســجد امیرالمومنی 3539 فرع
ــع  ــده  م ــداری ش ــع خری ــاحت 984.44 مترمرب ــه مس ــجد ب ــاختمان مس ــاب س ــدانگ یکب شش

ــانی  ــی فارس ــا صالح ــای خانباب ــطه از آق الواس
4173 فرعــی- آقــای علــی رضــا بهرامــی فارســانی  ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 123.04 

مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای علــی مــدد اســامی فارســانی
ــاحت 246.02  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــی شش ــی پیربلوط ــا خلج ــای رض ــی- آق 4178 فرع

ــانی  ــیروانی  فارس ــا ش ــای غامرض ــطه از آق ــع الواس ــده م ــداری ش ــع خری مترمرب
اماک واقع در باباحیدر به شماره  پاک ثبتی 432 اصلی چهارمحال و بختیاری بخش َده:

2712 فرعــی- آقــای سیدموســی هاشــمی باباحیــدری ششــدانگ یكبــاب خانــه و مغــازه متصلــه  بــه 
مســاحت 179.63 متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای ســیدرحیم رضــوی باباحیــدری 
3109 فرعــی- آقــای سیدســعادت هللا رضــوی باباحیــدری ششــدانگ یكبــاب خانــه  بــه مســاحت 

373.68 متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از ورثــه مرحــوم سیدحســین رضــوی 
3110 فرعــی- آقــای ســیدمحمد رضــوی باباحیــدری ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 182.25 

متــر مربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از ورثــه مرحــوم سیدحســین رضــوی
3582 فرعــی- آقــای یونــس قاســمپور ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 231.50 مترمربــع 
ــه  ــان ب ــع در گوج ــاک واق ــدری ام ــمی باباحی ــیدجواد هاش ــطه از س ــع الواس ــده م ــداری ش خری

ــاری بخــش َده: ــی چهارمحــال و بختی ــی 441 اصل ــاک ثبت شــماره  پ
ــه  ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــك قطع ــگ ی ــش دان ــی ش ــدی گوجان ــادر محم ــای ن ــی- آق 1830 فرع
ــی ــه محمــدی گوجان ــت ال ــای هیب ــداری شــده مــع الواســطه از آق ــع خری مســاحت 1456 مترمرب

تاریخ انتشار نوبت اول : روز دوشنبه مورخ  1399/03/19 
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز سه شنبه مورخ  1399/04/03 

اكبر یزدانی سودجانی - سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فارسان  3515
توجه : 
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فرِش پهن گل سرخ همدان برای جهِش فرآوری

کشت و صنعت گل محمدی؛ در کنار یکدیگر

در شـرایطی کـه کرونـا می تـازد تـا چـوب الی چرخ 
تولیـد بگـذارد و نفس اقتصـاد را به شـماره بیاندازد، 
امـا گل محمدی شـور و انگیزه  را بـرای تولیدکنندگان 
همدانـی چندیـن برابـر کـرده و خیـز بلنـدی بـرای 

جهـش برداشته اسـت.
کشـت ۲۵۰ هکتـار گل محمـدی در مـزارع اسـتان 
همـدان طـی سـه سـال گذشـته گویـای رشـد و 
توسـعه ایـن محصول اسـت که بـه جـرات می توان 
گفـت همـدان را جـزء رتبه هـای برتر تولیـد گیاهان 
دارویـی قـرار داده و بـا هدف گـذاری سـازمان جهان 
توسـعه کشـت محصـوالت  در  اسـتان  کشـاورزی 
کـم آب بـر، بـدون شـک می توانـد تـا سـال ۱۴۰۰ به 

جهـش تولیـد رنـگ حقیقـت ببخشـد.
 ۵۲ از  کشـت گل محمـدی  زیـر  سـطح  افزایـش 
هکتـار در سـال ۸۴ بـه ۲۵۰ هکتـار طـی سـه سـال 
گذشـته در ایـن اسـتان بـا تولیـد حـدود ۳۲۰ ُتن و 
ارایـه تسـهیات کم بهـره، نشـان از نـگاه ویـژه دولت 
به توسـعه کشـت گیاهـان دارویـی و اصـاح الگوی 

کشـت دارد؛ نگاهـی اثرگـذار کـه سـرمایه گذاران و 
تولیدکننـدگان را بـر آن داشـت تـا بـه مـوازات تولید 
گل سـرخ، در اندیشـه فـرآوری ایـن محصـول نیـز 
باشـند که از ارزش افزوده باالیی نیز برخوردار اسـت.
ایـن نکتـه قابـل ذکر اسـت که بـه گفته کارشناسـان 
جهـاد کشـاورزی، شـرایط آب و هوایـی این اسـتان 
بـه گونـه ای اسـت کـه گل محمـدی تولیـد شـده در 
این اسـتان از عطر و اسـانس باالیی برخوردار اسـت 
و حتـی کاشـان نیز بـر این کیفیـت اذعـان دارد و تا 
حـدودی برای گاب گیری، از محصوالت تولید شـده 

همـدان اسـتفاده می کند.
بـا توجـه بـه کاربـرد متعـدد گل محمـدی در تولیـد 
گاب، اسـانس و روغـن و همچنیـن قابل اسـتفاده 
بهداشـتی،  و  دارویـی  غذایـی،  صنایـع  در  بـودن 
ایـن گیـاه،  کشـاورزان همدانـی عـاوه بـر کشـت 
بـه فکـر ایجـاد صنایـع تبدیلـی و فـرآوری افتادنـد 
و  دولـت  از کمک هـای تسـهیاتی  اسـتفاده  بـا  و 
سـرمایه گذاری شـخصی، کشـت و صنعت را در کنار 

یکدیگـر توسـعه دادنـد.
»حـاج جـال میرزایـی« از جمله کشـاورزان مایری 

اسـت کـه از سـه سـال گذشـته نسـبت بـه کشـت 
گل محمـدی و راه انـدازی واحـد فـرآوری ایـن گیـاه 
دارویـی بـا سـرمایه ای حـدود سـه میلیـارد تومـان 
اقـدام کـرده اسـت و ظرفیـت تولیـد ۳۰۰ تـن گاب 

دارد. را 

کشت و صنعت گل محمدی؛
 در کنار یکدیگر

وی انـواع گیـاه دارویـی را در ۸۵ هکتار زمین کشـت 
می کنـد کـه از ایـن میـزان ۱۵ هکتـار آن مختـص 
کشـت گل محمـدی اسـت و روزانـه ظرفیـت تولیـد 
۱۰ تـن را دارد و بـا فعالیـت ایـن واحـد شـبانه روز 
بـرای ۲۰ نفـر اشـتغال ایجاد کـرده اسـت و عاوه بر 
گل محمـدی تولیـدی خـود، از دیگـر کشـاورزان نیز 

بـرای فـرآوری ایـن گیـاه را خریـداری می کنـد.
میرزایـی کـه افزایـش ظرفیـت تولید و بسـته بندی 
را طبـق فنـآوری روز در سـر می پرورانـد، خواسـتار 
اعطـای سـرمایه در گـردش بـا نرخ کم بهره اسـت تا 
مجبـور نباشـد گاب و انواع عرقیـات تولیدی خود را 

بـه صـورت فلـه ای روانه بـازار کند.
تامیـن گاز و گرفتن انشـعاب عمده ترین مشـکل در 
مسـیر ایـن واحـد فـرآوری اسـت کـه به گفتـه این 
کشـاورز مایـری بـه دلیل هزینـه باالی گازکشـی و 
بـاال بودن نرخ تسـهیات، توان توسـعه واحد خود را 
ندارد و تاکنون با اسـتفاده از سـهمیه گازوئیل، واحد 

خـود را فعال نگه داشـته اسـت.
واحـد فـرآوری میرزایـی در حـوزه گیاهـان دارویـی 
و گاب گیـری یکـی از ۲ واحـد و البتـه اولین هـای 
صنایـع تبدیلـی گیاهان دارویی اسـتان در روسـتای 
»خردمنـد« اسـت کـه به دلیـل نداشـتن گاز و کامل 
نبـودن چرخـه بسـته بندی، هنـوز بـه ظرفیـت کامل 

تولید نرسـیده اسـت.
طبـق گفتـه مدیـر اداره جهاد کشـاورزی مایـر واحد 
فـرآوری میرزایی تا چند سـال آینـده جوابگوی نیاز 
شهرسـتان اسـت و تـا هر انـدازه گل محمـدی تولید 

شـود، در ایـن واحـد قابل فرآوری اسـت.

در حـال حاضـر ۱۲۰ هکتار از اراضی شهرسـتان مایر 
زیـر کشـت گل محمـدی اسـت و از نظـر سـطح زیر 
کشـت و تولیـد رتبـه نخسـت اسـتان همـدان را بـه 

خـود اختصاص داده اسـت.

ایـن نکتـه ای بـود کـه علی مـروت امیـری در گفـت 
و گـو بـا ایرنـا بـه آن اشـاره و اصـاح الگـوی کشـت 
جهـاد  مهـم  برنامه هـای  و  اولویت هـا  از  یکـی  را 

کشـاورزی عنـوان کـرد.
وی بـا بیـان اینکـه به هـر تعـداد که متقاضـی برای 
اداره جهـاد کشـاورزی  باشـد،  کشـت گل محمـدی 
افـزود:  مایـر آمادگـی بـرای توسـعه کشـت دارد، 
در دسـت کشـت  امسـال ۱۵ هکتـار گل محمـدی 
داریـم و تسـهیات نیـز به متقاضیان داده می شـود.
امیـری دربـاره مشـکل تنهـا واحـد فـرآوری ایـن 
محصـول در روسـتای خردمنـد گفـت: ایـن واحـد 
مشـکلی بـرای فعالیـت نـدارد و سـهمیه گازوئیل به 

تناسـب نیـاز بـه وی داده می شـود.
بـه  اشـاره  بـا  مایـر  اداره جهـاد کشـاورزی  مدیـر 
اعطـای ۸۵۰ میلیـون تومـان تسـهیات ارزان قیمت 
بـه ایـن واحـد فـرآوری بیـان کـرد: بـرای راه انـدازی 
خـط بسـته بندی ایـن واحـد سـرمایه در گـردش به 
آن تعلـق می گیـرد و مصوبـه اسـتانی دارد، امـا وی 
تسـهیات ارزان قیمت می خواهد کـه در حال حاضر 

امکان پذیـر نیسـت.

پیش بینی برداشت ۲۱۰ ُتن گل محمدی 
در مالیر

امیـری بـا بیـان اینکـه تمام تـاش ما رفع مشـکل 
ایـن واحـد فـرآوری اسـت کـه کار منحصر بـه فردی 
را در گاب گیـری و تولیـد عرقیـات در شهرسـتان 
آغـاز کـرد ادامـه داد: ایـن واحد هـم اکنـون در حال 
فعالیـت اسـت و اشـتغال خـود را دارد و با برداشـت 
را  فـرآوری  گل محمـدی،  بـاالی  حجـم  خریـد  و 
انجـام می دهد.طبـق گـزارش اداره جهـاد کشـاورزی 
مایـر، امسـال برداشـت ۲۱۰ تـن گل محمـدی در 
ایـن شهرسـتان پیش بینـی شـده و تـا سـال آینده 
۲۰ هکتـار بـه اراضـی سـطح زیر کشـت گل محمدی 
در ایـن شهرسـتان اضافـه می شـود و از سـویی نیـز 
۴۰۸ هکتـار از اراضـی مایر زیر کشـت انـواع گیاهان 

دارویـی بـا میـزان تولیـد سـاالنه ۲۸۴ تن اسـت.
البتـه قیمت پایین نهـال گل محمدی، مقاومت باالی 
ایـن گیـاه در برابـر خشکسـالی و آفـت، کـم آب بـر 
بـودن، ارزش افـزوده بـاال و خواص و موارد اسـتفاده 
بـاال در زمینـه دارویـی و غذایی از جملـه ویژگی های 
ایـن گیـاه دارویی اسـت که موجب شـده کشـاورزان 
همدانـی اقبال باالیی به کشـت این محصول نشـان 
دهنـد و حـاال عـاوه بـر کشـت، سـرمایه گذاری های 
خوبـی نیز برای فرآوری گل سـرخ در اسـتان همدان 

انجـام شـده اسـت. به گفتـه مدیر صنایـع تبدیلی و 
غذایـی جهـاد کشـاورزی همـدان، در حـال حاضر ۲ 
واحـد فـرآوری گیاهـان دارویی به ویـژه گل محمدی 
در شـهرهای مایـر و بهـار فعـال اسـت و حـدود 6۰۰ 

تـن گاب در ایـن ۲ واحـد فرآوری می شـود.
حسـن محمـدی در گفت و گـوی اختصاصی با ایرنا 
بـا مسـاعد دانسـتن شـرایط آب و هوایـی همـدان 
بـرای کشـت و تولیـد گل محمـدی، ایـن ۲ واحـد را 
دارای ظرفیـت باالیـی در فـرآوری گیاهـان دارویـی 
دانسـت کـه بـرای گاب گیـری از دیگـر واحدهـا نیز 
واحـد  بـه  اشـاره  بـا  می کننـد.وی  خریـداری  گل 
فـرآوری در شهرسـتان بهـار بـا سـرمایه گذاری بیـن 
۳۰ تـا ۴۰ میلیـارد تومـان و ظرفیـت تولیـد ۳۰۰ تن 
گاب و اسـانس بـا ۲۷ هکتـار سـطح زیـر کشـت 
گل محمـدی و واحـد فـرآوری در روسـتای خردمنـد 
مایـر بـا ظرفیـت تولیـد ۳۰۰ تن بـا سـرمایه گذاری 
سـه میلیـارد تومـان و ۱۵ هکتـار سـطح زیر کشـت 
گل محمدی، افزایش سـطح زیر کشـت و به موازات 
آن ایجـاد صنایـع تبدیلـی و فـرآوری را از مهمتریـن 
صنایـع  برشـمرد.مدیر  سـازمان  ایـن  اولویت هـای 
تبدیلـی و غذایـی جهـاد کشـاورزی همـدان فعالیت 
انـواع  تولیـد  و  دارویـی  گیاهـان  فـرآوری  واحـد 
دم نوش هـای گیاهی، میوه های خشـک، اسـانس و 
عرقیات در بسـته بندی های شـکیل در شـهر درگزین 
را از دیگـر واحدهـای فـرآوری فعـال ایـن اسـتان 
عنـوان و بیان کـرد: در ایجاد صنایع تبدیلی و غذایی 
بـه دنبـال جـذب سـرمایه گذار هسـتیم و ۸۰ درصـد 
سـرمایه گذاری بـه صـورت تسـهیات بـه متقاضیان 
واگـذار می شـود.محمدی ادامـه داد: چنانچـه منابع 
اعتبـاری ارزان قیمـت بـه مـا ابـاغ شـود، آماده ایـم 
را  الزم  اعتبـارات  دارویـی  فـرآوری گیاهـان  بـرای 
پرداخـت کنیم.بـه گفتـه وی در حـال حاضـر ۱۳۸ 
پیش بینـی  بـا  غذایـی  و  تبدیلـی  صنایـع  واحـد 
بـا  تومـان  میلیـارد  و ۱۰۰  سـرمایه گذاری یک هـزار 
پیشـرفت فیزیکـی بـاالی ۳۰ درصـد در دسـت اجرا 
اسـت و پیش بینـی می شـود از ایـن تعـداد حـدود 
۳۰ واحـد تـا پایان امسـال بهره بـرداری و مابقی تا ۲ 

سـال آینـده تکمیل شـود.
محمـدی گفـت: از ایـن تعـداد ۱۳۰ واحـد صنایـع 
تبدیلی و غذایی اسـتان همدان در شهرسـتان مایر 
اسـت و بیشـترین تعـداد ایـن واحدهـا همچـون 
کشـمش، شـوری و ترشـی جات و خیـار شـور را بـه 

خـود اختصـاص داده اسـت.

جهــاد کشــاورزی  ســازمان  تبدیلــی  صنایــع  مدیــر 
ــاد  ــوب جه ــه عملکــرد مطل ــا اشــاره ب اســتان مرکــزی ب
کشــاورزی اســتان در بخــش صنایــع تبدیلــی و اهمیــت 
ایــن صنعــت در کاهــش ضایعــات و ایجــاد اشــتغال از 
راه انــدازی و بهــره بــرداری ۱۴ واحــد صنایــع تبدیلــی در 
اســتان بــه مناســبت هفتــه جهــاد کشــاورزی خبــر داد.
ــا اشــاره  ــن، ب ــا مهرمیه ــو ب ــت و گ ــری در گف ــی صف عل
ــی از  ــی بخــش کشــاورزی یک ــع تبدیل ــه صنای ــه اینک ب
حلقــه هــای زنجیــره تولیــد اســت، گفــت: ایــن صنایــع 
ــش  ــد در بخ ــره تولی ــده زنجی ــل کنن ــوان تکمی ــه عن ب

ــوند. ــی ش ــات م ــث کاهــش ضایع کشــاورزی باع
وی افزایــش بهــره وری، ایجــاد اشــتغال، ایجــاد ارزش 
افــزوده، پایــداری تولیــد و افزایــش صــادرات را از دیگــر 
مزایــای ایــن صنایــع عنــوان کــرد و افــزود: باتوجــه بــه 
فســاد پذیــری محصــوالت کشــاورزی نیــاز اســت ایــن 
محصــوالت بــه نحــو مطلــوب فــراوری شــوند کــه صنایــع 

تبدیلــی در ایــن زمینــه بســیار موثــر مــی باشــد.
مدیــر صنایــع تبدیلــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
ــتان در  ــاورزی اس ــاد کش ــه جه ــان اینک ــا بی ــزی ب مرک
بخــش صنایــع تبدیلــی عملکــرد خوبــی داشــته اســت، 
ادامــه داد: تــا پایــان ســال گذشــته ۲6۵ واحــد صنایــع 
ــت  ــیده اس ــرداری رس ــره ب ــه به ــتان ب ــی در اس تبدیل
ــرای بیــش از ۴۵۰۰ نفــر اشــتغال  ــه واســطه آن ب کــه ب

ایجــاد خواهــد شــد.
صفــری افــزود: همچنیــن بــا ایــن تعــداد واحــد صنایــع 
ــذب  ــت ج ــن ظرفی ــون ت ــه میلی ــش از س ــی بی تبدیل
مــاده خــام در بخــش کشــاورزی فراهــم شــده اســت.
وی در خصــوص عملکــرد ســازمان جهــاد کشــاورزی 
اســتان در ســال گذشــته تصریــح کــرد: ۳۴ واحــد 
ــذاری  ــرمایه گ ــا س ــته ب ــال گذش ــی در س ــع تبدیل صنای
ــذب  ــر و ج ــتغالزایی ۴۵۱ نف ــان، اش ــارد توم ۱۴۳ میلی

ــد. ــده ان ــت ش ــام فعالی ــاده خ ــن م ــزار ت ۳۲۹ ه
جهــاد کشــاورزی  ســازمان  تبدیلــی  صنایــع  مدیــر 
ــال  ــار در س ــن آم ــق ای ــه داد: طب ــزی ادام ــتان مرک اس
ــای  ــداد واحده ــه تع ــال ۹۷ در زمین ــه س ــبت ب ۹۸ نس
ــه ســرمایه گــذاری  ــی ۲۵ درصــد، در زمین ــع تبدیل صنای
۳۵۸ درصــد، در خصــوص اشــتغال ۴6 درصــد و در 
زمینــه جــذب مــاده خــام ۱۸6 درصــد رشــد در اســتان 

ــت. ــده اس ــت ش ثب
ــق برنامــه ششــم توســعه  صفــری گفــت: همچنیــن طب
نیــز اشــتغال ۲۹۱ درصــد در زمینــه مــاده خــام 6۴ 

ــت. ــده اس ــت ش ــد ثب ــتان رش ــد در اس درص
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در هفتــه جهــاد کشــاورزی ۱۴ 
ــت جــذب بیــش از ۱۱  ــا ظرفی ــی ب ــع تبدیل واحــد صنای
ــرمایه  ــر و س ــتغال ۱۲۰ نف ــام، اش ــاده خ ــن م ــزار ت ه
ــرداری  ــه بهــره ب گــذاری بیــش از ۱۴ میلیــارد تومــان ب
خواهــد رســید، افــزود: بــا بهــره بــرداری از ایــن تعــداد 
صنایــع، کاهــش ضایعــات و افزایــش بهــره وری در ایــن 

ــود. بخــش را شــاهد خواهیــم ب
ــان ســال  ــا پای ــرد: ت ــان خاطــر نشــان ک ــری در پای صف
ــر شــغل و ایجــاد  ــذاری ایجــاد ۷۰۰ نف جــاری هــدف گ
ظرفیــت ۵۰۰ هــزار تــن جــذب مــاده خــام تعییــن شــده 

اســت و در دســتور کار ســازمان قــرار دارد.

مدیـر باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
سیسـتان و بلوچسـتان گفـت: تاکنـون ۹ 
هـزار تـن انبـه از سـطح باغات این اسـتان 
برداشـت و روانـه بازار مصرف شـده اسـت.
اردشـیر شـهرکی بـا بیـان اینکـه برداشـت 
انبـه از اردیبهشـت آغـاز و تـا پایـان تیـر 
دارد،  ادامـه  بلوچسـتان  و  سیسـتان  در 
اظهارداشـت: انبه در سطح هزار و ۵۰۰ هکتار 
از باغـات میـوه اسـتان کشـت می شـود که 

هـزار هکتار آن بارور و بقیه غیر بارور اسـت.
در  می شـود  پیش بینـی  داد:  ادامـه  وی 
هـزار   ۱۴ حـدود  برداشـت  فصـل  پایـان 
تـن از ایـن محصـول تولیـد و روانـه بـازار 
مصـرف شـوند.مدیر باغبانی سـازمان جهاد 
کشـاورزی سیسـتان و بلوچسـتان با بیان 
نیکشـهر،  سـرباز،  شهرسـتان های  اینکـه 
قصرقنـد و چابهـار عمـده مناطـق کشـت 
انبـه در ایـن اسـتان محسـوب می شـوند 

اظهارداشـت: ۹۰ درصـد انبه تولیـدی در این 
اسـتان بـه صورت سـبز بـرای تهیه ترشـی 
برداشـت می شـود.وی بیان کـرد: انبه میوه 
گرمسیریسـت و سرشـار از ویتامیـن های 
اسـیدهای  هـا،  C، کربوهیـدرات  و   A،B
چـرب، پروتئیـن هـا ، اسـیدهای عالـی و 
مـواد معدنـی اسـت.از منظـر کارشناسـان 
سیسـتان و بلوچسـتان بهشـت میوه های 
گرمسـیری بحسـاب مـی آیـد بـه طـوری 
کـه شـرایط آب و هوایـی گـرم، مرطـوب و 
تقریبًا اسـتوایی این استان را به خواستگاه 
متنـوع ترین میوه های گرمسـیری کشـور 
تبدیـل کرده، میـوه هایی خاص کـه در مزه 
و نمونـه کم نظیر بـوده و توجه هر مخاطبی 

را بـه خـود جلـب مـی کند. 

۹هزار تن انبه در سیستان و 
بلوچستان برداشت شد

کتاب های برگزیده ناشران کودک 
و نوجوان در کتابخانه های کانون

در آسـتانه بازگشـایی مراکـز کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان و بـه 
منظـور تجهیـز و به روز شـدن مجموعه کتاب هـای مراکز فرهنگی هنـری کانون، 
بـرای نخسـتین بـار پس از حـدود یک دهه وقفـه، کتاب های برگزیده ناشـران 
فعـال حـوزه کودک به کتاب خانه های کانون در سراسـر کشـور ارسـال می شـود.
بـه گـزارش روابطعمومـی اداره کل کانون اسـتان کرمان، این مجموعه که شـامل 
کتاب هـای حـوزه خردسـال، کـودک و  نوجوان می شـود منتخبـی از کتاب های 
ناشـران مختلف اسـت که از سـوی کارشناسـان جایـزه کتاب کـودک و نوجوان 
کانـون بـه عنـوان کتاب هـای مناسـب ایـن حـوزه انتخـاب و در قالـب طـرح 
تمیـم )تامیـن محتـوای یکپارچه مراکز کانـون( در اختیـار کتابخانه ها و مراکز 

فرهنگـی هنری کانـون قـرار می گیرد.
در ایـن طـرح کـه از ایـن پـس بـه شـکل فصلـی اسـتمرار خواهـد داشـت 
مجموعـه ای از کتاب هـای تولیـد شـده در کانـون، اسـباب بازی، سـرگرمی و 
نشـریات کانونـی نیـز به همـراه کتاب های برگزیده شـده در هر فصـل به مراکز 
ارسـال می شـود.طرح جدیـد »تمیـم« بـه منظور حمایـت از تولید کتـاب حوزه 
کـودک و نوجـوان و پاسـخ بـه نیـاز مخاطبـان کتابخانه هـای کانـون پـرورش 

فکـری از بهـار سـال ۹۹ آغاز شـده اسـت.

اصفهان

اصفهان 
خوزستان 

تولید ماسک صنعتی در کشور به بیش از ۲.۵ میلیون در روز رسید

امضای تفاهمنامۀ همکاری بین سازمان زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی کشور و فوالد مبارکه 

مصرف برق کهگیلویه و بویراحمد در وضعیت قرمز، خوزستان زرد

ــازمان  ــس س ــام ریی ــم مق قائ
تولیــد  گفــت:  دارو  و  غــذا 
ــه  ــی در کشــور ب ماســک صنعت
بیــش از ۲.۵ میلیــون در روز 
ــزان ماســک هایی  ــن می ــا همی ــر ب ــد براب رســید هــر چن
ــی  ــای خیاط ــی و چرخ ه ــتم های خانگ ــق سیس از طری

می شــود. تولیــد  شــرکت ها، 
 ابوالحســن گرجــی در پــارک فنــاوری ســامت اصفهــان 
افــزود: میــزان تولیــد ماســک در کشــور پیــش از شــیوع 
کرونــا روزانــه بیــن ۱۵۰ تــا ۲۰۰ هــزار بــود امــا اکنــون بــا 
تولیــد بیــش از ۲.۵ میلیــون جــزو کشــورهایی هســتیم 
کــه نیــاز بــه ماســک نداریــم امــا هنــوز برخــی کشــورهای 

اروپایــی بــه آن نیــاز دارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه مــا موفــق بــه تولیــد لبــاس پزشــکی 

ــور  ــل در کش ــد داخ ــر تولی ــس پذی ــای تنف ــا پارچه ه ب
شــدیم، اظهارداشــت: مــا دپــوی  راهبــردی لبــاس 
پزشــکی داریــم بطوریکــه در صورتــی کــه پیــک دوم 
ــا بوجــود آیــد بیــش از ۱.۵ میلیــون لبــاس آمــاده  کرون

ــود دارد. وج
ــا اشــاره بــه آماده ســازی بیــش از ۳۰ میلیــون  گرجــی ب
ــا توجــه  ماســک بــرای ذخائــر راهبــردی، اضافــه کــرد: ب
ــر معظــم انقــاب و نامگــذاری امســال  ــات رهب ــه منوی ب
ــدات  ــد و همچنیــن کمــک مــردم، تولی ــه جهــش تولی ب
ــه  ــه الی ــی در بخــش ماســک های N۹۵ ،N۹۹ و س خوب
ــه طــرای و  جراحــی داریــم و برخــی شــرکت ها موفــق ب
ــه  ــدات فناوران ــرای تولی ــد ب ــتگاه های جدی ــاخت دس س

شــدند.
ــه طراحــی و ســاخت دســتگاه تولیــد ملــت بلــون  وی ب

ــرد:  ــان ک ــاره و خاطرنش ــان اش )Melt blown( در اصفه
مــا بــه ایــن دســتگاه بــرای تولیــد ماســک های پزشــکی 
و رفــع کمبــود پارچــه ملــت بلــون بــه شــدت نیــاز داریــم.
ملــت بلــون، منســوج بی بافــت اســت کــه نقــش فیلتــر را 
در ماســک دارد و تولیــد آن از جدیدتریــن پیشــرفت های 
ــد؛  ــمار می آی ــت بش ــدون باف ــوجات ب ــای منس فراینده
ــار در  ــاور در اصفهــان، نخســتین ب یکــی از واحدهــای فن
ــد  ــتگاه تولی ــاخت دس ــی و س ــه طراح ــق ب ــور موف کش

ــون" )Melt blown( شــده اســت. ــت بل "ِمل
قائــم مقــام رییــس ســازمان غــذا و دارو بــا بیــان اینکــه 
ایــن ســازمان و وزارت بهداشــت بــه تســهیل فرایندهــای 
ــک  ــی کم ــوالت داخل ــازار محص ــه ب ــه ب ــد و عرض تولی
می کنــد تــا جلــوی واردات دســتگاه ها و محصــوالت 
ــذاری  ــه نامگ ــه ب ــا توج ــت: ب ــود، گف ــه ش ــابه گرفت مش

ــد و دســتورالعمل های موجــود  ــش تولی ــه جه امســال ب
ــود از  ــد می ش ــی تولی ــوالت داخل ــه محص ــی ک ــا جای ت
ــد  ــری خواه ــی جلوگی ــابه خارج ــوالت مش واردات محص

شــد.
ــد شــده  ــه برخــی از محصــوالت تولی ــان اینک ــا بی وی ب
ــزود:  ــت، اف ــده اس ــد ش ــش خری ــز پی ــوز نی دارای مج
بعنــوان مثــال تــا کنــون حــدود ۲ هــزار دســتگاه ونتیاتور 
)تنفــس مصنوعــی( بــرای عرضــه بــه بیمارســتان ها 

ــد شــده اســت. پیــش خری
ــان  ــه اصفه ــرگاه ب ــه ه ــان اینک ــا بی ــن ب گرجــی همچنی
بخــش  در  جدیــدی  دســتاورد  بــا  می کنیــم  ســفر 
ــت:  ــار داش ــویم، اظه ــرو می ش ــکی روب ــزات پزش تجهی
باعــث خرســندی اســت کــه شــرکت های دانــش بنیــان 
ــن اســتان دســتگاه ها،  ــاور و تولیــدی ای و واحدهــای فن
ــد  ــوزه پزشــکی تولی ــف در ح ــای مختل ــا و ابزاره کیت ه

ــتند. ــی داش ــی کامل ــرده و خودنمای ک

ــرح  ــد ط ــی چن ــاح و کلنگزن ــان افتت در جری
ملــی در فــوالد مبارکــه و در حضــور سرپرســت 
وزارت صمــت، تفاهمنامــۀ همــکاری بیــن 
ســازمان زمینشناســی و اکتشــافات معدنــی 

ــه امضــا رســید. کشــور و فــوالد مبارکــه ب
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد، در تشــریح مفــاد ایــن تفاهمنامــه کــه بــه امضــای 
ــه و علیرضــا شــهیدی رئیــس  ــوالد مبارک ــان مدیرعامــل ف حمیدرضــا عظیمی
ســازمان زمینشناســی و اکتشــافات معدنــی کشــور رســید، محمدیاســر طیبنیــا 
ــه ســازمان زمینشناســی  ــت: ازآنجاک ــه گف ــوالد مبارک ــادن ف ــور مع ــاون ام مع
بزرگتریــن بانــک اطاعاتــی دادههــا و مطالعــات اکتشــافی در سراســر کشــور را 
در اختیــار دارد و در فــوالد مبارکــه هــم معاونتــی بــه نــام امــور معــادن تشــکیل 

ــه  ــا در ایــن حــوزه فعالیــت داشــته باشــد، ایــن تفاهمنامــه ب شــده اســت ت
امضــای دو طــرف رســید تــا بســتر مناســبی بــرای اســتفاده از بانــک دادههــای 
ایــن ســازمان بــرای فــوالد مبارکــه فراهــم شــود و بتوانیــم پروژههای مشــترکی 
ــن  ــای زمی ــروژه ه ــرای پ ــافی و اج ــی، اکتش ــای آموزش ــۀ فعالیته را در زمین
شناســی  پیــش ببریــم.وی از ارائــۀ خدمــات آموزشــی و توانمندســازی 
کارشناســان فــوالد مبارکــه در بخشــهای تخصصــی زمینشناســی، اکتشــافات  و 
فــرآوری مــواد معدنــی بــا بهرهگیــری از متخصصــان ســازمان، ایجــاد امــکان 
ــای تخصصــی  ــگاه داده ه ــها و پای ــاالت، نشــریات، گزارش ــه مق دسترســی ب
ــررات و  ــن و مق ــن و معــدن کاری  در چهارچــوب قوانی ــوم زمی ــا عل ــط ب مرتب
ــوان  ــان دو طــرف بهعن ــای تفاهــم و همــکاری می ــا در نظــر گرفتــن اولویته ب

بخشــهایی از ایــن تفاهمنامــه یــاد کــرد. 

ای  منطقــه  بــرق  شــرکت  مدیرعامــل 
ــتان  ــرق اس ــرف ب ــت: مص ــتان گف خوزس
کهگیلویــه و بویراحمــد در محــدوده قرمــز 
ــرای  ــت ب ــه الزم اس ــرار دارد ک ــرف ق مص
ــترکین  ــتور کار مش ــرف در دس ــش مص ــرق، کاه ــبکه ب ــداری ش ــظ پای حف

ــرد. ــرار گی ق
محمــود دشــت بــزرگ اظهــار کــرد: بــر طبــق نقشــه مصــرف بــرق کشــور روز 
ــراه ۵ اســتان  ــه هم ــد ب ــه و بویراحم شــنبه )۳۱ خــرداد(، اســتان کهگیلوی
ــد  دیگــر در محــدوده قرمــز مصــرف قــرار گرفتــه کــه مشــترکان مــی توانن
ــه  ــت قرمــز خــارج و ب ــرق خــود، از حال ــا کاهــش ۱۰ درصــدی مصــرف ب ب

پایــداری شــبکه بــرق کمــک کننــد.
وی بیــان کــردن در همیــن روز اســتان خوزســتان و کانشــهر اهــواز نیــز در 
ــزوم کاهــش ۵ درصــدی مصــرف  ــد و ل ــرار گرفتن ــت زرد مصــرف ق وضعی
ــتان  ــن اس ــبز در ای ــت س ــه وضعی ــیدن ب ــرای رس ــترکین ب ــوی مش از س

ــرق رســانی خللــی  ــا در ایــن شــرایط کرونایــی در امــر ب ضــروری اســت ت
ــه شــبکه، رخ  ــا ناخواســته ناشــی از فشــار ب ایجــاد نشــود و خاموشــی ه

ندهــد.
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان تصریــح کــرد: پیــک 
ــرکت ۷  ــن ش ــارت ای ــت نظ ــتان تح ــنبه در دو اس ــرق در روز ش ــرف ب مص
هــزار و ۵۵۱ مــگاوات بــوده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال قبــل ۳.۵ 

درصــد رشــد را نشــان مــی دهــد.
دشــت بــزرگ بــا درخواســت از مشــترکین بــرای رعایــت الگــوی مدیریــت 
مصــرف بــرق؛ تاکیــد کــرد: از مصــرف کننــدگان تقاضــا مــی کنیــم کــه بــرای 
بــاال بــردن امنیــت شــبکه و کاهــش خاموشــی هــا در ایــن گرمــای شــدید 
و حفــظ آســایش مــردم کــه بــرای مقابلــه بــا کرونــا در منــزل مانــده انــد، 
مصــارف غیــر ضــروری خــود را از ســاعات اوج مصــرف بــرق )۱۴ تــا ۱۷ و 

۲۱ تــا ۲۳( بــه ســایر ســاعات شــبانه روز منتقــل کننــد.

استان مرکزی پیشرو 
در صنایع تبدیلی 

کشاورزی گزارش

انعقاد تفاهم نامه های کاهش بار در راستای برنامه های پیک سایی ۹۹ شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، از انعقاد تفاهم نامه های کاهش بار در راستای برنامه های پیک سایی ۹۹ 
با هدف بهره وری مناسب با بیش از ۷۰۰۰ انشعاب دیماندی )مصرف سنگین( خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 

استان البرز کریم دردایی گفت: مبادله ۷۴۳۰ تفاهم نامه، کاهش ۱6۰ مگاوات در روز پیک بار شبکه سراسری، اعمال بیش از ۷۲ میلیارد 
ریال پاداش به مشترکین همکار، حاصل تاش توزیع نیروی برق البرز برای مدیریت بار نسبت به عملکرد مشابه در سال ۹۸ بوده است.



پیام ما در سال گذشته از اجرای 
عملیات بیابان زدایی در 6۰۰ هکتار  
از اراضی بیابانی همدان خبر داده 

است .

پخش سریال »خورشید شب« 

با بازی زنده یاد محمدعلی کشاورز
مجموعه تلویزیونی »خورشید شب« 
از سه شنبه )۳ تیر ماه(، به جای سریال »حلقه سبز« روی آنتن 

شبکه چهارسیما می رود.

کوچک ترین و سمی ترین عروس 

دریای جهان Irukandji نام 
دارد.نیش این عروس دریایی ۱۰۰بار 

کشنده تر از مارکبری و هزاربار 
کشنده تر از نیش رتیل است

سال گشت

رسانه 

دانستنی ها 

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید هفته نامه چلچراف منتشر شد.

جایزه عکاسی بین المللی برای یک ایرانی
یک ایرانی به عنوان یکی از برندگان 

»جایزه بین المللی عکاسی حمدان« 
با موضوع »ایمان« معرفی شد.

انتشار کتابی درباره »ون گوک« 
برای نوجوانان 

کتاب »دیدار با ونسان ون گوک« نوشته 
کارولینه برونسه با ترجمه شیوا مجیدی 

منتشر شد.

علی زندوکیلی برای »آقازاده« می خواند
علی زند وکیلی قطعاتی را برای سریال شبکه 

نمایش خانگی »آقازاده« به تهیه کنندگی 
حامد عنقا و کارگردانی بهرنگ توفیقی می خواند.

 میگه: مهم نیست قوی یا پیروز باشی
مهم اینه که خوش شانس باشی

امتیاز نهایی

کتابعکاسی موسیقی دیالوگ

نعلم نگر نهاده برآتش که عنبرست
وز طره طوق کرده که از مشک چنبرست
تعویذ دل نوشته که خط مسلسلست

شکر به می سرشته که یاقوت احمرست
زلف سیه گشوده که این قلب عقربست
روی چو مه نموده که این مهر انورست
در خواب کرده غمزه که جادوی بابلست
در تاب کرده طره که هندوی کافرست
برقع ز رخ گشاده که این باغ جنتست
وز لب شراب داده که این آب کوثرست
برطرف مه نشانده سیاهی که سنبلست
بر برگ گل فشانده غباری که عنبرست
موئی بباد داده که عود قماری است

زاغی بباغ برده که خال معنبرست
سیمین علم فراخته کاین سرو قامتست
وز قند حقه ساخته کاین تنگ شکرست
قوس قزح نموده که ابروی دلکشست

ابر سیه کشیده که گیسوی دلبرست
از شمع چهره داده فروغی که آتشست

برگوشوار بسته دروغی که اخترست

خواجوی کرمانی 

 پیراهنت در باد تکان 
میخورد،

این تنها پرچمی ست که 
دوستش داشتم

گروس عبدالملکیان

عکس نوشت

عکس: 
پگاه قدیری

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

قتل دست اندركاران نشریات در باغ 
شاه )پادگان حّر( ـ سختگیری از 

طریق قانون مطبوعات
سـوم تیرمـاه سـال ۱۲۸۷ )۲۴ ژوئـن ۱۹۰۸(، و 
یـك روز پس از به توپ بسـته شـدن سـاختمان 
مجلس در میدان بهارسـتان و دسـتگیری برخی 
نماینـدگان پارلمـان و اصحـاب نشـریات و انتقال 
آنـان بـه باغ شـاه )پـادگان حـّر( كـه محمد علی 
شـاه قاجـارـ  خـود نیـز بـه آنجـا نقل مـكان كرده 
صـور  ناشـر  شـیرازی  میرزاجهانگیرخـان  بـود، 
اسـرافیل، همچنیـن ملـك المتكلمین و سـلطان 
العلمـای خراسـانی از دسـت انـدركاران نشـریات 
دیگـر در همـان محـل اعدام شـدند. ایـن اعدامها 
چنـد سـاعت پیش از صـدور فرمـان عفو عمومی 
انجـام شـده بـود. عفـو عمومـی در پـی اخطـار 
سـفارت دولـت لنـدن در تهـران صـورت گرفـت 
کـه نقطه ضعـف دیگـری در تاریـخ ایران اسـت. 
پـس از بـه تـوپ بسـته شـدن مجلـس در دوم 
تیرمـاه ۱۲۸۷، در تهـران حکومـت نظامـی و منـع 
رفـت و آمـد شـبانه برقـرار شـده بود.رویدادهایـی 

که به دسـتگیری و ا اعدام ناشـران چنـد روزنامه 
در ژوئـن ۱۹۰۸ در تهـران منجـر شـد باعـث شـده 
اسـت کـه در ایـران، دولـت هـا در صـدور پروانـه 
چارچـوب  در  و  احتیـاط کننـد  روزنامـه  انتشـار 
قانـون مطبوعـات )کـه بیشـتر کشـورها فاقـد آن 
هسـتند( و از طریـق آن بـه اعمـال سـختگیری 
ادامـه دهنـد و بزعـم اصحـاب نظـر، محدودکننده 
تریـن قوانیـن مطبوعاتـی ایـران قانـون مصـوب 
زمـان  در  کـه  اسـت  هجـری(   ۱۳6۴(  ۱۹۸۵
نخسـت وزیـری میرحسـین موسـوی و وزارت 
ارشـاد محمـد خاتمـی تدویـن شـده اسـت. بـه 
عـاوه، ایـن قانون توجه الزم به ارتقاء ژورنالیسـم 
حرفـه ای )پروفوشنالیسـم( در ایـران نکـرده کـه 
عامـل برقراری تعادل در جامعه اسـت و درنتیجه 
در ربـع قرنـی کـه از عمـر ایـن قانـون مـی گـذرد 
بـه روزنامـه نـگار حرفـه ای پروانه انتشـار روزنامه 
)یومیـه( داده نشـده اسـت. ایـن قانـون، پیـش 
شـرط تجربـه حرفـه ای و اسـتطاعت مالـی برای 
متقاضـی پروانـه در نظـر نگرفتـه اسـت. همیـن 
قانـون بـه گونه ای انشـاء شـده اسـت کـه امکان 

داده شـد چند سـال پیـش روزنامه دولتـی ایران 
توقیـف شـود و حـدود یک سـال در توقیف باقی 
بمانـد حـال آنکـه توقیـف فعالیت یک موسسـه 
دولتـی بـه خاطـر خطـای مدیـر و یـا کارمنـد آن 
)خطـای فرضـا »فرد«( منطقا قابل قبول نیسـت 
و خاف اسـتاندارد بین المللی و ... اسـت. غیبت 
شـرط داشـتن سـرمایه متقاضی انتشـار نشـریه 
در قانـون مطبوعـات مصـّوب سـال ۱۳6۴ اسـت 
کـه برخـی از صاحبـان پروانـه بـه قـول روزنامـه 
کیهـان آنهـارا اجـاره مـی دهنـد. مشـکل ضعـف 
مالـی برخی از نشـریات سـبب تعلـل در پرداخت 
دسـتمزد اعضـای تحریریـه و حـق التحریرهـا و 
یـا متوقـف شـدن انتشـار و بیکارشـدن روزنامـه 
نـگاران مـی شـود کـه مآال بـه صف ناراضیـان می 
پیوندنـد. طبـق یک تجربـه قدیمـی جهانی، یک 
فـرد چندمـاه پـس از اشـتغال به روزنامـه نگاری 
بـه لحـاظ روانی و اشـتیاق نمی تواند این پیشـه 
را تـرک کنـد و ناخرسـندی ناشـی ازبیکارشـدن و 
یـا دریافت نکـردن حق التحریر از ذهـن او خارج 

نخواهـد شـد و ....
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کتاب 

 چای نعنا
نویسنده: منصور ضابطیان

انتشارات: مثلث
تعداد صفحات: ۱۶۸

چهــار  گذرانــدن  ســر  از  بعــِد  ضابطیــان  منصــور 
در  روزه اش  بیســت  ســفرنامه، حــاال شــرح ســفر 
ــش را  ــه مراک ــود و شــش ب ــال ن ــاه س اردیبهشــت م
بــا مخاطبــان بیشــمار فارســی زبانــش در قالــب کتــاب 
ــود  ــه خ ــه گفت ــذارد. ب ــه اشــتراک می گ ــا ب ــای نعن چ
نویســنده ایــن کتــاب بیشــتر شــامل بخش هــای 
بــه  ســفر  و  اســت  مراکــش  شــمالی  و  مرکــزی 
بخش هــای جنوبــی ایــن کشــور حدیــث دیگــری 

دارد.
خوانــده  را  نویســنده  قبلــی  ســفرنامه های  اگــر 
ــاب را  ــن کت ــت ای ــال راح ــا خی ــد ب ــید می توانی باش
ــرای  نیــز انتخــاب کنیــد. البتــه خــود نویســنده هــم ب
شــما توصیــه ای دارد: »قبــل از شــروع مطالعــه کتــاب 
ــد، آن  ــازه بخری ــای ت ــته ای نعن ــم، دس ــه می کن توصی
ــوری دم  ــوی ق ــیاه ت ــا س ــبز ی ــای س ــی چ ــا کم را ب
کنیــد، پنــج دقیقــه صبــر کنیــد و… حــاال کتــاب 
آمــاده خوانــدن اســت. بــه مراکــش خــوش آمدیــد.« 
منصــور ضابطیــان در صفحــه ی اینســتاگرام خــود )کــه 
ــه  همیشــه قســمتی از ماجراهــای ســفرش را در آن ب
اشــتراک می گــذارد( می نویســد: ســرانجام چــای 
نعنــا دم کشــید. کتــاب جدیــد مثــل دنیــا آوردن بچــه 
و طرفــداران  و شــیرین.  اســت  رنــج آور  می مانــد. 
کتــاب  تــا  منتظرنــد  بی تابانــه  ســفرنامه هایش، 
ــش  ــی نق ــاخه نعنای ــش ش ــه روی ــزی را ک ــد قرم جل
بســته، در دســت بگیرنــد. فاصلــه کتابفروشــی تــا 
ــان  ــای ضابطی ــد. عکس ه ــورق بگذرانن ــه ت ــه را ب خان
ــد،  ــگاه کنن ــری ن ــش را سرس ــار مراک ــه و کن از گوش
ــر فــرا برســد.  ــا موعــد خوانــش کتــاب هرچــه زودت ت
ــده اســت:  ــن آم ــا چنی ــاب چــای نعن ــد کت پشــت جل
»مراکــش دروازه ی آفریقاســت و نزدیک تریــن کشــور 
ــه  ــرا وسوس ــی م ــش زمان ــا. مراک ــه اروپ ــی ب آفریقای
کــرد کــه در جنــوب اســپانیا فیلــم می ســاختم و 
قــدم  گرانــادا  پس کوچه هــای  کوچــه  در  وقتــی 
مــی زدم، احساســی از خویشــاوندی بــا مــردم آن 
چنــدان  را  مراکــش  ایرانی هــا  داشــتم.  منطقــه 
مراکــش  ســال ها  ایــن  همــه ی  در  نمی شناســند. 
ــه آنجــا  ــوده کــه ایرانی هــا کمتــر ب جــزو کشــورهایی ب
رفــت و آمــد داشــته اند. حتــی تــا همیــن چنــد ســال 
پیــش هــم ویزایــی بــرای رفت وآمــد صــادر نمی شــد. 
ریشــه ی اختاف هــا شــاید بــه ســال های اول انقــاب 
برگــردد؛ زمانــی کــه ملــک حســن، پادشــاه مراکــش، 
محمدرضــا پهلــوی را پــس از ســقوطش در تهــران 
ــک  ــه مل ــود ک ــع ب ــان موق ــاه داد. از هم ــاط پن در رب
ــاه اردن، و  ــین، پادش ــک حس ــل مل ــم مث ــن ه حس
انــور ســادات، رئیــس جمهــور مصــر، رفــت تــوی 
لیســت ســیاه و ۳۵ ســال طــول کشــید تــا فراموشــی 
ــردم  ــن م ــدد بی ــاط مج ــراری ارتب ــه داد برق ــخ ب تاری

ــد.« ــور برس در کش

 ســه شــنبه ۳ تیــر ۱۳۹۹     ســال شــانزدهم      شــماره پیاپــی ۱۷۵۸

روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی 

گرافیک: ندا صفاریان

محیط زیست: نیما افشار

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

اداری : راضیه زنگی آبادی، 
محمدرضا وزیری نسب 

 جدول: شیوا کرمی
فناوری: رضا بهرام نژاد

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 
بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه
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