
بازارها را چطور پیش بینی کنیم؟

ربیعی:

 ارزهای مسدودی ایران 
در برخی کشورها آزاد شد
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راجع به چشـم انداز بازار، پیش بینی اصوال آسـان نیسـت؛ به خصوص در 
جایـی کـه داده ها و اطالعات شـفاف نیسـت، ولی همان طـور که قبال هم 
گفتـه بـودم، قیمت هـا بهتر اسـت که براسـاس تفاضل نرخ تـورم و بهره 

در کشـور ما و کشـورهای حوزه دالر تعدیل و تنظیم شـود.
خـوب این کـه چـه اتفاقاتـی را بـرای اقتصادمـان مفیـد می بینیـم، یک 
بحـث اسـت و چـه اتفاقاتـی را پیش بینـی می کنیـم، بحـث دیگـری 

است.
پیش بینـی، احتیـاج بـه اطالعاتـی دارد کـه در اختیـار آدم هـای عـادی 
نیسـت. افـراد خاصی هسـتند که از ایـن موهبت برخوردارنـد، و برخی از 
آنهـا هـم از آن برای تحصیل سـود اسـتفاده می کنند، و بـه همین خاطر 
بـه آن رانـت اطـالع هـم می گوینـد، ولـی از پیش بینـی کـه بگذاریـم، به 

امیـد و آرزو می رسـیم.
امیـد بـه چـه داریم، یـا آرزوی چه را داریـم، هر یک مبحـث جداگانه ای 
اسـت، ولـی چیزی که همیشـه تاکید کـرده ام و برای هر اقتصـادی الزم 
و حتـی واجـب اسـت داشـتن عالمت هـای صحیـح اسـت. اگـر در یک 
اقتصـاد عالمت هـا صحیـح باشـد، آینده ای روشـن در انتظارمـان خواهد 
بود.ببینید، اگر فرض کنیم در کشـور یک کارخانه تولید دوچرخه داشـته 
باشـیم و فـرض کنیم هـر دوچرخه بـرای تولیدکننده مثال یـک صد هزار 
تومـان تمـام شـود، اگـر مـا اجـازه دهیـم کـه تولیدکننـده مطابـق اصل 
عرضـه و تقاضـا دوچرخه هـای تولیدی خـود را به باالتریـن قیمت )مثال 
یـک میلیـون تومـان( بفروشـد. ایـن یعنـی عالمـت واقعی ولـی اگر به 
بهانه هـای مختلـف حتـی خیرخواهانـه و مثـال بـرای گسـترش ورزش 
و رفـاه طبقـه فرودسـت کارخانـه سـازنده دوچرخـه را مجبـور کنیـم کـه 
دوچرخه هایـش را بـه قیمـت خاصـی )مثال ۱۲۰ هـزار تومان( بفروشـد. 
ایـن یعنـی عالمـت اشـتباه.در عالمـت واقعی ممکـن اسـت دوچرخه ها 
در وهلـه اول قیمـت خیلی باالیی بگیرند، ولی چون سـایر سـرمایه داران 
می بیننـد کـه ایـن کار سـود زیـادی حاصـل می کنـد، آنها هم بـه احداث 
کارخانـه دوچرخه سـازی راغـب می شـوند و این باعث گسـترش صنعت 
و تولیـد فزاینـده، ایجـاد رقابـت و طبعـا کاهـش قیمـت دوچرخـه در 
درازمدت می شـود، ولی اگر عالمت اشـتباه بدهیم، درسـت اسـت که در 

وهلـه اول دوچرخه هـا ارزان تـر فروختـه می شـود.
ولـی همیـن ارزانـی باعث می شـود کـه خریداران بیشـتر از مقـدار تولید 
باشـند و این جاسـت کـه دالالن و بنکـداران وارد بـازار شـده، و شـروع به 
خریـداری و احتـکار دوچرخه هـا کـرده و در بـازار سـیاه بـه قیمـت بـاال 
بفروشـند و در این جـا سـود اصلـی بـه جای ایـن که نصیـب تولیدکننده 
شـود و باعث اقبال سـرمایه داران به تولید شـود، نصیب دالالن می شـود 
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بحران در دخل و خرج 
خانوارهای ایرانی 

تهران بیشترین و کرمان کمترین 
متوسط هزینه کل ساالنه یک خانوار شهری

 را در سال ۹۸ داشته اند

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
23  تا  34دنبال کنید

اعتبارنامه تاجگردون در راه صحن
کمیسیون تحقیق مجلس در رای گیری مخفی با اکثریت آرا اعتبارنامه نماینده گچساران را تایید کرد

رییـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت ضمن اشـاره 
بـه اقدامـات این سـازمان بـرای کاهـش آلودگی هـوا در 
کشـور گفت: متاسـفانه در مواردی محیط زیسـت قربانی 
سیاسـت های کالن می شـود و مـا بیـن بـد و بدتـر گیـر 
کرده ایم.عیسـی کالنتری در گفت و گو با ایسـنا با اشـاره 
بـه اینکـه بـرای کاهـش آلودگی هوا در کشـور دو مسـئله 
کیفیـت سـوخت و خودروهـای داخلـی بـرای مـا مهـم 
اسـت، اظهـار کرد: درحال حاضر وضعیت سـوخت کشـور 
نسـبت به قبل خیلی بهتر شـده اسـت و تقریبا بیش از 
۷۵ درصد بنزین کشـور مطابق با اسـتانداردهای یورو ۴ و 
۱۵ درصد آن بر اسـاس اسـتاندارد یورو ۵ تولید می شـود. 
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آغاز پنجمین 
فصل کاوش معبد 

الئودیسه نهاوند
رئیس اداره میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
نهاوند از آغاز به کار پنجمین فصل 
کاوش معبد الئودیسه نهاوند در 

سوم تیرماه ۹۹ خبر داد و گفت: کار 
کتابخانه ای این کاوش از روز شنبه 
هفته جاری و فصل جدید آن آغاز 

شد.

هشدار نسبت به تغییر 
کاربری باغات طرشت
رئیس کمیته محیط زیست شورای 
شهر تهران نسبت به تغییر کاربری 

و تخریب مویرگی باغات طرشت در 
صورت عدم اجرای مصوبه خانه باغ 

و ورود شهرداری هشدار داد.
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یادداشت  مهمان
علی اصغر سمیعی

تهران

 سال شانزدهم
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  قیمت 500 تومان
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کالنتری: بین بد و بدتر 
گیر کرده ایم، خودروسازان 
می گویند که به دلیل 
تحریم ها امکان وارد کردن 
کاتالیست را ندارند

یک بوم و دو هوای 

محیط زیست در مواجه 

با استاندارد خودروها
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شرکت شهرکهای صنعتی کرمان 

تجدید فراخوان ارزیابی ارجاع کار

شـرکت شـهرکهای صنعتـی کرمـان در نظـر دارد فراخـوان ارزیابی ارجـاع کار جهـت برگزاری 
مناقصـه طراحـی ، سـاخت ، نصـب و راه انـدازی و تضمیـن عملکـرد یـک واحد سیسـتم اسـمز 
معکـوس بـا خروجـی 100 مترمکعب در روز شـهرک صنعتی انـار )EPC( به شـماره 482د۹۹، از 
محـل اعتبـارات داخلـی را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت )سـتاد( برگـزار نمايد. 
کلیـه مراحـل برگـزاری فراخـوان ارزیابـی از دریافت و تحویل اسـناد اسـتعالم ارزیابی تا ارسـال 
دعوتنامـه جهـت سـایر مراحـل مناقصـه، از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت 
)سـتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد. الزم اسـت مناقصـه گران در صورت 
عـدم عضویـت قبلـی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکی 
را جهـت شـرکت در مناقصـه محقق سـازند. تاریخ انتشـار فراخوان در سـامانه روز دوشـنبه مورخ 
۹۹/04/02 مـی باشـد. اطالعـات و اسـناد مناقصـه پـس از برگـزاری فرآینـد ارزیابـی و ارسـال 

دعوتنامـه از طریـق سـامانه سـتاد بـه مناقصه گران ارسـال خواهد شـد.

-مهلت زمانی دریافت اسناد استعالم ارزیابی ارجاع کار: تا ساعت 18:00 مورخ ۹۹/04/0۹.
- مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی ارجاع کار: تا ساعت 18:00 مورخ ۹۹/04/23.

اطالعـات و اسـناد مناقصـه پـس از برگـزاری فرآیند ارزیابی و ارسـال دعوتنامه از طریق سـامانه سـتاد 
بـه مناقصه گران ارسـال خواهد شـد.

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر: کرمـان- بلـوار شـهید 
تلفـن:034-31272012 عاشـورا-   میـدان  نبـش  عباسـپور)پارادیس(- 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41۹34                        
دفتر ثبت نام: 88۹6۹737 و 021-851۹3768

خشکی در استان ما یک واقعیت است.تنها راه مقابله با آن ، مصرف صحیح آب است.
هفته صرفه جویی در مصرف آب )یکم تا هفتم تیر ماه( گرامی باد.

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان کرمان

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان

آگهی مزایده

آگهی مزایده واگذاری 

ــه صــورت  بنیــاد تعــاون زندانیــان اســتان کرمــان در نظــر دارد تعــدادی قالــی دســتباف راب
یکجــا از طریــق مزایــده عمومــی  بفــروش رســاند متقاضیــان مــی تواننــد از تاریــخ درج آگهــی بــه 
مــدت 7 روز کاری جهــت دریافــت اســناد بــه آدرس کرمــان – بزرگــراه امــام خمینــی )ره( بعــد از 
اداره کل زندانهــای اســتان دفتــر مرکــزی بنیــاد تعــاون زندانیــان مراجعــه و جهت کســب اطالعات 

بیشــتر بــا شــماره تلفنهــای 33224681- 3323۹860-034 تمــاس حاصــل فرماینــد.

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان در نظر دارد مجموعه تفریحی توریستی باغ پروانه ها واقع درکیلومتر 20 
جاده هفت باغ را که دارای آالچیق ، رستوران،آشپزخانه و امکانات کامل رفاهی می باشد را به صورت اجاره 

سالیانه واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند ظرف مدت 7 روز  از انتشار این آگهی پیشنهادات خود را به آدرس : بزرگراه 
امام خمینی )ره( بعد از اداره کل زندانهای استان دفتر مرکزی بنیاد تعاون زندانیان مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر 

با شماره تلفنهای 33224681- 3323۹860-034 تماس حاصل فرمایند
بنیاد تعاون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد

و سـرمایه داران عالقمند می شـوند که سـرمایه خود را 
در راه داللـی بـه کار اندازند.

 عالمت صحیح در همه جا، روشـنگر و موجب فالح 
و صـالح خواهـد بود. مثـال در زمان هایـی قیمت ارز 
کـه بایـد تابـع نـرخ تـورم و بهـره باشـد، بـه ضـرب 
تزریـق بیـش از تقاضا بـه طور مصنوعـی پایین نگه 
داشـته شـده. ایـن یعنی عالمـت غلط و ایـن باعث 
اخـالل در اقتصـاد و ایجـاد رانـت و توقـف تولیـد و 
واردات بی رویـه محصـوالت بی فایـده یـا کـم فایـده 

و از بیـن رفتـن اشـتغال و گسـترش بیـکاری و... 
می شـده یـا وقتی بـه طـور غیرواقعی نرخ بهـره باال 
و پاییـن مـی رود یا هر اتفـاق غیرواقعی و مصنوعی 
کـه در اقتصـاد بیفتـد، همه این هـا عالمت های غلط 
اسـت و بنابرایـن اگـر بخواهیـم بگوییـم »بایـد« یا 
بگوییـم »آرزو« یـا بگوییـم »امیـد« یـا هـر جملـه 
دیگـر، فقـط »واقعـی شـدن عالمت هـا« بهتریـن 
جایـزه یـا هدیـه ای اسـت کـه می شـود بـه اقتصـاد 

داد. کشور 
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این صفحه می خوانیم
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اطمینان دادن قالیباف به مردم برای حل مشکالت معیشتی
رییس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که مردم اطمینان خاطر داشته باشند که نظارت در حوزه اقتصاد و حل مسائل 
معیشتی مردم در اولویت مجلس یازدهم قرار دارد.
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بحران در دخل و خرج خانوارهای ایرانی 
تهران بیشترین و کرمان کمترین متوسط هزینه کل ساالنه یک خانوار شهری را در سال ۹8 داشته اند

ــای  ــه خانواره ــد و هزین ــاع درآم اوض
ــا  ــه ب ــت دارد ک ــن حکای ــهری از ای ش
متوســط درآمــد 54 میلیونــی در ســال، 
آنهــا حــدود شــش  میــزان درآمــد 
هزینه هایشــان  از  بیــش  میلیونــی 

ــت. اس
ــری  ــرح آمارگی ــنا، ط ــزارش ایس ــه گ ب
بــرای  خانــوار،  درآمــد  و  هزینــه 
بررســی متوســط هزینه هــا و درآمــد 
ــوار  ــک خان ــهری و ی ــوار ش ــک خان ی

روســتایی در ســطح کشــور و اســتان ها 
اســت، بــر ایــن اســاس مرکــز آمــار در 
ســال ١٣٩٨ حــدود ۱9 هــزار و 898 
ــهری و ۱8  ــاط ش ــه در نق ــوار نمون خان
هــزار و 43۰ خانــوار نمونــه در نقــاط 
روســتایی کشــور را مــورد بررســی قــرار 

داده اســت.
نشــان  بررســی ها  نتایــج  امــا 
کل  هزینــه   متوســط  کــه  می دهــد 
ــهری  ــوار ش ــک خان ــاالنه  ی ــص س خال
تومــان  هــزار   437 و  میلیــون   47
بــه رقــم  بــوده اســت کــه نســبت 
مشــابه در ســال قبــل)۱397( ٢٠.٦ 

درصــد افزایــش نشــان می دهــد. از 
هزینــه  کل ســاالنه  خانــوار شــهری۱۱ 
میلیــون  و 75۲ هــزار تومــان بــا ســهم 
ــای  ــه هزینه ه ــوط ب ــد مرب ٢٤.٨ درص
خوراکــی و دخانــی و 35 میلیــون و 
 ٧٥.٢ بــا ســهم  تومــان  هــزار   685
هزینه هــای  بــه  مربــوط  درصــد 

اســت. بــوده  غیرخوراکــی 
و  خوراکــی  هزینه هــای  بیــن  در 
 ٢٢.٠ بــا  ســهم  بیشــترین  دخانــی، 
ــن  ــت و در بی ــه  گوش ــه هزین ــد ب درص
بیشــترین  غیرخوراکــی  هزینه هــای 
بــه  مربــوط  درصــد   48 بــا  ســهم 

هزینــه مســکن، ســوخت و روشــنایی 
دارد. اختصــاص 

درآمد بیشتر از هزینه
امــا متوســط درآمــد اظهــار شــده  
 54 شــهری  خانــوار  یــک  ســاالنه  
بــوده  تومــان  ۱۰۰ هــزار  و  میلیــون 
کــه نســبت بــه ســال قبــل، ٢٤.٤ 
ــر  ــت. ب ــته اس ــش داش ــد افزای درص
ــد  ــال ١٣٩٨ رش ــاس در س ــن اس ای
ــای  ــاالنه خانواره ــد س ــط درآم متوس

متوســط  رشــد  از  بیشــتر  شــهری 
هزینــه کل ســاالنه بــوده اســت.

وضعیــت منابــع درآمــد خانوارهــای 
ــه ٣٢.٥  ــد ک ــی  ده ــان م ــهری نش ش
و  مــزد  مشــاغل  از  درآمــد  درصــد 
حقــوق بگیــری، ١٦.١ درصــد از مشــاغل 
آزاد کشــاورزی و غیرکشــاورزی و ٥١.٤ 
درصــد از محــل درآمدهــای متفرقــه 

ــت. ــده اس ــن ش ــوار تامی خان

اوضاع دخل و خرج در خانوار 
روستایی

درآمــد  و  هزینــه  وضعیــت  بررســی 
ــال ۱398  ــتایی در س ــای روس خانواره
ــه   ــط هزین ــه متوس ــد ک ــان می ده نش
خانــوار  یــک  ســاالنه   خالــص  کل 
هــزار   ۱۰۰ و  میلیــون   ۲6 روســتایی 
ــه  ــبت ب ــه  نس ــت ک ــوده اس ــان ب توم
ســال قبــل ٢١.٧ درصــد افزایــش دارد. 
از هزینــه  کل ســاالنه  خانــوار روســتایی 
۱۰ میلیــون و ۲66 هــزار تومــان بــا 
بــه  مربــوط  درصــد   ٣٩.٣ ســهم 
هزینه هــای خوراکــی و دخانــی و ۱5 
میلیــون و 834 هــزار تومــان بــا ســهم 
٦٠.٧ درصــد مربــوط بــه هزینه هــای 

در  اســت.این  بــوده  غیرخوراکــی 
ــای  ــن هزینه ه ــه در بی ــی اســت ک حال
ــهم  ــترین س ــی، بیش ــی و دخان خوراک
مربــوط بــه هزینــه  آرد، رشــته، غــالت، 
ــر  ــت ه ــای آن و گوش ــان و فرآورده ن
کــدام ۲۲ درصــد و در بیــن هزینه هــای 
غیــر خوراکــی، بیشــترین ســهم بــا 3۰ 
ــوخت  ــکن، س ــه مس ــوط ب ــد مرب درص
از ســوی  بــوده اســت.  و روشــنایی 
ــده   ــار ش ــد اظه ــط درآم ــر  متوس دیگ
 ۲9 روســتایی  خانــوار  یــک  ســاالنه  
بــوده  تومــان  هــزار   7۰۲ و  میلیــون 
اســت کــه نســبت بــه ســال قبــل ٢٧.٤ 
ــت.درآمد  ــته اس ــش داش ــد افزای درص
خانوارهــای روســتایی  ٣٠.٧ درصــد از 
مشــاغل مــزد و حقــوق بگیــری، ٣٣.٥ 
آزاد کشــاورزی و  از مشــاغل  درصــد 
غیرکشــاورزی و ٣٥.٨ درصــد از محــل 
درآمدهــای متفرقــه خانــوار تامیــن 

ــت. ــده اس ش

کرمان ارزان ترین استان
 برای زندگی 

بررســی متوســط هزینــه کل ســاالنه 
ــد  ــان می ده ــهری نش ــوار ش ــک خان ی
ــون و  ــا 7۲ میلی ــران ب ــتان ته ــه اس ک

ــترین و  ــان بیش ــزار و 5۰۰ توم 7۱7 ه
کرمــان بــا ۲6 میلیــون و 3۲۰ هــزار 
و 7۰۰ تومــان کمتریــن هزینــه را در 

داشــته اند.  ١٣٩٨ ســال 
 8۱ بــا  تهــران  اســتان  همچنیــن 
میلیــون و 3۱7 هــزار تومــان بیشــترین 
و اســتان کرمــان بــا 34 میلیــون و 
88 هــزار تومــان کمتریــن متوســط 
ــوار شــهری را  درآمــد ســاالنه یــک خان
ــاص  ــود اختص ــه خ ــال ١٣٩٨ ب در س
هزینــه  متوســط  است.بررســی  داده 
روســتایی  یــک خانــوار  کل ســاالنه 
البــرز  اســتان  نشــان می دهــد کــه 
 4۰۰ و  هــزار   77۱ و  میلیــون   4۱ بــا 
تومــان بیشــترین و اســتان سیســتان 
و بلوچســتان بــا ۱4 میلیــون و 643 
هــزار تومــان کمتریــن هزینــه را در 

داشــته اند.  ١٣٩٨ ســال 
همچنیــن اســتان البــرز بــا 46 میلیــون 
ــترین  ــان بیش ــزار و 8۰۰ توم و ۱48 ه
ــا  ــتان ب ــتان و بلوچس ــتان سیس و اس
ــان  ــزار و 4۰۰ توم ــون و 8۱۰ ه ۱۲ میلی
کمتریــن متوســط درآمــد ســاالنه یــک 
خانــوار روســتایی را در ســال ١٣٩٨ بــه 

خــود اختصــاص داده اســت.

اعــالم کــرد کــه  ســخنگوی دولــت 
قیمــت  بحــث  اقتصــادی  در ســتاد 
مســکن و اجــاره آن مــورد بررســی قــرار 

ــت. گرف
ــی در  ــی ربیع ــنا، عل ــزارش ایس ــه گ ب
ــا خبرنــگاران  نشســت هفتگــی خــود ب
ســتاد  در  امــروز  اینکــه  بیــان  بــا 
اقتصــادی بحــث قیمــت مســکن و 
ــت،  ــرار گرف ــورد بررســی ق اجــاره آن م
ــه  ــه ب ــت هایی ک ــر از سیاس ــت: غی گف

می شــود،  مربــوط  مســکن  بخــش 
ســایر سیاســت هایی کــه مســتقیمًا 
ــه بخــش مســکن بازمی گــردد مــورد  ب
همچنیــن  و  گرفــت  قــرار  بررســی 
مطــرح شــد کــه ۱۲۰ مقصــد صادراتــی 
نظــر  در  تولیــدات کشــورمان  بــرای 
گرفتــه شــود کــه از ایــن منظــر بتوانیــم  
بــرای  ارز  دالر  میلیــارد   4۰ از  بیــش 
کشــورمان را تامیــن و  تولیدات مــان 
را افزایــش دهیــم. ربیعــی تاکیــد کــرد: 

ــورها آزاد  ــی از کش ــم در برخ ــا ه ارز م
ــه زودی آن  ــه وزارت خارجــه ب شــده ک
ــا  ــی م ــد. صــادرات نفت را اعــالم می کن
هــم دارد بهتــر می شــود و صــادرات 
ــن دوران  ــم در بهتری ــا ه ــی م غیرنفت
را  ارز  قیمــت  کاهــش  و  می رســد 

ــرد. ــم ک ــه خواهی تجرب
وی افــزود کــرد: ســال گذشــته اســامی 
ــارد دالر  ــه حــدودًا 7.۲ میلی ــر ک ۱5۰ نف
را پــس نداده انــد بــه قــوه قضاییــه 
ــز  ــزی نی ــک مرک ــم. بان ــی کردی معرف
ــازار، تمرکــز مدیریــت دارد و فکــر  ــر ب ب
ــتی را  ــت های درس ــا سیاس ــم م می کن

ــم. ــوص داری ــن خص در ای

 ارزهای مسدودی ایران در 
برخی کشورها آزاد شد

روحانی:
شوک در بازار ارز گذراست

رئیـس جمهـور تاکیـد کـرد: آنچـه امـروز دولـت به دنبـال آن اسـت، هدایـت 
نقدینگـی بر اسـاس سیاسـت هـای پایدار در جهـت تقویت تولیـد و پایه های 
اقتصـاد مولـد اسـت.به گـزارش ایسـنا، حجـت االسـالم و المسـلمین حسـن 
روحانی روزسـه شـنبه در چهل و ششـمین جلسـه سـتاد هماهنگی اقتصادی 
دولـت، افـزود: برنامـه اجرایی این سیاسـت به طور منسـجم آغاز شـده اسـت 
و موضوعاتـی نظیـر فعـال کـردن بـورس بـرای عرضـه منطقی سـهام یـا فعال 
کـردن معادنـی کـه عده ای مالکیت آن را در طی سـال های گذشـته در اختیار 
گرفتـه انـد اما هیـچ فعالیت اقتصـادی ندارنـد، پیگیری می شـود. روحانی با 
بیان اینکه مردم شـریف ایران شـرایط کشـور و مشـکالتی که ناخواسـته مانع 
پیشـبرد برنامـه هـای اقتصـادی کشـور شـده اسـت را درک مـی کننـد، گفـت: 
اطمینـان دارم بـا همراهـی یکدیگـر از ایـن شـرایط سـخت و ناخواسـته عبـور 
خواهیـم کرد.روحانـی بـا تاکیـد بـر اینکـه نوسـانات اخیر در بـازار ارز و شـوک 
ایجـاد شـده دلیـل و ریشـه بنیـادی اقتصـادی نـدارد، افـزود: برخـی تحرکات 
و عملیـات روانـی در عرصـه بیـن المللـی علیـه ایـران و همچنیـن ایجـاد یک 
نگرانـی غیـر واقعـی  در بین مردم  از عوامل اصلی  آشـفتگی و نوسـانات اخیر 

در بازار ارز اسـت.

ته
نک

رشد حقیقی درآمد و هزینه خانوار
بـا توجـه بـه این آمـار و بـا در نظر گرفتـن تورم متوسـط 36 
درصـدی در سـال ۹8، می تـوان گفت که رشـد حقیقی درآمد 
و هزینـه در سـال ۹8 منفـی بوده اسـت. رشـد منفـی درآمد 
و هزینـه حقیقـی بـه ایـن معناسـت کـه رشـد اسـمی درآمد 
و هزینـه در سـال ۹8 کمتـر از رشـد شـاخص قیمت هـا یـا 
همـان تـورم بوده اسـت. رشـد منفـی هزینه حقیقـی خانوار 
بـا وجـود تـورم سـنگین می توانـد بـه معنـای این باشـد که 
سـبد مصـرف خانوارهـا کوچک تـر شـده و میـزان مصـرف به 
گونـه ای کاهـش پیـدا کرده کـه کل هزینـه حقیقی خانـوار با 

وجـود افزایـش قیمت هـا کاهـش یافته اسـت.

گزارش
پیام ما

سیاستسالمت

 نباید چرخ تولید در کشور متوقف شودجان باختگان کرونا به ۹۸۶۳ نفر رسید
ســـخنگوی وزارت بهداشـــت، 
ــکی  ــوزش پزشـ ــان و آمـ درمـ
ــزار و  ــون ٢٠٩ هـ گفـــت: تاکنـ
ـــور  ـــه ط ـــور ب ـــر در کش ٩٧٠ نف
ـــوت  ـــا ف ـــده و ب ـــال ش ـــا مبت ـــروس کرون ـــه وی ـــی ب قطع
ــگان  ــان باختـ ــته، جـ ــاعت گذشـ ــر در ۲4 سـ ١٢١ نفـ

کرونـــا در کشـــور بـــه 9863 نفـــر رســـید.
ـــن  ـــاره آخری ـــنبه درب ـــه ش ـــادات الری روز س ـــیما س س
ـــور  ـــا در کش ـــروس کرون ـــه وی ـــی ب ـــان قطع ـــار مبتالی آم
ـــر  ـــا روز ٣ تی ـــان کرد:ت ـــی از آن بی ـــوت ناش ـــوارد ف و م
۱399 - بـــر اســـاس معیارهـــای قطعـــی تشـــخیصی، 
ـــد۱9 در  ـــه کووی ـــال ب ـــد مبت ـــار جدی ـــزار و 445 بیم دو ه

ـــورد  ـــزار و ٢٣4 م ـــک ه ـــه ی ـــد ک ـــایی ش ـــور شناس کش
ـــاران  ـــوع بیم ـــاب مجم ـــن حس ـــا ای ـــدند. ب ـــتری ش بس
ـــید. ـــر رس ـــزار و ٩٧٠ نف ـــه ٢٠٩ ه ـــور ب ـــد ۱9 در کش کووی
ادامـــه داد: متاســـفانه در طـــول ۲4 ســـاعت  وی 
گذشـــته، ١٢١ نفـــر از بیمـــاران کوویـــد۱9 جـــان خـــود 
را از دســـت دادنـــد و مجمـــوع جـــان باختـــگان ایـــن 
ـــر  ـــاون وزی ـــر رســـید. مع ـــه 9 هـــزار و ٨6٣ نف ـــاری ب بیم
ـــزار و ١6٠  ـــون ١6٩ ه ـــت: خوشـــبختانه تاکن بهداشـــت گف
ــتان ها  ــا از بیمارسـ ــه یـ ــود یافتـ ــاران، بهبـ ــر از بیمـ نفـ
ترخیـــص شـــده اند. همچنیـــن ٢٨46 نفـــر از بیمـــاران 
ـــاری  ـــن بیم ـــت شـــدید ای ـــد۱9 در وضعی ـــه کووی ـــال ب مبت

ـــد. ـــرار دارن ـــت ق ـــت مراقب تح

دادســـتان کل کشـــورتاکید 
نبایـــد چـــرخ  کـــرد کـــه 
تولیـــد در کشـــور متوقـــف 

ــود. شـ
بـــه گـــزارش ایســـنا بـــه نقـــل از دادســـتانی کل 
ـــری  در  ـــر منتظ ـــالم محمدجعف ـــت االس ـــور، حج کش
جریـــان بازدیـــد از شـــرکت واگن ســـازی تهـــران 
در نشســـت بـــا مدیـــران و مســـئوالن ایـــن شـــرکت 
ــعادت  ــا سـ ــالد بـ ــیدن میـ ــک فرارسـ ــن تبریـ ضمـ
حضـــرت معصومـــه )س(  و آغـــاز دهـــه کرامـــت و 
نیـــز بـــا گرامیداشـــت هفتـــه قـــوه قضاییـــه اظهـــار 
ـــه  ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــه فرصت ـــوه قضایی ـــه ق ـــرد: هفت ک

ــف  ــای مختلـ ــم در عرصه هـ ــر روز بتوانیـ ــب هـ تناسـ
ـــه  ـــاالن آن عرص ـــکاران و فع ـــه هم ـــته و ب ـــور داش حض
ــی  ــام قضایـ ــن مقـ ــم. ایـ ــرض نماییـ ــی عـ خداقوتـ
گفـــت: امـــروز همـــه می دانیـــم کـــه عمـــده مشـــکل 
ــه در ایـــن  ــادی اســـت. البتـ ــائل اقتصـ ــور مسـ کشـ
شـــرایط بـــا تحریم هـــای ظالمانـــه دشـــمنی روبـــرو 
ــانیت  ــک از آداب انسـ ــچ یـ ــه هیـ ــه بـ ــتیم کـ هسـ
ـــه  ـــه هم ـــی ک ـــه در زمان ـــوری ک ـــه ط ـــت ب ـــد نیس پایبن
ــم  ــتند می بینیـ ــا هسـ ــاری کرونـ ــر بیمـ ــا درگیـ دنیـ
ـــکان دارد  ـــه ام ـــی ک ـــا جای ـــد ت ـــمن پلی ـــن دش ـــه ای ک
مانـــع میشـــود کـــه نیازهـــای بهداشـــتی و درمانـــی 

ایـــران تامیـــن شـــود.

رنا
 ای

س:
عک

اقتصادسیاست

باید منابع ارزی خارج از کشور را مدیریت کنیماعتبارنامه تاجگردون در راه صحن
در حالــی کــه در فضــای مجــازی برخــی ادعاها مبنی 
بــر وجود فســاد در عملکــرد تاجگردون وجود داشــت 
روز گذشــته کمیســیون تحقیــق در رای گیــری مخفی 
مهــر تاییــد بــر اعتبارنامــه نماینــده منتخــب مــردم 
گچســاران زدنــد. بــه ایــن ترتیــب حــاال اعتبارنامــه غالمرضــا تاجگــردون راهــی 
 صحــن علنــی مجلــس می شــود تــا در جلســه ای علنــی به رای گذاشــته شــود. 
ســخنگوی کمیســیون تحقیــق از تاییــد اعتبارنامــه منتخــب مــردم گچســاران 
در ایــن کمیســیون خبــر داد و گفــت: اعتبارنامــه »غالمرضــا تاجگــردون« فــردا 
ــه رأی  ــی ب ــد شــد و در نخســتین جلســه علن ــأت رئیســه خواه ــم هی تقدی

ــود. ــته می ش ــدگان گذاش نماین
ــه ملــت، »حجــت هللا فیــروزی« از برگــزاری  ــه گــزارش روز ســه شــنبه خان ب
آخریــن جلســه کمیســیون تحقیــق بــرای بررســی اعتبارنامــه غالمرضــا 
تاجگــردون منتخــب مــردم گچســاران و باشــت در مجلــس یازدهــم در عصــر 
ــا حضــور ۱۲ تــن از اعضــا و بــه  ســه شــنبه خبــر داد و گفــت: ایــن جلســه ب

ــزار شــد. مــدت 4 ســاعت برگ

ــه  ــات جلس ــاره جزئی ــم درب ــس یازده ــق مجل ــیون تحقی ــخنگوی کمیس .س
بررســی هیأت هــای  رونــد  از  ایــن جلســه گزارشــی  در  تصریــح کــرد: 
ارائــه شــد. اثرگــذار هســتند،  تأییــد صالحیــت هــا  در   مختلفــی کــه 
فیــروزی افــزود: در نهایــت اســناد، مــدارک و توضیحات معترضــان و همچنین 
پاســخ های آقــای تاجگــردون و مســتندات وی بررســی شــد و گــزارش کاملــی 
از ســوی اعضــای کمیتــه منتخــب کمیســیون تحقیــق تشــریح و بــه ســواالت 

اعضــا نیــز پاســخ داده شــد.
ــورای  ــس ش ــی مجل ــه داخل ــن نام ــق آیی ــرد: طب ــریح ک ــه تش وی در ادام
ــا  ــه غالمرض ــد و اعتبارنام ــام ش ــی انج ــکل مخف ــری به ش ــالمی رای گی اس

ــید. ــب رس ــه تصوی ــت آرا ب ــا اکثری ــردون ب تاجگ
ــار  ــالمی اظه ــورای اس ــم ش ــس یازده ــق مجل ــیون تحقی ــخنگوی کمیس س
داشــت: نتیجــه جلســه دیــروز صبــح روز چهارشــنبه بــه هیأت رئیســه ارســال و 
در نخســتین جلســه صحــن علنــی مجلــس مطــرح خواهــد شــد تــا اعتبارنامه 

منتخــب گچســاران بــه رأی نماینــدگان مجلــس نیــز گذاشــته شــود.

ــم  ــد بتوانی رییــس کمیســیون اقتصــادی گفــت: بای
ــرا   ــم زی ــت کنی ــور را مدیری ــارج کش ــع ارزی خ مناب
ارزی چــه در  از منابــع  امــروز بخــش عظیمــی 
بخــش دولتــی و چــه در بخــش مردمــی در خــارج 
ــت  ــاز و کار دول ــده و س ــته ش ــد  انباش ــره و هن ــن، ک ــن، چی ــور در ژاپ از کش
ــی  ــا پورابراهیم ــر کند.محمدرض ــد تغیی ــع بای ــن مناب ــه ای ــرای دسترســی ب ب
داورانــی رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی در جلســه 
علنــی روز- ســه شــنبه-  گفــت: کمیســیون اقتصــاد پــس از انتخــاب هیــات 
رییســه بــا توجــه بــه اهمیــت بحــث اقتصــادی و نیــاز کشــور بــه توجــه ویــژه 
ــور خارجــه، مســئوالن وزارت  ــاون اقتصــادی وزارت ام ــا مع ــه ب ــن مقول ــه ای ب
ــرد و  ــزار ک ــور برگ ــائل ارزی کش ــاره مس ــاتی را درب ــاورزی  جلس ــاد کش جه
ــا رئیــس مجلــس در خصــوص شــرایط ارزی کشــور  امــروز نیــز جلســه ای ب
برگــزار مــی شــود؛ امیدواریــم بــا هماهنگــی و تعامــل بــا همــه نماینــدگان و 
کارشناســان مجلــس یازدهــم خروجــی مطلوبــی در حــوزه مســائل اقتصــادی 
داشــته باشــد و بــه ســمت اصــالح شــرایط حرکــت کنــد.وی افــزود:  دولــت بــه 

تــوان داخلــی بــی توجــه اســت؛ نــگاه دولــت در ســال های اخیــر بــه مباحــث 
اقتصــادی بــه صورتــی بــوده کــه در حــل مســائل اقتصــادی نــگاه بــه بیــرون 
داشــته اســت و آن را بــه برجــام، »اس پــی وی« و اینســتکس گــره زده بــود، 
ــا تغییــر ایــن نگــرش و اتــکا   دولــت از ظرفیت هــای داخلــی غفلــت کــرد،  ب
بــه تــوان داخلــی و اقتصــاد مقاومتــی مســائل ارزی قابــل مدیریــت خواهــد 
ــت  ــاری مثب ــراز تج ــوزه ارزی و ت ــائل ح ــه مس ــاره ب ــا اش ــی ب بود.پورابراهیم
ــی  ــاری یعن ــراز تج ــام ت ــا ن ــه ای ب ــا مولف ــت:  در موضــوع ارز ب در کشــور گف
میــزان منابــع ارزی و مصــارف مواجه ایــم، عــدم تعــادل در ایــن زمینــه باعــث 
ــد  ــر درآم ــال اخی ــط در ۱۰ س ــور متوس ــه ط ــود؛ ب ــی ش ــا م ــش قیمت ه جه
ــارد  ــدود 4۰ میلی ــا ح ــارد دالر و مصــارف م ــدود 8۰ میلی ــاالنه ح ــا س ارزی م
دالر  بــوده اســت بــه ایــن معنــا کــه یــک دوم درآمدهــا مصــرف داشــته ایم. 
نماینــده کرمــان ادامــه داد:  در شــرایط اوج تحریم هــا در ســال های 97 و 98 
درآمدهــای مــا جوابگــوی نیــاز وارداتــی کشــور بــوده و البتــه بایــد ایــن رونــد 
مدیریــت شــود زیــرا شــرایط کشــور در بخــش غیــر نفتــی بــه گونــه ای اســت 

کــه در صــورت صــادر نشــدن نفــت، جوابگــوی نیازهــای داخلــی اســت.

رییس جمهور در جمع اسـتانداران سراسـر کشور از آنها خواست 
کـه در مـورد کارهـای انجـام شـده در هر اسـتان از سـوی دولت 
بـا مـردم سـخن بگوینـد. حجت االسـالم و المسـلمین حسـن 
روحانـی در نشسـت برنامه ریـزی بـرای تحقـق شـعار سـال بـا 
کـرد: شـرکت های  اظهـار  اسـتانداران سراسـر کشـور،  حضـور 
دانش بنیـان هسـتند کـه از اول دولـت 49 عـدد بـود و امـروز 
5 هـزار شـرکت دانش بنیـان داریـم. هـر اسـتانی بتوانـد یـک 
بگـذارد می توانیـم کارخانـه  اختیـار  را در  سـاختمان مناسـب 
مناسـب را تامیـن کنیـم بـرای هـر اسـتان. وی افزود: اگـر 3۰۰ 
هـزار هکتـار زمین کشـاورزی در خوزسـتان و ایالم تجهیز کردیم 

و کانال کشـی و زه کشـی کردیـم .

عضـو هیـات رییسـه مجلـس شـورای اسـالمی از اعـالم 
وصـول ۱4 طـرح اقتصـادی در مجلـس خبـر داد.

سـید محسـن دهنـوی عضو هیات ریسـه مجلس شـورای 
اسـالمی در جلسـه علنـی امروز-سه شـنبه از اعـالم وصـول 
۱4 طـرح خبـر داد و گفـت:  طـرح جهـش تولیـد دانـش 
بنیـان، طـرح مدیریـت تعـارض منافـع، طـرح بانکـداری 
جمهـوری اسـالمی ایـران، طـرح حمایـت از اقتصـاد ملـی 
و رونـق تولیـد در مقابـل اقدامـات خصمانـه آمریـکا، طرح 
اصـالح نـرخ ارز مبنـای حقـوق ورودی، طـرح سـاماندهی 
سیاسـت های حمایـت، طـرح ارتقـاء حکمرانـی در حـوزه 
ریـال، طـرح مالیـات بـر عایـدی سـرمایه، طـرح تخصیص 
ارز بـا نـرخ ترجیحـی بـه کاالهـای اساسـی، طـرح اصالح و 
الحـاق مـوادی بـه قانـون آیین نامـه داخلـی مجلـس اعالم 

شـد. وصول 

وزیـر کشـور گفـت کـه علی رغـم وجـود برخـی ناآرامی هـا 
در کشـورهای همسـایه، ایـران بـا تدبیـر نیروهـای نظامـی 
و امنیتـی در نرم هـای بین المللـی برقـراری امنیـت بسـیار 

موفـق بوده اسـت.
 عبدالرضـا رحمانـی فضلی در جلسـه صبح روز )سه شـنبه ( 
مجلـس شـورای اسـالمی و در جریـان بررسـی مسـائل 
داخلـی و امنیتـی کشـور اظهـار کـرد: وزارت کشـور مسـئول 
امنیـت داخلـی کشـور اسـت و بـا سـازوکارهایی کـه تعبیـه 
شـده از جملـه قوانیـن و مقـررات موظـف اسـت امنیـت 
داخلـی را تامیـن کنـد. شـورای امنیـت کشـور کـه همـه 
نظامـی  و  امنیتـی  مختلـف  دسـتگاه های  از  آن  اعضـای 
هسـتند هـم باید در سـطح ملـی منطقه ای، امنیـت داخلی 
را از مباحـث مـرزی تـا انتظامـات داخـل کشـور، سـرقت و 

ناهنجاری هـا تامیـن کنـد.

دعوت روحانی  از استانداران 
برای سخن گفتن با مردم

14 طرح اقتصادی 
اعالم وصول شد

در ُنرم بین المللی امنیت 
بسیار موفق بوده ایم
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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جنگلحادثه

بهره گیری از دوستداران محیط زیست برای مهار حریق جنگلیکاهش نسبی آتش سوزی در مناطق حفاظت شده استان تهران

ــط زیســت اســتان  ــر کل حفاظــت محی مدی
ــوع  ــوص وق ــه در خص ــان اینک ــا بی ــران ب ته
آتش ســوزی در مناطــق حفاظت شــده اســتان 
نســبت بــه ســالیان قبــل وضعیــت تقریبــی 
بهتــری داریــم، تصریــح کــرد: در زمینــه پیشــگیری و اطفــای حریــق، داشــتن 
ــی و  ــای نظام ــط و نیروه ــتگاه های مرتب ــه دس ــل هم ــوزش و تعام ــه، آم برنام
انتظامــی و مــردم ضــرورت دارد.بــه گــزارش ایســنا ســعید محمــودی در نشســت 
ــدگان  ــا حضــور نماین ــه ب ــع کشــور ک ــا و مرات بررســی آتش ســوزی در جنگل ه
تشــکل های مردمــی در ســازمان حفاظــت محیــط زیســت برگــزار شــد، بــا بیــان 
اینکــه در آتــش ســوزی های چنــد روز قبــل منطقــه پــارک ملــی خجیــر اســتان 
تهــران، عوامــل آتــش نشــانی، محیــط بــان هــا، فعــاالن محیــط زیســت و مــردم 
ــود  ــع وج ــور قط ــرد: به ط ــام وجــود حضــور داشــتند، اظهارک ــا تم و مســئوالن ب
همگرایــی و مشــارکت بیــن مــردم و دســتگاه ها باعــث خامــوش شــدن و اطفای 
آتــش مــی شــود.مدیرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران در ادامــه بــا 
ــوز جــزء کشــورهایی  ــا بســیاری از کشــورها هن ــه اینکــه در مقایســه ب اشــاره ب

هســتیم کــه در آن کمتریــن آتــش ســوزی در مناطــق طبیعــی بــه وقوع پیوســته 
ــه آن کشــور اســترالیا اســت کــه ســال گذشــته میلیون هــا  اســت، گفــت: نمون
ــه در بحــث  ــه اینک ــق شــد.با اشــاره ب ــار از اراضــی طبیعــی آن دچــار حری هکت
آتــش ســوزی، اســتان هــا دارای برنامــه و دســتورالعمل های پیشــگیری و اطفاء 
حریــق هســتند، گفــت: در هــر اســتانی برنامــه مربــوط به همــان اســتان در بحث 
آتش ســوزی وجــود دارد و اســتانداری هــا و ســتادهای بحــران فعــال بــوده و در 

مواقــع آتــش ســوزی نیروهــای مردمــی نیــز یــاری مــی کننــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ســازمان محیــط زیســت تشــکل های محیــط 
ــان تجــارب و  ــه بی ــع طبیعــی و فعــاالن ایــن حــوزه در ادامــه ب زیســتی و مناب
نقطــه نظــرات و پیشــنهادات خــود پرداختنــد. تهیــه امکانــات الزم بــرای اطفــای 
ــرد و  حریــق و قــراردادن در اختیــار نیروهــای داوطلــب، ایجــاد اســکان هلــی ب
نیروهــای داوطلــب، آموزش هــای الزم بــه مــردم از طریــق صــدا و ســیما، تقویــت 
و ترغیــب مرتعــداران بــرای پیشــگیری از آتــش ســوزی ها، آموزش هــای الزم بــه 
امدادگــران و دوســتداران طبیعــت از جملــه پیشــنهادات فعــاالن ایــن حــوزه بــود.

معــاون محیــط زیســت طبیعــی ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت بــر ضــرورت 
بینــی  پیــش  و  برنامه ریــزی  انجــام 
امکانــات بــرای مهــار آتش ســوزی های 
از ظرفیــت  جنگل هــا و مراتــع در حداقــل زمــان ممکــن و اســتفاده 
دوســتداران محیــط زیســت، تشــکل های محیــط زیســتی و جوامــع 
محلــی تاکیــد کرد.کیومــرث کالنتــری در نخســتین نشســت بررســی آتــش 
ــران و  ــی از مدی ــور جمع ــا حض ــه  ب ــور ک ــع کش ــا و مرات ــوزی در جنگله س
مســئوالن محیــط زیســت و ســازمان جنگل هــا و منابــع طبیعــی، نماینــدگان 
تشــکل های مردمــی در ســالن جلســات معاونــت محیــط زیســت طبیعــی 
و تنــوع زیســتی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت برگــزار شــد،با اشــاره بــه 
اینکــه ایــن نشســت بــا هــدف پیــش بینــی و پیشــگیری از آتــش ســوزی 
در مناطــق طبیعــی و بــرای ایجــاد همدلــی و تبییــن برنامه هــای همــکاری 
مشــترک بیــن دوســتداران محیــط زیســت و منابــع طبیعــی و دســتگاه های 
مربوطــه تشــکیل شــده اســت، اظهارکــرد: بررســی گــزارش تهیــه شــده بــرای 

عوامــل ایجــاد شــونده آتش ســوزی، اعتبــارات پیش بینــی شــده و اقدامــات 
اجرایــی بــرای پیشــگیری و مقابلــه بــا حریــق و پیشــنهاداتی کــه  در  ایــن 
خصــوص اعــالم شــده از دیگــر اهــداف و موضوعــات این نشســت اســت.وی 
در ادامــه بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره البــرز زارعی و احســان عزیــزی که در 
آتــش ســوزی های اخیــر در منطقــه حفاظــت شــده خائیــز و دیگــر مناطــق 
طبیعــی جــان خــود را فــدای پاسداشــت و حفاظــت از ایــن عرصه هــا کردنــد، 
گفــت: آتش ســوزی در ایــن منطقــه کــه طوالنــی نیــز بــود خوشــبختانه بــا 
ــتداران  ــی و دوس ــی و انتظام ــی و نظام ــی، دولت ــای مردم ــکاری نیروه هم

طبیعــت اطفــا شــد.
ــم در  ــاز ه ــوزی ب ــوع آتش س ــال وق ــه امس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب کالنت
عرصه هــای طبیعــی محتمــل خواهــد بــود، تصریــح کــرد: بایــد برنامه ریــزی 
ــار آتش ســوزی  ــرای مه ــات و اتخــاذ تمهیــدات الزم ب ــی امکان و پیــش بین
ــوان از  ــا بت ــم ت ــان انجــام دهی ــان ممکــن و ســریع ترین زم ــل زم در حداق
ظرفیــت منابــع طبیعــی، دوســتداران محیــط زیســت و تشــکل های محیــط 

زیســتی و جوامــع محلــی در ایــن حــوزه اســتفاده کنیــم.    

 پیام
 زیست

مهار آتش در منطقه حفاظت شده ارژن پریشان
ریاست محیط زیست شهرستان کازرون از مهار آتش سوزی در منطقه حفاظت شده ارژن پریشان خبر داد.

افزایـش طرح هـای منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اصفهـان از 
43 طـرح از آغـاز فعالیـت دولـت تدبیر و امید بـه 339 طرح 
در زمان حاضر و رشـد حدود هشـت برابری آن نشـان از توجه 

بـه این بخـش زیربنایی این اسـتان دارد.
جملـه  از  مراتـع  جنگل هـا،  آبخیـزداری،  و  طبیعـی  منابـع 
ثروت هـای اصلـی یـک سـرزمین به شـمار مـی رود که نقش 
کلیـدی در ایجـاد زیسـتگاه حیـات وحـش، حفـظ گونه های 
گیاهـی و جانوری، تولید اکسـیژن، جذب دی اکسـید کربن، 
کاهـش آلودگی، کنترل ریزگردها، حفـظ خاک و جلوگیری از 

فرسـایش ایفـا می کنند.
نگاهـی بـه وضعیـت اسـتان اصفهـان از حیـث عرصه هـای 
بـه مرکزیـت  ایـن سـرزمین  نشـان می دهـد کـه  طبیعـی 
شهرسـتان اصفهان با ۲4 شهرسـتان، مسـاحتی معادل ۱۰.7 
میلیـون هکتـار دارد کـه بیـش از 9۰ درصد از این مسـاحت را 
معـادل 9.8 میلیـون هکتـار عرصه هـای منابع طبیعـی و ملی 
و ازایـن میـزان حـدود 4۰3 هـزار هکتـار جنـگل معـادل )4 
درصـد(، 6 میلیـون هکتـار مرتـع معـادل )64 درصد ( و سـه 
میلیـون هکتـار بیابان معادل ) 3۲ درصد( در بر گرفته اسـت.
جنگل هـای اسـتان اصفهـان بطـور عمـده در ٢ شهرسـتان 
فریدونشـهر بـا 4۰ هـزار هکتـار و سـمیرم بـا ۲5 هـزار هکتـار 
پراکنـده اسـت و سـرانه جنگل درکمتـر از ۰.۱ هکتار اسـت اما 
بـا وجـود سـطح به نسـبت کـم از تنوع گونـه ای خوبـی ) 35 

گونـه درختـی ودرختچـه ای( برخـوردار اسـت.
ایـن اسـتان از نظر تقسـیم بنـدی نواحی رویشـی در ٢ ناحیه 
رویشـی زاگرسـی و ایران تورانی قرار گرفته که ناحیه رویشـی 
زاگرسـی غـرب و جنـوب اسـتان را شـامل می شـود و بقیـه 

مناطـق اسـتان جـزو ناحیه رویشـی ایرانی تورانی اسـت.
ایـن اسـتان واقـع در مرکز کشـور دارای اقلیم خشـک و نیمه 
خشـک اسـت و از ایـن پهنـه 3.۲ میلیـون هکتـار معـادل 
3۲ درصـد سـطح اسـتان را اراضـی بیابانی و شـنزار تشـکیل 
داده کـه بـه طـور عمـده در بخش هـای شـمالی و شـرقی آن 

دارند.     پراکنـش 

سوژه افزایش 
طرح های منابع 
طبیعی اصفهان

یک بوم و دو هوای محیط زیست در مواجه با استاندارد خودروها

کالنتری: بین بد و بدتر گیر کرده ایم، خودروسازان می گویند که به دلیل تحریم ها امکان وارد کردن کاتالیست را ندارند

رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ضمــن اشــاره بــه اقدامــات ایــن ســازمان 
بــرای کاهــش آلودگی هــوا در کشــور گفت: 
متاســفانه در مــواردی محیــط زیســت 
قربانــی سیاســت های کالن می شــود و 

ــم. ــر کرده ای ــر گی ــد و بدت ــن ب ــا بی م
بــا  عیســی کالنتــری در گفــت و گــو 
ایســنا بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای کاهــش 
آلودگــی هــوا در کشــور دو مســئله کیفیــت 
ــا  ــرای م ــی ب ســوخت و خودروهــای داخل
ــرد: درحــال حاضــر  ــار ک ــم اســت، اظه مه
وضعیــت ســوخت کشــور نســبت بــه 

ــا  ــر شــده اســت و تقریب ــی بهت ــل خیل قب
بیــش از 75 درصــد بنزیــن کشــور مطابــق 
بــا اســتانداردهای یــورو 4 و ۱5 درصــد 
ــد  ــورو 5 تولی ــتاندارد ی ــر اســاس اس آن ب
می شــود. در ســال های گذشــته حتــی 
ــتاندارد ســوخت،  ــه اس ــت ک ــوان گف نمی ت
ــود چــرا کــه متوســط آالیندگــی  یــورو 3 ب
گوگــرد در بنزیــن بیشــتر از ۱۲۰PPM و 
 9۰۰PPM متوســط آن در گازوییل بیشــتر از

ــود. ــده ب ــزارش ش گ
ــود در  ــرد موج ــون گوگ ــه داد: اکن وی ادام
بنزیــن و گازوییــل بــه زیــر  5۰PPMو 
ــی  ــور کل ــت به ط ــیده و دول ۱5۰PPM رس
ــور  ــوخت در کش ــت س ــود کیفی ــرای بهب ب
ســرمایه گذاری  دالر  میلیــارد   ۱۰ حــدود 

ــت. ــرده اس ک
رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــز  ــن نی ــن پیــش از ای ــه م ــان اینک ــا بی ب
ــوی  ــم جل ــا نمی توانی ــه م ــودم ک ــه ب گفت
خودروســازها را بگیریــم، تصریــح کــرد: 
ــای  ــر ارتق ــه پیگی ــن ســال اســت ک چندی
ــه یــورو5 هســتیم.  اســتاندارد خودروهــا ب
ــرای  اخیــرا دادســتان کل کشــور نامــه ای ب
مــن فرســتاده و گفتــه اســت کــه بــه دلیــل 
ــه  ــته اند ک ــازان نتوانس ــا خودروس تحریم ه
تکنولوژی هــای ارتقــای اســتانداردها را وارد 
ــا  ــم کــه ب ــن مــا مجــوز دهی ــد، بنابرای کنن
اســتاندارد یــورو4 خودروهــا عرضــه شــوند.

بین بد و بدتر گیر کرده ایم
کالنتــری بــا اشــاره بــه اینکــه مــا بیــن بــد 

و بدتــر گیــر کرده ایــم، گفــت: خودروســازان 
می گوینــد کــه بــه دلیــل تحریم هــا امــکان 
ــن  ــد. در ای ــت را ندارن ــردن کاتالیس وارد ک
شــرایط ســازمان محیــط زیســت یــا بایــد 
ــوز  ــا مج ــد ی ــل کن ــازی را تعطی خودروس
دهــد کــه بــا اســتانداردهای قبلــی خودروها 
تولیــد شــوند. خودروســازان نمی تواننــد 
کاتالیســت را در داخــل تولیــد کننــد چــون 
ــد،  ــد کــه نمی توانن ــد مــوادی را وارد کنن بای

ــد. ــرهم بندی می کنن ــه س در نتیج
ــان  ــن بی ــوری ضم ــس جمه ــاون ریی مع
اینکــه مشــابه ایــن مســئله در مــورد 
ســوخت نیــز وجــود دارد، اظهار کــرد: وزارت 
نفــت می گویــد کــه اگــر می خواهیــم 
پاالیشــگاه ها کار کننــد و و ســوخت مــردم 
ــد  ــه ۲5 درص ــم ک ــد ناچاری ــد کنن را تولی
ــا  ــن م ــش از ای ــم. پی ــد کنی ــازوت تولی م
ــال  ــا درح ــم ام ــادر می کردی ــازوت را ص م
ــادر  ــکان ص ــم ام ــل تحری ــه دلی ــر ب حاض
کــردن آن را نداریــم. از ســوی دیگــر وزارت 
نفــت می گویــد کــه مخــازن بــرای انباشــت 
مــازوت پــر شــده اســت و در شــرایط فعلی 
ــد  ــرف کنن ــا آن را مص ــد نیروگاه ه ــا بای ی
ــا پاالیشــگاه  ــا شــود و ی ــرا ره ــا در صح ی

تعطیــل شــود.
عــادی  شــرایط  در  افــزود:  کالنتــری 
موضوعــات  این گونــه  بــرای  می تــوان 
فشــار آورد امــا در شــرایط فعلــی آیــا 
ــل  ــگاه را تعطی ــم پاالیش ــم بگویی می توان

کنیــد و ســوخت مــردم را قطــع؟  
وی در ادامــه تصریــح کــرد: امســال طــی 
ــود  ــا وج ــن ب ــی فروردی ــای ابتدای هفته ه
آنکــه تعطیــل بــود و شــیوع ویــروس کرونا 
ــود، در  ــرده ب ــاد ک ــه ای را ایج ــز قرنطین نی
بعضــی از اســتان ها بــا آلودگــی هــوا روبــرو 

ــازوت در  ــرف م ــت آن مص ــه عل ــم ک بودی
نیروگاه هــا بــود. متاســفانه بیشــتر از یــک 
ســال اســت کــه مجبوریــم در حــوزه محیط 

زیســت بیــن بــد و بدتــر انتخــاب کنیــم.
محیــط  حفاظــت  ســازمان  رییــس 
ــه فشــارهای موجــود  ــا اشــاره ب زیســت ب
در دولــت و جاهــای دیگــر ، مبنــی بــر 
اینکــه » می خواهیــد بــه دلیــل عــدم 
ــد  ــوی تولی ــورو5 جل ــتاندارد ی ــت اس رعای
خــودرو را بگیــرد و یــک میلیــون و 7۰۰ 
ــکار کنیــد« در عیــن حــال  هــزار نفــر را بی
گفــت: در مــواردی محیــط زیســت قربانــی 
در  امــا  می شــود  کالن  سیاســت های 
ــت  ــای کیفی ــد ارتق ــر مانن ــی دیگ جاهای
ســوخت توانســتیم خــوب عمــل کنیــم و 
ــت. ــت اس ــارات دول ــی از افتخ ــن یک ای

وی در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی بــر اینکه 

ــران  ــن در ته ــرد بنزی ــته گوگ ــال گذش س
ــر  ــر فرات ــدود 4 براب ــدود ۲۰۰PPM و ح ح
ــا وجــود  ــور ب ــود و چــه ط ــاز ب از حــد مج
ــه می شــود کــه ســوخت کشــور  ــن گفت ای
ــورو4 و 5 اســت،  ــر اســاس اســتاندارد ی ب
توضیــح داد: آنچــه بــرای مــا مهــم اســت 
متوســط آالیندگــی بنزیــن و گازوییــل 
اســت. ممکــن اســت چنــد تانکــر حامــل 
 3۰۰PPM ــا ســولفور بیشــتر از ســوختی ب
هــم داشــته باشــند ولــی متوســط ســولفور 
5۰PPM مــا در بنزیــن و گازوییــل زیــر
ســال گذشــته  دو  اســت.   ۱5۰PPM و
ــاالی  ــولفور ب ــا س ــی ب ــهد گازوییل در مش
ــن  ــون چنی ــا اکن ــتیم ام ۱۱۰۰۰PPM داش

ــم. ــاتی نداری گزارش

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی 
گفـت:  محیط زیسـت  حفاظـت  سـازمان 
اولویت هـای  از  حفاظـت مشـارکتی یکـی 
اصلی سـازمان اسـت که باید از طریق دفتر 
حفاظـت و مدیریـت حیات وحش پیگیری 
بـا  نشسـت  در  شـود. کیومـرث کالنتـری 
مدیـران قرق هـای اختصاصـی بـر تقویـت 
زیـر سـاخت های قـرق هـای اختصاصـی 
تاکیـد کـرد.در ایـن جلسـه کـه مدیـر کل 
دفتـر حفاظـت و مدیریـت حیـات وحـش 
و مدیـران کل محیـط زیسـت اسـتان های 
یـزد و کرمـان حضـور داشـتند بـه بررسـی 

مسـائل و مشـکالت حفاظت و بهره برداری 
از قـرق هـای اختصاصـی تحـت اختیـار 
سـازمان محیـط زیسـت پرداختـه شـد و 
مدیـران قـرق ها خواسـتار حمایت بیشـتر 
سـازمان و صنـدوق ملـی محیط زیسـت از 
قـرق هـای اختصاصـی شـدند. همچنیـن 
مدیران کل محیط زیسـت اسـتان های یزد 
و کرمـان نیـز ضمن بیان دیـدگاه های خود 
از عملکـرد قـرق هـای اختصاصـی محیـط 
اسـاس  رضایـت کردند.بـر  اعـالم  زیسـت 
مـاده 9 آییـن  نامـه اجرایـی قانون شـکار و 
صیـد، قـرق اختصاصی بـه محـدوده  ای از 

جنـگل، مرتـع، آب، آب  بندان، کوهسـتان و 
زمیـن  هـای بایـر یـا دایـر اطالق می  شـود 
کـه امتیاز شـکار و صیـد در آن محـدوده، با 
رعایـت حقـوق اشـخاص و مقـررات مربوط 
بـه حفظ و تکثیر و بهره  بـرداری از حیوانات 

قابل شـکار و صید پس از موافقت مقامات 
از  جهـاد کشـاورزی،  وزارت  صالحیـت  دار 
طـرف سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت 
بـرای مـدت معیـن به اشـخاص حقوقی یا 

حقیقـی واگـذار می  شـود.

حفاظت مشارکتی از اولویت های 
سازمان محیط زیست

کیفیت هوای پایتخت در 
محدوده قابل قبول

ــوا در  ــت ه ــران، کیفی ــت هــوای ته ــرل کیفی ــر اســاس اعــالم شــرکت کنت ب
بیشــتر مناطــق پایتخــت طــی روز )٣ تیــر مــاه( در شــرایط قابــل قبــول ماند .
ــرکت  ــده در ش ــام  ش ــای انج ــاس پیش بینی ه ــر اس ــنا ب ــزارش ایس ــه گ ب
کنتــرل کیفیــت هــوای تهــران، بــا وزش بــاد مؤثــر تــا صبحــگاه روز )3 تیــر 
مــاه( و بــا وجــود آغــاز تــردد خودروهــا شــاهد برقــراری شــرایط قابــل  قبــول 
کیفیــت هــوا در بیشــتر مناطــق بــود. تــداوم ایــن شــرایط جــوی تــا صبــح )4 
تیــر مــاه( و همزمــان بــا آغــاز تــردد خودروهــا، افزایــش غلظــت ذرات معلــق 
ســبب کاهــش کیفیــت هــوا خواهــد شــد همچنیــن طــی روز عــدم وزش بــاد 
ــا، بیشــینه غلظــت  ــش دم ــه افزای ــه ب ــا توج ــا و ب ــث انباشــت آالینده ه باع
ــال  ــن احتم ــود بنابرای ــتر می ش ــته بیش ــه روز گذش ــبت ب ــده ازن نس آالین
مــی رود کیفیــت هــوا در برخــی مناطــق پرتــردد در وضعیــت نامطلــوب باقــی 

بمانــد.
ــا تــداوم ایــن شــرایط جــوی تــا ســاعات پایانــی امــروز )4 تیــر مــاه( در  ب
بیشــتر مناطــق پایتخــت افزایــش ذرات معلــق ناشــی از افزایــش ترافیــک و 
برقــراری وضعیــت ناســالم بــرای گروه هــای حســاس دور از انتظــار نخواهــد 

بــود. 

ته
نک

بـه  اشـاره  بـا  زیسـت  محیـط  حفاظـت  سـازمان  رییـس 
فشـارهای موجـود در دولـت و جاهـای دیگر ، مبنـی بر اینکه 
" می خواهیـد بـه دلیل عـدم رعایت اسـتاندارد یـورو5 جلوی 
تولیـد خـودرو را بگیـرد و یـک میلیـون و 700 هزار نفـر را بیکار 
کنیـد" در عیـن حال گفـت: در مواردی محیط زیسـت قربانی 
امـا در جاهایـی دیگـر ماننـد  سیاسـت های کالن می شـود 
ارتقـای کیفیـت سـوخت توانسـتیم خـوب عمل کنیـم و این 
یکـی از افتخارات دولت اسـت.وی در پاسـخ به پرسشـی مبنی 
 200PPM بر اینکه سـال گذشـته گوگـرد بنزین در تهران حـدود
و حـدود 4 برابـر فراتـر از حـد مجاز بـود و چه طور بـا وجود این 
گفته می شـود که سـوخت کشـور بر اسـاس اسـتاندارد یورو4 
و 5 اسـت، توضیـح داد: آنچـه بـرای مـا مهـم اسـت متوسـط 
آالیندگـی بنزیـن و گازوییـل اسـت. ممکن اسـت چنـد تانکر 
حامـل سـوختی بـا سـولفور بیشـتر از 300PPM هـم داشـته 
باشـند ولـی متوسـط سـولفور مـا در بنزیـن و گازوییـل زیـر 

اسـت.   150PPM 50وPPM

حیات 
وحش

محیط 
زیست

هشدار نسبت به تغییر کاربری باغات طرشت شکارچی غیرمجاز آملی را روانه زندان شد
تصاویر الشـه های شـکار شـده 
حیـات  مختلـف  گونه هـای  از 
وحـش در تلفـن همـراه یـک 
شـکارچی غیرمجـاز آملی ، این 

شـکارچی را روانـه زنـدان کـرد.
به گزارش روز سـه شـنبه اداره کل محیط زیست مازندران 
، مامـوران یـگان حفاظت محیط زیسـت آمـل باهمکاری 
مامـوران سـپاه ایـن شهرسـتان یـک شـکارچی غیرمجاز 
حرفـه ای  را بـه همراه یک قبضه سـالح شـکاری قاچاق 
دسـتگیر کردنـد و بـا بررسـی تلفـن همـراه وی ، متوجه 

شـکار غیرمجاز متعددی توسـط وی شـدند.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ، بازبینـی تلفـن همـراه ایـن 

شـکارچی غیرمجـاز با حکـم قضایی انجام شـد که در آن 
تصاویری از الشـه شـکارغیرمجاز تعـدادی از گونه های با 

ارزش حیـات وحـش وجود داشـت.
ایـن شـکارچی متخلـف پس از دسـتگیری ، با تشـکیل 
پرونـده بـه مراجـع قضایـی معرفـی وروانـه زنـدان شـد. 
براسـاس گـزارش رسـمی در مازندران حـدود یکصد هزار 
قبضه سـالح شـکاری و غیـر شـکاری دارای پروانه وجود 
دارد کـه صاحبـان آن می توانند گرفتـن در زمان هایی که 
محیـط زیسـت اعـالم مـی کند بـا اخـذ مجوز نسـبت به 
شـکار گونه های مشـخصی از حیوانات و پرندگان حیات 

وحش اقـدام کنند.

محیـــط  کمیتـــه  رئیـــس 
شـــهر  شـــورای  زیســـت 
تهـــران نســـبت بـــه تغییـــر 
تخریـــب  و  کاربـــری 
ـــرای  ـــدم اج ـــورت ع ـــت در ص ـــات طرش ـــی باغ مویرگ
مصوبـــه خانـــه بـــاغ و ورود شـــهرداری هشـــدار داد.
ـــی  ـــینی میالن ـــا، آرش حس ـــگار ایلن ـــزارش خبرن ـــه گ ب
ــه  ــن جلسـ ــت و دومیـ ــت و بیسـ ــان دویسـ در جریـ
ــزارش  ــتماع گـ ــس از اسـ ــران پـ ــهر تهـ ــورای شـ شـ
رابـــط شـــورایاری منطقـــه ۲ گفـــت: یکـــی از نـــکات 
ــت  ــرح کاپ اسـ ــروع طـ ــران شـ ــهر تهـ ــم در شـ مهـ
ــرح کاپ  ــه دو در طـ ــه منطقـ ــی رود کـ ــار مـ و انتظـ

همـــکاری نزدیکـــی بـــا مدیریـــت پســـماند داشـــته 
باشـــد و تجربیـــات ایـــن منطقـــه بـــه صـــورت هـــم 

افزایـــی دیـــده شـــود.
او ادامـــه داد: در محـــدوده باغـــات طرشـــت انتظـــار 
مـــی رود مصوبـــه خانـــه بـــاغ اجرایـــی شـــود و 
ـــو  ـــه نح ـــات ب ـــذاری در باغ ـــرمایه گ ـــای س ـــت ه فرص
ـــرا  ـــرا شـــود چ ـــه اج مناســـب توســـط شـــهرداری منطق
ــاهد تخریـــب  ــدن شـ ــورت اجرایـــی نشـ ــه در صـ کـ
مویرگـــی و کوچـــک شـــدن باغـــات خواهیـــم بـــود. 
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه گـــزارش هـــای واصلـــه 
ـــه صـــورت  ـــات طرشـــت ب ـــه باغ ـــی از آن اســـت ک حاک

فرسایشـــی در حـــال تغییـــر کاربـــری هســـتند.
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برگزاری مجازی جشنواره ملی دانش آموزی ابن سینا
دبیر علمی پنجمین جشنواره ملی دانش آموزی ابن سینا با اشاره به جزئیات برگزاری این جشنواره، گفت: این جشنواره از ۱۱ 
مرداد ماه به صورت مجازی برگزار می شود.

رنج اجاره نشینی و پایان خوش نشینی

زمانــی نــه چنــان دور، بیــان ایــن 
جملــه بــه مســتاجر کــه »انشــالله 
ــان  ــل زب ــری« نق ــه را بخ ــن خان همی
ــی  ــت یافتن ــی دس ــود و آرزوی ــا ب ه
ــی  ــده تلخ ــا خن ــه تنه ــروزه ن ــا ام ام
ــر لبــان مســتاجران می نشــاند بلکــه  ب
جوابــی جــز »دعــا کــن اجــاره همیــن 

ــدارد. ــم« ن ــم بده را بتوان
ــه  ــه برگــه هــای چســبیده ب نگاهــی ب
ــدازد  ــی ان ــکن م ــگاه مس ــه بن شیش
ــر  ــد و از س ــی ده ــکان م ــری ت و س
ناامیــدی وارد بنــگاه مــی شــود. در 

ــگاه  ــب بن ــش صاح ــه پرس ــخ ب پاس
کــه میــزان پرداخــت ودیعــه و اجــاره 
ــد  ــش بن ــد، زبان ــد بدان ــی خواه را م
مــی آیــد و بــا خجالــت آن را مــی 

ــد. گوی
از نــگاه بنــگاه دار جوابــش را مــی 
ــزان  ــن می ــا ای ــد ب ــی فهم ــرد و م گی
ــت  ــه پرداخ ــا بودج ــه تنه ــه، ن اندوخت
ــه  ــه و منطق ــد محل ــه بای ــدارد بلک را ن
زندگــی را هــم تغییــر دهــد بلکــه 
بتوانــد بــا متــراژی کمتــر جایــی بــرای 
ســکنی پیــدا کنــد. تمــام این مــوارد از 
یکســو، شرمســاری جلــوی زن و بچــه 
از ســویی دیگــر دلــش را آتــش مــی 
زنــد؛ »بــه آنهــا چــه بگویــم کــه ســال 

ــه را داده  ــد خان ــده خری ــته وع گذش
ــودم.« ب

ــت،  ــه روای ــت و ن ــه اس ــه قص ــن ن ای
ــع  ــی جم ــی زندگ ــراژدی واقع ــه ت بلک
ــه  ــت ک ــه اس ــراد جامع ــری از اف کثی
در ســایه شــیوع کرونــا و افزایــش 
ــا  ــا، روی ــن روزه ــکن ای ــی مس ناگهان
و قــدرت خریــد مســکن را از آنــان 
گرفتــه شــده اســت. مســتاجرانی کــه 
ــه شــرایط رهــن و اجــاره  ــه ناچــار ب ب
ــه  ــر آنچ ــال و ه ــد و ط ــی دهن ــن م ت
قابــل فــروش اســت را بــه حــراج 
مــی گذارنــد تــا بلکــه بتواننــد یکســال 

ــند. ــته باش ــرپناه داش ــر س دیگ
ــاس  ــه براس ــی ک ــین های ــاره نش اج

گــزارش وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
درصــد   3۰ حــدود  اجتماعــی، 
ــن  ــه ای ــتند ک ــران هس ــت ای جمعی
نســبت در اســتان تهــران بیــش از 5۱ 
درصــد و در شــهر تهــران حــدود 44 
ــر  ــال های اخی ــت و در س ــد اس درص
ــاره در  ــای چندب ــل جهش ه ــه  دلی ب
ــوع  ــر ن ــدان ه ــکن و فق ــت مس قیم
و  مســتاجران  از  حمایتــی  برنامــه 
هزینــه  تاثیــر  اجاره بهــا،  کنتــرل 
مســکن بــر ســفره مســتاجران تاثیــر 
شــهال  اســت.  گذاشــته  شــگرفی 
در  شــنبه  ســه  روز  پــور  کاظمــی 
گفــت وگــو بــا خبرنــگار حــوزه زنــان 
و خانــواده ایرنــا بــه تشــریح تبعــات 
بــر  آن  تاثیــر  و  مســکن  گرانــی 
مســتاجران پرداخــت و گفــت: یکــی 
اجتماعــی  روانــی -  پیامدهــای  از 

افزایــش  بهــا،  اجــاره  افزایــش 
سرپرســت  نگرانــی  و  اســترس 
ــه جابجایــی مدرســه  ــوار نســبت ب خان
کــه  اســت  کار  محــل  و  فرزنــدان 
ــی زیســت محیطــی  ــک و آلودگ ترافی
ــود. وی  ــی ش ــه م ــه آن اضاف ــم ب ه
تصریــح کــرد: ایــن نگرانــی بــه ســایر 
ــی  ــل م ــم منتق ــواده ه ــای خان اعض
شــود بــه ایــن معنــا کــه وقتــی برنامــه 
ــش  ــا افزای ــاره ب ــی یکب ــزی زندگ ری
اجــاره بهــا بــه هــم مــی ریــزد، الجــرم 
رفــاه  و  خــوراک  و  خــورد  ســقف 
ــواده کوتــاه مــی شــود تــا امــکان  خان
پرداخــت اجــاره بهــا فراهــم شــود. 
ــواده،  ــاه خان ــقف رف ــدن س ــاه ش کوت
بــه کاهــش ســطح بهداشــت، تغذیــه، 
تحصیــل فرزنــدان و مــوارد رفاهــی 
ــات  ــی شــود و اختالف ــر منجــر م دیگ

زناشــویی را دامــن مــی زنــد کــه خــود 
ــواع  افــت کیفیــت زندگــی و ایجــاد ان
بیمــاری هــا و اســترس هــا بــه دنبــال 

ــت. ــد داش خواه
وی ادامــه داد: کمرنــگ شــدن عدالــت 
ــع درآمــد و  ــری توزی اجتماعــی، نابراب
افزایــش خــط فقــر ناهنجــاری هایــی 
ــف  ــود تضعی ــب خ ــه متعاق ــت ک اس
فقیــر  قشــر  اقتصــادی  وضعیــت 
جامعــه و تقویــت قشــر بــاالی جامعــه 
را بــه همــراه دارد. فاصلــه طبقاتــی 
روز بــه روز بیشــتر مــی شــود علیرغــم 
اینکــه همــواره برنامــه هــا بــر برابــری 
اجتماعــی و تــالش بــرای کاهــش 
ــده  ــده ش ــه چی ــر در جامع ــزان فق می

اســت.
 ایــن جامعــه شــناس، ابتــال بــه کرونــا 
ــال زد و  ــراد جامعــه را مث ــان اف در می

ــاهد  ــم ش ــا ه ــث کرون ــت: در بح گف
هســتیم افــرادی کــه ســطح رفــاه 
مبتــال شــده  دارنــد کمتــر  بهتــری 
ــته و  ــی داش ــاز مال ــه نی ــرادی ک و اف
ــای  ــه ه ــور در صحن ــه حض ــور ب مجب
ــار  ــتر گرفت ــد بیش ــاد بودن کار و اقتص
ــی  ــور در بخش ــی پ ــد. کاظم ــده ان ش
دیگــر از ایــن گفــت وگــو، بــا انتقــاد از 
اینکــه ایــن افزایــش ناگهانــی همــواره 
پیــش آمــده و دیگــر نمــی تــوان 
انــگ غافلگیــری بــه آن زد، گفــت: 
ــی و  ــر ناگهان ــا اگ ــاره به ــش اج افزای
ــاد،  ــی افت ــاق م ــدت اتف ــاه م در کوت
مــی تــوان گفــت غافلگیــر کننــده بــود 
امــا وقتــی در چنــد ســال ایــن تکــرار 
ــرح  ــری مط ــر غافلگی ــود دیگ ــی ش م
ــا  ــارت معن ــدم نظ ــث ع ــت و بح نیس

ــد. ــی کن ــدا م پی

در  لرسـتان  و  بروجـرد  مـردم  نماینـده 
مجلـس یازدهم گفـت: مجلس باید قانون 
تقویـت نهـاد خانـواده و تشـویق جوانان به 
ازدواج و فرزنـدآوری را در دسـتور کار قـرار 
دهـد. فاطمـه مقصـودی در جلسـه علنـی 
روز )سه شـنبه( مجلـس شـورای اسـالمی 
در نطـق میـان دسـتور خـود اظهـار کـرد: 
جمهوری اسـالمی مبتنی بر مـکارم اخالق، 
جمع گرایـی به جای فردگرایـی، خانواده به 
جـای تجـرد، توزیـع ثروت به جـای تمرکز 

ثـروت، معنویـت بـه جای تجمـل و صدها 
ارزش واالی انسـانی دیگر بنا شـده اسـت. 
در مقابـل تمـدن رو بـه زوال غـرب، برپایی 
فردگرایـی، تجمل، اسـراف، عـدم پایبندی 
بـه خانـواده و بـرده داری مـدرن در قالـب 

نظـام سـرمایه داری بنا شـده اسـت.
لرسـتان  و  بروجـرد  مـردم  نماینـده 
عامـل  را  جهانـی«  »سـرمایه داری 
دانسـت  ایـران  اقتصـادی  تحریم هـای 
بـه  سـرمایه داری  نظـام  رفتـار  گفـت:  و 

سـرکردگی آمریـکا در ادوار تاریـخ گویـای 
عمـق دشـمنی آن هـا بـه ایـن مـرز و بـوم 

هسـت. و  بـوده  مقـدس 
وی بـا بیـان اینکـه »تاریـخ ظاهـر زمـان و 
خـدا باطن زمان اسـت« گفـت: نمایندگان 
مجلـس چـه چیـزی می خواهنـد؟ اینکـه 
نامشـان در تاریـخ ثبت شـود و لذت ببرند 
یـا اینکـه در باطـن زمـان و با خدا باشـند؟ 
از ایـن صندلی هـای مجلـس هنـوز بـوی 
عـرق و عطـر نماینـدگان قبـل بـه مشـام 
می رسـد. چنـد روز دیگـر دوره مـا نیز تمام 
می شـود پـس اگـر می خواهیـم در ظاهـر 
زمـان نباشـیم و در راه خـدا حرکـت کنیـم 
بایـد بیانیـه گام دوم انقالب را سـرلوحه کار 

خـود قـرار دهیم.

مجلس باید قانون ساماندهی 
بازار مسکن را تصویب کند

کشف ۹0 درصد تریاک 
جهان توسط ایران

ــا موادمخــدر گفــت: قوانیــن و مقــررات موجــود در  ــارزه ب دبیــرکل ســتاد مب
کشــور حاکــی از آن اســت کــه جمهــوری اســالمی ایــران قاطعانــه و صادقانــه 
ــدارد  ــی ن ــد و برایــش تفاوت ــارزه می کن ــا موادمخــدر مب در داخــل و خــارج ب

کــدام جــوان در دنیــا ممکــن اســت گرفتــار اعتیــاد شــود.
 دکتــر اســکندر مؤمنــی در هفتــه مبــارزه بــا موادمخــدر، روز )سه شــنبه( کــه 
ــارزه  ــه مب ــی در عرص ــی و فرابخش ــن  بخش ــای بی ــت همکاری ه ــه »تقوی ب
ــاالن  ــا فع ــا موادمخــدر« نامگــذاری شــده اســت، در نشســت تخصصــی ب ب
ــا بیــان اینکــه دســتاوردهای  ــا موادمخــدر، ب ــارزه ب و دســت اندرکاران امــر مب
ــا موادمخــدر مشــخص اســت،  ــارزه ب ــران در حــوزه مب جمهــوری اســالمی ای
بــه گــزارش ۲۰۲۰ ســازمان ملــل اشــاره کــرد و گفــت: طبــق ایــن گــزارش، 9۰ 
درصــد تریــاک، ۲6 درصــد هروییــن و 48 درصــد مرفیــن در ســطح جهانــی از 
ســوی ایــران کشــف می شــود.وی افــزود: ایــن گــزارش حاکــی از آن اســت 
کــه جمهــوری اســالمی ایــران مبــدأ تولیــد موادمخــدر نیســت و تنهــا کشــور 
معبــر آن هــم نیســت.دبیرکل ســتاد بیــان کــرد: دو دلیــل عمــده در مبــارزه 
بی امــان جمهــوری اســالمی ایــران بــا مبــارزه بــا موادمخــدر وجــود دارد؛ یکــی 

ــی و دیگــری مقــررات و قوانیــن کشــورمان اســت. آموزه هــای دین

ته
نک

وی ادامـه داد: کمرنـگ شـدن عدالـت اجتماعـی، نابرابـری 
توزیـع درآمـد و افزایـش خـط فقـر ناهنجـاری هایی اسـت که 
متعاقـب خـود تضعیف وضعیت اقتصادی قشـر فقیـر جامعه 
و تقویـت قشـر بـاالی جامعه را بـه همـراه دارد. فاصله طبقاتی 
روز به روز بیشـتر می شـود علیرغـم اینکه همـواره برنامه ها بر 
برابـری اجتماعـی و تـالش برای کاهـش میزان فقـر در جامعه 
چیده شـده اسـت. این جامعه شـناس، ابتال به کرونـا در میان 
افـراد جامعـه را مثـال زد و گفـت: در بحـث کرونـا هم شـاهد 
هسـتیم افرادی که سـطح رفـاه بهتـری دارند کمتر مبتال شـده 
و افـرادی کـه نیـاز مالـی داشـته و مجبور بـه حضـور در صحنه 
های کار و اقتصاد بودند بیشـتر گرفتار شـده اند.کاظمی پور در 
بخشـی دیگـر از این گفـت وگو، با انتقـاد از اینکه ایـن افزایش 
ناگهانـی همواره پیش آمـده و دیگر نمی تـوان انگ غافلگیری 
بـه آن زد، گفـت: افزایـش اجـاره بهـا اگـر ناگهانـی و در کوتـاه 
مـدت اتفـاق مـی افتاد، مـی تـوان گفـت غافلگیر کننـده بود 
امـا وقتـی در چند سـال ایـن تکرار می شـود دیگـر غافلگیری 

مطـرح نیسـت و بحـث عـدم نظارت معنـا پیدا مـی کند.

خبر

مجلسجامعه

چرا قانون تسهیل ازدواج جوانان اجرا نشده است؟ضرورت تدوین نظام ملی احسان
امـــداد  قائم مقـــام کمیتـــه 
بـــر ضـــرورت  تاکیـــد  بـــا 
شـــدن  دانش محـــور 
فعالیت هـــای کمیتـــه امـــداد، 
ــه  ــردی کمیتـ ــوزش علمی-کاربـ ــز آمـ ــت: در مرکـ گفـ
ـــر و احســـان  ـــی خی ـــن نظـــام مل ـــال تدوی ـــه دنب امـــداد ب
و مـــددکاری اجتماعـــی در کشـــور هســـتیم. حســـین 
صمصامـــی در مراســـم تکریـــم و معارفـــه سرپرســـت 
مرکـــز آمـــوزش علمی-کاربـــردی کمیتـــه امـــداد بـــا 
اشـــاره بـــه بیـــش از ۲ دهـــه فعالیـــت ایـــن مرکـــز، 
افـــزود: بـــا وجـــود اقدامـــات انجـــام شـــده در نظـــام 
ـــه  ـــور خیری ـــت ام ـــوزه مدیری ـــوز در ح ـــی کشـــور، هن علم

ــالء  ــار خـ ــور دچـ ــدان در کشـ ــازی نیازمنـ و توانمندسـ
ــتیم. ــری هسـ نظـ

وی کمیتـــه امـــداد را کانـــون نیکـــوکاری در کشـــور 
ـــر و  ـــام خی ـــده نظ ـــل آین ـــه داد: نس ـــرد و ادام ـــوان ک عن
ـــه  ـــت یافت ـــداد تربی ـــه ام ـــد در کمیت ـــور بای ـــان کش احس
و پـــرورش یابد.قائم مقـــام کمیتـــه امـــداد بومـــی 
ـــم  ـــل مه ـــک اص ـــه را ی ـــت خیری ـــش مدیری ـــدن دان ش
ــته های  ــترش رشـ ــرد: گسـ ــان کـ ــت و خاطرنشـ دانسـ
مرتبـــط بـــا امـــور خیـــر و احســـان و انتقـــال دانـــش 
ـــوزه  ـــداد در ح ـــه ام ـــده در کمیت ـــه ش ـــه اندوخت و تجرب
ـــت  ـــی اس ـــه اقدامات ـــازی، از جمل ـــددکاری و توانمندس م

ــود. ــاس می شـ ــرورت آن احسـ ــه ضـ کـ

ــاد  ــا انتق ــهرکرد ب ــده ش نماین
قانــون  نشــدن  اجرایــی  از 
تســهیل ازدواج جوانــان گفــت 
کــه بــا تــورم و گرانی هــای 
موجــود جــوان مظلــوم امــکان تشــکیل خانــواده را 

ــرد. ــا ک ــرای آنه ــری ب ــد فک ــه بای ــدارد ک ن
 احمــد راســتینه در جلســه علنــی روز ســه شــنبه 
ــاری  ــی در اخط ــون اساس ــل ۱۰ قان ــه اص ــتناد ب ــا اس ب
ــه  ــون را نگ ــت قان ــد حرم ــس بای ــس مجل ــت: رئی گف
داشــته و دربــاره علــت اجرایــی نشــدن قانــون اعتــراض 
ــه تســهیل ازدواج  ــوط ب کنــد یکــی از ایــن قوانیــن مرب
ــی  ــون اساس ــل ۱۰ قان ــق  اص ــه طب ــت ک ــان اس جوان

ــن  ــد همــه قوانی ــه بای ــوده ک ــادی ب ــواده واحــد بنی خان
بایــد در جهــت آســان کــردن مســئله ازدواج و تشــکیل 
خانــواده باشــد.به گفتــه وی ۱4 ســال از تصویــب قانــون 
تســهیل ازدواج جوانــان می گــذرد هنــوز اجرایــی نشــده 
اســت طبــق ایــن قانــون بایــد وزرای کشــور، اقتصــاد و 
راه و شهرســازی گزارشــات شــش مــاه از عملکردشــان 
بــرای تســهیل ازدواج ارائــه می کردنــد و اقداماتــی 
ــهیل ازدواج و  ــرای تس ــه ای ب ــکیل کمیت ــون تش همچ
ارائــه تســهیالتی را صــورت می دانــد کــه ایــن اتفاقــات 
ــوم  ــه جــوان مظل ــداده اســت نتیجــه آن اســت ک رخ ن
ایرانــی بــرای تشــکیل خانــواده مشــکل مســکن  دارد و 

ــد.  ــدا می کنن ــش پی ــد کاه ــار موالی ــال آم ــر س ه

سنا
 ای

س:
عک

اجاره نشین هایی که براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود 30 درصد جمعیت ایران هستند 

ــواده و  ــان و خان ــور زن ــوری در ام ــت ریاســت جمه  معاون
بنیــاد صلــح ساســاکاوا ســومین نشســت کمیتــه راهبــری 
پــروژه مشــترک تــوان افزایــی زنــان را بــه شــکل مجــازی 

برگــزار کردنــد.
بــه گــزارش روز چهارشــنبه معاونــت زنــان و خانــواده 
ــوری، بررســی اقدامــات مشــترک در ســال  ریاســت جمه
گذشــته، پیشــنهاداتی در خصــوص نــوع همــکاری در 
شــرایط پســاکرونا و ایجــاد شــرایط مناســب برای اشــتغال 
و کارآفرینــی بانــوان و اســتفاده از تجربیــات دو طــرف در 
ــکاری  ــالت و هم ــه تعام ــر ادام ــرح و ب ــه مط ــن جلس ای

ــد.  ــد ش ــای مشــترک تاکی ه

بـزرگ  تهـران  اجتماعـی غـرب  تامیـن  اداره کل  سرپرسـت 
گفت:بـا اجـرای طـرح حـذف فراینـد تامیـن اعتبـار دفاتـر 
درمانـی تامیـن اجتماعـی در هر سـاعت کاری ۱8 هـزار و 46۰ 
بـار مراجعـه ، در هـر روز کاری ۱47 هـزار مراجعـه و درطول هر 
مـاه 3میلیـون و ۲5۰هـزار مراجعـه بـه شـعب و کارگـزاری ها 
کاسـته می شـود.امیری  گنجه که  در حاشـیه بازدید از شـعب 
۱3 و 7 تامیـن اجتماعـی غرب تهران  بزرگ سـخن می گفت، 
افزود : با دسـتور دکتر سـاالری - مدیر عامل سـازمان تامین  
اجتماعـی - در راسـتای حـذف تدریجـی دفترچـه درمانـی و 
بـه منظـور تسـهیل در ارائـه خدمـات درمانـی به بیمه شـدگان، 
مسـتمری بگیران و افـراد تحـت تکفـل آن هـا در کلیـه مراکـز 
درمانـی اعـم از ملکـی و غیرملکـی طـرف قـرارداد و کاهـش 
مراجعـه مخاطبـان ذیربـط بـه شـعب و کارگزاری های رسـمی 
سـازمان و ایجـاد رضایتمنـدی، در گام نخسـت درج اعتبـار 
دفترچه هـای درمانـی حذف و اخذ اسـتحقاق درمـان از طریق 

سـامانه اسـتحقاق درمـان جایگزیـن آن می شـود.

مدیــرکل دفتــر حقوقــی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
معتقــد اســت: قانــون مبــارزه بــا قاچــاق مــواد مخــدر 
ــت  ــاق حرک ــده قاچ ــر از پدی ــب ت ــت و عق ــا نیس پوی

مــی کنــد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــد ترحم ــنا، محم ــزارش ایس ــه گ ب
ــای  ــیب ه ــاد در رأس آس ــوم اعتی ــده ش ــه پدی اینک
ایــن موضــوع  اجتماعــی کشــور قــرار دارد گفــت: 
ــورد  ــا آن م ــارزه ب ــه مب ــت ک ــم اس ــدازه ای مه ــه ان ب
تأکیــد مســئوالن بــه ویــژه مقــام معظــم رهبــری 
ــادان  ــاد و معت ــل اعتی ــت. وی معض ــه اس ــرار گرفت ق
ــاق  ــت: قاچ ــت و گف ــاق دانس ــده قاچ ــول پدی را معل
پدیــده پویایــی اســت، امــا متاســفانه قانــون مربوطــه 
از ایــن پویایــی برخــوردار نیســت و عقــب تــر از پدیــده 

ــد. ــی کن ــت م ــاق حرک قاچ

نشست زنان کارآفرین 
ایران و ژاپن برگزار شد

کاهش روزانه مراجعه به 
مراکز بیمه ای

قانون مبارزه با مواد 
مخدر پویا نیست

جامعهجامعه

همکاری بیش از ۱۷۰۰ وکیل نیکوکار با کمیته امداداگر خانواده ها مشارکت نکنند، مبارزه با مواد مخدر موفق نخواهد بود
ــر  ــت: اگ ــور گف ــتان کل کش ــی دادس ــاون قضای مع
عــالوه بــر مســئوالن، مــردم و خانواده هــا در عرصــه 
مبــارزه بــا موادمخــدر مشــارکت نکننــد، ایــن مبــارزه 

بــه لحــاظ ســاختاری موفــق نخواهــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا، ســعید عمرانــی روز ســه شــنبه در نشســت تخصصــی بــا 
مســئوالن و دســت انــدرکاران امــر مبــارزه بــا موادمخــدر گفــت: در منطقــه ای 
واقــع شــده ایم کــه یکــی از تولیدکننــدگان مــواد مخــدر دنیــا کنــار مــا اســت 
و بــا حضــور نیروهــای غربــی در افغانســتان، تولیــد مــواد مخــدر آن کشــور 

بــه بیــش از 9 هــزار تــن رســیده اســت.
ــادان  ــم »معت ــه مه ــه وظیف ــی س ــی و انتظام ــش قضای ــزود: در بخ وی اف
متجاهــر«، »خــرده فروشــان« و »ضربــه بــه بنیان هــای قاچاقچیــان« وجــود 
ــارزه مــواد مخــدر را تحــت تاثیــر  ــد مب ــل در ایــن حوزه هــا، رون دارد کــه خل

ــد. ــرار می ده ق
معــاون قضایــی دادســتان کل کشــور افــزود: بنابــر قانــون، مــدت نگهــداری 
معتــادان ســه مــاه اســت در حالیکــه هیــچ معتــادی در طــول ایــن مــدت بــه 

ــه دو ســال  ــد ب ــون بای ــن قان ــذا ای ــردد ل ــه بازنمی گ ــادی و جامع شــرایط ع
تغییــر یابــد.

عمرانــی ادامــه داد: مــواد مخــدر تنهــا فــرد مصــرف کننــده را درگیــر نمــی کنــد 
ــه صــورت مســتقیم  ــت کشــور را ب ــر از جمعی ــون نف ــه بیــش از ۲۰ میلی بلک
درگیــر مــی کنــد و ناهنجــاری هایــی مانند طــالق، کــودک آزاری، همســر آزاری 
و بســیاری مــوارد دیگــر ناشــی از مــواد مخــدر هســتند. پــس اگــر مصــرف 
مــواد مخــدر کنتــرل شــود، مســایل و آســیب هــای اجتماعــی بــه حداقــل 

می رســد.
ــن  ــه ای ــژه ای ب ــام وی ــد اهتم ــس جدی ــه مجل ــرد ک ــدواری ک ــار امی وی اظه
امــر داشــته باشــد چــرا کــه ایــن آتشــی اســت کــه اگــر فراگیــر شــود دامــن 

ــرد. ــه را می گی هم
معــاون قضایــی دادســتان کل کشــور گفــت: قانــون بایــد پویــا باشــد همانطــور 
کــه جرایــم پویــا هســتند، پــس اگــر قانــون حامــی نباشــد بــه منزلــه بــدون 

ســالح رفتــن رزمنــده بــه جنــگ بــا دشــمن اســت. 

ــداد از  ــه ام ــس کمیت ــور مجل ــی و ام ــاون حقوق مع
ــه  ــا کمیت ــوکار ب ــل نیک ــش از ۱7۰۰ وکی ــکاری بی هم
ــرای  ــت ب ــز خدم ــت: 4۲7 می ــر داد و گف ــداد خب ام
معاضــدت حقوقــی مددجویــان در ادارات کمیتــه 

ــت. ــده اس ــدازی ش ــور راه ان ــر کش ــداد سراس ام
ــات، وکال،  ــکاری قض ــر هم ــا تقدی ــان ب ــر صباغی ــنا، جعف ــزارش ایس ــه گ ب
ســردفتران و کارشناســان رســمی دادگســتری بــا کمیتــه امــداد درارائــه 
ــاد، گفــت: در حــال حاضــر 4۲7  ــان ایــن نه ــه مددجوی معاضــدت حقوقــی ب
میــز خدمــت حقوقــی در کشــور در حــال فعالیــت اســت کــه خدمــات مختلــف 

ــد. ــی کنن ــه م ــدان ارائ ــه نیازمن ــی را ب ــی و قضای حقوق
ــداد  ــه ام ــا کمیت ــوکار ب ــل نیک ــته 9۰6 وکی ــال گذش ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
همــکاری داشــتند، خاطرنشــان کــرد: ایــن تعــداد در ســال جــاری بــا افزایــش 
47 درصــدی بــه بیــش از ۱7۰۰ وکیــل رســیده کــه امــور حقوقــی مددجویــان را 

ــد. ــگان انجــام می دهن ــه صــورت رای ب
معــاون حقوقــی و امــور مجلــس کمیتــه امــداد تاکیــد کــرد: وکالی نیکــوکار بــا 

ــه مشــاوره های حقوقــی، کیفــری  ــز خدمــت، ضمــن ارائ ــن می اســتقرار در ای
ــان در محاکــم  و موضوعــات مربــوط بــه مددجویــان، پرونده هــای قضایــی آن
قضایــی یــا شــوراهای حــل اختــالف را تــا حصــول نتیجــه و احقــاق حقــوق 

ــد. ــری می کنن ــان پیگی آن
وی بــا بیــان اینکــه توانمندســازی مددجویــان مهمتریــن برنامــه کمیتــه امــداد 
بــرای خانواده هــای تحــت حمایــت اســت، ادامــه داد: ارایــه خدمــات حقوقــی 
ــد حــق االرث و  ــان مانن و قضایــی در راســتای وصــول حــق و حقــوق مددجوی
ــی  ــه، یک ــرار گرفت ــث ق ــار اشــخاص  ثال ــل در اختی ــر دلی ــه ه ــه ب ــی ک اموال
ــار  ــد وصــول شــده و در اختی ــوارد بای ــن م ــاد توانمندســازی اســت. ای از ابع

مددجــو قــرار گیــرد تــا زمینــه خوداتکایــی بــرای وی فراهــم شــود.
صباغیــان بــا اشــاره بــه اینکــه مددجویــان تحــت حمایــت از پرداخــت 
ــون  هزینه هــای دادرســی در محاکــم قضایــی معــاف هســتند، افــزود: در قان
ــده  ــی ش ــش بین ــس پی ــن حب ــای جایگزی ــازات ه ــالمی مج ــازات اس مج
ــه در راســتای  ــور عام المنفع ــرای انجــام ام ــت ب ــن ظرفی ــوان از ای ــی ت ــه م ک

ــرد.     ــتفاده ک ــان اس ــه مددجوی ــی ب ــات حمایت خدم
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پیام
میراث 

بیانیه مشترک بعثه و سازمان حج درباره لغو حج
بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت با اشاره به اعالم وزارت حج و عمره عربستان مبنی بر این که مناسک حج 99 

به صورت محدود و داخلی برگزار خواهد شد، با صدور بیانیه ای مشترک اعالم کردند: زائران ایرانی امسال به سرزمین وحی اعزام 
نخواهند شد و سهمیه آن ها محفوظ خواهد ماند.

میراثمیراث

رونمایی از گل نبشته های باروی تخت جمشیدشناسایی و ثبت ۶۵ اثر فرهنگی-تاریخی در ایالم

ــش  ــی بخ ــتان شناس ــی باس ــروژه بررس پ
ــالم  ــتان ای کارزان شهرســتان ســیروان اس
تاریخــی  محوطــه  بــر  تاکیــد  بــا  کــه 
ــایی و  ــه شناس ــت ب ــورت گرف ــیروان ص س
ثبــت 65اثــر فرهنگــی –تاریخــی از دوران پیــش تاریــخ تــا دوران تاریخــی 

ــد. ــالمی انجامی و اس
ــش  ــی بخ ــتان شناس ــی باس ــروژه »بررس ــت پ ــدی )سرپرس ــهال احم  ش
ــیروان«(  ــی س ــه تاریخ ــر محوط ــد ب ــا تاکی ــیروان ب ــتان س کارزان شهرس
گفــت: بررســی ایــن بخــش در محــدوده ای بــا وســعت 4۱۲ کیلومترمربــع 
ــت  ــایی و ثب ــور، شناس ــی کش ــتان شناس ــه باس ــل نقش ــدف تکمی ــا ه ب
ــار واســتقرارهای باســتانی و شــناخت نســبی از دوره هــای ســکونت در  آث
منطقــه صــورت پذیرفــت.او افــزود: در راســتای انجــام ایــن پــروژه تمامــی 
محــدوده مــورد مطالعــه )شــامل دشــت و ارتفاعــات( بــا روش پیمایشــی 
نیمــه فشــرده، پیمایــش و بازنگــری و در مجمــوع 65 اثــر فرهنگی-تاریخی 
ــره ای از دوران  ــگاه صخ ــار و پناه ــا، گورســتان، غ ــه، بن ــه، محوط شــامل تپ

ــت شــد. ــا دوران تاریخــی و اســالمی شناســایی و ثب ــخ ت پیــش تاری
ــروژه را  ــن پ ــده در ای ــایی ش ــار شناس ــترین آث ــناس، بیش ــن باستان ش ای
مربــوط بــه دوره ساســانی اعــالم کــرد و گفــت: شــاخص ترین اثــر، محوطــه 
تاریخــی ســیروان اســت کــه در ســال ۱38۰ بــه عنــوان یک شــهر ساســانی- 

اســالمی بــه شــماره 4۱65 در فهرســت آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده.
وی خاطرنشــان کــرد :عــالوه بــر بررســی کلــی منطقــه، محوطــه شــاخص و 
تاریخــی ســیروان واقــع در روســتای ســراب کالن فعلــی بــه شــکل جداگانــه 
و بــا روش سیســتماتیک مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه در وضعیــت کنونــی 
ایــن محوطــه و بناهــای متعــدد آن در زیــر بافــت روســتای جدیــد مدفــون 
ــتره  ــدا گس ــر ابت ــن ام ــتای ای ــت: در راس ــار داش ــدی اظه ــده اند. احم ش
ــبکه بندی  ــزار Google Earth ش ــتفاده از نرم اف ــا اس ــیروان ب ــه س محوط
و پیمایــش درهــر شــبکه بــه صــورت جداگانــه انجــام و بــه تمامــی آثــار و 
مــواد فرهنگــی ســطح االرضــی بدســت آمــده از شــبکه ها شــامل ســفال، 
قطعــات شیشــه و جــوش کــوره و ... نقــاط GPS  مجــزا اختصــاص داده 

شــد.

مدیـــرکل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری 
گفـــت:  قزویـــن  صنایع دســـتی  و 
ـــتی  ـــی بازگش ـــواح هخامنش ـــی از ال »بخش
دانشـــگاه  شرق شناســـی  مؤسســـه  از 
ـــش  ـــرض نمای ـــه مع ـــت ب ـــور موق ـــی و به ط ـــهر رونمای ـــوزه ش ـــیکاگو در م ش
ـــاه  ـــر م ـــوم تی ـــنبه س ـــی روز سه ش ـــا خزائل ـــد.« علیرض ـــد ش ـــته خواه گذاش
١٣٩٩ بـــا اعـــالم ایـــن خبـــر افـــزود: »ایـــن الـــواح، شـــامل ٤٠ قطعـــه از 
ـــه آمادگـــی  ـــا توجـــه ب ـــکا هســـتند کـــه ب ـــواح هخامنشـــی بازگشـــته از آمری ال
ـــف،  ـــتان های مختل ـــواح در اس ـــن ال ـــی ای ـــش و معرف ـــرای نمای ـــه ب وزارتخان
ــان اداره کل  ــام شـــده و پـــس از بررســـی کارشناسـ طـــی مذاکـــرات انجـ
ــداری،  ــرایط نگهـ ــودن شـ ــب بـ ــاظ مناسـ ــی به لحـ ــوزه ملـ ــا و مـ موزه هـ
به صـــورت امانـــی در اختیـــار ایـــن اداره کل قـــرار گرفـــت.«او اظهـــار کـــرد: 
ـــتمزد و  ـــت دس ـــوه پرداخ ـــی از نح ـــا ارزش ـــات ب ـــاوی اطالع ـــواح ح ـــن ال »ای
ـــی  ـــی، چگونگ ـــی و غیرایران ـــران ایران ـــران و کارگ ـــداد صنعتگ ـــخ آن، تع تاری
ــفر و  ــای سـ ــات، هزینه هـ ــا، حیوانـ ــالت، میوه هـ ــا، غـ ــی کاالهـ جابه جایـ

ـــاره  ـــون اش ـــی همچ ـــن تاریخ ـــد اماک ـــات مفی ـــاالنه، اطالع ـــای س گزارش ه
ــامی  ــزدان، اسـ ــام ایـ ــا، نـ ــوع بایگانی هـ ــکل و نـ ــیراز، شـ ــهر شـ ــه شـ بـ
ـــه  ـــی دوران هخامنشـــی ب ـــات حکومت ـــن مقام ـــواده پادشـــاهی و همچنی خان
ـــت  ـــط دوران حکوم ـــه  اواس ـــا ب ـــذاری آن ه ـــتند. تاریخ گ ـــی هس ـــط ایالم خ
ـــی،  ـــود.«مدیرکل میراث فرهنگ ـــوط می ش ـــی مرب ـــزرگ هخامنش ـــوش ب داری
ـــتین  ـــن نخس ـــه قزوی ـــان اینک ـــا بی ـــن ب ـــتی قزوی ـــگری و صنایع دس گردش
اســـتان میزبـــان ایـــن الـــواح اســـت، گفـــت: »بـــا نمایـــش الـــواح هخامنشـــی 
ــی  ــر ملـ ــار فاخـ ــن آثـ ــریع تر از ایـ ــتان سـ ــردم اسـ ــهر، مـ ــوزه شـ در مـ
دیـــدن خواهنـــد کـــرد. البتـــه بـــا توجـــه بـــه قـــرار داشـــتن در وضعیـــت 
شـــیوع کرونـــا، آییـــن رونمایـــی و بازدیـــد از آن هـــا بـــا شـــرایط خـــاص، 
فاصله گـــذاری اجتماعـــی و رعایـــت پروتکل هـــای بهداشـــتی انجـــام 
ــته های  ــی از گل نبشـ ــن رونمایـ ــرد: »آییـ ــان کـ ــود.« او خاطرنشـ می شـ
ـــا حضـــور مســـئوالن  ـــاروی تخـــت جمشـــید روز پنجشـــنبه پنجـــم تیرمـــاه ب ب
ـــوی  ـــه صف ـــه دولتخان ـــن و مجموع ـــوزه شـــهر قزوی کشـــوری و اســـتانی در م

ـــد.« ـــد ش ـــزار خواه برگ

مدیــرکل میــراث  فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع  
دســتی سیســتان و بلوچســتان گفــت: »در ســال 
صنایع دســتی  صــادرات  دالر  ٤میلیــون  گذشــته 
آثــار  شــامل  کــه  اســت  شــده  انجــام  اســتان 
ســوزن دوزی، پوشــاک ســنتی، حصیــر و ســفال 

» . د می شــو
روابط عمومــی  از  به نقــل  میراث آریــا  به گــزارش 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  اداره کل 
علیرضــا  بلوچســتان،  و  سیســتان  صنایع دســتی 
جاللزایــی افــزود: »بــا توجــه بــه برگــزاری کارگاه 
کارگاه هــای  بیشــتر  بســته بندی،  تخصصــی 
ــرای  ــبی ب ــته بندی مناس ــوزن دوزی، بس ــدی س تولی

کردنــد.« طراحــی  محصوالت شــان 
ــتی  ــوزش صنایع دس ــه آم ــرد: »در زمین ــوان ک او عن
ــرادی  ــره مجــوز انف ــداد 59۰ فق در ســال گذشــته تع
ــت،  ــده اس ــادر ش ــتقل ص ــوز مس ــره مج و ۲43 فق
ــز ۱46  ــتی نی ــاغالن صنایع دس ــوزش ش ــه آم در زمین

ــد.« ــوزش دیدن ــر آم نف
3۱۰ فقــره کارت شناســایی  تعــداد  بــه صــدور  او 
ــرد و  ــاره ک ــتان اش ــطح اس ــران در س ــرای صنعتگ ب
ــره  ــک فق ــی و ی ــوز کارگاه ــره مج ــک فق ــت: »ی گف

ــت.« ــده اس ــادر ش ــز ص ــتیبان نی ــوز پش مج
ریــال  میلیــارد   ۱8 »میــزان  افــزود:  جاللزایــی 
ــی و  ــرای مشــاغل خانگ ــران ب ــه صنعتگ تســهیالت ب

روســتایی پرداخــت شــده اســت.«
او گفــت: »در ســال گذشــته ۱76 کالس آموزشــی در 
ــداد ٣٦٨٠  ــزار و تع ــتان برگ ــطح اس ــته در س ۱8 رش

ــی صــادر شــد.« ــه مهارت گواهینام
ــتی  ــگری و صنایعدس ــی، گردش ــرکل میراثفرهنگ مدی
سیســتان و بلوچســتان افــزود: »3۰۰ دوره آموزشــی 
از طریــق تفاهم نامــه بــا کمیتــه امــداد و ۱5 دوره 
آموزشــی در ســال  در مراکــز  آموزشــی متوســطه 

ــد.« ــزار ش ــته برگ گذش

سوژه
صادرات 4میلیون 
دالر صنایع دستی 

سیستان و بلوچستان

تهدید برای طاق بستانی که آرزوی جهانی شدن دارد

پایه ستون های ایستگاه اول تله کابین در مسیر نخست که سرانجام رد شد

ــه  ــن گنجنام ــان تله کابی ــه  ذهن ش ملک
در همــدان اســت، وســیله ای تفریحــی 
ــان  ــتان از زم ــی اس ــاالن میراث ــه فع ک
احداثــش بارهــا از آســیب هایی کــه 
و گنجنامــه ای  ملی شــده  الونــِد  بــه 
شــدنش  جهانــی  آرزوی  روزی  کــه 
امــا زور  را داشــتند، حــرف زده انــد؛ 
ســرمایه گذاران و متولیانــش بیشــتر 
ــروز  ــا ام ــود، ت ــی ب ــوزاِن میراث از دلس
تله کابیــن شــده کاســه   کــه همــان 
داغ تــر از آشــی کــه ورد زبــاِن مســئوالن 

ــت! ــاه اس کرمانش

ــن  ــاید تله کابی ــنا، ش ــزارش ایس ــه گ ب
خالــه ای  آش   طاق بســتان،  بــرای  را 
ــه   ــن محوط ــای ای ــه پ ــه ب ــد ک می بینن
تاریخــی اســت و بایــد حتمــا در همیــن 
منطقــه ســاخته شــود، چــه بــا مصوباتی 
ــه  ــد و چ ــی را نمی بینن ــی یک ــه گاه ک
ــه  ــد ب ــد بای ــی کــه چــون قانون ان قوانین

پای شــان بایســتند!
شــروع  از  قبــل  اگــر   شــاید  امــا 
ــه  ــن گنجنام ــرای تله کابی ــه ها ب مقایس
همــدان بــا طرحــی کــه بــرای تله کابیــن 
ــی ها  ــدری بررس ــد، ق ــتان دارن طاق بس
ابعــاد  همــه   و  می کردنــد  بیشــتر  را 
بــه  می گذراندنــد،  نظــر  از  را  آن 
ایمــان  قدیمــی  ضرب المثــل  ایــن 

آزمــودن  را  می آوردنــد کــه »آزمــوده 
بیل هــای  حرکــت  و  خطاســت« 
هزینه هــای  بــرای  را  مکانیکــی 
میلیــاردی و نصــِب پایه هایــی را کــه  
ممکــن اســت چنــد صبــاح دیگــر ماننــد 
ــارک  ــته در پ ــال گذش ــد س ــه  چن تجرب
ــود  ــال خ ــه ح ــاه ب ــتان کرمانش کوهس
بــه  قــدری  دســت کم  شــوند،  رهــا 

می انداختنــد. تعویــق 
ــاه  ــهردار کرمانش ــی - ش ــعید طلوع س
ــروژه   ــان از پ ــا اطمین ــدر ب ــا آن ق - ام
کــه  آســیبی  و  تله کابیــن  احــداث 
وارد  بســتان  طــاق  بــه  هیــچ گاه 
کــه  می زنــد  حــرف  نمی کنــد، 
تجربــه   داســتاِن  بایــد  دســت ِ کم 

»ســرای دلگشــا« و حریــم کاخ جهانــی 
ــا«  ــرِج جهان نم ــاعِ »ب ــتان و ارتف گلس
ــان  ــی نقش جه ــدان جهان ــِم می در حری
را خوانــده باشــید کــه قــدری بــه نــگاِه 
ــه گفته هایــش گــوش کنیــد و  ــد ب تردی
ــد. ســعید  ــه ذهــن بیاوری ــر ب ــا و اگ ام
طلوعــی - شــهردار کرمانشــاه -، نقــش 
تله کابیــن را در جــذب گردشــگر آن قــدر 
اســت  معتقــد  می دانــد کــه  قــوی 
خاصــش  ویژگی هــای  واســطه   بــه 
نمی تــوان آن را هــر جایــی احــداث 

ــرد. ک
ــد  ــا تاکی ــنا، ب ــا ایس ــو ب او در گفت وگ
ــن« ویژگی هــای  ــه کابی ــه »تل ــر این ک ب
ــد در  ــا بای ــود را دارد و حتم ــاص خ خ
نقطــه ای احــداث شــود کــه عــالوه بــر در 
دســترس بودن بــرای مــردم بــه عنــوان 
جاذبــه ای گردشــگری، در کوهســتان 
و کــوه نصــب شــود، از همــان ابتــدا 
در  را  پــروژه  ایــن  تکــرار  احتمــال 
و  می کنــد  کمتــر  جهانــی  بیســتوِن 
تله کابیــن  ویژگــی  می کنــد:  اظهــار 
ــهری در  ــدوده  ش ــه در مح ــد ک می طلب
کرمانشــاه نصــب شــود. از ســوی دیگــر 
ــن  ــد تله کابی ــدا و مقص ــته مب در گذش
ــرح  ــن ط ــود، بنابرای ــری ب ــای دیگ ج
نخســت را تغییــر دادیــم تــا از محــدوده 
ــود. ــارج ش ــی خ ــراث فرهنگ ــرح می ط
او در ادامــه بــه پروســه  ۲۰ ســاله  ایــن 
ــه  ــد ک ــاره می کن ــگری اش ــرحِ گردش ط
بــه دالیــل متعــددی تــا کنــون بــه 
تاخیــر افتــاده و می گویــد: آخریــن بــار 
اواســط ســال گذشــته، در دیــداری کــه 
بــا علی اصغــر مونســان - وزیــر میــراث 
فرهنگــی- و مصــری - نماینــده مــردم 

داشــتیم   - مجلــس  در  کرمانشــاه 
توانســتیم مجــوزی را کــه ســال های 
مشــکل  کرمانشــاه  بــرای  گذشــته 

ایجــاد می کــرد بگیریــم.
بــه  پاســخ  در  کرمانشــاه  شــهردار 
پرســش کــه آیــا وزیــر میــراث فرهنگــی 
امضــا  را دیــده و  نقشــه ها و مجــوز 
ــن  ــد: ممک ــان می کن ــت، بی ــرده اس ک
اســت زیردســتان یــا معاونــان او امضــا 
کــرده باشــند، امــا مــا مجــوز را داریــم، 
ــه و  ــی وزارتخان ــراث فرهنگ ــاون می مع
نماینــده مــردم کرمانشــاه در مجلــس و 
ــد.  معــاون اســتاندار آن را امضــا کرده ان
مجوزهــای  بــه  صورت جلســه  آن  در 
میــراث  ســوی  از  صادرشــده  قبلــی 
فرهنگــی اشــاره و تاکیــد شــده اســت.
ــدد  ــوال مج ــه س ــخ ب ــی در پاس طلوع

ایســنا کــه وزیــر میــراث فرهنگــی طــرحِ 
ــه  ــرده ک ــد ک ــده و تایی ــن را دی تله کابی
معــاون او آن را امضــا کــرده باشــد، 
ــا  ــا صده ــن طرح ه ــد: ای ــار می کن اظه
ــز  ــه و برگشــته اســت، همه چی ــار رفت ب
ــا  ــود. م ــد نمی ش ــه تایی ــک جلس در ی
ــم  ــی داری ــراث فرهنگ ــر در می ــک گی ی
و نظــرات بســیار متفــاوت هســتند. در 
می گوینــد  طرف تــر  آن  کیلومتــر   ۱۰۰
درآورده  اســتخوان  چهــار  شــاید 
اســت.  حدســیات  این هــا  باشــند، 
ــود دارد،  ــا وج ــرای م ــون ب ــه اکن آن چ
طاق بســتان و حریــم آن اســت کــه 
ــن  ــم، بنابرای ــت کرده ای ــم رعای معتقدی
ــه  ــم ب ــه کرده ای ــی ک ــروز کارهای ــا ام ت
ــوب  ــال در چهارچ ــوده و کام ــتی ب درس
قوانیــن و مقــررات انجــام شــده اســت.

رئیـس اداره میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی 
بـه  آغـاز  از  نهاونـد  شهرسـتان  و گردشـگری 
الئودیسـه  معبـد  پنجمیـن فصـل کاوش  کار 
نهاونـد در سـوم تیرمـاه 99 خبـر داد و گفـت: 
کار کتابخانـه ای ایـن کاوش از روز شـنبه هفتـه 

جـاری و امـروز فصـل جدیـد آن آغـاز شـد.
محسـن جانجـان در گفت وگـو با ایسـنا، درباره 
سرپرسـت فصل پنجم کاوش معبد الئودیسـه 
اظهـار کـرد: با توجه به شـرایط کرونایی کشـور، 
درنظر گرفتن سـالمتی دکتر رهبـر و با موافقت 
پژوهشـکده باستان شناسـی ایران سرپرسـتی 
هیئـت پنجمین فصـل کاوش به بنـده واگذار و 
مقرر شـد دکتر رهبر در جایگاه مشـاور علمی در 

کنار پروژه باشـد.
وی ادامـه داد: ایـن فصـل کاوش بـا دو رویکرد 
آغاز شـده که نخسـتین و مهمترین رویکرد آن 
حـل معضل مـردم منطقـه دو خواهـران نهاوند 
اسـت چراکه سـاکنان این منطقه 5۰ سال حق 
سـاخت و سـاز نداشـته اند و بـا پیگیری هـای 
فراوان هم اجازه سـاخت و سـازهای محدودی 

به آن ها داده شـده اسـت.
جانجـان تصریح کرد: با توجه به صورت جلسـه 
وزارتخانـه میـراث فرهنگـی قرار شـد گمانه زنی 
و  مناطـق  و  شـود  انجـام  منطقـه  ایـن  در 
محدوده هایـی کـه آثـاری از دوران سـلوکی در 
آن وجـود نـدارد در ضوابـط بافـت تاریخـی قرار 

دهیـم تـا مشـکل مـردم منطقـه حل شـود.
سرپرسـت هیئت پنجمین فصـل کاوش معبد 
الئودیسـه نهاونـد بـا بیـان اینکـه در مناطقـی 
کـه دچـار بافـت فرسـوده می شـوند مهاجـرت 
پذیـری اتفاق می افتد، گفـت: مهاجرت پذیری 
مشـکالت فرهنگی و اجتماعی را در پی دارد که 

در منطقـه دوخواهـران این اتفاق افتاده اسـت.
رونـد کاوش  بـا  امیدواریـم  اضافـه کـرد:  وی 
گره گشـایی در کار مـردم منطقـه اتفـاق بیفتـد 
و بتوانیـم محلـه دوخواهـران را سـامان بدهیم 
و همچنیـن از اتفاقات ناگـوار احتمالی آینده در 

منطقـه جلوگیـری کنیم.

آغاز پنجمین فصل کاوش معبد 
الئودیسه نهاوند

موزه ها قهرمانان 
را زنده نگه می دارند

تـاالر مشـاهیر ورزش ایـران، پیـش از ظهر روز سه شـنبه ٣ تیر ٩٩ بـا حضور دکتر 
علی اصغـر مونسـان وزیـر میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی و مسـعود 
سـلطانی فر وزیـر ورزش و جوانـان افتتـاح و از تندیـس شـش قهرمـان ورزشـی 
کشـور نیـز رونمایـی شـد. در ایـن مراسـم کـه سـیدرضا صالحـی امیـری رئیس 
کمیتـه ملـی المپیـک، پیـروز حناچـی شـهردار تهـران، جمعـی از پیشکسـوتان 
ورزش، تعـدادی از قهرمانـان ورزشـی، رؤسـای فدارسـیون های مختلـف و مـردم 
حضور داشـتند، تندیس محمدمهـدی یعقوبی، محمدابراهیم سـیف پور، امامعلی 
حبیبـی، علـی میرزایـی، محمـود مالقاسـمی و زنده یاد سـیامند رحمـان همزمان 
بـا افتتـاح تاالر مشـاهیر ورزش کشـور، رونمایی شـد.بر اسـاس برنامه ریزی های 
انجـام شـده، قـرار اسـت هـر ماه از تندیس شـش قهرمان ورزشـی کشـور در این 
تـاالر رونمایـی شـود کـه تـا فروردیـن ١٤٠٠، تعـداد تندیس هـا در ایـن تـاالر بـه 
٦٦ تندیـس خواهد رسـید.علی اصغر مونسـان وزیر میراث فرهنگی، گردشـگری و 
صنایع دسـتیگفت: »از آقـای صالحـی امیری رئیس کمیته ملـی المپیک و آقای 
سـلطانی فر وزیـر ورزش و جوانـان بـرای این اقدام ارزشـمند یعنی افتتـاح موزه و 
تجلیـل از چهره های ماندگار ورزشـی کشـور تشـکر و قدردانی می کنـم چرا که یک 

کار ارزشـمند به حسـاب می آیـد.«

ته
نک

او بـه پیگیری هـای مدیریت شـهری بـرای جذِب سـرمایه گذار 
در ایـن مـدت اشـاره می کنـد و می گویـد: بایـد کسـی ایـن 
پـروژه را می گرفـت کـه توانایـی  انجـام آن را داشـته باشـد. 
ایسـتگاه هایی که برای مبـدا و مقصد تله کابین انتخاب شـدند 
قسـمِت باالیی بیمارسـتان امـام حسـین )ع(، در ضلعِ غربی 
پـارک کوهسـتان و مقصِد آن در دشـت  کاهو کـه در ارتفاع قرار 
دارد، انتخـاب شـدند.او به تهیـه  حدود 2۹ تـا 30 هکتار فضای 
تفریحگاهـی در دشـت  کاهـو ماننـد مجتمع هـای فرهنگـی، 
ورزشـی، سـرویس های بهداشـتی، کافی شـاپ های متعـدد و 
حتـی درمانـگاه بـرای کامل کردن پـروژه  گردشـگری تله کابین 
اشـاره می کنـد و ادامـه می دهـد: با امضـای سـرمایه گذار برای 
آغـازِ اجـرای طـرح، پروسـه  قانونـی آن آغـاز شـد که بـه دلیل 
اهمیـِت پـروژه، بـه سـرعت رونـد مجوزهـا طـی شـد و اکنون 
پیمانکار در ُشـرِف زدِن فونداسـیوِن پاورها و پایه های تله کابین 
اسـت. حتـی پیمانـکار در سـفری بـه اتریـش، کابین هـاِی 

تله کابیـن را خریـداری کرده اسـت. 

میراثمیراث

شناسایی نقوش صخره ای در مریانجاتمام مرمت بنای تاریخی گنبدسبز مشهد
میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
پایـان  از  رضـوی  خراسـان 
بنـای  در  مرمتـی  عملیـات 
تاریخـی گنبدسـبز مشـهد خبـر داد.ابوالفضـل مکرمی فـر 
روز سه شـنبه سـوم تیرمـاه ١٣٩٩ بـا اعـالم ایـن خبـر 
افـزود: »ایـن اثـر تاریخـی بـه شـماره ١٣٧٠ در فهرسـت 
آثـار ملـی ایران به ثبت رسـیده و از آثار ارزشـمند مشـهد 
و مدفن شـیخ محمد مؤمن اسـترآبادی است.«او عنوان 
کـرد: »کاشـی کاری های ایـن بنـا به صـورت نره چینـی و 
معـرق اسـت. از کتیبه هـای شـاخص آن می تـوان به آیه 
٢٦ از سـوره آل عمـران اشـاره کـرد که پیرامون سـاقه گنبد 

اجرا شـده اسـت.«مدیرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی خراسـان رضـوی گفـت: »شـروع مرمت از 
ایـن اثـر تاریخـی، به بازسـازی کامـل کاشـی کاری آن به 
اوایـل دهـه ٥٠ مربوط می شـود و از آن تاریخ تاکنون نیز 
براسـاس میـزان اعتبـارات و آسـیب های وارده حفاظت و 
مرمـت شـده اسـت.« مکرمی فر دربـاره عملیـات اجرایی 
انجـام شـده در ایـن اثر تاریخی گفت: »بـرای مرمت این 
اثـر تاریخـی اقداماتـی از جملـه برداشـت و چرمه برداری 
طـرح کاشـی کاری موجود، برچیدن کاشـی های فرسـوده 
و آسـیب دیده و الیه هـای سـیمانی زیـرکار، اجـرای مش 
فلـزی زیـرکار، سـاخت و نصـب کاشـی بـر روی سـاقه و 

اجـرای آبچـکان اسـت.«

فرهنگــی  میــراث  معــاون 
فرهگــی،  میــراث  کل  اداره 
ــگری  ــتی و گردش ــع دس صنای
ــایی  ــدان از شناس ــتان هم اس
نقــوش صخــره ای در مریانــج همــدان خبــر داد و گفــت: 
کارشناســان باســتان شــناس معاونــت میــراث فرهنگــی 
همــدان بــه تازگــی بازدیــدی از ایــن نقــوش داشــته اند.
ــا ایســنا، اظهــار کــرد: ایــن  ــی در گفت وگــو ب احمــد تراب
ــج در  نقــوش صخــره ای در دره دوســت علی شــهر مریان
کنــار جــاده قــرار دارنــد و از قبــل در ایــن منطقــه بوده انــد، 
خوشــبختانه طــی بازدیــد کارشناســان مشــخص شــد کــه 
آســیبی بــه آن هــا نرســیده اســت.وی ادامــه داد: درصــدد 

ایــن هســتیم کــه آیــا می توانیــم نقــوش را بــه طوریکــه 
ــا  ــر؟ ام ــا خی ــم ی ــه مــوزه منتقــل کنی ــد ب آســیب نبینن
ــد ارزش  ــی بمانن ــدر نقــوش در جــای خــود باق هــر چق
ــار  ــه آث ــه اینک ــه ب ــا توج ــد و ب ــی بیشــتری دارن فرهنگ
فــوق در مســیر گردشــکری اســت اگــر بــه مــوزه منتقــل 

ــد داد. ــت خواه ــود را از دس ــود ارزش خ ش
ــی  ــش پارت ــر دارای نق ــن اث ــه ای ــان اینک ــا بی ــی ب تراب
ــوش  ــا، نق ــن نقش ه ــه ای ــًا ب ــت: اصطالح ــت، گف اس
ــه  ــوده و ب ــه شــکل خــراش  ب ــه ب ــد ک ــی می گوین چوپان
نقــوش بزســانان و سگ ســانان هــم شــناخته شــده اند 
و هندســی  نقش هــای حیوانــی، گیاهــی  و  شــامل 

ــتند.    هس

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 

اسـتان مرکـزی از خریـد تضمینـی ۲۱ 

هـزار تن گندم مـازاد بر نیاز کشـاورزان 

استان خبر داد.

کارگـروه  نشسـت  در  آنجفـی  مجیـد 

اظهـار  اسـتان مرکـزی  تولیـد  یـاوران 

از  تـن گنـدم  هـزار   ۲۱ تاکنـون  کـرد: 

کشـاورزان اسـتان خریـداری شـده که 

 ۲5 قبـل  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت 

درصد افزایش داشته است.

وی تصریـح کـرد: پیش بینی می شـود 

در سـال جـاری 45۰ هزار تـن گندم در 

آن  تـن  هـزار   35۰ و  تولیـد  اسـتان 

کشـاورزان  از  تضمینـی  به صـورت 

استان خریداری شود

ئیس سـازمان جهاد کشـاورزی استان 

مرکـزی کیفیـت گنـدم اسـتان را باالتر 

 8۲ افـزود:  و  دانسـت  اسـتاندارد  از 

در  اکنـون  غذایـی کشـور  نیـاز  درصـد 

داخل تولید می شود

نجفی از خسـارت ۲94 میلیارد تومانی 

واحدهـای  بخـش  دو  بـه  کرونـا 

گلخانه ای و شـیالت اسـتان خبر داد و 

شـیوع  متاسـفانه  داشـت:  بیـان 

ویـروس کرونـا موجـب خسـارت ۲94 

و  بخـش گل  تومانـی کرونـا  میلیـارد 

گیاهـان زینتـی، گلخانه هـای سـبزی و 

تبدیلـی،  صنایـع  شـیالت،  صیفـی، 

تکمیلی شد.

وی بـا بیـان اینکه اسـتان مرکزی یکی 

از ۱۰ اسـتان برتـر کشـور از نظر کیفیت 

محصـوالت، حجـم تولیـدات و ارزش 

شـده  شـناخته  تولیـدات  مجموعـه 

اسـت، ادامـه داد: اسـتان مرکـزی با ۲ 

کشـور   جمعیـت  و  مسـاحت  درصـد 

محصـوالت  درصـد  سـه  از  بیـش 

کشاورزی را تولید می کند.

کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 

اسـتان مرکـزی ادامه داد: در سـال 98 

بخـش کشـاورزی بـا رشـد 8/8 درصد 

باالتریـن آمـار نـرخ رشـد را بـه خـود 

اختصاص داده است.

آمـوزش  تحقیقـات،  مرکـز  یـس 

اسـتان  طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی 

مرکـزی نیـز گفت: طـرح یـاوران تولید 

بـا هـدف بررسـی وضعیـت موجـود و 

مشـکالت  رفـع  و  گزارش هـا  ارایـه 

مرکـزی  اسـتان  از  بخـش کشـاورزی 

اجرایی شد.

مرکـز  افـزود:  گـودرزی  غالمرضـا 

تحقیقـات کشـاورزی اسـتان مرکـزی 

دارای بخش هـای  مرکـز  ایـن  افـزود: 

تخصصـی پژوهشـی مشـتمل بـر گیاه 

پزشـکی، منابـع طبیعـی، آبخیـزداری، 

زراعی و باغی، فنی و مهندسی است.

 رییـس دانشـگاه علوم پزشـکی کردسـتان گفت: 
مـوج جدید شـیوع بیماری کرونـا در مریوان چند 
روزی اسـت آغـاز شـده و در سـقز نیـز از دیـروز 

شاهد تجریه جدیدی از این بیماری هستیم.
دکتـر فرزیـن رضاعی اظهار داشـت: هـم اکنون ۱۰ 
اسـتان کشـور مـوج شـدیدی از کرونـا را تجربـه 
مـی کننـد و کردسـتان هـم کـه در چنـد مـاه اول 
شـیوع ایـن بیمـاری وضعیـت باثباتی داشـت، از 

اوایل خرداد درگیر این بیماری شده است.
وی بـا بیـان اینکـه بعـداز عیـد فطـر و بـا بیشـتر 
شـدن دیـد و بازدیدهـا و مراسـم هـای مختلـف 
عـزا و عروسـی، بسـتر برای انتقال ویـروس کرونا 
فراهـم شـد، افـزود: دالیـل زیـادی بـرای شـدت 
ولـی  دارد  وجـود  اسـتان  در  بیمـاری  یافتـن 

مهمترین آن همین مراسم ها و تجمعات است.
بـه  پزشـکی کردسـتان  علـوم  دانشـگاه  رییـس 
شـدت یافتـن رونـد صعـودی بیماری در سـنندج 
در روزهـای گذشـته اشـاره کـرد و یـادآور شـد: بـا 
بیمارسـتان ها  خروجـی  و  ورودی  اینکـه  وجـود 

نسـبتا یکسـان شـده ولی هنوز در مرحله هشـدار 
بیمـاری قـرار داریـم و این به منزلـه فروش کردن 
کرونـا نیسـت.دکتر رضاعـی با بیان اینکـه کرونا و 
رونـد شـیوع آن به هیـچ عنوان قابـل پیش بینی 
نیسـت، اضافـه کـرد: با وجـودی که آمـار فوتی ها 
در ۲ روز اخیـر مقـداری کاهـش یافته امـا این به 
شـدن  حتـی کمتـر  یـا  و  شـدن  تمـام  معنـای 
بـه  بایـد  همچنـان  مـردم  و  نیسـت  بیمـاری 
باشـند. وی  پایبنـد  بهداشـتی  دسـتورالعمل های 
دربـاره احتمال شـیوع مـوج دیگـری از بیماری تا 
۲ هفتـه آینـده در سـنندج هشـدار داد و گفـت: 
مریـوان از چنـد روز قبـل شـاهد مـوج جدیـدی 
اسـت و در سـقز هم از دیروز موج دیگری از این 
بیمـاری تجربـه می شـود.رییس دانشـگاه علـوم 
پزشـکی کردسـتان به شـهرهایی که هیـچ موجی 
از بیمـاری را شـاهد نبوده انـد هشـدار داد و تاکید 
کـرد:  بایـد نگرانـی در ایـن شهرسـتان ها از جمله 

دیواندره، بیجار و کامیاران بیشتر باشد.

خرید 21 هزار تن گندم مازاد بر نیاز 
کشاورزان استان مرکزی

موج جدید کرونا در مریوان و سقز آغاز شد

سودوکو شماره 175۹

پاسخ سودوکو شماره 1758

افقی
 ۱ - فرمانروایــی، حكومت - درخت 

انگــور، زینت رو، مظهر باریك - اثر 

موســیقایی هکتور برلیوز۲ - كوزه پر 

اب - شــب پیش - الماس3 - شغال 

- گنده بینی - ســبد میوه4 - زشت 

و بد - ظرف آزمایشــگاهی - ورزش 

مــادر، عدد بهم زدنی - دندان فیل، 

دندان گران قیمت فیل، جزو ســاحل 

های معروف دنیا5 - ســو وارونه - 

وســیله ترمز - بانگ و فریاد كردن 

- همه، آقای آلمانی، همه را شــامل 

شــود6 - دشنام دادن - قابله - دیبا 

و اطلس - همان هیا اســت7 - گو 

وارونه - آماده - زمان ســنج وسایل 

برقــی8 - بیماری جذام - برنامه 

تلویزیونی پی دار - رنگ خاكســتری، 

به رنگ خاكســتر9 - کشور آسیایی، 

کشــوری در قاره کهن - گال - دهن 

کجــی۱۰ - قیمت - درد و الم - وقف 

كننده - رودی در فرانســه، از باشگاه 

های فرانســوی۱۱ - مادر عرب، عزیز 

تــازی - اكنون - دیوار کوتاه - زندگی 

کــن، طرف، جانب۱۲ - چانه، زنخدان 

- رانــدن بی ادبانه، راندن مزاحم - كار 

كوچك، ریز - اســب چاپار، سدی در 

اســتان خراسان۱3 - به راستی، واقعَا 

- پدر، پدر بزرگ - ســازمان نفتی، 

ســازمان صادر كننده نفت۱4 - رسم ها، 

آیین ها - آزار دادن - كشــاورز۱5 - 

کســی که با کس دیگری روبرو شود 

- تیــر پیكاندار - دودکش

عمودی 
۱ - خدای اقیانوســها - اسمی دخترانه 

- گریزحیوان، مرکز ایتالیا، شــهر 

بی دفاع، شــهر فراری۲ - فیلمی از 

میــر ثقفی3 - رنج و عذاب، اذیت، 

شــكنجه - فیلمی ساخته کیومرث 

پــور احمد - خالص بودن4 - تنظیم 

- تكیــه - خدای دراویش، خدای 

قلنــدر - لجن5 - هزار كیلو، بدن، 

ماهی كنســروی - مردمان - چادر، 

خیمــه، لقب عارف قزوینی6 - در آب 

فــرو رفتن - آلوی كوهی - کالم تنفر، 

حرف بیزاری7 - جای داخل شــدن 

- کســی که از اداره یا سازمان دولتی 

بیرونــش کرده اند - حرف نداری، كالم 

فقــدان8 - خدای هندی - انجیر - به 

زور از مــردم چیزی گرفتن، گرفتن مال 

به زور و تهدید، رشــوه و باج گرفتن از 

مردم9 - حس بویایی، بوئیدن - شــهر 

بندری فرانســه - ساز ابری، از ادوات 

موســیقی۱۰ - عضو صورت، برگزیده 

هر چیز - شــب گذشته - پایتخت 

انگوال۱۱ - ورم معده - بزرگترین ســوره 

قرآن - نیمتنه، یار شــلوار۱۲ - پارچه 

كهنــه - یــازده، دو یار هم قد - نت 

چهارم، نت قبل از ســل، کلید آن 

در موســیقی معروف است - مرد 

خمیده۱3 - بادبان - گل همیشــه 

بهار - نوعی اســباب بازی۱4 - نام 

بازیکن۱5 - نفس خســته - کاپیتان 

لیورپــول - نصف یك حجم مدور

جدول شماره 175۹

 پیام
 ایران

چاه شماره 22 رفسنجان وارد مدار بهره برداری شد
 با وارد شدن چاه جدید رفسنجان به مدار بهره برداری، 3۰ لیتر بر ثانیه به منابع تامین آب این شهر افزوده شد.
خبرنگار آبفا کرمان- حسین چرخ انداز رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهرستان رفسنجان گفت: به 
منظور ارتقاء سطح کیفی خدمات آبرسانی به شهروندان ،چاه شماره ۲۲ رفسنجان با اعتباری بالغ بر ۱3 میلیارد ریال پس از 
 حفر و تجهیز وارد مدار بهره برداری شد.چرخ انداز افزود: عمق این چاه ۲5۰ متر و میزان آبدهی آن 3۰ لیتر بر ثانیه می باشد.

)۸۸۹2۶۶( 

)۸۸۹۸۵۵( 

آگهی تاسیس شرکت

آگهی تاسیس شرکت

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود ســپنتا فــراز فرتــاک درتاریــخ ۱399/۰3/3۱شــماره ثبــت 7۲6۲۰ 
بــه شناســه ملــی ۱4۰۰9۲۱9878 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر 
جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت : عملیــات بارگیــری و تخلیــه و یــا ترخیــص کاال 
درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت 
نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان خراســان رضــوی ، شهرســتان مشــهد ، بخــش مرکــزی ، شــهر مشــهد، 
محلــه جانبــاز ، خیابــان جانباز 7 )شــهید منفــرد( ، خیابان شهیدمنفرد9)شــهیدنوروزعلی اصغــری۱ ، پالک 
77 ، طبقــه اول کدپســتی 9۱9763859۱ ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا خانــم ســیده هــدی اقایــی مقــدم فریمــان بــه شــماره 
ملــی ۰9463۲458۱ دارنــده 5۰۰۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه آقــای حســین عبــادی تبــار بــه شــماره ملــی 
ــی  ــم ســیده هــدی اقای ــره خان ــت مدی ــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئ ــده 5۰۰۰۰۰۰ ری 339۲۱4۱۲59 دارن
مقــدم فریمــان بــه شــماره ملــی ۰9463۲458۱ و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود 
آقــای حســین عبــادی تبــار بــه شــماره ملــی 339۲۱4۱۲59 و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود 
دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق واســنادبهادارو تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ســفته بــروات قراردادهــا 
عقــود اســالمی و همجنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــا ریــس هیــات مدیــره همــراه بــا مهر 
شــرکت معتبــر میباشــد اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار پیــام مــا جهت 
درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه 
فعالیــت نمــی باشــد. اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان خراســان رضــوی اداره ثبــت شــرکت هــا و 

موسســات غیرتجــاری مشــهد

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود هامون درمان پارس درتاریخ ۱399/۰3/۱7به شماره ثبت 5۲766 به شناسه ملی ۱4۰۰9۱8549۰ 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :پخش وفروش 
وبازاریابی غیرشبکه ای وغیرهرمی اقالم دارویی،مکمل های دارویی،تجهیزات پزشکی،مکمل غذایی،محصوالت آرایشی وبهداشتی. 
فعالیت درزمینه ساخت تولیدوتوزیع وخریدوفروش ،صادرات وواردات تجهیزات پزشکی.، آزمایشگاهی بیمارستانی آرایشی بهداشتی 
دارویی دندانپزشکی وموادغذایی پس از اخذمجوزهای الزم از مراجع ذیصالح اخذنمایندگی از شرکت های خارجی وداخلی مرتبط با 
مواردفوق.شرکت در کلیه مناقصات ومزایدات ، ایجاددفتروشعبه درشهرهاوکشورهای دیگر.برگزاری سمینار،کنفرانس،.برگزاری نمایشگاه 
تخصصی مرتبط با موضوع فوق بارعایت قوانین ومقرارت جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان فارس ، شهرستان شیراز ، بخش مرکزی ، شهر شیراز، محله کوی زهرا ، 
کوچه ))منصوریان(( ، بلوار ایثار ، پالک ۰ ، ساختمان ۱4 ، طبقه سوم ، واحد 8 کدپستی 7۱53734445 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علیرضا شفیعی رونیزی به شماره ملی ۲5۲۰۰۱4۲۰۲ 
دارنده 5۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای وحیدرضا شفیعی رونیزی به شماره ملی ۲5۲99854۲۱ دارنده 5۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره آقای علیرضا شفیعی رونیزی به شماره ملی ۲5۲۰۰۱4۲۰۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای وحیدرضا 
شفیعی رونیزی به شماره ملی ۲5۲99854۲۱ و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق بهاداروتعهدآورشرکت ازقبیل چک،سفته،براوت،قرارداها،عقوداسالمی و همچنین نامه های عادی واداری 
باامضاوحیدرضاشفیعی رونیزی همراه بامهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار پیام ما 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده3 قانـون و ماده ۱3آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
برابـررای شـماره۱3996۰3۱9۰79۰۰۰۰74- فاقدسـند رسـمی  واراضـی و سـاختمانهای  ثبتـی 
99/۰3/۰3هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر رودبـار جنوب تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانم لیالسـنجری مقدم فرزند عباس بشـماره شناسـنامه  ۲۱64۲صادره 
ازکهنـوج دریـک بـاب مغـازه تجـاری بـه مسـاحت 34۰متر مربـع پـالک ۱585فرعـی از۱88- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک ۱88اصلی قطعه سـه واقـع در رودبار جنوب –بلـوار امام 
روبروی سـتاد فرماندهی انتظامی  خریداری از مالکین رسـمی آقای عبدالمهدی،عبدالحسـین 
مهیمـی ،خانـم ایـران دخـت خـدادادی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱5روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 

الف:89۱-تاریـخ انتشـار نوبـت اول: 99/۰3/۲۱ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/4/4
  علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره ۱3996۰3۱9۰۰5۰۰۰۰49مورخ ۱399/۲/۱6 
هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهداد تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای حمید 
اسـمعیلی فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه ۱46 صـادره از شـهداد در ششـدانگ یکبابخانـه بـه 
مسـاحت 66۰مترمربـع پـالک ۱59۱ فرعـی مفـروز و مجـزی از ۲73 فرعـی از 47- اصلـی واقـع 
در بخـش ۲6کرمـان بـه آدرس سـیرچ- بعـد از پـل ابگـرم کوچـه اول سـمت راسـت خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای ابوالقاسـم وزیـرزاده سـیرچی محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱5روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الف 3۱۰

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/3/۲۱-تاریخ انتشار نوبت دوم :99/4/4
ابراهیم سیدی-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره۱3996۰3۱9۰79۰۰۰75-99/۰3/۰3هیات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهر رودبار جنـوب تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
خانـم مرضیـه خـدا مرادپـور فرزند عزت هللا بشـماره شناسـنامه  ۱674صـادره ازکهنـوج دریک باب 
خانـه بـه مسـاحت 3۱۲متر مربع پـالک ۱586فرعـی از۱88- اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 
۱88اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنـوب –بلوار شـهید پیکان-کوچه اندیشـه 3 خریـداری از 
مالکیـن رسـمی آقـای عبدالمهـدی مهیمـی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱5روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:89۰-   

تاریـخ انتشـار نوبـت اول: 99/۰3/۲۱ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/4/4
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی 
شـماره۱3986۰3۱9۰9۱۰۰۰۰۱۲93-98/۰5/8هیات  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبر آبـاد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای 
علـی سـاالری فرزنـد ناصر بشـماره شناسـنامه 584صـادره ازمردهک درششـدانگ یک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 394/37متـر مربـع پـالک - فرعـی از46- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 
46- اصلـی قطعـه یـک بخش 45کرمـان واقع درعنبرآباد شـهرک نارنج خریداری از مالک رسـمی 
اقـای علـی سـاالری )خود مالک ( محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه ۱5روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲436-  تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:99/۰3/۲۰ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/۰4/۰4
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اخطاریه
جنـاب آقـای امین فـرزان فرزنـد محمود مطابـق حکـم شـماره 98۰99734۱۱5۰۰3۱8 
مـورخ ۱398/3/۲۲ از سـوی شـعبه 4 دادگاه خانـواده کرمـان به شـما اخطـار می گردد 
پـس از چـاپ ایـن اخطاریـه ظرف مـدت یک هفته بـه دفترخانه طالق 7 کرمـان واقع 
در بلـوار جهـاد انتهـای کوچـه 6۰مراجعه کنید در غیر اینصورت مطابق قانون عمل خواهد شـد و حکم 

غیابـی اجـرا می شـود. م الف 5۲

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره۱3996۰3۱9۰9۱۰۰۰۱87-99/۰۲/۲7هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه 
بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات  آبـاد  عنبـر  ملـک شـهر  ثبـت 
بشـماره  اسـکندر  فرزنـد  محمـودی  مظفـر  آقـای  متقاضـی 
شناسـنامه 9۱صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه 
بـه مسـاحت 539متـر مربـع پـالک - فرعـی از49- اصلـی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 49- اصلـی قطعـه یـک واقع 
درعنبرآبـاد اراضـی محمد آبـاد بی بی شـهری بخش45کرمان 
خریـداری از مالک رسـمی اقـای /عباس امیـری محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبـت به فاصله 
۱5روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد ./م الف:۲435-تاریخ انتشـار نوبت اول:99/۰3/۲۰ 

– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/۰4/۰4
  مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

رودبارجنوب
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
اول  شـماره۱3986۰3۱9۰79۰۰۰7۲5-98/۱۰/۱۰هیات  برابـررای 
موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر 
رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانـم صدیقه 
سـنجری فرزنـد دادمـراد بشـماره شناسـنامه 838۰صـادره ازکهنوج 
دریـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 3۰8متـر مربـع پـالک ۱578فرعی 
از۱88- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک ۱88اصلی قطعه سـه 
واقـع در رودبـار جنـوب –بلـوار والیـت –کوچـه والیـت ۱۲ خریـداری 
از مالکیـن رسـمی آقـای عبدالحسـین ،محمدمهدی ومهسـا مهیمی 
وخانـم فاطمـه بیگ مـرادی محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله ۱5روزآگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک ماه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت 

صـادر خواهدشـد ./م الـف:9۰5
دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ   – اول:99/۰4/۰4  نوبـت  انتشـار  تاریـخ 

99/۰4/۱8 :
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

ــات  ــر رای شــماره 139960318019000509 - 1399/02/18 هی براب
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی اول موضــوع قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
باقــر مقــدم حســین زاده  فرزنــد قســمت بــه شــماره شناســنامه 
19 صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل 
ــالک فرعــی  ــع پ ــه مســاحت 311/93  مترمرب ــر ســاختمان  ب ب
ــع  ــالک 114 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف 557 از 38 اصل
در قریــه ییالقــی مریــان بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک 
رســمی آقــای محمــد قلــی دالوری مریــان محــرز گردیــده اســت 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
ــت  ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب ــور و عــدم وصــول اعت مذک
صــادر خواهــد شــد . 347 تاریــخ انتشــار نوبــت اول :21/ 99/03 

تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : مــورخ 99/04/04
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده             3632

مفقودی 
ــژو  ــت و تسلســل اســناد ســواری پ ــی و شناســنامه مالکی ســند کمپان
پــارس مــدل 88 بشــماره انتظامــی 171 ن 15 ایــران 56 و شــماره 
 NAAN01CA2AE658549 ــی ــکاره شاس ــور 12488151655 و ش موت
ــار  ــود و ازدرجــه اعتب ــی مفق ــم غالمــی ارده جان ــای نعی ــه اق ــق ب متعل
ســاقط مــی باشــد                                                     4079

مفقودی 
ــناد (  ــل اس ــاق ) تسلس ــت و بنچ ــنامه مالکی ــی و شناس ــند کمپان س
ســواری پــژو GLX405 مــدل 82 بشــماره انتظامــی 429 س 59 ایــران 
56 و شــماره موتــور 12482007086 و شــماره شاســی 82039387 
ــار  ــه اعتب ــود و ازدرج ــی مفق ــری گیم ــد جعف ــای فری ــه اق ــق ب متعل
ــد                                                   4080 ــی باش ــاقط م س

ــی  ــارس معمول ــژو پ ــواری پ ــرگ سبزس ــند وب س
مــدل13۹6 ســفید –روغنــی رنــگ بــه شــماره  
شاســی شــماره  و   124k11274۹6موتــور
پــالک  شــماره  بــه   NAAN01CE7HH0100۹5
35ق482ایــران ۹4 متعلــق بــه نوذرنورزپوراحمدی 
فرزنــد بهــزاد  مفقــود واز درجــه اعتبــار ســاقط 

گردیــده اســت .منوجــان

مفقـودی
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شهردار کرمان خبر داد:

تعامل شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی 
برای احیای بافت تاریخی

تعامل شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی برای احیای بافت تاریخی

احیـای  بـر  تأکیـد  بـا  کرمـان  شـهردار 
بافـت تاریخی شـهر کرمـان، از تعامل با 
اداره کل میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
اقدامـی  بـرای  اسـتان  گردشـگری  و 

ارزشـمند در بافـت تاریخـی خبـر داد.
سـیدمهران  کرمان آنالیـن،  گـزارش  بـه 
حضـور  بـا  کـه  نشسـتی  در  عالـم زاده 
صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمـان و 
جمعـی از مدیران شـهرداری برگزار شـد، 
گفـت: بـرای بهسـازی و نوسـازی بافت 
تاریخـی شـهر کرمان، حـدود ۲۰ میلیارد 

تومـان اعتبار در نظر گرفته شـده اسـت.
در  شـهری  پروژه هـای  اجـرای  بـه  وی 
پیاده راه سـازی  ازجملـه  تاریخـی  بافـت 
و بهسـازی میـدان توحید )ارگ( اشـاره 
هـم  گلبازخـان  خیابـان  کـرد:  بیـان  و 
البتـه  دارد کـه  پیاده راه سـازی  قابلیـت 

ایـن امـکان بایـد بررسـی شـود.
شـهردار کرمان بر تشـخیص کارشناسـی 
صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  اداره کل 
دسـتی و گردشـگری بـرای ایجـاد محور 
گردشـگری و در نظـر گرفتـن اولویت هـا 
در ایـن زمینـه تأکید کـرد و گفت: حضور 
غذاهـای  )دکه هـای  اسـتریت  فـود 
بافـت  معابـر  و  فضاهـا  در  خیابانـی( 
حضـور  بـرای  فرصتـی  نیـز،  تاریخـی 

تاریخـی  بافـت  رونق یافتـن  و  مـردم 
بـود. خواهـد 

فراخوانـی  بـه زودی  افـزود:  عالـم زده 
منتشـر خواهیـم کـرد تـا صاحبـان فـود 
اسـتریت و کافه ون هـا در صـورت تمایـل 
در ایـن فراخـوان شـرکت کـرده و بـرای 

فعالیـت ورود پیـدا کننـد.
وی ادامه داد: اسـتقرار فود اسـتریت ها، 
نیازمنـد در نظـر گرفتـن تمهیـدات الزم 
ازسـوی پلیس و مستلزم هماهنگی های 
ترافیکـی و امنیتـی و همچنیـن در نظـر 
گرفتن مسـایل بهداشـتی اسـت تا شهر 
کرمـان نیـز ماننـد شـهرهای دیگـر، این 

تجربه را داشـته باشـد.
شـهردار کرمـان بـر بررسـی و مشـخص 

نیازمنـِد  تاریخـِی  بناهـای  کـردن 
محوطه سـازی ازسـوی شـهردارِی بافـت 
بـرای  گفـت:  و  کـرد  تأکیـد  تاریخـی 
تملـک امـالک مسـیری در پروژه هـای 
بافـت تاریخی، اداره کل راه و شهرسـازی 
می توانـد بـا در اختیـار قـرار دادن زمین، 

همراهـی کنـد. را  شـهرداری 
عالـم زاده بـه پروژۀ بهسـازی و نوسـازی 
میـراث  اداره کل  توسـط  سـبز  قبـه 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
محوطه سـازی  گفـت:  و  کـرد  اشـاره 
اطـراف این بنا برعهده شـهرداری اسـت.
در ادامـۀ ایـن جلسـه، مدیـرکل میـراث 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
اقدامـات  بـه  اشـاره  بـا  اسـتان کرمـان 
بافـت  ارزشـمند شـهرداری در  خـوب و 
بـازار  و  سـبز  قبـه  احیـای  تاریخـی، 
تأکیـد  مـورد  مـوارد  از  را  قلعه محمـود 
اسـتاندار کرمان دانسـت و گفت: مشاور 
مطالعـات طـرح احیـای قبـه سـبز، باید 
مالک هـا و نـگاه میراثـی را مدنظـر قـرار 

مـی داد.
فریـدون فعالی بر دقت انتخاب مشـاوِر 
شـهرداری  ازسـوی  باتجربـه  و  کارآمـد 

تأکیـد کـرد و افـزود: ایـراد گرفتـن بـر 
میـراث،  حـوزۀ  در  مشـاوران  طرح هـای 
مانع تراشـی  و  کارشـکنی  بـر  دلیلـی 
بـه  طرح هـا،  اجـرای  در  و  نیسـت 
هیچ وجـه نبایـد در هویـت و سـاختار بنا 

مداخلـه کـرد و دسـت ُبـرد.
وی از ایجاد سـایت موزه و اعتباربخشـی 
بـه قبـه سـبز در آینـده ای نزدیـک خبـر 
قبـه  احیـای  بـرای  کـرد:  بیـان  و  داد 
را در دسـتور کار  امـالک  سـبز، تملـک 
در محوطـۀ مدنظـر،  زیـرا  دادیـم؛  قـرار 
شـود؛  انجـام  بایـد  فصـل کاوش  سـه 
ضمـن این کـه شـهرداری هم بایـد برای 
سـاماندهی محیـط اطـراف، اقـدام کنـد.
فعالـی تعامـل هرچـه بیشـتر و بهتـر بـا 
شـهرداری را ضـروری دانسـت و گفـت: 
میـراث  اداره  کل  و  کرمـان  شـهرداری 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
بافـت  بـه  دادن  رونـق  بـرای  اسـتان، 
اذهـان  در  آن  مانـدگاری  و  تاریخـی 
به صـورت  را  پـروژه ای  بایـد  عمومـی، 
مشـترک تعریـف کـرده و در مدت زمـان 

برسـانند. سـرانجام  بـه  مشـخص 

ته
نک

عالم زاده به پروژۀ بهسـازی و نوسـازی قبه سـبز توسـط اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اشـاره کرد و گفت: 

محوطه سـازی اطراف این بنا برعهده شـهرداری اسـت.
در ادامـۀ ایـن جلسـه، مدیرکل میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اقدامـات خـوب و 
ارزشـمند شـهرداری در بافـت تاریخـی، احیـای قبه سـبز و بازار 
قلعه محمـود را از مـوارد مـورد تأکید اسـتاندار کرمان دانسـت و 
گفـت: مشـاور مطالعـات طـرح احیای قبه سـبز، بایـد مالک ها 

و نـگاه میراثـی را مدنظـر قـرار می داد.
فریـدون فعالـی بـر دقـت انتخـاب مشـاورِ کارآمـد و باتجربـه 
ازسـوی شـهرداری تأکید کـرد و افزود: ایراد گرفتـن بر طرح های 
مشـاوران در حـوزۀ میـراث، دلیلـی بر کارشـکنی و مانع تراشـی 
نیسـت و در اجـرای طرح هـا، بـه هیچ وجـه نبایـد در هویـت و 

سـاختار بنـا مداخله کـرد و دسـت ُبرد.

معــاون بازرســی و نظــارت ســازمان صنعــت، معــدن 

و تجــارت اســتان کرمــان گفــت شــرکت تعاونــی 

عرضــه نهادهــای دام و طیــور )مرغــداری( بــه جــرم 

ــه  ــایی و ب ــبکه شناس ــارج از ش ــه خ ــکار و عرض احت

ــد. ــی ش ــی معرف ــرات حکومت اداره تعزی

ــات  ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــمی" ب ــا ابوالقاس "محمدرض

ــان  ــدن و تجــارت اســتان کرم ســازمان صنعــت، مع

در راســتای مبــارزه بــا گرانفروشــی و احتــکار گفــت: 

بــا مفاســد اقتصــادی طــی  در راســتای مبــارزه 

ــی  ــن در پ ــده و همچنی ــل آم ــه  عم ــی های ب بازرس

ــا ســامانه  ــه مردمــی ب ــه گزارشــات واصل رســیدگی ب

ــع  ــی توزی ــرکت تعاون ــک ش ــازمان، ی ــن س ۱۲4 ای

ــی از شهرســتان های اســتان  ــی در یک ــای دام نهاده

کــه از طریــق احتــکار و عرضــه خــارج از شــبکه 

ــدار ۱6۰  ــرم ذرت و مق ــزار و 55۰ کیلوگ ــدار ۲6 ه مق

ــش  ــی بی ــه ارزش ریال ــه ســویا ب ــن ذرت و کنجال ت

از 4 میلیــارد و 787 میلیــون ریــال شناســایی و 

جهــت صــدور حکــم بــه اداره کل تعزیــرات حکومتــی 

ــرد. اســتان ارســال ک

وی از تخلــف ســه واحــد صنفــی نمایندگــی فــروش 

الســتیک ســبک و ســنگین در شهرســتان رفســنجان 

ــن ســازمان در  ــرد: بازرســان ای ــار ک ــر داد و اظه خب

بازرســی از واحدهــای صنفــی شهرســتان رفســنجان 

توزیــع الســتیک  نمایندگــی  موفــق شــدند ســه 

خــارج  عرضــه  طریــق  از  و ســنگین کــه  ســبک 

را  الســتیک  انــواع  فروشــی  گــران  و  شــبکه  از 

شناســایی کننــد.

ــاون بازرســی و نظــارت ســازمان صمــت اســتان  مع

کرمــان ادامــه داد: ارزش ریالــی تخلــف یکــی از ایــن 

واحدهــای صنفــی متحلــف بــه مبلــغ 547 میلیــون 

ــا  ــن واحده ــر از ای ــی دیگ ــان، یک ــزار توم و ۲۰۰ ه

ــف ۱۰  ــد متخل ــومین واح ــان و س ــون توم 74 میلی

میلیــون تومــان بــوده اســت کــه ایــن ســه واحــد بــه 

ــه  ــران فروشــی ب جــرم عرضــه خــارج از شــبکه و گ

ــی شــدند. ــی معرف ــرات حکومت اداره تعزی

انبــار  از  بازرســی  در  همچنیــن  بیــان کــرد:  وی 

ــبک در  ــای س ــتیک خودروه ــع الس ــی توزی نمایندگ

ــن  ــف ای ــده تخل ــرض و پرون ــکار مح ــان، احت کرم

انبــار بــه مبلــغ 7۱ میلیــون و 755 هــزار تومــان 

تعزیــرات  بــه  حکــم  صــدور  جهــت  و  تکمیــل 

حکومتــی ارســال شــد.

ابوالقاســمی در پایــان خطــاب بــه شــهروندان گفــت: 

انتظــار داریــم مــردم در خریدهــای خــود دقــت 

ــم  ــف اع ــه تخل ــاهده هرگون ــورت مش ــرده و در ص ک

ــکار،  ــب، احت ــی، تقل ــم فروش ــی، ک ــران فروش از گ

ــا  ــریعا ب ــب را س ــبکه و ... مرات ــارج از ش ــه خ عرض

ــد ــالم کنن ــن ۱۲4 اع ــماره تلف ش

همـدان _ سـارا پرویـزی سـاالر/ رئیـس کل 
دادگسـتری اسـتان همدان اعالم کرد: استان 
همـدان باالتریـن رقم زندانیان غرب کشـور را 
دارد کـه بـا مراجعـه بـه زنـدان هـا دریافتیم 
تعـداد باالیـی از آنهـا با تغییـر رویکرد حبس 

محـور  می توانسـتند اصـالً به زنـدان نروند.
محمدرضـا عدالتخـواه با اعالم حجـم پرونده 
هـای ورودی بـه قـوه قضائیه در سـال 97 به 
تعـداد ۲97 هـزار فقـره پرونـده، اظهـار کـرد: 
در سـال 98 تعـداد پرونـده هـای وارد شـده 
بـه مجموعـه قضایـی، 3۰7 هـزار فقـره بوده 
ضمـن اینکـه در سـه ماهه نخسـت امسـال 

ایـن تعـداد 65 هـزار پرونده اسـت.
وی تصریـح کـرد: از تعداد پرونده هـای وارد 
شـده در سـال 97 تعـداد ۲9۲ هـزار فقـره 
پرونـده مختومه اعالم شـده و تعـداد پرونده 
هـای مختومه در سـال 98 حـدود 3۱4 هزار 
پرونـده بوده اسـت که برعکس سـال 97 که 
5۰۰۰ پرونده معوقه داشـتیم در سـال گذشته 
9۰۰۰ پرونـده از معوقـات سـال های گذشـته 

نیـز کار کـرده ایم.
عدالتخـواه افـزود: در سـال 99 بـا توجـه بـه 
شـیوع کروناویـروس و از دسـت دادن زمـان 
دادرسـی در ایـام نـوروز، تعـداد 65 هزار فقره 
اعـالم شـده کـه گویـای  پرونـده مختومـه 
در  دادگسـتری  مجموعـه  مثبـت  عملکـرد 

اسـتان بـوده اسـت.
وی بـا بیان اینکـه در پرونده های وارد شـده 
بـه شـورای حـل اختـالف نیـز از ۱۰9 هـزار 

پرونـده وارده بـه تعـداد ۱۱3 هـزار پرونـده در 
سـال 97 رسـیده ایـم، گفـت: در سـال 97 
تعـداد ۱۰8 هـزار پرونـده از پرونده هـای وارد 
شـده مختومه و در سـال 98 حدود ۱۱۰ هزار 

پرونـده مختومـه اعالم شـده اسـت.
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان همـدان از 
شـرایط فوق العاده کاری تا پایان شـهریورماه 
خبـر داد و یـادآور شـد: بـا توجـه بـه مـکان 
نامناسـب شـورای حـل اختـالف در محـل 
قبلـی، انتقـال ایـن مجموعـه به سـاختمان 
دادگسـتری سـابق انجـام شـده و در همیـن 
راسـتا دادگاه هـای تجدیدنظر از ۱۱ شـعبه به 
۱7 شـعبه افزایـش و آمـار پرونده هر شـعبه 
از ۱7۰ پرونـده بـه ۱۰5 پرونـده کاهـش یافته 

است.
وی  در راسـتای کاهـش تعـداد پرونـده های 
شـعب بـه منظـور غلبه بـر اطالـه دادرسـی و 
سـرعت بخشـیدن بـه کار اعـالم کـرد: بـا جا 
بـه جایـی سـاختمان دادگسـتری بـه محل 
جدیـد، دادگاه هـای حقوقـی از ۱۰ شـعبه بـه 
۱4 شـعبه افزایـش یافتـه و به همین منظور 
تعـداد پرونـده هـای وارده از ۱7۰ پرونـده بـه 

۱۲۰ پرونـده کاهـش یافته اسـت.
عدالتخـواه دربـاره سـاختار اداری در اسـتان 
همـدان افـزود: تاکنـون 9۰ مـورد جابه جایی 
در بیـن همـکاران قضایـی داشـته ایـم کـه 
ایـن امـر به پیشـنهاد دادگسـتری اسـتان و 
حکم نهایی ریاسـت قوه قضائیه انجام شـده 
کـه مهمترین آنها جاب جایـی هفت رئیس 

دادگسـتری در 9 شهرسـتان بوده اسـت.
بحـث  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  تصریـح  وی  
انقالبـی  نیروهـای  اسـتقرار  و  جوانگرایـی 
رؤسـای  تـا  شـد  مقـرر  قضـا  دسـتگاه  در 
دادگسـتری شهرسـتان ها در خود شهرستان 
محـل خدمـت سـاکن شـده تـا بـا احتـرام 
بـه محـل زندگـی اربـاب رجـوع در اظهارنظر، 
امنیـت روانـی بـرای سـاکنان شهرسـتان ها 

باشـد.
عدالتخـواه بـا تأکید بـر اینکه اگـر  تحولی در 
جامعـه رخ می دهـد بایـد در منابـع انسـانی 
باشـد، مطـرح کـرد:  بـا جابـه جایـی یکی از 
قضـات در سـال 99 از 39۱ پرونـده محـول 
شـده بـه ایـن قاضـی شـاهد صـدور حکـم 
جایگزیـن بـرای 63 پرونـده بـوده ایـم کـه 
از ورود 76 نفـر بـه حبـس جلوگیـری کـرده 

است.
وی  ادامـه داد: اگـر قاضـی بتوانـد مانـع از 
ورود فـردی بـه زنـدان شـود و حکـم زنـدان 
دهـد، خـالف قسـم عمل کـرده و خـود ظالم 
اسـت پـس بـرای جرائـم کوچـک و حبـس 
یک سـال باید از مجازات جایگزین استفاده 

. شد
وی اظهـار کـرد: قضاتـی کـه نتواننـد رویکرد 
خـود را تغییـر دهنـد بایـد خودشـان تغییـر 
کـرده و قاضـی بایـد ماننـد طبیب بـرای هر 
شـخص مجـازات متفـاوت درنظـر بگیـرد. 

عدالتخواه از تشـکیل دو کمیته زیرنظر ستاد 
تألیـف قلـوب در اسـتان همـدان خبـر داد و 
گفـت: سـتاد تألیـف قلـوب در همـدان بـه 
منظـور مصالحـه در جرائـم غیرعمد تشـکیل 
شـده و دو کمیته مصلحین و معتذرین ذیل 
آن در حـال فعالیـت هسـتند کـه مختـص 

اسـتان همدان اسـت.

همدان باالترین رقم زندانیان غرب کشور را دارد صادرات از گمرکات استان 
کردستان 67 درصد افزایش یافت

ناظـر گمـرکات کردسـتان گفـت: از ابتـدای فروردیـن تـا پایـان خـرداد سـال 
جـاری صـادرات از گمـرکات ایـن اسـتان، 67 درصـد از لحـاظ وزنی نسـبت به 
مـدت مشـابه سـال گذشـته افزایـش داشـته اسـت.بختیار رحمانی پـور اظهـار 
داشـت: علیرغـم اینکـه بازارچه مرزی سـیرانبند بانه در فروردین بدلیل شـیوع 
ویـروس کرونـا توسـط طرف عراقی تعطیل شـد ولی در این مـدت 9۱6 هزار و 

3۲7 ُتـن کاال از سـایر گمـرکات اسـتان بـه خـارج از کشـور صادر شـد.
وی ارزش ایـن میـزان کاالی صـادر شـده را 357 میلیـون و 75۰ هـزار و 6۲7 
دالر اعـالم کـرد و افـزود: این میزان صادرات انجام شـده در سـه ماهه نخسـت 
امسـال نسـبت به مدت مشـابه آن در سـال گذشـته از لحاظ ارزش ریالی 6۰ 

درصـد و از نظـر وزنی هم 67 درصد رشـد داشـته اسـت.
ناظـر گمرکات اسـتان کردسـتان اضافه کـرد: از این میزان صـادرات 588  هزار 
و 55۱ ُتـن کاال بـه ارزش ۲۱6 میلیـون و 466 هـزار و 3۲5 دالر صادرات مربوط 
بـه تولیـدات ایـن اسـتان بـوده اسـت.رحمانی پور یـادآور شـد: از مجمـوع کل 
صـادرات انجـام شـده 3۲7 هـزار و 776 ُتن کاال بـه ارزش ۱4۱ میلیون و ۲84 
هـزار و 3۰۲ دالر صـادرات اظهـار شـده در سـایر گمـرکات بـود کـه از گمـرکات 

اسـتان به خارج از کشـور صادر شـده اسـت.  

سیستان و اصفهان 
بلوچستان

2۹ نفر در سیستان و بلوچستان موفق به اهدای پالسما شدندکیفیت آب شرب خط قرمز آبفااصفهان است
هاشــم امینــی در جمــع مدیــر و کارکنــان مرکــز 
پایــش و نظــارت بــر کنتــرل کیفیــت آب و 
ــن  ــتاندارد بی ــذ اس ــه اخ ــق ب ــه موف ــالب ک فاض
ــت:  ــدند، گف ــت ش ــرل کیفی ــی ۱7۰۲5 کنت الملل
کارکنــان در ایــن بخــش بایــد بــا مطالعــه و 
تحقیــق جامــع  درصــدد شناســایی آالینــده هــای نــو ظهــور باشــند و تاثیــر ایــن نــوع 

ــد. ــرار دهن ــی ق ــورد بررس ــالب را م ــت آب و فاض ــر کیفی ــا  ب ــده ه آالین
وی بــا بیــان اینکــه مطالعــه و تحقیــق پیرامــون چگونگــی ارتقــا کیفیــت آب از عوامــل 
موثــر در افزایــش رضایتمنــدی مــردم در ارائــه خدمــات ایــن صنعــت می باشــد، اظهار 
داشــت: بایــد بــا مطالعــه و تحقیقــات دقیقــی کــه در راســتای دانــش روز دنیــا باشــد، 
راه هــای ارتقــای کیفــی آب شــرب را شناســایی و مــورد بررســی قــرار داد تــا مــردم در 
هــر شــرایطی هیــچ گونــه دغدغــه ای در رابطــه بــا کیفیــت آب شــرب نداشــته باشــند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه درحــال حاضــر کیفیــت آب شــرب مطابــق بــا اســتانداردهای 
تعریــف شــده اســت عنــوان کــرد: کیفیــت آب شــرب خــط قرمز صنعــت اســت، مردم 
مطمئــن باشــند کــه آب شــرب عــاری از هــر گونــه آالینــده میکروبــی و شــیمیایی در 

اختیــار آنهــا قــرار مــی گیــرد و کامــال مــورد تاییــد مراکــز ذیصــالح اســت.مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان بــا تاکیــد بــر اســتقرار آزمایشــگاه های ســیار 
آب شــرب در مــکان هــای مــورد نیــاز تصریــح کــرد: آزمایشــگاه هــای ســیار  بایــد در 
مــکان هایــی کــه وجــود آنهــا ضــروری بــه نظــر مــی رســد اســتقرار یابنــد تــا ســالمت 
و کیفیــت آب بــه طــور مســتمر  مــورد بررســی قــرار گیرد.امینــی بــا بیــان اینکــه مردم 
هیــچ گونــه نگرانــی در رابطــه بــا  وجــود ویــروس کرونــا در آب شــرب نداشــته باشــند، 
خاطرنشــان ســاخت: کیفیــت آب شــرب از لحــاظ کــدورت، کلرباقیمانــده ، Ph و دیگر 
پارامترهــا بــه صــورت آنالیــن در تصفیــه خانــه آب باباشــیخعلی بررســی مــی شــود، 
همچنیــن از طریــق ســامانه هــای  تلــه متــری و پایــش کیفیــت آب شــرب در شــبکه 
توزیــع اســتان بــه طــور آنالیــن مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد، بنابرایــن ایــن اطمینان 

خاطــر را بــه مــردم مــی دهیــم کــه احتمــال ویــروس کرونــا در آب صفــر اســت .
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان بــه دوران پســا کرونــا اشــاره کــرد 
و افــزود: کارکنــان در مرکــز پایــش و نظــارت بــر کنتــرل و کیفیــت آب و فاضــالب بایــد 
بــه مطالعاتــی در زمینــه تاثیــرات ویــروس کرونــا بر فاضــالب بپردازنــد و تحقیقاتی در 

ایــن رابطــه بــا ایــن موضــوع در دســتور کار قــرار دهنــد

مدیــرکل انتقــال خــون سیســتان و بلوچســتان 
گفــت: ۲9 نفــر از بهبودیافتــگان ویــروس کرونــا 
ــدند. ــدای پالســما ش ــه اه ــق ب ــتان موف در اس
دکتــر ســهیال خســروی اظهــار داشــت: 5۰ واحــد 
پالســمای کوویــد۱9 از ســایر اســتان هــای کشــور دریافــت شــده اســت.وی گفــت: 
پالســمای بهبودیافتــگان ویــروس کرونــا بیــن 46 مرکــز درمانی اســتان توزیع شــده 
اســت.مدیرکل انتقــال خــون سیســتان و بلوچســتان  بــه اهــدای خون توســط مردم 
نیــز اشــاره کــرد و افــزود: از ابتــدای ســالجاری تاکنــون ۱6 هــزارو 736 نفــر بــرای 
ــگاه هــا و مراکــز ســازمان انتقــال خــون در سراســر اســتان  ــه پای اهــدای خــون ب
مراجعــه کردنــد کــه از ایــن تعــداد ۱3 هــزارو 35 نفــر موفــق بــه اهــدای خون شــدند.
وی بیــان کــرد: از مجمــوع اهــدا کننــدگان خــون یکهــزارو ۱۱7 نفــر زن و ۱۱ هــزارو 9۱8 
نفــر مــرد بودند.خســروی ادامــه داد: ایــن میــزان حــدود 6۰ درصــد نیــاز سیســتان و 

بلوچســتان را تامیــن کرده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: متوســط مصــرف ماهانــه اســتان ۱۱ هــزارو 468 واحــد خــون 

ــی اســت. و فرآورده هــای خون

مدیــرکل انتقــال خــون سیســتان و بلوچســتان با اشــاره به اینکــه کمبودهــا از پایگاه 
هــای معیــن در ســطح کشــور دریافــت می شــود، گفــت: از ابتــدای ســال تاکنــون 
۱۱ هــزارو 3۱9 واحــد خــون از ســایر اســتان هــا بــه ویــژه شــهرهای بیرجنــد، تهــران، 
بجنــورد و اصفهــان دریافــت شــده اســت.وی افــزود: ســه هــزارو ۲4۰ نفــر بیمــار 
تاالســمی در سیســتان و بلوچســتان وجــود دارد کــه 68 درصــد از خــون اهدایــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــروی اظه ــی شود.خس ــرف م ــاران مص ــن بیم ــرای ای ب
افزایــش بیمــاری هــای عفونــی از جملــه کرونــا و انجــام قرنطینــه خانگــی از ســوی 
شــهروندان اهــدای خــون بصــورت قابــل توجهــی کاهــش یافتــه اســت.وی ادامــه 
داد: پایگاه هــای انتقــال خــون در سیســتان و بلوچســتان از ایمنــی بســیار باالیــی 
برخــوردار هســتند و هــم اســتانی های عزیــز نبایــد نگــران آلــوده شــدن بــه ویــروس 

کرونــا در ایــن مراکــز باشــند.
مدیــرکل انتقــال خــون سیســتان و بلوچســتان دارا بــودن حداقــل وزن 5۰ کیلوگــرم، 
نداشــتن ســابقه رفتــار پرخطــر، پاییــن نبــودن فشــار خــون، دارا بــودن حداقــل ۱8 
ســال تمــام و حداکثــر 6۰ ســال تمــام، برخــورداری از ســالمت کامــل و مبتــال نبــودن 

بــه کم خونــی را از شــرایط الزم بــرای اهداکننــدگان خــون عنــوان کــرد.

53 درصد واحدهای 
مسکونی روستایی 

زنجان مقاوم سازی شد
مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقالب اسـالمی 
اسـتان زنجـان گفت: هـم اکنـون در این 
اسـتان 9۲ هـزارو 678 واحـد مسـکونی 
روسـتایی وجود دارد کـه از این تعداد 49 
هـزارو 58۲ واحـد معـادل بیـش از 53 

درصد مقاوم سازی شده است.
رضـا خواجـه ای افـزود: مقـاوم سـازی 
کاهـش  موجـب  مسـکونی  واحدهـای 
آسـیب هـا در بالیای طبیعی می شـود و 
ایـن موضـوع از اهمیت خاصـی برخوردار 
بنیـاد  اولویـت  اضافـه کـرد:  اسـت.وی 
حـوزه  در  اسـالمی  انقـالب  مسـکن 
سـازی  مقـاوم  بـه  توجـه  روسـتایی، 
مسـکن روسـتاییان اسـت کـه در ایـن 
راسـتا، تسهیالت مقاوم سازی و بهسازی 
مسـکن هم سـو با اهدافی چـون احداث 
مسـکن مقاوم، تامین مسـکن متناسب 
و  هویـت  حفـظ  روسـتاییان،  نیـاز  بـا 
سـیمای عمومی روسـتاها و تطبیق کالبد 
مسـکن روسـتایی بـا زندگی امـروزی به 
پوشـش،  تحـت  هـدف  گروه هـای 
پرداخـت می شـود.خواجه ای ادامـه داد: 
بـا تهدیـد  اداره کل، بـرای مقابلـه  ایـن 
پیشـگیری  عملیـات  طبیعـی،  سـوانح 
پیـش از وقـوع سـانحه را با اجـرای طرح 
ویژه بهسـازی و نوسـازی سکونتگاه های 
همچنیـن  و  روسـتایی  آسـیب پذیر 
بازسـازی مناطـق سـانحه دیده پـس از 
وقوع سـانحه همـواره در دسـتور کار خود 
قـرار داده اسـت.به گفتـه ایـن مسـؤول، 
تاکنـون بـا همـکاری بانک هـای عامل در 
طـی یـک سـال گذشـته، بـه بیـش از ۲ 
هـزار و 4۰۰ خانـوار تسـهیالت طـرح ویژه 
مسـکن  سـازی  مقـاوم  و  بهسـازی 

روستایی پرداخت شده است.
خواجـه ای افـزود: ترویج مقاوم سـازی، 
آمـوزش و ارتقـای دانش فنی روسـتایی 
در پیشـگیری از حـوادث نقش بسـزایی 
داشـته و ایـن موضـوع مهم بایـد همواره 

مورد توجه باشد.

معاون سازمان صمت  استان خبر دادزنجان

کشف انبار احتکار 
الستیک خودروهای 

سبک در کرمان
گزارش

نقش حساس هرمزگان در تولید انتقال و توزیع فرآورده های نفتی کشور
مدیر پخش فرآورده های نفتی هرمزگان با اشاره به نقش این استان در تولید و توزیع فرآورده های نفتی کشور، گفت: این استان 

در انتقال و توزیع فرآورده های نفتی نقش حساس و موثری در تامین انرژی کشور به عهده دارد.عبدهللا احمدی کمرپشتی روز 
سه شنبه در نشست مشترک مدیران نفتی هرمزگان اظهارداشت: در یکسال گذشته تا کنون هیچ کندی در توزیع فرآورده های 

نفتی به دیگر نقاط کشور نداشته ایم و این استان در تولید فرآورده های نفتی نقشی مهم و حساس را برعهده دارد.



پیام ما سال گذشته از تصویب 
الیحه حمایت از محیط بانان در 

مجلس خبر داد.

آثار نمایشگاه آسیب های اجتماعی با 
محوریت پویش نه به اعتیاد در دو رشته 

عکاسی و کاریکاتور با عنوان

 »قابی از جنس دیگر« روز 
پنجشنبه )5 تیرماه( در فرهنگسرای نیاوران به نمایش گذاشته می شود.

سال گشت

نمایشگاه 

فیلم پیله آهنی به کارگردانی آرمین ایثاریان 
در سال ۱398 ساخته شده است. این فیلم 

محصول کشور ایران و در ژانر اکشن و پلیسی 
معمایی است.

فیلم پیله آهنی

آغاز دوباره نمایش فیلم های جشنواره ی 

»تصویر« از 4 تیر ماه 
نمایش فیلم های جشنواره فیلم تصویر در دو 
تاالر شهناز و ناصری خانه هنرمندان ایران از 

سرگرفته شدند.

»شهر نابرابر« به چاپ رسید
»شهر نابرابر« نوشته جان رنی شورت با 

ترجمه حمیدرضا تلخابی و فریدون گازرانی 
به تازگی راهی بازار شده است.

یه کم سخت، یه کم دیر... ولی می رسیم 

یک عاشقانه ی ساده

جشنوارهفیلمکتاب دیالوگ

سرو را پای به گل می رود از رفتارش
واب شیرین ز عقیق لب شکر بارش

راهب دیر که خورشید پرستش خوانند
نیست جز حلقٔه گیسوی بتم ز نارش

هر کرا عقل درین راه مربی باشد
الجرم در حرم عشق نباشد بارش

قرص خورشید ز روی تو به جائی ماند
ورنه هر روز کجا گرم شود بازارش

سر زلف تو ندانم چه سیه کاری کرد
که بدینگونه تو در پای فکندی کارش

دلم از زلف تو چون یک سر مو خالی نیست
همچو آن سنبل شوریده فرو مگذارش

یادگار من دلخسته مسکین با تو
آن دل شیفته حالست نکو میدارش
باغبانرا چه تفاوت کند ار بلبل مست

بسراید سحری برطرف گلزارش
گوش کن نغمه خواجو که شکر می شکند

طوطی منطق شیرین شکر گفتارش

خواجوی کرمانی 

 روز باشکوه تولد

روز تلخ مرگ
چند روزی در میان

عباس کیارستمی

عکس نوشت

عکس: 
حمیدرضا امیری متین

وز
یر

 د
ما

م 
پیا

کتاب 

ری و حمل و نقل جاده ای استان قم اداره کل راهدا
آگهی تمدید مناقصه دو مرحله ای شماره 3099/5

4096

1- موضــوع : تمدیــد مناقصــه عمومــی شــماره 3099/5 – خریــد قطعات 
یدکــی کمپرســورهای هــوای نیــروگاه حرارتــی تبریز 

2- مناقصه گزار : شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی
ــناد : متقاضیــان میتواننــد از تاریــخ چــاپ ایــن  ــلیم اس ــت و تس ــل دریاف ــت و مح 3- مهل
آگهــی بــه مــدت 10 روز ، نســبت بــه دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت ایــن شــرکت بــه آدرس                           
http://www.Tpgmco.ir اقــدام و پیشــنهادات خــود را حداکثــر تــا ســاعت 14 روز ســه شــنبه 
مــورخ 99/4/17 بــه نشــانی تبریــز کیلومتــر 16 جــاده تبریــز آذرشــهر – نیــروگاه حرارتــی تبریــز – 

تلفــن تمــاس : 34300490-34300485-041-34300673-041 تســلیم نماینــد . 
4- تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 12 مورخ 99/4/18 می باشد .

تذکر1 ( هزینه مربوط به چاپ آگهی ، بعهده برنده مناقصه خواهد بود .
 ، http://www.Tpgmco.ir تذکــر 2 ( متقاضیــان مــی تواننــد متــن آگهــی فــوق را در ســایت
مرکــز اطــاع رســانی مناقصــات کشــوری و ســامانه معامــات شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد نیــروی 

بــرق حرارتــی ماحظــه نماینــد .
تذکــر 3 ( کلیــه شــرکت هــای دریافــت کننــده اســناد مناقصــه مــی بایســت پــس از دریافــت اســناد 
، مــوارد را جهــت امــکان اطــاع رســانی بموقــع در خصــوص تغییــرات احتمالــی ) در اســناد مناقصــه (
ــا             ــگار 34300470-041کتب ــق دورن ــرکت از طری ــن ش ــی ای ــور بازرگان ــه ام ــوارد ، ب ــایر م ــا س و ی

ــد . ــام فرماین اع
سایر جزئیات و شرایط مربوط به مناقصه در اسناد مربوطه درج گردیده است . 

شناسه آگهی : 890390

نوبت دوم

امور بازرگانی  شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی
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نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف 
بهینه آب به آرامش تبدیل کنیم

داسـتان ایـن رمان در مورد زندگی مشـترک زوج خرمشـهری 
بـه نـام هـای رسـول و نـوال اسـت کـه بـا شـروع جنـگ و 
مـرگ اولیـن فرزندشـان هیچـگاه بـه شـکل عـادی خـود باز 

نمیگردنـد.
بـا اینکـه جنـگ تمـام شـده امـا نـوال هنـوز آن را نپذیرفتـه 
و در بهـت روزهـای جنـگ بـه سـر مـی بـرد و سـعی مـی کند 
بـا بـه دنیـا آوردن فرزنـدی پسـر بـه خـودش امیـد دهـد کـه 
جنـگ پایـان یافتـه و مـی توانـد زندگـی اش را از نـو شـروع 

کنـد و…
در قسـمت دیگری از پشـت جلد کتاب آمده است:

مرعشـی بـا اسـتفاده از فضاهـای متعـدد روایـی سرنوشـت 
ایـن خانـواده  را در دوره  زمانـی طوالنـی  ای روایـت مـی  کنـد. 
قصـه آدم هایـی کـه بـرای گـذر از خاطراتـی دور یـا نزدیـک 
ناچـار شـده اند بـه بازخوانـی آن  ها. بـه همین خاطـر “هرس” 
رمانـی اسـت قصـه  گـو بـا چندیـن روایـت فرعـی مهـم کـه 
مخاطبـش  را در عیـن تماشـای شـهر بـه دل طبیعـت مرمـوز 
خوزسـتان هـم مـی  بـرد. رمانـی بـرای روایـت وجـدان  هـای 

ناآرام…
قسـمت هایی از متن کتاب هرس

شـاید نـوال راسـت گفتـه بـود؛ گذشـته از زندگـی آن ها پاک 
نمیشـد. رسـول ایـن همـه سـال بی خود بـا آن جنگیـده بود. 
آن جـا، زیـر آن خـاک کـه داشـت دفنـش میکـرد، دلـش 
را طـوری  برگردنـد و همـه شـان  روزهـا  آن  تمـام  خواسـت 
کـه بودنـد زندگـی کنـد؛ طـوری کـه واقعـا بودنـد. نـه آن طور 
تقلبـی کـه خـودش سـاخته بـود. خواسـت سـال هـا بـرای 
شـرهان عـزاداری کنـد. آن قدر گریـه کند که از چشـم هایش 
خـون بیایـد. خواسـت قبـل از مـردن بـرود خرمشـهر خانه ی 
خرابـش را ببینـد، مثـل همـه کـه رفتـه بودنـد و دیـده بودند. 
خواسـت حـاال کـه قـرار اسـت بمیـرد تـوی خرمشـهر بمیـرد. 
کنـار شـرهان. کنـار خانـه اش. کنـار زندگـی اش بـا نـوال؛ که 
همـان روز اول جنـگ بـا پسـرش خـاک شـد و از دسـت رفـت.
تـو جنگـه ندیـدی. دروغ میگـی کـه دیـدی. اگـه دیـده بودی 
میدونسـتی فرقـی نـداره کی سـر قبر کـی گریه کنـه. کی بچه 
ی کیـه بـزرگ کنـه. میدونسـتی همین کـه زنده ن بس شـونه.
بـاد مـی آمـد و زیـر عبـای نـوال مـی زد. ناگهـان عبـا را بـاد 
بـرد. بچـه چشـم هـای سـیاهش را بـاز کـرده بـود و بـه نوال 
نـگاه مـی کـرد. انگار التماسـش میکـرد که از آن جـا ببردش. 

نـوال تکانـی خورد. 
ایـن بچـه بـرای اولیـن بار به چشـم نـوال آدم کاملـی آمد که 
بـزرگ خواهد شـد. نوال از چشـم هایش ترسـید. از انگشـت 
هـای بچـه کـه اینقـدر ُپر زور مشـت شـده بودنـد. از لثه های 
سـفتش کـه پسـتانک را چسـبیده بودنـد و ول نمـی کردنـد. 
از پوسـت تیـره اش کـه شـبیه عراقـی هایـش مـی کـرد. از 
مـو و ابروهـای سـیاهش. همـه چیـز ایـن بچـه ی غریبـه او 

را می ترسـاند.
در قسـمت دیگری از پشـت جلد کتاب آمده است:

مرعشـی بـا اسـتفاده از فضاهـای متعـدد روایـی سرنوشـت 
ایـن خانـواده  را در دوره  زمانـی طوالنـی  ای روایـت مـی  کنـد. 
قصـه آدم هایـی کـه برای گـذر از خاطراتی دور یـا نزدیک ناچار 
شـده اند بـه بازخوانـی آن  هـا. به همیـن خاطر “هـرس” رمانی 
اسـت قصـه  گـو بـا چندیـن روایـت فرعی مهـم کـه مخاطبش  
را در عیـن تماشـای شـهر بـه دل طبیعت مرموز خوزسـتان هم 

مـی  بـرد. رمانـی بـرای روایت وجـدان  های نـاآرام…
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