
پیش بینی رشد اقتصادی منفی ۶ درصد درست نیست
رییـس بانـک مرکزی گفـت: پیش بینی رشـد اقتصادی منفـی ۶ درصد 
توسـط صنـدوق بین المللی پـول برای سـال ۹۹ ایـران، در بدبینانه ترین 

سـناریوهای پیـش بینی بانـک مرکزی نیز وجـود ندارد.
در  همتـی«  »عبدالناصـر  مرکـزی،  بانـک  پنجشـنبه  روز  بـه گـزارش 
یادداشـتی نوشـت: آخریـن آمـار نقدینگـی بـا وجـود تکالیـف قانونـی 
تنخـواه و هزینه هـای کرونـا در ابتدای سـال، حاکی از رشـد ۶.۲ درصدی 
نقدینگـی تـا ۱۵ خـرداد اسـت. باتوجـه بـه اقدامـات در دسـت اجـرا، 
پیش بینـی می شـود رشـد نقدینگـی امسـال بـه مراتـب کمتـر از رشـد 

سـال قبل، شـود.
وی می افزایـد: صاحـب نظـران اقتصـادی می داننـد کـه در چارچـوب 
جدیـد سیاسـت پولـی بانـک مرکـزی کانـال انتقـال سیاسـت ها، داالن 
نـرخ سـود اسـت و هیـات عامـل بانک مرکزی سیاسـت تنظیـم نرخ ها 

در داالن را بـه سـمت تـورم هـدف انجـام می دهـد.

رییـس بانـک مرکـزی در یادداشـت خـود نوشـت: پیش بینـی رشـد 
اقتصـادی منفـی ۶ درصد توسـط صنـدوق بیـن المللی پول برای سـال 
۹۹ ایـران، در بدبینانه تریـن سـناریوهای پیـش بینـی بانـک مرکزی نیز 
وجـود نـدارد و صندوق همان اشـتباه محاسـباتی را که برای رشـد سـال 
گذشـته مرتکـب شـده بـود، تکرار کـرده اسـت و اگر اشـتباه پیش بینی 
سـال قبـل را اصـاح می کـرد، به عـدد متفاوت تـری از آنچه اعـام کرده 
اسـت، می رسـید. همچنیـن بـه نظـرم ایـن پیش بینـی بـا فـرض ادامه 
قرنطینـه بـوده، کـه چنیـن چیـزی، بـرای ما در حـال حاضـر موضوعیت 
ندارد.همتـی در ادامه یادداشـت خود درباره منابع بانـک مرکزی در عراق 
نوشـت: اسـتفاده از منابـع بانـک مرکـزی در عـراق برای خریـد کاالهای 
اساسـی در چارچـوب روابط دوسـتانه دو کشـور و با تصمیـم و نظر ایران 
انجـام می گیـرد و تنهـا بخشـی از گشـایش هایی اسـت کـه بـه تدریـج 

اتفـاق خواهـد افتاد.

شهرداری جوپار

آگهی مناقصـه
شــهرداری جوپــار در نظــر دارد اجــرای پــروژه نگهــداری فضــای ســبز را بــه شــرح منــدرج در اســناد مناقصــه طــی مــدت یکســال 

و بــا متــراژ حــدودا85000 متــر مربــع روزانــه و پــروژه تنظیــف و رفــت و روب معابــر شــهر و کارهــای عمرانــی محــدوده شــهر را بــه شــرح 
ــه  ــق برگــزاری مناقصــه عمومــی ب ــع از طری ــر مرب ــه 90000 مت ــی روزان ــا متراژتقریب ــدرج در اســناد مناقصــه طــی مــدت یکســال و ب من
ــه  ــکاران تاییــد صالحیــت شــده از اداره کل کارو امــور اجتماعــی دعــوت ب ــه پیمان ــذا کلی ــد ل ــکاران واجــد شــرایط واگــذاری نمای پیمان
عمــل مــی آیــد جهــت خریــد اســناد مناقصــه از تاریــخ 99/4/3 تــا تاریــخ 99/4/11 و جهــت تســلیم پیشــنهادات تــا تاریــخ 99/3/12 تــا 
ســاعت 13بــه شــهرداری جوپــار بــه آدرس جوپــار خیابــان شــریعتی کوچــه شــماره 1 مراجعــه نماینــد در ضمــن شــهرداری در رد یــا قبــول 
پیشــنهادات مختــار اســت و شــرکت کننــدگان بایــد %5 ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه عنــوان ضمانــت شــرکت در مناقصــه بــه صــورت 
ضمانتنامــه بانکــی و یــا وجــه نقــد واریــزی بــه شــماره حســاب ســپرده شــهرداری)مندرج در اســناد( بــه همــراه ســایر اســناد تحویــل 

نماینــد

بازگشــایی پیشــنهادات  در ســاعت 10 صبــح مــورخ 99/4/14 صــورت  خواهــد پذیرفــت و در صورتــی کــه برنــدگان مناقصــه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد 
نشــوند ضمانتنامــه آنهــا بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد شــد 

بدیهی است که هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد و سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمانشناسه آگهی 88۶877

آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را 

با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  )Setadiran.ir(  و با شماره مزایده 2099003771000001به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
تاریخ انتشار:۱3۹۹/04/0۹  مهلت دریافت اسناد مزایده: ۱3۹۹/04/۱7(تاریخ و ساعت )۱4 تاریخ بازدید: ۱3۹۹/04/۱0

مهلت ارسال پیشنهاد: ۱3۹۹/04/۲8 ( تاریخ و ساعت)۱4  تاریخ بازگشایی: ۱3۹۹/04/۲۹ تاریخ اعام به برنده: ۱3۹۹/04/۲۹

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

۱(برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مــی باشــد و کلیــه مراحــل فرآیندمزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایــده( در 

صــورت وجــود هزینــه مربوطــه)، پرداخــت تضمینشــرکت در مزایــده (ودیعــه)، ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن مزایــده گــران

محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

۲(کلیــه اطاعــات امــاک و مســتغات شــامل مشــخصات، شــرایط و نحــوه فــروش در بــرد اعــان عمومــی ســامانه مزایــده، قابــل مشــاهده، بررســی و انتخــاب 

ــد. می باش

3(عاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن ) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 0۲۱-4۱۹34

اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش “ ثبت نام/پروفایل مزایده گر ” موجود است.

بهای کارشناسی هر مساحتشماره پالكکاربریشهرستانردیف
متر مربع )ریال(

بهای کارشناسی کل 
)قیمت پایه - لاير(

مبلغ تضمین شرکت 
در مزایده )ریال(

مسکونیجیرفت1
پاک ۶۶۹۱ فرعی از 70۶ اصلی بخش 

4۵ کرمان
۲7۲/4۵700/000/000۱/۱۵0/۹07/000100/000/000

مسکونیعنبرآباد2
پاک ۲۶۹۹ فرعی مجزی شده از ۲۶4۶ 

فرعی از ۵0 اصلی بخش 4۵ کرمان
۲4۹/83۹۵0/000۵00/338/۲37۱۵/000/000

مسکونیعنبرآباد3
پاک ۲704 فرعی مجزی شده از ۲۶4۶ 

فرعی از ۵0 اصلی بخش 4۵ کرمان
۲۹4/4۲۶۵0/000۱۹۱/370/00010/000/000

۲47/7۲8۵0/000۲۱0/۵۶۲/000۱۵/000/000پاک ۱0۱ از 44 اصلی بخش 4۵ کرمانمسکونیعنبرآباد4

مسکونیعنبرآباد۵
پاک ۱۶7 فرعی مجزی شده از ۵3 
فرعی از 44 اصلی بخش 4۵ کرمان

210۹۵0/000۱۹۹/۵00/00010/000/000

مسکونیعنبرآباد۶
پاک ۱7۶4 فرعی مجزی شده از ۱7 
فرعی از ۵0 اصلی بخش 4۵ کرمان

3۲۵۱/۱۵0/000373/7۵0/00020/000/000

لیست امالک مورد مزایده

نوبت اول

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

اصالحیـه
ای مرحله  یک  عمومی  مناقصات  فراخوان  ما  پیام  روزنامه   17۶0 شماره  پیاپی  در  شده  اعالم  ای  مرحله  یک  عمومی  مناقصات  فراخوان   پیرو 

 به شرح جدول ذیل به موارد فراخوان چاپ شده در تاریخ 1399/4/5 اضافه میگردد.

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

۱۵۱/ج۹8/3
محوطه سازی مسکن 
مهر فرهنگیان جیرفت

30۶،000،000
ضمانت نامه بانکی) مطابق با فرمت ارایه شده 

۶،۱۱3،707،3۵۲در اسناد( _ اصل فیش واریز وجه  نقد
فهرست بهای واحد پایه 

رشته ابنیه سال1399

نفوذ ایران در کارائیب و 
پیشنهاد مذاکره ترامپ

وزیر نفت:

بنزین را به قیمت روز 
به ونزوئال فروختیم

2

5

همزمـان بـا اعـام سـفر نیـکاس مـادورو بـه تهـران ایـاالت متحده 
آمریـکا بـه رهبـری ترامپ پیشـنهاد گفتگـو را بـه همتـای ونزوئایی 

خـود داده اسـت.
آمریکایـی هـای در شـش ماهـه اخیـر پـروژه ای را کلیـد زده انـد 
کـه اپوزیسـیون در ونزوئـا بـا سوسیالیسـت هـا در سـاختار داخلـی 
مشـارکت داشـته باشـد. موضوعی که مایـک پمپئو وزیر امـور خارجه 
آمریـکا طـی اظهاراتـی آن را بیـان کـرد. مذاکراتـی نروژ که قـرار بود با 
میانجـی گـری پـاپ همـراه باشـد نیـز به بن بسـت خـورد. سـاختار 
سیاسـی بـه حدی گسـترده شـده که به تنـش زایی انجامیده اسـت. 
تـاش واشـنگتن بـرای گفتگوهـا بین خـوان گوایدو و دولـت مرکزی 
نیـز موفقیتی در بر نداشـته و پیشـنهاد گفتگوی ترامپ بـا مادورو نیز 
در همین راسـتا بیان شـده اسـت. به نظر می رسـد پیشـنهاد شـتاب 
زده ترامـپ در راسـتای خـوراک تبلیغاتـی بـرای انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری باشـد امـا اندکـی بعـد رئیس جمهـور آمریکا پیشـنهادش 
را اصـاح کـرد و بحـث کنـاره گیری مسـالمت آمیـز مـادورو از قدرت 
را اعـام کـرد. از همیـن رو مـی تـوان نتیجـه گیـری کـرد کـه رویکرد 
خصمانـه ایـاالت متحده آمریکا علیـه ونزوئا همچنان پابرجا اسـت.

در اسـتراتژی کلـی هیچ تغییـری رخ نداده و صرفـا تغییر در تاکتیک 
رخ داد کـه بیشـتر بـه نـوع شـخصیت دونالد ترامـپ بر می گـردد. او 
بـه سـبب وضعیـت داخلی وضعیت بـی ثباتی را تجربه مـی کند و در 
پـی کاهـش محبوبیـت میـزان آرای او در ایالت هـای مختلف متغیر 
اسـت. ترامـپ چـه در بعـد داخلی و چه در سیاسـت خارجـی هر گاه 
حـس کنـد که مـی تواند اعتبـاری برای آرای خود داشـته باشـد آن را 
مطـرح مـی کنـد. بـرای مثال دیـدار با رهبر کره شـمالی، طـرح اعام 
آمادگـی بـرای گفتگو با مقام های جمهوری اسـامی ایـران و دیدار با 
رهبـران ونزوئـا همگـی در این قالب قـرار می گیرند. دیـدگاه مادورو 
مبنـی بـر احتـرام متقابـل برای گفتگـو با آمریـکا نیز موضوع تـازه ای 
نیسـت و در دوره هوگو چاوز نیز او پیشـنهادها در خصوص ماقات را 
نفـی نمـی کرد امـا در دوره مادورو او مسـاله ضـرورت احترام متقابل 

را مرتبا اعـام کرد.
در دوره اوباما و هم دوره ترامپ شـاهد هسـتیم که مادورو با توجه به 
فشـارهای اقتصـادی پیشـنهاد مذاکـره را مطرح و بـرای گفتگو اعام 
آمادگـی کـرده اسـت. نکته مهم این اسـت که سـاختارهای دو کشـور 
و سـاختار داخلـی اپوزیسـیون هیـچ کدام اجـازه نخواهنـد داد تا این 
مذاکـرات شـکل گیـرد. از طرفـی به نظر نمی رسـد که سوسیالسـیت 
هـا بـا توجـه بـه نـوع دیـدگاه و اختافاتـی کـه بـا ترامـپ دارند بـا او 
وارد مذاکـره شـوند. امـری کـه برگـزاری هـر گونـه مذاکـره را منتفـی 

مـی کند.
چنیـن تحوالتـی همزمـان بـا اعـام سـفر نیکاس مـادورو بـه تهران 
رخ مـی دهـد و ایـن پرسـش مطرح می شـود کـه تهـران و کاراکاس 

انس طا         ۱.744.۲۱0

مثقال طا     3۶.۱۹0.۲۵0

گرم طای ۱8  8.۱۲4.۱۹۲

گرم طای ۲4   ۱0.4۶۲.۲00

بهار آزادی      8۱.000.000

امامی          8۲.800.000

نیم       43.۵00.000

ربع         ۲4.400.000

گرمی       ۱۱.۲00.000

دالر             ۱88.3۹0

یورو         ۲0۹.۲00

درهم          ۵۱.3۵۹

لیر ترکیه           ۲7.4۲3

دالر استرالیا      ۱۲۹.848

پرونده خوشنویسی  برای ثبت 
جهانی ارسال شد

معاون میراث فرهنگی کشور گفت: »ایران پرونده خوشنویسی را 
به همراه چهار پرونده دیگر برای ثبت جهانی در فهرست میراث 

ناملموس یونسکو در ایام نوروز ارسال کرده است.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
20  تا  35دنبال کنید

اعمالمحدویتهادراختیاراستانها
پس از چهارماه از ورود کرونا به کشور و با باالرفتن آمار مبتالیان و فوتی ها در برخی مناطق 

ستاد ملی کرونا به فکر تفویض اختیار در تصمیم گیری به استان ها افتاده است

تاثیـر  بـه  اشـاره  ضمـن  دانشـگاه  مـدرس  یـک 
میـزان  بـر  فسـیلی  سـوخت های  زیـاد  مصـرف 
ضـرورت  بـر  اقلیمـی  تغییـرات  و  هـوا  آلودگـی 
کـرد. تاکیـد  تجدیدپذیـر  انرژی هـای  از   اسـتفاده 

بـا ایسـنا دربـاره عواقـب  باقـری در گفـت و گـو  نویـد 
سـوخت های  از  اسـتفاده  اجتماعـی  و  زیسـت محیطی 
فسـیلی توضیح داد: سـوخت های فسـیلی باعث انتشـار 
آالینده هایـی در هوا می شـوند که به سـامتی انسـان ها و 
کـره زمیـن آسـیب وارد می کننـد در حالی کـه انرژی های 

تجدیدپذیـر از انتشـار آن هـا جلوگیـری می کنـد.

5
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ثبت بیش از 5 
میلیون نفر شب 

اقامت در خردادماه
رییس ستاد مرکزی هماهنگی 
خدمات سفر کشور گفت: تعداد 
اقامت کنندگان در مراکز اقامتی 

کشور طی خرداد ماه سال جاری، 
بیش از 5 میلیون نفر شب اقامت 

ثبت شده است.

بازگشت شامپانزه 
معروف به باغ وحش ارم
اواخر اردیبهشت سال 9۶ در باغ وحش 

ارم تهران بچه شامپانزه  نارسی از مادر 
جوانش متولد شد که به علت جوانی و 
نداشتن تجربه زایمان توانایی نگهداری 
از این بچه شامپانزه را نداشت و اکنون 
پس از گذشت سه سال از مراقبت های 

شخصی، این شامپانزه به باغ وحش 
ارم بازگردانده شد.
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یادداشت  مهمان
هادی اعلمی فریمان

تهران
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 استفاده از انرژی های 
خورشیدی، بادی و کشندی 
)جزر و مد( با همدیگر 
می تواند سهم بزرگی از 
مصرف انرژی کشور را 
تامین کنند

توجه به انرژی های 
تجدیدپذیر؛ کاهش 
آسیب به کره زمین
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چـه فرصـت هایـی بـرای تجـارت دارنـد.  موضـع گیـری هـای 
کشـورهای ایـران، ونزوئـا، روسـیه و چیـن همگـی در قالـب 
رقابـت هـای جهانی شـکل می گیـرد. از طرفی این کشـورها هر 
کـدام بـه نوعـی بـا مشـکات تحریمی دسـت و پنجه نـرم می 
کننـد و در تـاش هسـتند تا بـا ایجـاد سـاز و کاری و همچنین 
افزایـش همـکاری هـا از میـزان آن بکاهنـد. سـفر مـادورو بـه 
ایـران را نیـز مـی تـوان در همین راسـتا تفسـیر کـرد. جمهوری 
اسـامی تـا کنـون پنـج نفتکـش حامـل سـوخت بـه ونزوئـا 
فرسـتاده کـه اخیرا ششـمین آن نیـز با محموله مـواد غذایی به 
ایـن کشـور عزیمت کرده اسـت و مـادورو نیز با قدردانـی از این 
اقدامـات قصـد دارد بـه همکاری های تهـران و کاراکاس تعمیق 

ببخشـد و مبـادالت تجـاری را گسـترده تـر کند.
از زمـان اعـزام نفتکـش هـای ایـران بـه ونزوئـا بحـث هـا و 
نظـرات متفاوتـی در خصوص روابـط تهـران و کاراکاس و میزان 
سـودآوری روابـط تجـاری مطرح می شـود. برخـی معتقدند که 
ایـن معقولـه ای راهبـردی اسـت و در سـاختار امنیتی- نظامی 
قـرار مـی گیـرد و بیشـتر نمایانگـر مبارزه بـا امپریالیسـم غربی 

اسـت. عـده ای عـم بـر ایـن باورنـد کـه اعـزام نفتکـش هـا با 
توجـه به مسـافت طوالنی توجیه اقتصادی نـدارد. اما باید توجه 
داشـت کـه ایـن تجـارت و دور زدن تحریم هـا فرصت مغتنمی 
بـرای جمهـوری اسـامی ایران به شـمار می رود که بـا توجه به 
فشـارهای اقتصـادی مـی تواند فرصـت مناسـبی را فراهم کند.

بحـث مهـم دیگـر نیز شکسـته شـدن هژمونـی ایـاالت متحده 
آمریـکا اسـت کـه در آمریـکای جنوبـی شکسـته مـی شـود و 
ایـران در حـوزه دریـای کارائیب نفوذ پیدا می کنـد. برای واکاوی 
فرصـت هـای اقتصـادی دو کشـور نیـز نمی تـوان پیـش بینی 
کـرد کـه فرصـت هایـی پیـش روی دو کشـور خواهد بـود، چرا 
کـه اطاعـات دقیـق و شـفافی در ایـن خصـوص وجـود نـدارد 
امـا بـه طـور کلـی مـی تـوان گفت کـه دو کشـور مـی تواننـد از 
طریـق تبـادالت ارزی و تهاتر به فعالیت های خـود ادامه دهند. 
در مجمـوع شـاید بتـوان دو اولویـت مهـم را در خصـوص روابط 
تهـران و کاراکاس مطـرح کـرد که اولویت اول مربوط به مسـائل 
امنیتی، نظامی و اسـتراتژیک و اولویت دوم مربوط به همکاری 

هـای اقتصادی اسـت.
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 پیام
سیاست

مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی ابالغ شد
معاون اول رییس جمهوری مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال ۱3۹۹ را 
اباغ کرد.

سنا
 ای

س:
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اعمال محدویت ها در اختیار استان ها
 پس از چهارماه از ورود کرونا به کشور و با باالرفتن آمار مبتالیان و فوتی ها در برخی مناطق 

ستاد ملی کرونا به فکر تفویض اختیار در تصمیم گیری به استان ها افتاده است

بایـد بـاور کنیـم که کرونـا فعا قصـد رفتن 
مسـیر  کـه  ناخوانـده ای  مهمـان  نـدارد. 
دنیـا را تغییـر داده اسـت. سـبک زندگـی 
متفـاوت شـده اسـت. مـدت زیادی اسـت 
کـه احوال پرسـی بـا دسـت دادن شـروع 
نمی شـود. بیـش از چهـار مـاه از ورود ایـن 
ویـروس بـه ایـران گذشـته اسـت. هـر روز 
حـدود ۲ هـزار نفر به جمع مبتایـان اضافه 
می شـود. مجمـوع همه مبتایان در کشـور 
هـم از ۲۱7 هـزار نفـر گذشـته اسـت. در 
همیـن مـدت بیـش از ۱0 هـزار و ۲00 نفـر 
از مبتایـان بـر اثـر ابتـا بـه کوییـد۱۹ فوت 

کرده انـد. 

بـه  شـد  شـروع  قـم  از  کـه  اپیدمـی 
اسـتان های شـمالی رفت و از مسـیر غرب 
حـاال به اسـتان های جنوبی رسـیده اسـت. 
اسـتان هایی کـه در روزهـای وضعیت قرمز 
شـمال در شـرایط سـفید بـه سـر می بردند 
حـاال یکـی پـس از دیگـری اوضـاع قرمز را 

می کنند. تجربـه 

سیاست اعالم نشدن آمار روزانه
از دو هفتـه گذشـته بنـا بـر صـاح  وزارت 
جزییـات  ملـی کرونـا  سـتاد  و  بهداشـت 
روزانـه آمـار مبتایـان در اسـتان ها اعـام 
نمی شـود. یعنی به جـای اعام آمـار تعداد 
مبتایـان بـه تفکیـک هـر شهرسـتان فقط 
آمار بسـتری شـدگان و فوت شـده ها اعام 
عـدم  را  سیاسـت  ایـن  برخـی  می شـود. 
شـفافیت در اطاعـات دانسـته و نبـود آمار 

را دلیـل عـادی شـدن وضعیت بـرای مردم 
می داننـد. 

حاال کـه آمـار بستری شـدگان و فوتی ها در 
اسـتان های با وضعیت قرمـز رو به افزایش 
اسـت نماینده وزیر بهداشت در امور اجرایی 
کرونا روز گذشـته در خوزسـتان گفت: هفته 
گذشـته تصمیـم سـتاد ملی کرونـا این بود 
کـه آمار مبتایان در اسـتان ها تجمیع شـود 
و تصمیمـات برای قرنطینه و موارد دیگر در 
اسـتان گرفته شـود. در پی جلسه روز  شنبه 
هفتـه گذشـته، پروتکلـی تدوین شـد که بر 
مبنـای آن، از شـنبه هفته آینـده، اعام آمار 
و تصمیـم بـرای قرنطینـه و مـوارد دیگر در 

اختیـار اسـتان ها قـرار خواهد گرفت.
وی افـزود: در سـتاد ملـی کرونـا مصـوب 
بـه  تصمیم گیـری  کـه  اسـت  شـده 

اسـتان ها داده شـود و از شـنبه- امـروز- 
تصمیم گیـری بـرای اعمـال محدودیت ها 

می شـود. محـول  اسـتان ها  بـه 

هزینه های رو به افزایش کرونا
وزیـر  صحبت هـای  خصـوص  در  افشـار 
 PCR بهداشـت مبنـی بـر اینکـه تسـت
)مخاطـی( تنها بـرای افراد باالی ۶0 سـال 
و بیماران بسـتری به صـورت رایگان انجام 
می شـود، تصریـح کـرد: ما با یـک بیماری 
مواجه هسـتیم که روز به روز میزان شـیوع 
طبیعتـًا  می کنـد؛  تغییـر  آن  وضعیـت  و 
سیاسـت ها بـر اسـاس نیـروی انسـانی، 
منابـع مالی، تجهیـزات و زمان خواهد بود.

وی کـه در یـک برنامـه تلویزیونی صحبت 
مـی کـرد، گفـت: در برهـه ای از زمـان کـه 
تعـداد شـیوع در یـک اسـتان کـم اسـت، 

اولویـت اول بیماریابی اسـت امـا زمانی که 
اپیدمی می شـود سیاست بیشـتر بر درمان 
متمرکـز می شـود. نظـر وزیر بهداشـت این 
نبـود کـه هـر کسـی کـه آزمایـش می دهد 
بایـد پـول بدهـد امـا بـرای اینکـه آزمایش 
مخاطـی بـرای بیمـار انجام شـود بایـد این 

بیمـار، یک سـری عائم داشـته باشـد.
مشـاور وزیـر بهداشـت افـزود: بـا توجـه به 
هزینه های سـنگین آزمایـش مخاطی، این 
تسـت بایـد بـا تشـخیص پزشـک و ارجاع 
بیمـار بـه مراکـز مربوطـه انجام شـود که در 
ایـن صـورت بـدون هزینـه خواهـد بـود اما 
اگـر فـردی مایـل باشـد ایـن آزمایـش را 
انجـام دهـد و این مراحـل را طی نکند، باید 

خـودش هزینـه را پرداخـت کند.
وی در خصـوص کاهـش تعـداد تسـت ها، 
بیـان کـرد: یـک سـری پروتکل هـا هزینه زا 
تاثیـر  بیمـاری  درمـان  رونـد  در  و  اسـت 

زیـادی نـدارد؛ بـه طـور مثـال هزینـه سـی 
تـی اسـکن و یـا PCR متناسـب بـا نظـام 
سـامت نیست و ما بر اسـاس فاکتورهای 
مـورد نظـر، برنامه ریـزی می کنیـم. کرونـا 
مـدت طوالنـی بـا مـا خواهد بـود و مـا باید 
سـبک زندگیمـان را بـا ایـن بیمـاری تغییر 

دهیم.

استان ها در وضعیت وخیم
از اسـتان های مختلـف همچـون بوشـهر، 
کـه  می رسـد  خبـر  کرمـان  و  خوزسـتان 
بیمارسـتان ها در شـرایط تکمیـل ظرفیـت 
مـاه  از چهـار  پـس  درمـان  هسـتند. کادر 
مبـارزه مـداوم بـا بیماری خسـته شـده اند. 
از سـوی  عـدم رعایـت مـوارد پیشـگیری 
مـردم و حتـی مسـو الن کار کنتـرل بیماری 
را بـا دشـواری روبرو کرده اسـت. از بوشـهر 
خبـر می رسـد کـه نوجـوان ۱۶ سـاله  بـر اثر 
کرونـا جـان خـود را از دسـت داده اسـت. 
مـوارد فوتـی ایـن اسـتان از مـرز 70 نفـر 

گذشـته اسـت.
بـه  بدحـال  بیمـاران  مراجعـه  حجـم 
بیمارسـتان ها در خوزسـتان هم باعث شده 
تـا کمبـود پرسـنل متخصـص بیشـتر بـه 
چشـم بیاید. موضوعـی که متولیـان وزارت 
بهداشـت را بـه فکـر اعـزام کادر درمـان از 
اسـتان های بـا شـرایط بهتر به اسـتان های 

بـا وضعیـت وخیـم انداختـه اسـت.
کرمـان هـم اوضاع بهتـری ندارد. اسـتاندار 
مبتـا  آن  امنیتـی  سیاسـی  معـاون  و 
جنـوب کرمـان  بیمارسـتان های  شـده اند. 
بـا شـرایط تکمیل ظرفیـت روبرو هسـتند. 
رونـد افزایش مبتایان بسـتری ادامه دارد. 
عـادی شـدن شـرایط باعـث شـده مـردم 
رعایـت کننـد.  را  پیشـگیری  کمتـر مـوارد 
ایـن بـه ایـن معناسـت کـه دیگـر کاری از 
دسـت مدیـران اسـتان ها برنمی آیـد. تنهـا 
نقطـه امیـدواری امـا شـاید همیـن انتقال 

اختیـارات بـه سـتاد اسـتانی باشـد. 

معــاون رییــس جمهــوری و رییــس 
گفــت:  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان 
ــای  ــا روش ه ــد ب ــش تولی ــق جه تحق
ــد  ــذا بای ــت و ل ــر نیس ــنتی امکانپذی س
بــه ســمت شــیوه ها و فناوری هــای 
نویــن حرکــت کنیم.محمدباقــر نوبخــت 
روز جمعــه در حاشــیه بازدیــد از پــارک 
دانشــگاه  ســامت  فنــاوری  و  علــم 
جمــع  در  اصفهــان  پزشــکی  علــوم 
ــه ایده هــا  ــگاران  افــزود: توجــه ب خبرن

شــرکت های  در  کــه  روش هایــی  و 
دانــش بنیــان وجــود دارد ارتقــا، رونــق 
خواهــد  پــی  در  را  تولیــد  جهــش  و 
ــم  ــارک عل ــرد: پ ــه ک ــت.وی اضاف داش
و فنــاوری ســامت دانشــگاه علــوم 
پزشــکی اصفهــان محــل مناســبی بــرای 
شــرکت های  و  مجموعه هــا  اســتقرار 
رییــس  اســت.معاون  جدیــد  نویــن 
جمهــوری و رییــس ســازمان برنامــه و 
بودجــه بــا اشــاره بــه اینکــه در جریــان 

مشــکات ایــن مجموعــه قــرار گرفــت، 
مشــکات  حــل  بــرای  داد:  ادامــه 
زیرســاختی و زیربنایــی ایــن مجموعــه 
آمادگــی داریم.نوبخــت بــا بیــان اینکــه 
پــارک علمــی نامبــرده از توانایی هــا 
برخــوردار  فراوانــی  قابلیت هــای  و 
ــع  ــرای رف ــرد: ب ــان ک ــت، خاطرنش اس
نیازهــای عمومــی و خــاص هــر یــک از 
ایــن شــرکت هــا بــا کمــال میــل قــول 
تصریــح  وی  می دهیــم.  همــکاری 
ــارک  ــن پ ــی در ای ــت بزرگ ــرد: ظرفی ک
تحریــم  دوران  در  اســت کــه  نهفتــه 

می تــوان بخوبــی از آن بهــره بــرد.

 تحقق جهش تولید با روش های 
سنتی امکانپذیر نیست

بنزین را به قیمت روز به
 ونزوئال فروختیم

وزیــر نفــت گفــت: بنزیــن را بــه قیمــت روز بــه ونزوئــا فروختیــم و بخشــی از 
پــول آن هم اکنــون در کشــور اســت.

بــه گــزارش ایلنــا از وزارت نفــت، بیــژن زنگنــه در پاســخ بــه اینکه برنامــه وزارت 
نفــت بــرای ادامــه صــادرات بنزیــن بــه ونزوئــا بــا توجــه بــه تحریــم کــردن 
ناخداهــای ایــن نفتکش هــا چیســت، اظهــار کــرد: ایــن موضــوع غیرمنتظــره 
نبــود؛ اول بــه آن هــا وعــده و وعیــد پــول دادنــد کــه آن هــا نپذیرفتنــد. ســپس 

تهدیــد و تحریــم کردنــد کــه آن هــا هــم می دانســتند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران کار تجــاری بــا ونزوئــا انجــام می دهــد، افــزود: 
ــش  ــه پی ــور چگون ــن دو کش ــرات بی ــد مذاک ــد دی ــادرات بای ــه ص ــرای ادام ب

مــی رود.
وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه بحث هــای زیــادی میــان برخــی از مــردم دربــاره 
ــه  ــود ک ــام می ش ــا داده ایم،انج ــه ونزوئ ــی ب ــن خیرات ــا بنزی ــا م ــه گوی اینک
درســت نیســت، تاکیــد کــرد: بنزیــن ایــران بــا قیمــت روز بــه ونزوئــا فروختــه 
شــده اســت و ضمانــت کافــی بــرای پرداخــت هزینــه آن هــم داشــته ایم کــه 

ــون در کشــور اســت. ــول آن هم اکن بخشــی از پ

ته
نک

عـدم رعایت مـوارد پیشـگیری از سـوی مردم و حتی مسـو الن 
کار کنتـرل بیمـاری را بـا دشـواری روبرو کرده اسـت. از بوشـهر 
خبـر می رسـد کـه نوجـوان 1۶ سـاله  بـر اثر کرونـا جان خـود را 
از دسـت داده اسـت. مـوارد فوتـی ایـن اسـتان از مـرز 70 نفر 
گذشـته اسـت.حجم مراجعـه بیماران بدحـال به بیمارسـتان ها 
در خوزسـتان هـم باعـث شـده تـا کمبـود پرسـنل متخصـص 
بیشـتر به چشـم بیایـد. موضوعی کـه متولیان وزارت بهداشـت 
را بـه فکـر اعـزام کادر درمـان از اسـتان های بـا شـرایط بهتـر به 

اسـتان های بـا وضعیـت وخیـم انداخته اسـت.
کرمـان هـم اوضـاع بهتـری نـدارد. اسـتاندار و معاون سیاسـی 
امنیتـی آن مبتـال شـده اند. بیمارسـتان های جنـوب کرمـان بـا 
شـرایط تکمیـل ظرفیت روبرو هسـتند. روند افزایـش مبتالیان 
بسـتری ادامـه دارد. عـادی شـدن شـرایط باعـث شـده مـردم 
کمتـر مـوارد پیشـگیری را رعایـت کنند. ایـن به این معناسـت 
کـه دیگر کاری از دسـت مدیران اسـتان ها برنمی آیـد. تنها نقطه 
امیـدواری اما شـاید همیـن انتقال اختیارات به سـتاد اسـتانی 

باشد. 

گزارش
پیام ما

سالمتسیاست

شناسایی ۲۶۲۸ مورد جدید ابتال به کووید ۱۹قانون انتخابات ریاست جمهوری، اصالح می شود
امـــور  رئیـــس کمیســـیون 
ــوراهای  ــور و شـ ــی کشـ داخلـ
قانـــون  گفـــت:  مجلـــس 
ـــوری،   ـــت جمه ـــات ریاس انتخاب
مجلـــس و شـــوراها دارای اشـــکاالت متعـــددی اســـت 
ـــود  ـــت خ ـــن را در اولوی ـــن قوانی ـــاح ای ـــس اص ـــه مجل ک

می گـــذارد.
ــر،  ــگار مهـ ــا خبرنـ ــو بـ ــوکار در گفتگـ ــح جـ محمدصالـ
ــت:  ــار داشـ ــات، اظهـ ــون انتخابـ ــاح قانـ ــاره اصـ دربـ
انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری، مجلـــس  قانـــون 
ـــددی  ـــکاالت متع ـــوراها دارای اش ـــامی و ش ـــورای اس ش
ـــات  ـــون انتخاب ـــاح قان ـــاس، اص ـــن اس ـــر ای ـــت و ب اس

در  پیگیـــری  مـــا جهـــت  اصلـــی  اولویت هـــای  از 
ــت. ــوراها اسـ ــور و شـ ــی کشـ ــور داخلـ ــیون امـ کمیسـ

ــیون  ــی کمیسـ ــای اصلـ ــی از برنامه هـ ــزود: یکـ وی افـ
امـــور داخلـــی کشـــور و شـــوراها، اصـــاح قانـــون 
ـــه  ـــرا ک ـــت چ ـــوری و شوراهاس ـــت جمه ـــات ریاس انتخاب
زمـــان زیـــادی تـــا انتخابـــات ســـال آینـــده ریاســـت 
جمهـــوری و شـــوراها باقـــی نمانـــده اســـت. رئیـــس 
کمیســـیون امـــور داخلـــی کشـــور و شـــوراها تصریـــح 
ــا  ــیون بـ ــال کمیسـ ــاس، امسـ ــن اسـ ــر ایـ ــرد: بـ کـ
ــاح  ــان اصـ ــورای نگهبـ ــور و شـ ــکاری وزرات کشـ همـ
قانـــون انتخابـــات شـــوراها و ریاســـت جمهـــوری را در 

ــد داد. ــرار خواهـ ــود قـ ــتور کار خـ دسـ

ســـخنگوی وزارت بهداشـــت 
بیمـــار  از شناســـایی ۲۶۲8 
کوویـــد ۱۹ طـــی ۲4 ســـاعت 
گذشـــته در کشـــور خبـــر داد.

ـــت:  ـــادات الری گف ـــیما س ـــر س ـــنا، دکت ـــزارش ایس ـــه گ ب
تـــا روز ) ۶ تیرمـــاه(  بـــر اســـاس معیارهـــای قطعـــی 
ـــد۱۹  ـــه کووی ـــا ب ـــد مبت ـــار جدی ـــخیصی، ۲۶۲8 بیم تش
در کشـــور شناســـایی شـــد کـــه ۱3۵۶ مـــورد بســـتری 

ـــدند. ش
وی گفـــت: بـــه ایـــن ترتیـــب مجمـــوع بیمـــاران 
ـــه  ۲۱7 هـــزار و 7۲4  نفـــر رســـید. ـــد۱۹ در کشـــور ب کووی

ـــته،   ـــاعت گذش ـــول ۲4 س ـــفانه در ط ـــت: متاس الری گف

ـــد و  ـــت دادن ـــود را از دس ـــان خ ـــد۱۹ ج ـــار کووی ۱0۹ بیم
مجمـــوع جانباختـــگان ایـــن بیمـــاری بـــه  ۱0 هـــزار و 

ـــید. ـــر رس ۲3۹ نف
ـــزار و  8۵۲  ـــون  ۱77 ه ـــا کن ـــبختانه ت ـــزود: خوش وی اف
نفـــر از بیمـــاران، بهبـــود یافتـــه و یـــا از بیمارســـتان ها 

ــده اند. ــص شـ ترخیـ
ـــد۱۹  ـــه کووی ـــا ب ـــاران مبت ـــر از بیم ـــت: ۲۹۱۲ نف الری گف
ــاری تحـــت مراقبـــت  ــدید ایـــن بیمـ در وضعیـــت شـ
قـــرار دارنـــد. ســـخنگوی وزارت بهداشـــت افـــزود: تـــا 
کنـــون یـــک میلیـــون و  ۵۵7 هـــزار و 87۲ آزمایـــش 
تشـــخیص کوویـــد۱۹ در کشـــور انجـــام شـــده اســـت.

لنا
 ای

س:
عک

سالمتسیاست

اپیدمی نسبتا سنگین کرونا در خوزستانتحریم کنندگان نمی توانند مانع حرکت ملت ایران در جهش تولید باشند
ــه شــرکت های  ــروز هم ــت: ام ــوری گف رییــس جمه
خارجــی کــه مــا را یاری نکردنــد و نیــز تحریم کنندگان 
یعنــی آمریکایی هــا و صهیونیســت ها بــه خوبــی 
شــاهدند کــه نمی تواننــد مانــع حرکــت ملــت ایــران 

در جهــش تولیــد، تولیــد و فنــاوری باشــند.
حجــت االســام و المســلمین حســن روحانــی روز پنجشــنبه در مراســم آغــاز 
آذربایجــان  اســتان های  نفــت در  از طرح هــای ملــی وزارت  بهره بــرداری 
غربــی،  مرکــزی و هرمــزگان بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: امــروز از 
ــود  ــرای خ ــران و ب ــردم ای ــرای م ــده ب ــحال کنن ــیار خوش ــنبه های بس پنج ش
مــن بــود. بــاور کنیــد از دولــت یازدهــم کــه بــه فکــر ایــن طــرح لوله گــذاری 
گــوره بــه جاســک بودیــم بــا توجــه بــه اینکــه از لحــاظ امنیــت ملــی بســیار 
ــن طــرح در  ــه ای ــه را داشــتم ک ــن دغدغ ــم اســت، همیشــه ای ــا مه ــرای م ب

ــان برســد. ــه پای ــم ب ــم و دوازده ــت یازده دول
وی ادامــه داد: دلیــل آن ایــن بــود کــه آقــای زنگنــه اشــاره کــرد کــه قــرار بــود 
کارخانــه لوله ســازی بــرای نفــت تــرش و گاز تــرش بــه وســیله یــک شــرکت 

ــم ســال  ــه خاطــر تحری ــه ب ــران تاسیســات آن ایجــاد شــود ک خارجــی در ای
۹7 ایــن طــرح متوقــف شــد. هنگامــی کــه طــرح متوقــف شــد، دچــار تردیــد 
شــدیم کــه آیــا مــی توانیــم ایــن کار را بــا صنعــت داخلــی می توانیــم انجــام 

دهیــم یــا نــه؟
رییــس جمهــوری گفــت: امــروز اولیــن تبریــک بــه مــردم ایــران ایــن اســت 
کــه طــرح ورق ایــن لولــه و خــود ایــن لولــه توســط شــرکت های ایرانــی بــه 
ــه شــرکت های  ــم اســت. هم ــا بســیار مه ــرای م ــه ب ــام رســیده اســت ک اتم
ــم  ــد و تحری ــف کردن ــد و متوق ــاری کنن ــا را ی ــتند م ــه می خواس ــی ک خارج
ــاهدند  ــی ش ــه خوب ــروز ب ــت ها ام ــا و صهیونیس ــی آمریکایی ه ــدگان یعن کنن
کــه نمی تواننــد مانــع حرکــت ملــت ایــران در جهــش تولیــد، تولیــد و فنــاوری 
باشــند. رییــس جمهــوری خــط لولــه »گــوره - جاســک« را اســتراتژیک تریــن 
طــرح دولــت تدبیــر و امیــد عنــوان کــرد  و افــزود: بــا افتتــاح ۱7 طــرح مهــم تــا 
پایــان ســال ۹۹ تــوان و ارزش تولیــد پتروشــیمی کشــور نســبت بــه 7 ســال 
ــک جهــش  ــارد دالر می رســد و ی ــه  ۲۵ میلی ــر مــی شــود و ب گذشــته، ۲ براب

بــزرگ در ایــن صنعــت اتفــاق خواهــد افتــاد.

ــا  ــتان ب ــه در خوزس ــان اینک ــا بی ــت ب ــر بهداش وزی
روبــرو  کوویــد-۱۹  از  ســنگینی  نســبتا  اپیدمــی 
پیــک  اســت کــه  آن  بــرآوردم  هســتیم، گفــت: 
ــت  ــر اف ــد روز دیگ ــا چن ــتان ت ــن اس ــاری در ای بیم
خواهــد کــرد و نیازهــای بیمــاران بســتری در ICU بیمارســتان های خوزســتان 
را لحظــه بــه لحظــه رصــد و پیگیــری می کنم.بــه گــزارش ایلنــا، ســعید نمکــی 
ــه  ــا مجمــع نماینــدگان اســتان خوزســتان اظهــار داشــت: مــن ب در نشســت ب
خــاک خوزســتان مدیونــم و پــای همــه مردمــان ایــن اســتان را مــی بوســم. 
ــه حضــور داشــتم و  ــی، در منطق ــگ تحمیل ــه روز ســوم جن افتخــار داشــتم ک
ــن  ــه ای ــرم، خــودم را ب ــام عم ــدم، تم ــه در خوزســتان دی ــی ک ــه های ــا صحن ب
اســتان مدیــون می دانــم.وی ادامــه داد: همــواره فکــر مــی کــردم اولیــن جایــی 
ــاد شــود، خوزســتان اســت. رشــادت، شــجاعت و  ــد آب ــگ بای ــه بعــد از جن ک
ــوان  ــه عن ــودم را ب ــده خ ــود. بن ــر ب ــتان بی نظی ــردم خوزس ــتگی م از خودگذش
ســربازی کوچــک، خدمتگــزار کوچــک مــردم خوزســتان می دانــم. وی افــزود: 
اولیــن مــوارد ابتــا بــه کوویــد۱۹ در خوزســتان کــه گــزارش شــد، بــه همکارانــم 

ــا همــه اســتان های کشــور، از  تاکیــد کــردم کــه خوزســتان را دریابیــد چــون ب
نظــر اقلیــم و فرهنــگ متفــاوت اســت. خوزســتان را خــوب می شناســم و در 
ســیاب های ســال گذشــته دو بــار بــه ایــن اســتان ســفر کــردم و حتــی یــک 

ــن اســتان نداشــتیم. ــاری در ای ــی بیم ــورد اپیدم م
وزیــر بهداشــت تصریــح کــرد: بــرای جمهــوری اســامی ایــران افتخــار اســت که 
بــا وضعیــت اقتصــادی نامناســب و تحریــم هــای ظالمانــه آمریــکا، جنــگ تمام 
ــا را مدیریــت کردیــم و یــک نفــر هــم در بیمارســتان ســرگردان  ــا کرون ــار ب عی
ــورهای  ــر کش ــد. در اکث ــل نمان ــم معط ــه ه ــاع بیگان ــک اتب ــی ی ــد و حت نش
اروپایــی میــزان تخــت بــه ازای هــر هــزار نفــر، بیشــتر از ۶ و 7 اســت امــا در 
ــا اپیدمــی  ــرد: در خوزســتان ب ــران ۱.۶ تخــت اســت. نمکــی خاطرنشــان ک ای
ــاق و  ــی، وف ــا، همدل ــات م ــا راه نج ــتیم و تنه ــرو هس ــنگینی روب ــبتا س نس
ــردم  ــه م ــوزش ب ــم؛ اول آم ــم انجــام دهی ــد دو کار مه هماهنگــی اســت و بای
بــرای حفــظ فاصلــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه و شــاهد همراهــی بــرای رعایــت 
پروتــکل هــا در مشــاغل و مــردم باشــیم. دوم بــه همدیگــر کمــک کنیــم تــا این 

مــوج بیمــاری را ســپری کنیــم. 

استانهای کرمانشاه, کردستان, خوزستان، هرمزگان، آذربایجان غربی و بوشهر در وضعیت قرمز قرار دارند

مجلـس شـورای اسـامی در هفتـه جـاری جلسـه علنـی 
و  مسـائل  بررسـی  بـرای  نماینـدگان  و  داشـت  نخواهـد 
مشـکات منطقه به حوزه هـای انتخابیه خـود خواهند رفت.

رسـانی  اطـاع  و  اخبـار   اداره  پنجشـنبه  روز  بـه گـزارش 
مجلـس شـورای اسـامی، براسـاس اعـام هیـات رییسـه 
مجلس شـورای اسـامی جلسـه علنی بعدی ساعت هشت 

صبـح روز یکشـنبه ۱۵ تیرمـاه برگـزار می شـود.
مجلـس هفتـه جاری جلسـه نخواهـد داشـت و  نمایندگان 
بـرای بررسـی مسـائل و مشـکات منطقـه بـه حوزه هـای 

انتخابیـه خـود خواهنـد رفت.

سـخنگوی دولـت گفـت: اتفاقـات سـال های اخیـر موجـب 
شـد تـا چـک آسـیب ها بـه یک بـاره در دولـت یازدهـم و 

دوازدهـم نقـد شـود.
»علـی ربیعـی«  در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایرنـا بـا تبریـک 
روز دختـر اظهارداشـت: همـه باید بـا دختران مـان مهربان تر 
ایـران  عظیـم  سـرمایه های  سـرزمین،  دختـران  باشـیم؛ 

. هستند
دسـتیار ویـژه ارتباطـات رییـس جمهـوری بـا بیـان اینکـه 
دو  در  دختـران  حـوزه  در  یازدهـم  دولـت  فعالیت هـای 
جهـت متمرکز بـود، گفـت: احسـاس کردیم نیازمنـد اجرای 
سیاسـت گـذاری معطـوف بـه حـوزه زن و دختـر هسـتیم 
چـون زمینه هـای اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی الزم در 
جامعـه بـرای رشـد و پیشـرفت دختـران کمتر فراهـم بود و 

بایـد فراهـم می شـد. زمینه هـای حقوقـی الزم 

بـه  نامـه ای  در  مجلـس  تخصصـی  روسـای کمیسـیون های 
رئیـس جمهـور خواسـتار بازنگـری در سیاسـت های اقتصادی 
مجلـس  تخصصـی  روسـای کمیسـیون های  دولـت شـدند. 
در نامـه ای بـه رئیـس جمهـور درمـورد مشـکات اقتصـادی 
ومعیشـتی  وگرانـی هـای اخیـر تاکیـد کردنـد: اینکـه رییـس 
دولـت پـس از وقـوع حـوادث و فجایـع از آنهـا بـا خبر شـود و 
بـه آنهـا لبخند بزنـد در کدامین منطق پذیرفته اسـت؟ از شـما 
تقاضامندیـم نصیحـت ایـن بـرادران ایمانـی خـود را بپذیرید و 
رونـد هفت سـاله مدیریت خود را تغییر دهیـد چرا که مجلس 
یازدهـم بـا هـدف احیـای انقابی گری پا بـه میدان گذاشـته و 
بـر سـر آرمانهـای خود خواهد ایسـتاد پس بنای آنچه سـابقا با 
مجلـس داشـته ایـد را کنـار بگذاریـد و بدانید نماینـدگان مردم 
در مجلـس یازدهـم در مقابـل حقوق مردمی کـه در طول تاریخ 

بـی نظیرند، سـکوت نخواهنـد کرد.

مجلس هفته جاری 
جلسه علنی ندارد

چک آسیب ها در دولت 
یازدهم و دوازدهم نقد شد

درباره حقوق جامعه 
سکوت نمی کنیم
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دریاچهفاضالب

حال دریاچه ارومیه با وجود تبخیر باال همچنان مساعد استفاضالب تصفیه شده در بحران آبی یک فرصت است

زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رییــس 
ــه  ــان اینک ــن بی ــهر ضم ــتان اسامش شهرس
ــتان  ــن شهرس ــزرگ ای ــات ب ــی از معض یک
از تصفیه خانــه   نهایــی  بهره بــرداری  عــدم  
فاضاب هــای شــهری اســت، تاکیــد کــرد: فاضــاب تصفیــه شــده بــه پــس آب 
ــاری فضــای ســبز و اراضــی کشــاورزی و در بحــران  ــرای آبی ــل اســتفاده ب قاب

ــت. ــت اس ــک فرص ــی ی بی آب
الهــه بیگــی در گفــت و گــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه اینکــه ورود فاضــاب شــهری 
ــیاری  ــی بس ــت محیط ــتی و زیس ــکات بهداش ــاورزی مش ــی کش ــه اراض ب
به همــراه دارد، تصریــح کــرد: فاضاب هــای اسامشــهر به ویــژه فاضــاب 
مربــوط بــه آشــپزخانه یــا حمــام خانه هــا در بافــت قدیمــی و فرســوده 
ــه  ــای آب ســطحی شــهر می شــود ک ــا کانال ه ــوز وارد جــوی ی شهرســتان هن
ــزود:  ــی دارد.وی اف ــی را در پ ــع آب زیرزمین ــاک و مناب ــی در خ ــاد آلودگ ایج
واحدهــای صنعتــی بــزرگ مقیاســی کــه طــی فرآینــد تولیــد، پســاب صنعتــی 
تولیــد می کننــد یــا تعــداد زیــادی پرســنل دارنــد نیــاز بــه تصفیه خانــه فاضــاب 

دارنــد ایــن درحالیســت کــه در شهرســتان اسامشــهر حــدود 4۵ تصفیه خانــه 
فعــال مربــوط بــه شــرکت های بــزرگ مقیــاس وجــود دارد و مشــکل خاصــی 
بــه  لحــاظ تصفیه خانــه و فاضــاب ندارنــد البتــه گاهــی ممکــن اســت دچــار 

مشــکاتی شــوند.
ــه  ــا اشــاره ب ــط زیســت شهرســتان اسامشــهر ب ــس اداره حفاظــت محی ریی
ــه انشــعاب فاضــاب شــهری(  اینکــه طــرح اگــو شــهری )نصــب و اتصــال ب
ــه  ــدول دوم تصفیه خان ــده و از م ــرا ش ــتان اج ــن شهرس ــدودی در ای ــا ح ت
فاضــاب مرکــزی اسامشــهر نیــز بهره بــرداری صــورت گرفتــه اســت اظهــار کرد: 
ایــن طــرح بــه بهره بــرداری نهایــی نرســیده امــا بــا تکمیــل تمــام مدول هــای 
تصفیه خانــه مرکــزی ایــن معضــات مربــوط بــه فاضــاب نیــز حــل خواهــد 
ــرد:  ــه اظهارک ــن زمین ــه در ای ــات صورت گرفت ــاره اقدام ــه درب ــد. وی در ادام ش
ــا بخشــداری ها و شــهرداری های شهرســتان اسامشــهر کرده ایــم  ــی ب مکاتبات
تــا طبــق مــاده 7 قانــون مدیریــت پســماند بــا ایــن متخلفیــن برخــورد کننــد. از 
ابتــدای ســال جــاری تاکنــون پرونــده ســه راننــده متخلــف را به مراجــع قضایی 

ــری هســتیم. ــم و در حــال پیگی ارجــاع کرده ای

ــتاد احیـــای  ــتانی سـ رییـــس دفتـــر اسـ
دریاچـــه ارومیـــه در آذربایجان غربـــی بـــا 
اشـــاره بـــه آغـــاز فصـــل گرمـــا و تبخیـــر 
ـــن دریاچـــه،  ـــز ای ـــاالی آب در حوضـــه آبری ب
گفـــت: بـــا وجـــود کاهـــش بارندگی هـــا، تـــراز دریاچـــه ارومیـــه وضعیـــت 
ـــت. ـــیده اس ـــانتی متر رس ـــر و 7۲ س ـــزار و ۲7۱ مت ـــه یک ه ـــبی دارد و ب مناس

ـــام  ـــا اع ـــا ب ـــگار ایرن ـــا خبرن ـــو ب ـــت  و گ ـــه در گف ـــرخوش روز جمع ـــاد س فره
ـــر  ـــزار و ۱0۶ کیلومت ـــه ه ـــه س ـــون ب ـــی هم اکن ـــه آب ـــن پهن ـــعت ای ـــه وس اینک
ـــد،  ـــر و امی ـــت تدبی ـــاش دول ـــا ت ـــت: ب ـــار داش ـــت، اظه ـــیده اس ـــع رس مرب

ـــت. ـــام اس ـــال انج ـــه در ح ـــق برنام ـــه طب ـــن دریاچ ـــای ای احی
ـــارد و ۶80  ـــار میلی ـــه چه ـــه ب ـــه ارومی ـــم آب دریاچ ـــه حج ـــام اینک ـــا اع وی ب
ـــر  ـــت تبخی ـــه عل ـــر ب ـــن ام ـــزود: ای ـــت، اف ـــیده اس ـــب رس ـــون مترمکع میلی
ـــاالی آب در فصـــل گرماســـت کـــه همـــه ســـاله در تابســـتان رخ مـــی دهـــد. ب

ـــی  ـــه در آذربایجان غرب ـــه ارومی ـــای دریاچ ـــتاد احی ـــتانی س ـــر اس ـــس دفت ریی
ـــی  ـــه ط ـــه ارومی ـــه دریاچ ـــال آب ب ـــم انتق ـــای مه ـــه طرح ه ـــام اینک ـــا اع ب

ســـال جـــاری و بـــه تدریـــج بـــه بهره بـــرداری می رســـد، افـــزود: طـــرح 
ـــال  ـــاه امس ـــه دی م ـــن دریاچ ـــه ای ـــی ب ـــوب آذربایجان غرب ـــال آب از جن انتق

ـــود. ـــاح می ش ـــتان افتت ـــه اس ـــوری ب ـــس جمه ـــفر ریی ـــا س ـــان ب همزم
ـــرات 30 ســـاله دریاچـــه  ـــودار تغیی ـــراز، نم ـــش نســـبی ت ـــن افزای ـــا وجـــود ای ب
ـــه  ـــن دریاچ ـــه ای ـــد ک ـــان می ده ـــواره ای نش ـــای ماه ـــه داده ه ـــر پای ـــه ب ارومی
ـــا  ـــش بارش ه ـــادی دارد و افزای ـــه زی ـــود فاصل ـــوب خ ـــای خ ـــا روزه ـــوز ب هن
ـــای  ـــتاد احی ـــت های س ـــاس سیاس ـــر اس ـــی ب ـــع آب ـــه از مناب ـــتفاده بهین و اس
دریاچـــه ارومیـــه می توانـــد ضمـــن ادامـــه رونـــد افزایـــش تـــراز آب ایـــن 

ـــد. ـــل آن بیانجام ـــای کام ـــه احی ـــه، ب دریاچ
ـــی  ـــوزه آب ـــن ح ـــراز ای ـــه ت ـــه ارومی ـــای دریاچ ـــتاد احی ـــکیل س ـــل از تش قب
ـــا  ـــت ام ـــش می یاف ـــانتی متر کاه ـــط 40 س ـــور متوس ـــه ط ـــاالنه ب ـــته س بس
ـــد خشـــک شـــدن آن متوقـــف  در ســـایه اقدامـــات دولـــت تدبیـــر و امیـــد، رون

ـــت. ـــده اس ش

 پیام
 زیست

شکارچیان بی رحم در شرق استان سمنان دستگیر شدند
 رئیس اداره محیط زیست شاهرود از دستگیری متخلف بی رحم در میامی خبر داد و گفت: دو الشه گوشت شکار، هشت قطعه 

کبک و ساح گلوله زنی قاچاق از این شکارچیان کشف شد.

سنا
 ای

س:
عک

رئیــس کمیســیون خدمــات و محیــط زیســت شــهری 
شــورای اســامی شــهر یــزد گفــت: خشــک کــردن پوســت 
میوه هــا عاملــی موثــر در کاهــش آالیندگــی زباله هــای 

ــت. ــی اس خانگ
ســپنتا نیکنــام رئیــس کمیســیون خدمــات و محیــط 
زیســت شــهری در گفــت و گــو  بــا خبرنــگار گــروه اســتان 
ــه  ــاره ب ــا اش ــزد، ب ــوان از ی ــگاران ج ــگاه خبرن ــای باش ه
ــطل  ــل س ــه داخ ــی ک ــت میوه های ــه پوس ــب ک ــن مطل ای
زبالــه رهــا می شــوند، شــیرآبه های آالینــده ای را تولیــد 
می کننــد، گفــت: خشــک کــردن پوســت میوه هــا بــه ویــژه 
ــی را کاهــش  ــن آلودگ ــادی ای ــا حــد زی ــدار ت میوه هــای آب

می دهــد.
ــی  ــماند های خانگ ــی از پس ــای ناش ــیر آبه ه ــزود: ش او اف
کــه در محــل دفــن زبالــه رهــا می شــوند، انباشــته شــده و 

ــد. ــکیل می دهن ــه ای را تش حوضچ
نیکنــام ادامــه داد: ایــن شــیرآبه ها عــاوه بــر ســمی بــودن 

ســبب آلودگــی آب هــای زیــر زمینــی می شــود.
رئیــس کمیســیون خدمــات و محیــط زیســت شــهری اظهار 
ــای  ــت میوه ه ــتان، پوس ــل تابس ــژه در فص ــه وی ــت: ب داش
ــه،  ــره در ســطل زبال ــه و غی ــزه، هندوان ــد خرب ــداری مانن آب
میــزان شــیرآبه ها را افــزوده و منجــر بــه جمــع شــدن 

ــود. ــهر می ش ــای ش ــوع در فض ــوی نامطب ــرات و ب حش
ــل  ــک روز قب ــد ی ــا می توانن ــه داد: خانواده ه ــام ادام نیکن
از قــراردادن پوســت میوه هــا در ســطل زبالــه آن هــا را 
خشــک کــرده و ســپس در اختیــار فعالیــن محیــط زیســتی 
ــه  ــد کــه ایــن پوســت ها را جمــع آوری کــرده و ب قــرار دهن
ــیون  ــح کرد:کمیس ــد. او تصری ــل می کنن ــا منتق دامداری ه
ــا  خدمــات و محیــط زیســت شــهر نیــز در تــاش اســت ت
ــا و  ــت میوه ه ــع آوری پوس ــرای جم ــی را ب ــاز و کار های س

ــد. ــاماندهی کن ــهر س ــک در ش ــای خش زباله ه
ــس  ــا را پ ــت میوه ه ــد پوس ــهروندان می توانن ــن ش همچنی

ــد. از خشــک کــردن در باغچه هــای خانگــی دفــن کنن

سوژه ضرورت کاهش 
آالیندگی 

زباله های خانگی

توجه به انرژی های تجدیدپذیر؛ کاهش آسیب به کره زمین

افزایش حمایت دولت، راهکار توسعه بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر

یــک مــدرس دانشــگاه ضمــن اشــاره 
بــه تاثیــر مصــرف زیــاد ســوخت های 
و  هــوا  آلودگــی  میــزان  بــر  فســیلی 
تغییــرات اقلیمــی بر ضــرورت اســتفاده از 
انرژی هــای تجدیدپذیــر تاکیــد کــرد.

نویــد باقــری در گفــت و گو با ایســنا درباره 
اجتماعــی  و  زیســت محیطی  عواقــب 
اســتفاده از ســوخت های فســیلی توضیح 
داد: ســوخت های فســیلی باعــث انتشــار 
ــه  ــه ب ــوند ک ــوا می ش ــی در ه آالینده های
ســامتی انســان ها و کــره زمیــن آســیب 
وارد می کننــد در حالی کــه انرژی هــای 

ــری  ــا جلوگی ــار آن ه ــر از انتش تجدیدپذی
می کنــد.

ایــن مــدرس دانشــگاه اضافه کرد: بیشــتر 
دانشــمندان علــوم زیســت محیطــی و 
مهندســی انــرژی دربــاره ایــن نکتــه اتفاق 
نظــر دارنــد کــه عامــل بیــش از ۹0 درصــد 
ــتقیما  ــت مس ــط زیس ــه محی ــیب ب آس
مربــوط بــه مصــرف انــرژی ناشــی از 
ســوخت های فســیلی اســت کــه چیــزی 
ــی )C( کــه میلیون هــا  نیســت جــز کربن
ــده  ــه وجــود آم ــن ب ــاق زمی ســال در اعم
اســت و مــا طــی ۱00 تــا ۲00 ســال اخیــر 
ــن را از پوســته  ــن کرب ــادی از ای ــدار زی مق
زمیــن به صــورت زغــال ســنگ، نفــت و گاز 
ــم و  ــا کرده ای ــت ره ــتخراج و در طبیع اس

اینگونــه چرخــه طبیعــت را بــر هــم زده ایم.
باقــری دربــاره تاثیــر و نقش ســوخت های 
فســیلی بــر تغییــرات اقلیمــی اظهــار کرد: 
زنجیــره  دارای  فســیلی  ســوخت های 
کربنــی هســتند و مــا از انــرژی آزاد شــده 
ــای  ــه روش ه ــا ب ــن کربن ه ــوختن ای س
ــت  ــیته برداش ــرژی الکتریس ــف ان مختل
ــا در  ــن کربن ه ــی ای ــا مابق ــم ام می کنی
ــزان  ــون می ــوند و چ ــا می ش ــفر ره اتمس
کربــن رهــا شــده در حــال حاضــر بیــش 
ــا  ــت ب ــن اس ــره زمی ــت ک ــد ظرفی از ح
دمــای  افزایــش  ماننــد  پدیده هایــی 
ــه رو  کــره زمیــن و تغییــرات اقلیمــی روب

شــده ایم
تجدیدپذیــر  انرژی هــای  دربــاره  وی 

انــرژی  منابــع  و گفــت:  داد  توضیــح 
گفتــه  انرژی هایــی  بــه  تجدیدپذیــر 
طبیعــت  چرخــه  در  کــه  می شــود 
به صــورت خــود بــه خــود بــه وجــود 
ــه  ــاز ب ــدون نی ــع ب ــن مناب ــد و ای می آین
را  خــود  می تواننــد  انســان  دخالــت 
تجدیــد کننــد. انــرژی خورشــیدی، انــرژی 
بــادی، انــرژی زیســت تــوده، انــرژی 
ــواج(  ــد) ام ــذر و م ــی و ج ــن گرمای زمی
نمونه هایــی از انرژی هــای تجدیدپذیــر 
هســتند کــه در چرخــه طبیعــت به صــورت 
طبیعــی بــه وجــود می آینــد و هیچوقــت 

نمی شــوند. تمــام 
ایــن کارشــناس سیســتم های انــرژی بــا 
بیــان اینکــه در مقایســه ســوخت های 
ــد  ــر چن فســیلی و انرژی هــای تجدیدپذی
ــد کــرد:  ــت و عیــب وجــود دارد، تاکی مزی
مهم تریــن عیــب وارده بــه انرژی هــای 
نــور  و  بــاد  وزش  ماننــد  تجدیدپذیــر 
خورشــید کــه در تمــام طــول روز یــا ســال 
بــود،  بهره منــد  آن هــا  از  نمی تــوان 
ناپیوســتگی وعــدم اطمینان به دسترســی 
ــن رو الزم  ــت. از ای ــا اس ــه آن ه ــداوم ب م
ــورت  ــه ص ــا ب ــوع انرژی ه ــن ن ــت ای اس
ذخیره ســازی  حرارتــی  یــا  الکتریکــی 
شــوند کــه خــود هزینه هــای زیــادی 
به همــراه دارد بنابرایــن ناپیوســتگی وعــدم 
ــداوم  پاشــنه  ــه دسترســی م ــان ب اطمین
ــر اســت. ــد پذی آشــیل انرژی هــای تجدی

باقــری در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیا 
ــای  ــتفاده از انرژی ه ــیل اس ــران پتانس ای
ــاد  ــت: وســعت زی ــر را دارد، گف تجدیدپذی
مناطــق بیابانــی کشــور و نزدیکــی آن 
بــه خــط اســتوا باعــث شــده اســت 
ــن  ــبی در ای ــش مناس ــید تاب ــه خورش ک

منطقــه داشــته باشــد، بــر همیــن اســاس 
پتانســیل اســتفاده از انــرژی خورشــیدی 
در کشــور مــا بســیار باالســت. وی ادامــه 
تجدیدپذیــر  انرژی هــای  اغلــب  داد:  
ــرژی  ــازار ان ــد و ب ــادی ندارن ــه اقتص صرف
ــن رو  ــرد از ای ــا شــکل نمی گی حــول آن ه
ــر  معمــوال توســعه انرژی هــای تجدیدپذی
ــا حمایــت دولت هــا صــورت می پذیــرد.  ب
در ایــران نیــز چنــد نمونــه از نیروگاه هــای 
ــت  ــوز قابلی ــه هن ــم ک ــیدی را داری خورش
ــود دارد و  ــا وج ــعه آن ه ــش و توس افزای
بــرای محقــق شــدن آن نیــاز بــه حمایــت 

ــت. ــت اس دول
ایــن مــدرس دانشــگاه در پاســخ بــه ایــن 
پرســش ایســنا کــه اســتفاده از انرژی های 
تجدیدپذیــر چــه میزان بــر کاهش مصرف 
ــذارد،   ــر می گ ــی تاثی ــرژی طبیع ــع ان مناب

خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه در 
کشــور مــا ایــن پتانســیل وجــود دارد کــه 
ــع  ــق مناب ــرژی از طری ــادی از ان حجــم زی
ــتفاده از  ــود،  اس ــن ش ــر تامی تجدیدپذی
انرژی هــای خورشــیدی، بــادی و کشــندی 
)جــزر و مــد( بــا همدیگــر می توانــد 
ســهم بزرگــی از مصــرف انــرژی کشــور را 
ــرژی،  ــد. در مبحــث تبدیــل ان تامیــن کنن
ــک  ــاعت )ی ــووات- س ــر کیل ــه ازای ه ب
واحــد انــرژی( کــه بــه خانه هــای مــا و... 
می رســد یــا مصــرف می شــود تقریبــا 
ســه تــا چهــار برابــر آن در نیروگاه هــا 

ــرژی فســیلی مصــرف شــده  اســت.       ان

از  شـهرری  زیسـت  محیـط  اداره  رئیـس 
برخـورد جـدی بـا کشـاورزان کلـش سـوز و 

حبـس بـرای متخلفـان خبـر داد.
خانـم زهـره عبادتـی در گفتگـوی تلفنـی بـا 
خبرنـگار خبرگـزاری صـدا و سـیما گفـت: 
متاسـفانه معضـل بزرگـی که در شهرسـتان 
ری بـا گـرم شـدن هـوا داریم کلش سـوزی 
کشـاورزان اسـت در واقـع کشـاورزان بـرای 
انجـام  را  خـود  زمیـن  دوم  اینکـه کشـت 
دهنـد و زودتـر به سـود برسـند بعـد از اینکه 
برداشـت غـات را در زمیـن هایشـان انجام 
مـی دهنـد باقیمانده زمین را می سـوزانند و 

بـا این کار مـواد آلی مفید خـاک از بین می 
رود و آسـیب هایـی به خاک می رسـد و در 

ضمـن باعـث آلودگـی هـوا می شـود.
وی ادامـه داد: بـر اسـاس مـاده ۲0 قانـون 
بـه  دسـت  کـه  کشـاورزانی  پـاک  هـوای 
سـوزاندن زمیـن خود می زنند جـرم انگاری 
مـی شـوند و فعالیـت آن هـا جرم اسـت و 
طبـق قانـون ۶88 مجـازات اسـامی بعـد 
از اثبـات جـرم انـگاری بـه حبـس و جریمه 
نقـدی محکـوم مـی شـوند.عبادتی افـزود: 
امسـال طبق مکاتباتی که با جهاد کشاورزی 
داشـته ایـم جهاد نیز بـه کمـک اداره محیط 

زیسـت شـهرری آمده اسـت و گشـت های 
مشـترکی در این زمینه داریـم البته با نصب 
بنر و اطاع رسـانی دهیاری ها و بخشـداری 
هـا بـه کشـاورزان هشـدار هـای الزم داده 
شـده اسـت. رئیـس اداره محیـط زیسـت 

اطـاع  بـا وجـود  شـهر ری تصریـح کـرد: 
رسـانی و گشـت های محیط زیست و جهاد 
کشـاورزی متاسـفانه بـاز هـم شـاهد کلش 
سـوزی کشـاورزان در زمین های کشـاورزی 

هستیم. شـان 

برخورد جدی با کشاورزان 
کلش سوز

 اگر باران نباشد قطعا دریاچه 
ارومیه خشک می شود

رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اظهارکــرد: اگــر بــاران نباشــد قطعــا 
ــه اســت. اول  ــا این گون ــه خشــک می شــود و همــه جــای دنی دریاچــه ارومی
بایــد آبــی باشــد تــا بتوانیــم دریاچه هــا را احیــا کنیــم. احیــای دریاچــه ارومیــه 
ــاح  ــه زاب و افتت ــال آب رودخان ــا انتق ــز ب ــاه نی ــت و از دی م ــروژه داش ۹8 پ
ــه  و  ــه اضاف ــه دریاچ ــد ب ــب آب جدی ــر مکع ــارد مت ــک میلی ــا ی تصفیه خانه ه
ســاالنه ارتفــاع آن ۲۵ ســانتی متر بیشــتر می شــود و در نهایــت در ســال ۱40۶ 
بــه تــراز اکولوژیــک خواهــد رســید.رییس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــات  ــار اقدام ــای خــوب در کن ــر بارش ه ــر اث ــه ب ــه ارومی ــه دریاچ ــد ک می گوی
انجــام شــده احیــا شــده اســت. پیــش از ایــن بــه دلیــل برخــی موانــع موجــود 
آب بــه دریاچــه ارومیــه نمی رســید امــا اکنــون ایــن موانــع تــا حــدود زیــادی 
رفــع شــده است.عیســی کانتــری در گفــت و گــو بــا ایســنا در پاســخ بــه ایــن 
پرســش اظهــار کــرد: دریاچــه ارومیــه بــرای احیــا نیــاز بــه آب داشــت. اگــر 
ــه ســرمایه گذاری می شــد، دریاچــه  ــدر هــم ک ــود هرچــه  ق ــا و آب نب بارش ه
ــور  ــی در کش ــای خوب ــال 8۹ بارندگی ه ــه در س ــد البت ــا نمی ش ــه احی ارومی
داشــتیم امــا ارتفــاع دریاچــه 30 ســانتیمتر کاهــش پیــدا کــرد چراکــه آب بــه 

آن نمی رســید.

ته
نک

ایـن کارشـناس انـرژی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش ایسـنا 
کـه آیا بـه انـدازه کافـی از پتانسـیل  انرژی هـای تجدیدپذیر 
کشـور اسـتفاده شـده اسـت، تاکید کـرد: به طـور قطع مـا از 
پتانسـیل ها به خاطـر مشـکالت اقتصـادی بـه میـزان کافی 
اسـتفاده نکرده ایم چراکه تامین تجهیزات مرتبط به اسـتفاده 
از انرژی هـای تجدیدپذیـر نیـاز بـه ارز دارد و طـی چند سـال 
اخیر بخصوص سـال 91 و سـال گذشـته که قیمـت ارز دچار 
نوسـان شـد، توجیه پذیری اقتصادی اسـتفاده از ایـن نوع از 
انرژی هـا ضعیف شـد بنابرایـن آن طور که انتظار داشـتیم در 

ایـن زمینـه رشـد زیـادی نکرده ایم.
باقـری ادامـه داد: به دلیـل اینکـه هزینـه تامیـن، تجهیـز 
و نصـب انرژی هـای تجدیدپذیـر بسـیار گران تـر از هزینـه 
انرژی های تجدیدناپذیر شـده  اسـت، از ایـن رو توجیه پذیری 
به شـکلی  تجدیدپذیـر  انرژی هـای  از  اسـتفاده  اقتصـادی 
بـوده کـه بنگاه هـای اقتصـادی- خصوصـی در ایـن زمینـه 

نکرده انـد. زیـادی  سـرمایه گذاری 

حیات 
وحش

جنگل

مهار کامل آتش سوزی جنگل های لوداببازگشت شامپانزه معروف به باغ وحش ارم
 ۹۶ سـال  اردیبهشـت  اواخـر 
تهـران  ارم  وحـش  بـاغ  در 
بچـه شـامپانزه  نارسـی از مـادر 
بـه  شـد کـه  متولـد  جوانـش 
علـت جوانـی و نداشـتن تجربه زایمـان توانایـی نگهداری 
از ایـن بچـه شـامپانزه را نداشـت و اکنون پس از گذشـت 
سـه سـال از مراقبت های شـخصی، این شـامپانزه به باغ 

شـد. بازگردانـده  ارم  وحـش 
 بـه گـزارش ایسـنا و بنابـر اعـام روابـط عمومـی حفاظت 
محیـط زیسـت اسـتان تهـران، فاطمـه برنـا با اعـام این 
خبـر گفـت: با صـدور حکـم قضایی یـک قاده شـامپانزه 
سـه سـاله معـروف بـه »بـاران« کـه بصـورت خانگـی در 

حـال نگهـداری بـود، عصر روز گذشـته برای ادامـه زندگی 
بـه زادگاهـش، یعنی مجموعه باغ وحش ارم منتقل شـد.

معـاون مدیـرکل و رییـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت 
شـهر تهـران بـا بیـان این موضـوع که انتقـال ایـن گونه به 
مجموعـه بـاغ وحـش ارم نیازمنـد هماهنگـی هـای الزم 
و سـیر مراحـل قانونـی بـوده اسـت، اظهـار کـرد: بـا توجه 
بـه شـرایط جسـمی و روحـی ایـن گونـه حیـات وحش و 
همچنیـن حساسـیت های بـه وجـود آمـده در خصـوص 
نحـوه نگهداری آن در گذشـته، الزم بنظر می رسـید قبل از 
انتقـال آن بـه محـل جدیـد، اقدامات قانونـی و هماهنگی 

هـای الزم صـورت پذیرد.

شهرســـتان  فرمانـــدار 
ـــوش  ـــار و خام ـــد از مه بویراحم
ـــوزی  ـــش س ـــل آت ـــدن کام ش
ایـــن  لـــوداب  ارتفاعـــات 

داد. خبـــر  شهرســـتان 
شـــاهرخ کنـــاری در گفـــت و گـــو بـــا خبرنـــگار ایســـنا 
ـــار  ـــه مه ـــس از دو مرحل ـــوزی پ ـــش س ـــن آت ـــزود: ای اف
ـــای  ـــاش نیروه ـــا ت ـــه ب ـــی شـــد ک ـــاره شـــلعه وری م دوب

ـــد. ـــوش ش ـــار و خام ـــل مه ـــور کام ـــدادی بط ام
وی اظهارکـــرد: ۱۱ ســـورتی پـــرواز بـــا بالگـــرد شـــرکت 
ـــا  ـــرد نیروه ـــی ب ـــال و هل ـــت انتق ـــاران جه ـــت گچس نف
بـــه ارتفاعـــات جهـــت اطفـــای حریـــق انجـــام شـــده 

ـــرد:  ـــان ک ـــد خاطرنش ـــتان بویراحم ـــت.فرماندار شهرس اس
ـــان بیشـــتر در  ـــار نفـــری جهـــت اطمین ۱۱ اکیـــپ ســـه چه
ـــا در صـــورت شـــعله ور شـــدن  ـــد ت ـــات حضـــور دارن ارتفاع
ـــه  ـــبت ب ـــریع نس ـــده س ـــی مان ـــای باق ـــده ه ـــدد کُن مج

ـــد. ـــدام کنن ـــش اق ـــردن آت ـــوش ک خام
ـــه  ـــه ب ـــم ک ـــی گوی ـــرات م ـــه ج ـــرد: ب ـــح ک ـــاری تصری کن
درختـــان ســـبز خســـارت وارد نشـــده بلکـــه خســـارت 
ــک و  ــان خشـ ــی درختـ ــود و برخـ ــی بـ ــتر مرتعـ بیشـ
ـــوص  ـــد. وی در خص ـــده ان ـــارت ش ـــار خس ـــا دچ ـــه ه بوت
ـــوزی  ـــش س ـــت آت ـــه داد: عل ـــوزی ادام ـــش س ـــت آت عل
ـــودن آن  ـــدی ب ـــهوی یاعم ـــا س ـــوده ام ـــانی ب ـــل انس عام

مشـــخص نیســـت و در حـــال بررســـی اســـت.
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۶00 واحد مسکونی به مددجویان خراسان شمالی
با حضور رئیس کمیته امداد ۶00 واحد مسکونی به خانواده های تحت حمایت در خراسان شمالی تحویل و ساخت ۵00 واحد 
مسکونی برای مددجویان آغاز شد.
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پیشی گرفتن رشد اعتیاد از رشد جمعیت کشور

معــاون اجتماعــی موسســه کادراس 
ــد  ــه رش ــی از اینک ــراز نگران ــن اب ضم
اعتیــاد در کشــور ســه برابــر رشــد 
ــرد: رشــد  ــح ک ــت اســت، تصری جمعی
حــدود  ســاالنه  کشــور  در  اعتیــاد 
هشــت درصــد بــوده در حالــی کــه 
جمعیــت کشــور در خوشــبینانه ترین 
حالــت حــدود ۲ درصــد رشــد داشــته 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت؛ در نتیج اس
تعــداد معتــادان، ســاالنه بیــش از 

ــد دارد. ــد رش ــه درص س
فرزانــه ســهرابی که در ششــمین روز از 

هفتــه جهانــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
بــه موضــوع »جهــان، ایــران و اعتیــاد« 
مــواد  اعتیــاد،  موضــوع  پرداختــه، 
ــوان  ــه عن ــا را ب ــدر و روان گردان ه مخ
بحران هــای  اصلی تریــن  از  یکــی 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــان عن ــران و جه ای
ــاالی مصــرف  آمارهــا نشــان از نــرخ ب
ــان دارد؛  ــر جه ــواد در سراس ــواع م ان
ــزارش  ــاس گ ــر اس ــه ب ــه ای ک ــه گون ب
مــواد  و  جــرم  بــا  مقابلــه  دفتــر 
ــل متحــد در ســال ۲0۱۹،  ســازمان مل
ــر  ــر در سراس ــون نف ــدود 3۵ میلی ح
جهــان )یعنــی پنــج میلیــون بیشــتر از 
آن تعــدادی کــه پیــش از آن تخمیــن 
ــاالت مصــرف  ــود( از اخت زده شــده ب

بــه  نیــاز  و  می برنــد  رنــج  مــواد 
ــد. ــی دارن ــات درمان خدم

وی معتقــد اســت کــه در مجمــوع 
افزایــش شــدت وضعیــت مصــرف 
جهــان،  و  ایــران  در  مــواد  انــواع 
مصــرف،  الگــوی  مــداوم  تغییــرات 
درمــان  میــزان  بــودن  ناکافــی 
بــرای افــراد مبتــاء بــه اختــاالت 
مصــرف انــواع مــواد، عــدم توجــه 
برنامه هــای  پیشــبرد  بــه  کافــی 
حــوزه پیشــگیری بــه ویــژه بــرای 
تولیــد  مســیر  در  کــه  کشــورهایی 
و  دارنــد  قــرار  مــواد  ترانزیــت  و 
کم رنــگ بــودن ســهم مســئولیت و 
بــه  در کمــک  اجتماعــی  مشــارکت 

برنامه هــای  اجــرای  و  طراحــی 
ــاد  ــان اعتی ــی درم ــگیرانه و حت پیش
در ایــران و جهــان بــه جایــی رســیده 
می تــوان  راحتــی  بــه  اســت کــه 
بحــران اعتیــاد و قاچــاق مــواد را بــه 
ــی  ــن آســیب اجتماع ــوان مهم تری عن
ــه  ــرد. ب ــرح ک ــروزی مط ــع ام جوام
گفتــه معــاون اجتماعــی موسســه 
کادراس و بــر اســاس گــزارش دفتــر 
ــازمان  ــواد س ــرم و م ــا ج ــه ب مقابل
 ۲7۱ حــدود   ۲0۱۹ ســال  در  ملــل، 
ــواد  ــواع م ــان ان ــر در جه ــون نف میلی
ــاس  ــر اس ــد و ب ــرف می کردن را مص
ــه  ــت ک ــوان گف ــق می ت ــی دقی بررس
ــرف  ــواد مص ــه م ــرادی ک ــداد اف تع
30 درصــد  اکنــون  می کننــد، هــم 
بیشــتر از ســال ۲00۹ اســت؛ اگرچــه 
ــل  ــه دلی ــش تاحــدودی ب ــن افزای ای
رشــد ۱0 درصــدی جمعیــت ۱۵ تــا 

۶4 ســال در ســطح جهــان اســت، 
امــا بــه طــور کلــی بررســی روندهــای 
از  حکایــت  مــواد  مصــرف  جهانــی 
شــیوع بیشــتر مصــرف مــواد شــبه 
ــکای  ــیا، آمری ــا، آس ــی در آفریق افیون
شــمالی و افزایــش پرشــتاب مصــرف 
شــمالی،  آمریــکای  در  کانابیــس 
آمریــکای جنوبــی و آســیا در مقایســه 

بــا ســال ۲00۹ دارد.
بنابــر اظهــارات ســهرابی، همچنیــن 
ــه  ــر مقابل ــزارش ۲0۱۹ دفت ــی گ بررس
بــا جــرم و مــواد ســازمان ملــل متحــد 
تعــداد  کــه  می دهــد  نشــان  نیــز 
ــی  ــبه افیون ــواد ش ــدگان م مصرف کنن
ــر  ــون نف ــان ۵3.4 میلی در ســطح جه
اســت )یعنــی ۵۶ درصــد بیشــتر از 
دو  همچنیــن  قبــل(.  تخمین هــای 

ســوم از ۵8۵ هــزار مــورد مــرگ و 
میــر ناشــی از مصــرف مــواد مخــدر در 
ــواد  ــرف م ــل مص ــه دلی ــال ۲0۱7 ب س
ــان  ــوده اســت. در جه ــی ب شــبه افیون
ــواد  ــال ۲0۱7 م ــر در س ــون نف ۱۱ میلی
مخــدر تزریــق کرده انــد کــه از ایــن 
ــه  ــا ب ــر مبت ــون نف ــداد ۱.4۱ میلی تع
ویــروس اچ آی وی و ۵.۶ میلیــون 
نفــر مبتــا بــه هپاتیــت ســی هســتند.

ــترین  ــاره بیش ــه درب ــهرابی در ادام س
جهانــی  ســطح  در  مصرفــی  مــواد 
نیــز تاکیــد کــرد: بیشــترین مــاده 
ــس  ــان کانابی ــطح جه ــی در س مصرف
ــده اســت  ــون مصرف کنن ــا ۱88 میلی ب
ــا ۵3  و مــواد مخــدر و شــبه افیــون ب
دوم  رده  در  مصرف کننــده  میلیــون 
مصــرف جهانــی قــرار دارد، در ایــن 
ــرک  ــواد مح ــا و م ــان آمفتامین ه می

اکســتازی  نفــر،  میلیــون   ۲۹ بــا 
کوکائیــن  و  نفــر  میلیــون   ۲۱ بــا 
بــا ۱8 میلیــون نفــر بــه ترتیــب در 

دارنــد. قــرار  بعــدی  جایگاه هــای 
ــه  ــه ب ــگاه در ادام ــتاد دانش ــن اس ای
بررســی انــواع مــواد مصرفــی در ایــران 
ــران  ــه در ای ــان اینک ــا بی پرداخــت و ب
ــواد  ــواع م ــرف ان ــد مص ــی رون بررس
افزایــش شــیوع مصــرف  از  نشــان 
دارد، گفــت: بــر اســاس آمارهــا حــدود 
مصرف کننــده  نفــر  میلیــون  ســه 
ــود دارد  ــور وج ــواد در کش ــتمر م مس
ــان  ــا را زن ــه حــدود ۱0 درصــد از آنه ک
 ۵0 همچنیــن  می دهنــد.  تشــکیل 
درصــد معتــادان تریــاک و شــیره، ۱۲ 
درصــد گل و ۹ درصــد شیشــه مصــرف 

. می کننــد

مدیــرکل مــدارس غیردولتــی وزارت 
ــدن  ــدون ش ــرورش از م ــوزش و پ آم
مــدارس  پرورشــی  فعالیت هــای 
مــدارس  تمــام  بــه  آن  ابــاغ  و 
غیردولتــی از اول مهرمــاه خبــر داد.

بــا  گفت وگــو  در  صالــح  ســعید 
کــرد:  اظهــار  بــاره  ایــن  در  ایســنا 
برنامه هــای  از جملــه  مهارت آمــوزی 
ســال  در  غیردولتــی  مــدارس 
بــود. خواهــد  آتــی  تحصیلــی 

اجرایــی  طــرح کامــل  افــزود:  وی 
پرورشــی  برنامه هــای  و  فعالیت هــا 
ســال  و  شــد  آمــاده  مــدارس  در 
مــورد  اســتان  شــش  در  گذشــته 
ــرات  ــت و نظ ــرار گرف ــی ق ــر خواه نظ
برنــد  مــدارس  پرورشــی  معاونــان 
را دریافــت  ایــن شــش اســتان  در 
ــاده  ــه ای آم ــت کتابچ ــم. در نهای کردی
شــد کــه از اول مهــر در اختیــار کل 
مــدارس غیردولتــی قــرار می گیــرد.

غیردولتــی  مــدارس  مدیــرکل 
وزارت آمــوزش و پــرورش بــا بیــان 
راهنمــای  پرورشــی  مربیــان  اینکــه 
فعالیت هــای  انجــام  بــرای  خوبــی 
ــی  ــت اصل ــامل 30 فعالی ــی ش پرورش
و کلیــدی خواهنــد داشــت، گفــت: 
ــل آن  ــدن کام ــی ش ــور اجرای ــه منظ ب
تهیــه  در دســت  را  نیــز طرح هایــی 
داریــم کــه فقــط در حــد ابــاغ کتــاب 
ــدی  ــه بن ــاره رتب ــح درب ــت. صال نیس
ــه  ــت: رتب ــز گف ــی نی ــدارس غیردولت م
آن  از  غیردولتــی  مــدارس  بنــدی 
ــدل  ــه م ــت ک ــی اس ــت طرح های دس
و  شــده  انجــام  نیــز  آن  پژوهشــی 

ــت ــاده اس آم

آخرین وضعیت رتبه بندی 
مدارس غیردولتی

تدوین استانداردهای 
مشاغل خانگی

ــا  ــه ای ب ــواده از امضــای تفاهم نام ــان و خان ــور زن ــور در ام ــس جمه ــاون رئی مع
ــاط  ــی در نق ــاب آوری اجتماع ــای ت ــرای اجــرای طــرح ارتق ــران ب اســتانداری ته
آســیب پذیــر شهرســتان های اســتان تهــران خبــر داد.بــه گــزارش ایســنا، 
ــوان و  ــداران و مشــاورین امــور بان ــکار در نشســت اســتاندار، فرمان معصومــه ابت
خانــواده اســتان تهــران گفــت: بایــد از تاش هــا و پیگیری هایــی کــه در اســتان 
تهــران بــرای کاهــش آســیب ها برداشــته شــده اســت قدردانــی کنــم البتــه ایــن 
ــتگاهی  ــر دس ــود و ه ــام ش ــترده تر انج ــد گس ــاری بای ــال ج ــا در س پیگیری ه
تــاش بیشــتری بــکار بگیــرد تــا دســتاوردهای بهتــری در حــوزه زنــان و خانــواده 
حاصــل شــود.وی افــزود: بــی تردیــد یــک زن سرپرســت خانــوار بــه تنهایــی بــا 
شــرایط و مشــکات مواجــه نیســت بلکــه یــک خانــواده کــه تحــت پوشــش دارد 
ــان  ــه شناســایی زن ــد نســبت ب ــداران بای ــن شــرایط مواجــه اســت. فرمان ــا ای ب
ــه ویــژه زنانــی کــه تحــت حمایــت هیــچ نهــادی نیســتند  ــوار ب سرپرســت خان
دســت بــکار شــوند و تمــام تــاش خــود را بــکار بگیرنــد. ابتــکار تاکید کــرد: دولت 
ــب  ــا تصوی ــه ب ــواده داشــته ک ــان و خان ــه موضــوع زن ــژه ای ب یازدهــم توجــه وی
ــا در  ــواده در ســال های 97، 98 و برخــی از آنه ــان و خان ــت زن ســندهای وضعی

ســال جــاری تــاش کــرده کــه در ایــن مســیر گام موثــری بــردارد.

ته
نک

معـاون اجتماعـی موسسـه کادراس ضمـن ابـراز نگرانـی از 
اینکـه رشـد اعتیـاد در کشـور سـه برابر رشـد جمعیت اسـت، 
سـاالنه  کشـور  در  اعتیـاد  رشـد  عبارتـی  بـه  تصریـح کـرد: 
حـدود هشـت درصـد بـوده در حالی کـه جمعیت کشـور در 
خوشـبینانه ترین حالـت حدود 2 درصد رشـد داشـته اسـت؛ 
در نتیجـه بـه نظـر می رسـد تعداد معتـادان، سـاالنه بیش از 

سـه درصـد رشـد دارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـا توجـه بـه رونـد در حـال رشـد 
اعتیـاد میـان زنـان بـا افزایـش رشـد گرایـش به اعتیـاد در 
کشـور در سـال های آتـی روبـرو خواهیم شـد، گفـت: آمارها 
نشـان می دهنـد بیـن پنـج تـا هفـت میلیـون نفر در کشـور 
تجربـه حداقـل یک بـار مصرف مـواد را داشـته اند. همچنین 
زنـگ خطـری میـان دانش آمـوزان و نوجوانـان وجـود دارد 
کـه بـا توجـه بـه افزایـش مصـرف مـواد صنعتـی و گـروه 
آمفتامین هـا کـه تبلیغات وسـیعی مبنی بر اعتیـادآور نبودن 
آنهـا می شـود، تعـداد مصرف کننـدگان تفننـی به ویـژه میان 

نوجوانـان و جوانـان را در حـال افزایـش نشـان می دهـد.

خبر

مدرسهمدرسه

آموزش ترکیبی دانش آموزان از اول مهروجود ۴۰ هزار کالس درس نیمه تمام 
ــازی،  ــازمان نوسـ ــس سـ رئیـ
 توســـعه و تجهیـــز مـــدارس 
کشـــور از وجـــود 40 هـــزار 
کاس درس نیمـــه تمـــام در 
ـــارد  ـــر داد و گفـــت: امســـال حـــدود 4800 میلی کشـــور خب
ــازی  ــه سـ ــوزه مدرسـ ــوب در حـ ــار مصـ ــان اعتبـ تومـ
ــن  ــد ایـ ــارکت کننـ ــم مشـ ــن هـ ــر خیریـ ــم و اگـ داریـ
رقـــم بـــه بیـــش از ۶000 میلیـــارد تومـــان مـــی رســـد.

ـــان  ـــا بی ـــنا، ب ـــا ایس ـــو ب ـــانی مهر در گفت وگ ـــه رخش مهرال
ـــب و  ـــد تخری ـــور نیازمن ـــدارس کش ـــد م ـــه 30 درص اینک
ـــد  ـــداد ۱۲ درص ـــن تع ـــرد: از ای ـــار ک ـــت اظه ـــازی اس بازس
ــد  ــازی و ۱8 درصـ ــد تخریـــب و بازسـ ــدارس نیازمنـ مـ

نیازمنـــد مقـــاوم ســـازی اســـت.
وی افـــزود: ســـاماندهی و امـــر تخریـــب و بازســـازی 
مـــدارس فرســـوده کشـــور بـــه بیـــش از ۱00 هـــزار 

ــاز دارد. ــار نیـ ــان اعتبـ ــارد تومـ میلیـ
ـــدارس  ـــز م ـــعه و تجهی ـــازی،  توس ـــازمان نوس ـــس س رئی
کشـــور بـــا بیـــان اینکـــه البتـــه رونـــد حرکـــت و رشـــد 
ـــوده اســـت  ـــد مناســـبی ب ـــارات حـــوزه نوســـازی، رون اعتب
گفـــت: امســـال حـــدود 4800 میلیـــارد تومـــان اعتبـــار 
ــر  ــم و اگـ ــازی داریـ ــه سـ ــوزه مدرسـ ــوب در حـ مصـ
ـــه بیـــش  ـــم ب ـــن رق ـــد ای ـــارکت کنن ـــم مش ـــن ه خیری
ـــی  ـــاق خوب ـــه اتف ـــد ک ـــی رس ـــان م ـــارد توم از ۶000 میلی

اســـت.

و  آمـــوزش  وزیـــر  مشـــاور 
پـــرورش و مســـئول برنامـــه 
شـــبکه شـــاد وزارت آمـــوزش و 
ـــه اینکـــه  ـــا اشـــاره ب ـــرورش ب پ
بـــرای رفـــع دغدغـــه عـــدم دسترســـی همـــه دانـــش 
ـــر  ـــی از اول مه ـــه شـــبکه شـــاد، آمـــوزش ترکیب آمـــوزان ب
ـــته  ـــوری، بس ـــوزش حض ـــت: آم ـــت گف ـــتورکار اس در دس
هـــای آموزشـــی، شـــبکه شـــاد و مدرســـه تلویزیونـــی 
ـــدام  ـــهم هرک ـــه س ـــوند ک ـــی ش ـــه م ـــم ارائ ـــار ه ـــه کن هم

ــم. ــف می کنیـ ــی را تعریـ ــته ترکیبـ ــزای بسـ از اجـ
ــع  ــینی در جمـ ــن الحسـ ــنا، حسـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
خبرنـــگاران بـــا بیـــان اینکـــه در ســـال 8۱ مجـــوزی از 

ـــی  ـــد مبن ـــت ش ـــی دریاف ـــاب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ش
ـــه روش  ـــد از س ـــرورش می توان ـــوزش و پ ـــه آم ـــر اینک ب
ـــرد  ـــره بگی ـــه حضـــوری و غیرحضـــوری به حضـــوری، نیم
ـــون  ـــن قان ـــذر همی ـــز از رهگ ـــوزش از راه دور نی ـــت: آم گف
رقـــم خـــورد. الحســـینی بـــا بیـــان اینکـــه راه انـــدازی 
شـــبکه شـــاد دســـتاورد خدبـــی بـــود گفـــت اکنـــون 
زمـــان تویعـــه شـــبکه شـــاد اســـت. معلمـــان مـــا در 
ـــختی هایی  ـــد و س ـــج بردن ـــاد رن ـــبکه ش ـــتفاده از ش اس
ـــال  ـــتیم س ـــاش هس ـــا در ت ـــد ام ـــل ش ـــا تحمی ـــه آنه ب
ــای  ــه ایرادهـ ــم کـ ــاز کنیـ ــه ای آغـ ــه گونـ ــد را بـ جدیـ
ـــد. ـــده باش ـــرف ش ـــادی برط ـــد زی ـــا ح ـــاد ت ـــبکه ش ش
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حدود سه میلیون مصرف کننده مستمر مواد در کشور وجود دارد

رییـس سـازمان پزشـکی قانونـی کشـور از جـذب ۲00 نفر تا 
پایـان سـال ۹۹ در سـازمان پزشـکی قانونی کشـور خبر داد.

"عبـاس مسـجدی آرانـی" رییس سـازمان پزشـکی قانونی 
کشـور در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایلنـا دربـاره اسـتخدام نیرو 
در سـازمان پزشـکی قانونـی گفـت: بیـش از 7۵00 پسـت 
سـازمانی از طـرف سـازمان امـور اسـتخدامی برای پزشـکی 

قانونـی در نظـر گرفته شـده اسـت.
وی ادامـه داد: از ایـن تعـداد نیز حدود 3۲00 پسـت اشـغال 
اسـت بـه ایـن معنـی کـه حـدود 30 درصـد ایـن پسـت ها 
توسـط همکاران پزشـک و متخصصان و کارشناسـان اشغال 

شـده است. 

عضـو هیـات رئیسـه شـورای شـهر تهـران اعـام کـرد کـه 
حناچـی دسـتور ویـژه ای بـرای اسـتفاده از نظـر مشـورتی 
معلـوالن بـرای مناسـب سـازی پروژه هـا در چهـار معاونـت 
شـهرداری داده اسـت.زهرا نژادبهـرام در گفت وگـو بـا ایسـنا، 
بـا بیـان اینکـه چنـدی پیـش از شـهردار تهـران درخواسـت 
کـردم کـه بـه منظـور تحقق شـعار تهران شـهری بـرای همه 
و همچنیـن مناسـب سـازی پروژه هـا و معابـر بـرای افـراد 
معلـول و کـم تـوان از مشـاورین دارای معلولیـت اسـتفاده 
کنـد، گفـت: پیشـنهاد داده ایـم کـه در چهـار معاونـت فنـی 
و عمـران، شهرسـازی، حمـل و نقـل و خدمـات شـهری کـه 
بیشـترین ارتبـاط را بـا مـردم دارند از مشـاورین کـم توان و 
معلول اسـتفاده شـود تا بتوانیم پروژه های مناسـب سـازی 
شـده داشـته باشـیم. وی اظهارکـرد: خوشـبختانه شـهردار 
را پذیرفتـه اسـت و در جلسـه  ایـن پیشـنهاد  نیـز  تهـران 
سـتاد شـهرداری اسـتفاده از ایـن افـراد را بـه چهـار معاونت 

ابـاغ کرده ایـم. فوق الذکـر 

مدیـرکل پزشـکی قانونی اسـتان تهـران از افزایـش پرونده ها 
در حوزه روانپزشـکی در سـال ۹8 خبر داد.به گزارش خبرنگار 
ایلنـا، نشسـت خبـری مهـدی فـروزش، مدیـر کل پزشـکی 
قانونـی اسـتان تهـران به مناسـبت هفته قـوه قضائیـه برگزار 
شـد.فروزش در ابتـدای این نشسـت گفت: رویکـرد اداره کل 
پزشـکی قانونی بر پایه دو اصل مهم دسترسـی سـریع مردم 
بـه خدمـات و ارتقای کیفیت نظام کارشناسـی اسـت. در این 
راسـتا همـه تـاش و توان خـود را با اسـتفاده از ظرفیت های 
موجـود بـرای تحقق اهـداف مدنظر گرفتیـم. او ادامـه داد: از 
جملـه اقدامات مهم سـال جـاری می توان بـه کاهش مدت 
زمان رسـیدگی بـه پرونده هـای معاینات سـرپایی، معاینات 
متوفیـان و تعییـن عائـم مـرگ در کمتریـن مـدت زمـان 
رسـیدگی بـه پرونده های کمیسـیون هـای تخصصی با حفط 

کیفیـت علمی اشـاره کرد.

جذب 200 نفر تا پایان 
سال 99 در پزشکی قانونی

انتخاب مشاوران معلول 
در شهرداری تهران

افزایش پرونده ها در حوزه 
روانپزشکی

جامعهجامعه

کشف ۹5۰ تن انواع مخدر در ایران در ۹۸تاثیر جهانی کرونا بر مواد مخدر و جرائم سازمان یافته
ــاره ســابقه  ــاون پژوهشــی موسســه کادراس درب مع
اختــال در بــازار مــواد مخــدر پیــش از شــیوع 
بازارهــای  اینکــه  باوجــود  کروناویــروس گفــت: 
جهانــی مــواد تاکنــون چنــد فقــره بحــران را از 
ســرگذرانده اند؛ امــا بحــران کنونی)کرونــا( از منظــر پیچیدگــی و شــدت 
تأثیرگــذاری بــا رویدادهــای پیشــین قابــل مقایســه نیســت.منصور براتــی در 
ــدر و  ــواد مخ ــوزه م ــر ح ــا ب ــر کرون ــه تاثی ــاره ب ــا اش ــنا، ب ــا ایس ــو ب گفت وگ
ــت  ــن اس ــی از ای ــا حاک ــج پژوهش ه ــرد: نتای ــازمان یافته اظهارک ــم س جرائ
ــا همــه شــئون زندگــی مــردم را تحــت تأثیــر قــرار داده  کــه همه گیــری کرون
و حتــی موضــوع جــرم و جنایــت و رفتــار گروه هــای تبهــکاری و قاچاقچیــان 
و ترانزیــت مــواد مخــدر )عرضــه خــرد و کان( طــی ایــن مــدت تحــت تأثیــر 
ــازمان یافته  ــم س ــوع جرائ ــا در موض ــان کرون ــن می ــت؛ در ای ــه اس ــرار گرفت ق
ــوده اســت.معاون پژوهشــی موسســه  ــز تأثیرگــذار ب و حــوزه مــواد مخــدر نی
کادراس در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا اختــال در بــازار مــواد مخــدر پیــش 
از شــیوع کروناویــروس نیــز ســابقه داشــته اســت؟ توضیــح داد: بلــه ســابقه 

داشــته اســت، البتــه باوجــود اینکــه بازارهــای جهانــی مــواد تاکنــون چنــد فقره 
ــی از منظــر پیچیدگــی و شــدت  ــا بحــران کنون بحــران را از ســرگذرانده اند؛ ام

ــت. ــه نیس ــل مقایس ــین قاب ــای پیش ــا رویداده ــذاری ب تأثیرگ
ــخ  ــی در طــول تاری ــده جهان ــاالت عم ــه اخت ــم ب ــر بخواهی ــه وی، اگ ــه گفت ب
اشــاره کنیــم می بینیــم کــه بــه طــور مثــال اختــال در زنجیــره عرضــه 
بــه کمیابــی  ۱۹۹۵ کــه  ســال  در  آمریــکا  در  شــیمیایی  پیش ســازهای 
مت آمفتامیــن )شیشــه( منجــر شــد، ممنوعیــت تولیــد تریــاک توســط 
ــن در  ــی هروئی ــی جهان ــه کمیاب ــه ب ــال ۲000 ک ــتان در س ــان در افغانس طالب
ســال ۲00۱ انجامیــد، شــیوع ســندرم حــاد تنفســی )ســارس( در ســال ۲003 
موجــب تشــدید تقاضــای مــواد در هنــگ کنــگ شــد، رکــود بــزرگ در ســال 
ــد،  ــی ش ــی های غرب ــواد در دموکراس ــای م ــش تقاض ــث کاه ــه باع ۲008 ک
آلــوده شــدن محصــول خشــخاش افغانســتان بــه قــارچ در ســال ۲0۱0 کــه بــه 
کمیابــی مجــدد در بــازار هروئیــن انجامیــد، در همــه ایــن موقعیت هــا، عرضــه 
ــدت،  ــاه م ــای کوت ــار اختال ه ــا را دچ ــی در بازاره ــواد غیرقانون ــای م و تقاض

ــرد. ــه ای ک ــا پردامن ام

گفــت:  موادمخــدر  بــا  مبــارزه  ســتاد  دبیــرکل 
روز جهانــی مبــارزه بــا موادمخــدر می توانــد در 
ــورهای  ــب کش ــی و ترغی ــی عموم ــترش آگاه گس
ارتقــاء  بــرای  متحــد  ملــل  ســازمان  عضــو 
همکاری هــای منطقــه ای و بین المللــی در عرصه هــای مختلــف مقابلــه 
بــا تولیــد، عرضــه و کاهــش تقاضــا و آســیب؛ اعــم از پیشــگیری، درمــان و 

بازتوانــی معتــادان ســهم بســزایی داشــته باشــد.
   اســکندر مومنــی در هفتــه مبــارزه بــا مــواد مخــدر، روز -پنجشــنبه- کــه 
بــه »تقویــت و ارتقــاء دیپلماســی منطقــه ای و جهانــی در عرصــه مبــارزه بــا 
ــا نماینــدگان  موادمخــدر« نامگــذاری شــده اســت، در نشســت تخصصــی ب
ــه  ــت: اگرچ ــران گف ــتقر در ته ــی مس ــتگان نظام ــم و وابس ــی مقی سیاس
شــرایط و محدودیت هــای ناشــی از شــیوع جهانــی بیمــاری کوویــد ۱۹ 
موجــب اعمــال محدودیــت  هــای گســترده ای در تمــام مناســبات اجتماعــی 
در سراســر جهــان شــده اســت، لیکــن مشــارکت فعــال شــما عالی مقامــان 
در نشســت امــروز، خــود بیانگــر میــزان اهمیت دهــی، نگرانــی و دغدغــه ای 

ــدر  ــی موادمخ ــی و بین الملل ــد وجه ــل چن ــه معض ــبت ب ــما نس ــر ش خاط
اســت.

وی افــزود: روز جهانــی مبــارزه بــا موادمخــدر می توانــد در جهــت گســترش 
آگاهــی عمومــی، تقویــت و ترغیــب کشــورهای عضــو ســازمان ملــل متحــد 
در زمینــه ارتقــاء همکاری هــای منطقــه ای و بین المللــی در عرصه هــای 
ــم از  ــیب؛ اع ــا و آس ــش تقاض ــه و کاه ــد، عرض ــا تولی ــه ب ــف مقابل مختل

ــادان ســهم بســزایی داشــته باشــد. ــی معت ــان و بازتوان پیشــگیری، درم
دبیــرکل ســتاد بیــان داشــت: امــروز مســئله موادمخــدر دیگــر یــک 
ناهنجــاری اجتماعــی و بهداشــتی محــدود یــک جامعــه یــا منطقــه نیســت؛ 
بلکــه از محدودیت هــای جغرافیایــی فراتــر رفتــه و ضمــن پیونــد بــا جرایــم 
ســازمان یافتــه، فســاد و پولشــویی تقریبــا تمــام مرزهــای جهانــی را 
ــروی  ــه نی ــان ک ــه جوان ــت ک ــن اس ــاک ای ــه دردن ــت و نکت ــده اس درنوردی
ــد، جــزو اولیــن  ــه شــمار می آین ــده جوامــع ب ــد و پشــتوانه توســعه آین مول

ــوند. ــوب می ش ــتی محس ــرگ و نیس ــوداگری م ــن س ــان ای قربانی
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شمارش معکوس برای بازگشایی موزه »لوور«
موزه »لوور« فرانسه پس از حدود چهار ماه تعطیلی ناشی از شیوع ویروس »کووید-۱۹« برای بازگشایی آماده می شود.

گردشگریمیراث

نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی در تأسیسات گردشگریدِر تاریخی یکی از خانه های مرعشی ها در شوشتر کامال سوخت

ــا  ــتان بـ ــی خوزسـ ــاون میراث فرهنگـ معـ
ــاره بـــه آتش ســـوزی کـــه صبـــح روز  اشـ
ـــی از  ـــی یک ـــد درِ تاریخ ـــبب ش ـــته س گذش
ـــور  ـــه ط ـــتر ب ـــی در شوش ـــای مرعش خانه ه

ـــت. ـــده اس ـــیب ندی ـــا آس ـــت: بن ـــوزد، گف ـــل بس کام
ــا، درحالـــی درِ تاریخـــی یکـــی از خانه هـــای  بـــه گـــزارش خبرنـــگار ایلنـ
ـــوخت  ـــش س ـــروز در آت ـــح ام ـــتر صب ـــاس شوش ـــه  در عب ـــی در محل مرعش
ـــی خوزســـتان( از ناشـــناس  ـــاون میراث فرهنگ ـــه احمدرضـــا حســـینی )مع ک
ـــتند. ـــوزی هس ـــش س ـــن آت ـــبب ای ـــه مس ـــد ک ـــر می ده ـــرادی خب ـــودن اف ب

ـــواده  ـــه خان ـــق ب ـــه متعل ـــن خان ـــت: ای ـــا گف ـــه ایلن ـــوص ب ـــن خص او در ای
ـــه ســـال گذشـــته  توســـط ســـتاد  مرعشـــی اســـت و بخش هایـــی از ایـــن خان
بازآفرینـــی  و زیـــر نظـــر میـــراث فرهنگـــی مرمـــت شـــده بـــود. باتوجـــه 
بـــه آنکـــه مالکیـــن در ایـــن خانـــه حضـــور ندارنـــد و سال هاســـت ایـــن 
ـــده ای  ـــود، ع ـــه ب ـــی متروک ـــه نوع ـــت و ب ـــل اس ـــش قف ـــی درهای ـــه خال خان
از بیـــرون در را آتـــش زدنـــد؛ احتمـــال دارد کـــه ایـــن آتـــش ســـوزی بـــه 

ـــه  ـــب اینجاســـت ک ـــه جال ـــاده باشـــد. نکت ـــاق افت ـــه اتف ـــه خان ـــوذ ب ـــل نف دلی
ـــا  ـــد ت ـــه ش ـــاس گرفت ـــانی تم ـــش نش ـــا آت ـــوزاندن در ب ـــد از س ـــه بع بافاصل
ـــت  ـــان را تقوی ـــن گم ـــی ای ـــن عمل ـــد. چنی ـــدام کن ـــردن اق ـــوش ک ـــرای خام ب
ـــراث  ـــئولین می ـــردن مس ـــراب ک ـــرای خ ـــب ب ـــن تخری ـــه ای ـــه ک ـــد ک می کن

ـــد. ـــده باش ـــام ش ـــتان انج ـــی شهرس فرهنگ
ـــش ســـوزی  ـــن آت ـــه کســـانی مســـبب ای ـــم چ ـــوز نمی دانی ـــه داد: هن  او ادام
ـــر  ـــئولین ام ـــدار و مس ـــور فرمان ـــا حض ـــح ب ـــردا صب ـــت ف ـــرار اس ـــتند. ق هس
جلســـه شـــورای تامیـــن بـــرای بررســـی اتفاقـــات اخیـــر  برگـــزار شـــود و 
ـــال  ـــز در ح ـــن دادگســـتری نی ـــرد در ضم ـــرار گی ـــورد بررســـی ق ـــم م ـــن مه ای
ـــا  ـــال ی ـــوم الح ـــراد معل ـــم اف ـــوز نمی دانی ـــت. هن ـــده اس ـــن پرون ـــی ای بررس
ـــرای  ـــی و ب ـــدف قبل ـــا ه ـــرادی ب ـــا اف ـــد ی ـــام داده ان ـــن کار را انج ـــادان ای معت

ـــد. ـــام داده ان ـــن کار را انج ـــی ای ـــراث فرهنگ ـــئولین و می ـــب مس تخری
ـــن در  ـــه ای ـــود آنک ـــا وج ـــتان ب ـــی خوزس ـــراث فرهنگ ـــاون می ـــه مع ـــه گفت  ب
ـــده و  ـــاختمان وارد نش ـــه س ـــیبی ب ـــا آس ـــت ام ـــوخته اس ـــل س ـــی کام تاریخ

ـــت.  ـــوع اس ـــن موض ـــر ای ـــز پیگی ـــی نی ـــتاد بازآفرین س

ـــر  ـــارت ب ـــدید نظ ـــت: تش ـــوری گف ـــی تیم ول
ــتی  ــای بهداشـ ــرای پروتکل هـ حســـن اجـ
در تاسیســـات گردشـــگری بـــا هـــدف 
اعتمادســـازی نـــزد گردشـــگران بـــا اعـــزام 
ــگری  ــاون گردشـ ــوری« معـ ــود. »ولی تیمـ ــام می شـ ــتانی انجـ ــران اسـ ناظـ
ـــدد  ـــازی مج ـــرورت اعتمادس ـــه ض ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــی گف ـــراث فرهنگ وزارت می
ـــه گردشـــگران از  ـــن ب ـــات ایم ـــه خدم ـــر ارائ ـــی ب ـــی مبن ـــان عموم ـــان اذه در می
ـــگری،  ـــات گردش ـــن خدم ـــره تأمی ـــون زنجی ـــای گوناگ ـــزا و مؤلفه ه ـــوی اج س
بـــا ارســـال پروتکل هـــا و چـــک لیســـت های نظارتـــی بـــه کلیـــه ادارات کل 
ـــر پروتکل هـــای بهداشـــتی  ـــر اجـــرای مؤث ـــق ب ـــه منظـــور نظـــارت دقی اســـتانی ب
در تأسیســـات گردشـــگری در دســـتور کار قـــرار گرفتـــه اســـت.وی بـــا بیـــان 
ـــفر  ـــا )س ـــمند« ی ـــفر هوش ـــتورالعمل س ـــا، »دس ـــن نظارت ه ـــای ای ـــه مبن اینک
ـــتورالعمل از دو  ـــن دس ـــزود: ای ـــت؛ اف ـــده اس ـــن ش ـــامت(، تعیی ـــا س ـــراه ب هم
ـــه  ـــا ب ـــاری کرون ـــت بیم ـــی مدیری ـــتاد مل ـــب در س ـــس از تصوی ـــته پ ـــاه گذش م
ـــت و اکنـــون تشـــدید نظارت هـــا  ـــاغ شـــده اس ـــه اســـتان های کشـــور اب کلی

ـــفر  ـــول س ـــان را در ط ـــامت هموطن ـــای آن، س ـــه بنده ـــت کلی ـــدف رعای ـــا ه ب
ـــگری را  ـــاالن گردش ـــه فع ـــردم ب ـــتر م ـــاد بیش ـــرد و اعتم ـــد ک ـــن خواه تضمی
ـــور  ـــای مذک ـــوه نظارت ه ـــریح نح ـــت.تیموری در تش ـــد داش ـــال خواه ـــه دنب ب
ـــان از  ـــورت همزم ـــه ص ـــتی ب ـــای بهداش ـــت پروتکل ه ـــت رعای ـــاز اس ـــت: نی گف
ـــن رو  ـــود؛ از ای ـــام ش ـــوزه انج ـــن ح ـــدگان ای ـــگران و خدمات دهن ـــوی گردش س
ـــی،  ـــکل های تخصص ـــکاری تش ـــا هم ـــوری ب ـــتانی و کش ـــی اس ـــای نظارت تیم ه
رونـــد همـــکاری ذینفعـــان حـــوزه گردشـــگری، فعالیـــن تأسیســـات گردشـــگری و 
ـــه صـــورت یکپارچـــه بازرســـی  مســـافران را در انجـــام پروتکل هـــای بهداشـــتی، ب
ـــز در طـــول یـــک  ـــی نی ـــد نظارت ـــن راســـتا بیـــش از ۱۱ هـــزار بازدی ـــد. در ای می کنن
ـــا  ـــه اســـت.معاون گردشـــگری ب ـــاه گذشـــته در ســـطح اســـتان ها انجـــام گرفت م
ـــط بهداشـــتی  ـــی در چارچـــوب ضواب ـــت ســـفرهای داخل ـــه حرک ـــه اینک ـــاره ب اش
تعییـــن شـــده، زمینـــه اعتمادســـازی مجـــدد، بازگشـــایی مرزهـــای کشـــور و ورود 
ـــرد: چنانچـــه گردشـــگران  ـــار ک گردشـــگران خارجـــی را فراهـــم خواهـــد آورد؛ اظه
ـــه  ـــت پیوســـت های بهداشـــتی، زمین ـــا رعای ـــدام ب ـــر ک ـــر ســـفر ه ـــان ام و متولی

ـــد. ـــم آورن ـــئوالنه را فراه ـــن و مس ـــفری ایم س

رنا
 ای

س:
عک

فرهنگـی  میـراث  کل  اداره  فرهنگـی  میـراث  معـاون 
گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان خراسـان جنوبی گفت: 
»سـیلوی گنـدم در کارگـروه اسـتانی واجـد ارزش شـناخته 
شـد و بـا تکمیـل اطاعـات، پرونـده آن برای ثبـت نهایی به 

می شـود.« ارسـال  وزراتخانـه 
به گـزارش میراث آریـا بـه نقـل از روابـط عمومـی اداره کل 
و صنایـع دسـتی خراسـان  فرهنگـی، گردشـگری  میـراث 
جنوبـی، علـی شـریعتی منش افـزود: »احداث ایـن اثر در 
سـال 1350 توسـط شـرکتی از کشـور رومانی آغاز شـد و در 

سـال 1353 بـه اتمام رسـید.«
ادامـه داد: »ایـن سـیلو گنجایـش ذخیـره 5هـزار تـن  او 
گنـدم را در 9 کنـدو دارد کـه ایـن کندوهـا در طـی مدت 28 
روز سـاخته شـده اند. ایـن سـاختمان پنـج ایسـتگاه دارد 
امـا ارتفـاع آن بـه انـدازه 15 طبقـه سـاختمان های معمولی 

» است.
بیـان  ضمـن  جنوبـی  خراسـان  میراث فرهنگـی  معـاون 
افـزود:  اسـت،  بتـن سـاخته شـده  از  ایـن سـازه  این کـه 
»بتـن توسـط کارگـران سـاخته و سـپس به کمـک جرثقیل 
بـه بـاالی سـیلو و کندوهـا و قالب های بسـته شـده منتقل 
می شـده، کـه برای سـهولت کارهـا در همان زمـان جرثقیلی 

بـه ارتفـاع 40 متـر در ایـن مـکان سـاخته می شـود.«
شـریعتی منـش گفـت: »شـیوه ذخیـره گنـدم، پیرایـش و 
پاک سـازی آن بـه همراه تجهیـزات کارگاهی و ایمنی سـیلو 
بسـیار جالـب و واجـد اهمیت اسـت و سـاختمان سـیلو در 
زمـان خـود مرتفـع ترین سـازه شـهر بیرجند بوده اسـت. «

میراث فرهنگـی،  وزارت  وظایـف  از  »یکـی  افـزود:  او 
بناهـا و سـاختمان های  ثبـت  گردشـگری و صنایع دسـتی 
اسـت کـه در دوره ورود صنعـت بـه ایران با طـرح های نو و 
مصالـح جدیـد سـاخته شـده اند ماننـد پل هـا، کارخانجات، 
سـدها، ایسـتگاه های قطـار و نظایـر آن کـه سـیلوی گنـدم 
بیرجنـد نیـز از آن جملـه سـاختمان هایی اسـت کـه در ایـن 

دوره سـاخته شـده اسـت.«

سوژه سیلوی گندم 
بیرجند ثبت 
ملی می شود

بافت پیرامونی حرم امام رضا)ع( چه سرنوشتی را انتظار می کشد؟

ساخت و سازهای جدید در بافت، سنخیتی با معماری ایرانی ندارد

از حــدود ۲4 ســال قبــل کــه طــرح 
ــاندن  ــرانجام رس ــه س ــاماندهی و ب س
بافــت تاریخــی اطــراف حــرم امــام 
متولیــان  کار  دســتور  در  )ع(  رضــا 
میــراث فرهنگــی مشــهد  و  شــهری 
ــا  ــا امــروز ایــن طــرح ب قــرار گرفــت ت
ــت و  ــادی دس ــای زی ــا و نبایده بایده
پنجــه نــرم کــرد؛ حــرف و حدیث هایــی 
کــه هــر روز بخشــی از تاریــخ و هویــت 
تاریــخ  طــول  در  مهــم  شــهر  ایــن 
اســام را بــا خطــر تخریــب مواجــه 
ــه  ــی ک ــای تاریخ ــه بناه ــرد و چ می ک

ــدند. ــذف ش ــدت ح ــن م ــول ای در ط
بــه گــزارش ایســنا، در ایــن چنــد ســال 
ــف طــرح طــاش و درخواســت  ــا توق ب
جدیــدی کــه  طــرح  تهیــه ی  بــرای 
ــرم  ــراف ح ــی اط ــت تاریخ ــد باف بتوان
ــوی  ــت معن ــان هوی ــا هم ــوی را ب رض
ــر  ــد، ه ــظ کن ــته حف ــمند گذش و ارزش
می شــد  منتشــر  اخبــاری  گاهــی  از 
و همــه بودنــد و بــه نوعــی تــاش 
داشــتند تــا قدم هــای بعــدی بــرای 
ایــن بافــت تاریخــی را بــا نظــرات 

بردارنــد. دقیق تــری  کارشناســی 
محمدرضــا  کــه  طــور  همــان 
شهرســازی  معــاون  ـ  حســین نژاد 
 ۱7 ـ  مشــهد  شــهرداری  معمــاری  و 

ــد از  ــد از بازدی ــال، بع ــن امس فروردی
منطقــه ثامــن و اقدامــات انجــام شــده 
ــا  ــام رض ــرم ام ــی ح ــت پیرامون در باف
)ع(، از تدویــن طــرح تفصیلــی نهایــی 
نوســازی بافــت پیرامونــی حــرم مطهــر 
آینــده،  مــاه  ظــرف شــش  رضــوی 
توســط دانشــگاه تهــران خبــر داد و 
افــزود:  درخصــوص طــرح تفصیلــی 
ــر،  ــی حــرم مطه ــت پیرامون ــی باف نهای
بــه  راه وشهرســازی  وزارت  از ســوی 
ــرح  ــن ط ــرای تدوی ــران ب ــگاه ته دانش

ماموریــت داده شــده اســت.
ایــن صحبت هــا تــا امــروز بــه طــرحِ در 
ــگاه  ــم دانش ــط تی ــن توس ــِت تدوی دس
ــدی حجــت  ــه سرپرســتی مه ــران ب ته

ــر  ــری از ه ــتند و از جلوگی ــاره داش اش
نــوع تخریــِب بیشــتری در ایــن بافت و 
ــه  ــی داد؛ ب ــر م ــازی ها خب بلندمرتبه س
ــازی  ــاون شهرس ــی مع ــه حت ــدی ک ح
نیــز  مشــهد  شــهرداری  معمــاری  و 
ــرده  ــد ک ــن تاکی ــان ۱7 فروردی در هم
ــرح  ــازی ط ــد مرتبه س ــرای بلن ــود »ب ب
ــه  ــد مرتب ــدارد و بلن ــود ن مســتقلی وج
ــی  ــای تفصیل ــب طرح ه ــازی در قال س
ــه  ــد ک ــد ش ــام خواه ــه انج ــت گان هف
ــت«. ــه اس ــال تهی ــا در ح ــن طرح ه ای

خــرداد،   ۲7 در  یعنــی  آن  از  پــس 
سیدمحســن  ناگهانــی  اقدامــی  در 
حســینی پویــا ـ رئیــس کمیســیون 
شــهر  اســامی  شــورای  حقوقــی 
مشــهد ـ در نــود و پنجمیــن جلســه 
علنــی پنجمیــن دوره شــورای اســامی 
بررســی  جریــان  در  مشــهد،  شــهر 
ــال  ــی اعم ــد قانون ــری رون الیحــه پیگی
تغییــرات و اصاحــات الزم در طــرح 
ــون  ــت پیرام ــازی باف ــازی و بهس نوس
حــرم امــام رضــا )ع( اعــام کــرد: 
ــدار  ــز در م ــه چی ــم هم ــا می خواهی م
قانــون قــرار بگیــرد و نهــاد مربوطــه 
انجــام  در دایــره وظایــف خــود، کار 
دهــد. کمیســیون مــاده پنــج بایــد 
تکلیــف  تعییــن  را  تفصیلــی   طــرح 
و  معمــاری  عالــی  شــورای  کنــد. 
شهرســازی صاحیــت ایــن موضــوع 
را نــدارد. شــورای عالــی شهرســازی 
طــرح  در خصــوص  می توانــد  فقــط 
جامــع صحبــت کنــد. ورود شــورای 
مســئله  ایــن  در  شهرســازی  عالــی 
محــل ایــراد اســت. در ایــن طــرح 
ــی  ــردم ایرادات ــوق م ــوص حق در خص

ــبه  ــت و مکتس ــوق ثاب ــود دارد. حق وج
مــردم بایــد در نظــر گرفتــه شــود. 
ایــن نهــاد انتظــار دارد، تعریــف حقــوق 
تعریــف  هماننــد  دادگاه  مکتســبه 

آن هــا از حقــوق مکتســبه باشــد.«
حالــی  در  پویــا  حســینی  ســخنان 
مطــرح شــد کــه جلســه ی شــورای 
ــی شهرســازی و معمــاری ایــران  عال
مدتــی پیــش بــه ریاســت اســامی 
بــا  نیــز  ـ  و شهرســازی  راه  وزیــر  ـ 
موضــوع بررســی شــیوه نامه تعییــن 
ــی  ــت پیرامون ــبه در باف ــوق مکتس حق
ــار  ــد. در کن ــزار ش ــوی، برگ ــرم رض ح
شــده،  مطــرح  اظهارنظرهــای  همــه 
امــا حجت االســام نصــرهللا پژمانفــر  
ـ نماینــده مــردم مشــهد و کات در 
مجلــس شــورای اســامی ـ تــاش 

ــرای ایــن  ــا بهتریــن اتفــاق ب داشــت ت
بافــت تاریخــی رخ دهــد.

»در  کــرد:  تاکیــد  جلســه  آن  در  او 
ــرای رئیــس  ــه  ای ب ــس دهــم نام مجل
ــده  ــر نماین ــا امضــای ۲۲0 نف ــور ب جمه
و تعــداد زیــادی از علمــا و بــزرگان 
ــه  ــور از هم ــی کل کش ــوزوی و علم ح
شــد  خواســته  و  ارســال  جناح  هــا 
محــدوده  ایــن  در  گذشــته  رونــد 
در  نیــز  اکنــون  شــود.  متوقــف 
حــال تنظیــم نامــه  ای جدیــد بــرای 
تظلم  خواهــی خدمــت مقــام معظــم 
ــر  رهبــری هســتیم و خواهیــم گفــت ب
ســر مشــهد چــه بایــی آورده  انــد و 

می  آورنــد.« دارنــد  بایــی  چــه 

گفـت:  کشـور  میراث فرهنگـی  معـاون 
»ایـران پرونـده خوشنویسـی را به همـراه 
چهـار پرونـده دیگر بـرای ثبـت جهانی در 
فهرسـت میـراث ناملمـوس یونسـکو در 
ایـام نـوروز ارسـال کـرده اسـت، پرونـده 
خوشنویسـی نیـز در سـال ۲0۲۱ یـا ۲0۲۲ 
خواهـد  بررسـی  و  مطـرح  یونسـکو  در 

» . شد
محمدحسـن  میراث آریـا،  به گـزارش   
طالبیـان در گفت و گـو زنـده اینترنتـی بـا 
پرونـده  ارائـه  در خصـوص  خبـر  شـبکه 
خوشنویسـی بـه یونسـکو توسـط ترکیـه 

در  خبـر  ایـن  اینکـه  از  »بعـد  افـزود: 
رسـانه ها مطـرح شـد، پیگیـری کردیـم و 
متوجـه شـدیم که دیلـی صبـا ترکیه خبر 
ارسـال پرونـده خوشنویسـی به یونسـکو 
در سـال ۲0۲0 را مطـرح کـرده کـه مبهـم 

اسـت.«
او عنـوان کرد: »بافاصله بخش فهرسـت 
را  یونسـکو  سـایت  ناملمـوس  میـراث 
کشـور  حـوزه  ایـن  در  کردیـم،  بررسـی 
ترکیـه سـه پرونده ارائـه کرده کـه یکی از 
آن هـا پرونـده مشـترک مینیاتور اسـت.«

گفـت:  کشـور  میراث فرهنگـی  معـاون 
از سـوی کشـور  »موضـوع خوشنویسـی 
ترکیـه بـرای سـال ۲0۲0 مطـرح نیسـت 
البتـه ممکـن اسـت پرونـده ای بـا ایـن 
موضـوع آمـاده کرده باشـند. حتی فیلمی 

کـه بـرای خوشنویسـی قرآنی و اسـامی 
بـر روی ایـن سـایت وجـود دارد کـه یک 
فیلم مقدماتی اسـت، همه ایـن موارد در 

حـد یـک خبر اسـت.«

پرونده خوشنویسی  برای ثبت 
جهانی ارسال شد 

ثبت بیش از 5 میلیون نفر شب 
اقامت در خردادماه

ــداد  ــت: تع ــور گف ــفر کش ــات س ــی خدم ــزی هماهنگ ــتاد مرک ــس س ریی
ــاری،  ــال ج ــاه س ــرداد م ــی خ ــور ط ــی کش ــز اقامت ــدگان در مراک اقامت کنن

ــت. ــده اس ــت ش ــت ثب ــب اقام ــر ش ــون نف ــش از 5 میلی بی
بــه گــزارش ایلنــا، ولــی تیمــوری )معــاون گردشــگری و رییــس ســتاد مرکــزی 
ــًا  ــدگان مجموع ــداد اقامت کنن ــت: تع ــور( گف ــفر کش ــات س ــی خدم هماهنگ
5703679 نفــر شــب در مراکــز اقامتــی رســمی کشــور شــامل »هتــل«، 
»هتل ســرای ســنتی«، »اقامتــگاه بوم گــردی«، »زائرســرا«، »خانــه مســافر«، 
»هتــل آپارتمــان«، »مهمانپذیــر« و »مجتمع هــای گردشــگری« از تاریــخ 

ــت رســیده اســت. ــه ثب ــت 99/3/31 ب 99/3/1 لغای
ــه  ــاه گذشــته، ب ــات مناســبتی در خردادم ــه تعطی ــا اشــاره ب ــن ب وی همچنی
حجــم نســبتًا خــوب ســفرها و انجــام بازدید هــای نظارتــی در ســطح گســترده 
اشــاره کــرد و افــزود: بیــش از 11 هــزار بازدیــد نظارتــی از تاسیســات گردشــگری 
شــامل مراکــز اقامتــی، رســتوران ها، مراکــز پذیرایــی، بین راهــی و دفاتــر 
ــر  ــه بیانگ ــه اســت ک ــات مســافرتی  در ســطح 31 اســتان انجــام گرفت خدم

توجــه همزمــان وزارت گردشــگری بــه مقولــه ســفر و ایمنــی ســفر اســت.

ته
نک

میرحسـین قاضـی زاده هاشـمی ـ نایـب  رئیـس مجلـس 
شـورای اسـالمیـ  نیز چهارشـنبه چهارم تیر، همراه با شهردار 
مشـهد و جمعی از اعضای شـورای شـهر و مدیران شـهری، از 
بافـت پیرامونی منطقه ثامـن بازدید کرد.او بعـد از بازدیدش 
بـا بیـان این کـه اصالحـات مـا نبایـد باعـث تغییـر هویـت 
تاریخی مشـهد شـود، افزود: باید کارشناسـان خبره فرهنگی 
و شهرسـازی بـا هـم ایـن موضـوع را مطـرح کنند کـه طرح 
نیـاز به اصـالح دارد، وقتـی اصالح اتفاق می افتـد باید حقوق 
مـردم رعایـت شـود. همان طور کـه از رعایت حقوق سـاکنان 
صحبت می شـود، بایـد حقـوق مجوزدارها را نیـز رعایت کرد.
وی افـزود: حـق مکتسـبه شـامل هـر دو مـورد اسـت، هـم 
حقمـردم و سـاکنان و هم حـق آنها که به هـر ترتیبی مبتنی 
بـر قانـون مجـوز گرفتند، بایـد رعایت شـود. اگر غیـر قانونی 
اسـت بایـد با افـرادی که خطـا کردنـد، برخورد صـورت گیرد، 
امـا اگر قانونـی بـوده و می  خواهیم اصالحات انجـام دهیم، 
دولـت باید هزینـه آن را بپـردازد و به این نکات توجه شـود.

میراثمیراث

درهای برج »ایفل« باز شددستگیری 3 حفار غیرمجاز در غار پلنگ نیشابور
حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
میراث فرهنگـی خراسـان رضوی 
از دستگیری سه حفار غیرمجاز 
در غـارِ پلنـگ نیشـابور خبر داد. 
اداره کل  روابط عمومـی  از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
خراسـان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
رضوی، سـرهنگ محمدعلی روز پنجشـنبه 5 تیرماه 1399 
بـا اعـام این خبر افـزود: »با دریافت خبـری از یک عضو 
انجمـن میراث فرهنگـی روسـتای کلیـدر مبنی بـر حفاری 
پلنـگ توسـط افـراد ناشـناس،  غیرمجـاز در محـل غـارِ 
بافاصلـه نیروهـای پایگاه بـا هماهنگی پاسـگاه انتظامی 
چکنـه بـه محـل اعـزام شـدند.«او ادامـه داد: »حفـاران 

غیرمجـاز بـا مشـاهده مأمـوران از محـل متـواری و پـس 
از تعقیـب و گریـز، سـه حفـار غیرمجاز دسـتگیر شـدند.«

فرمانـده یـگان حفاظـت میراث فرهنگـی خراسـان رضوی 
اظهـار کـرد: »همچنیـن یـک دسـتگاه خـودرو پـژو آردی 
توقیـف و بـه پاسـگاه داللـت شـد، متهمـان بـه همـراه 
پرونـده بـه مرجـع قضایـی معرفـی و موضـوع در حـال 

پیگیـری اسـت.«
شهرسـتان نیشـابور در فاصلـه 140 کیلومتـری از مشـهد، 
مرکز اسـتان خراسـان رضوی قـرار دارد. از این شهرسـتان 
بیـش از 4۵0 اثر تاریخی شناسـایی شـده تاکنون ۱۱۵ اثر 

در فهرسـت آثـار ملی کشـور ثبت شـده اسـت.

شـــهروندان  پنجشـــنبه  روز 
همـــراه  بـــه  پاریـــس 
ــد  ــازه یافتنـ ــگران اجـ گردشـ
پـــس از ســـه مـــاه تعطیلـــی 

از بـــرج ایفـــل بازدیـــد کننـــد.
ـــه،  ـــزاری فرانس ـــل از خبرگ ـــه نق ـــنا و ب ـــزارش ایس ـــه گ ب
مدت هـــا  از  پـــس  ایفـــل  بـــرج  پنجشـــنبه،  روز 
تعطیلـــی ناشـــی از شـــیوع ویـــروس کرونـــا، بـــه روی 

ــد. ــاز شـ ــدگان بـ بازدیدکننـ
ایـــن طوالنی تریـــن مـــدت تعطیلـــی ایـــن بـــرج 
از زمـــان جنـــگ جهانـــی دوم تاکنـــون محســـوب 

. د می شـــو

بـــا وجـــود بازگشـــایی ایـــن بـــرج، بـــه دلیـــل رعایـــت 
نـــکات بهداشـــتی و جلوگیـــری از ابتـــا بـــه ویـــروس 
کرونـــا همچنـــان محدودیتی هـــای بـــرای بازدیـــد 

ــت. پابرجاسـ
ــد از  ــط می تواننـ ــدگان فقـ ــر بازدیدکننـ ــال حاضـ در حـ
طریـــق پله هـــا از طبقـــه اول و دوم ایـــن بـــرج دیـــدن 
کننـــد. اســـتفاده از آسانســـور بـــه دلیـــل نگرانی هـــا از 
ابتـــای بازدیدکننـــدگان بـــه ویـــروس کرونـــا ممنـــوع 
ـــذاری  ـــت فاصله گ ـــهولت در رعای ـــور س ـــه منظ ـــت. ب اس
اجتماعـــی، بلیت هـــای بازدیـــد از ایـــن بـــرج نیـــز 
ـــروش  ـــه ف ـــته ب ـــه گذش ـــبت ب ـــری نس ـــداد کمت ـــه تع ب

خواهـــد رســـید.
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منابــع  اداره کل  مرتــع  کارشــناس 
ــزداری چهارمحــال و  ــی و آبخی طبیع
اجــرای  بــه  اشــاره  بــا  بختیــاری 
دیم زارهــای  تبدیــل  پــروژه 
ــار  ــتان، اظه ــع اس ــازده در مرات کم ب
ــل  ــروژه  تبدی ــون پ ــت: هم اکن داش
دیم زارهــای کــم بــازده در حــدود 
در  ملــی  اراضــی  از  هکتــار   300
ــان و  ــگ، فارس ــتانهای کوهرن شهرس

شــهرکرد اجرا شده است.
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
عــزت  بختیــاری،  و  چهارمحــال 
ایــن  داشــت:  اظهــار  ســلیمانی 
اختافــی  زمین هــای  در  پــروژه 
ــا  بیــن دولــت و مــردم کــه بیشــتر ب
ــر  ــم زی ــه صــورت دی ــدم و جــو ب گن

کشــت می روند، اجرا می شود.
ــدم و  ــه کشــت گن ــان اینک ــا بی وی ب
ــون  ــی خــاف قان جــو در اراضــی مل
ــروژه اداره  ــن پ ــزود:در ای ــت، اف اس
آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  کل 
ــم  ــی ک ــایی اراض ــا شناس ــتان ب اس
بهره بــرداران،  بــا  تعامــل  و  بــازده 
ایــن اراضــی را بــه کشــت بــذور 
یونجــه،  قــره  ماننــد  علوفــه ای 
کلــوس  و  جاشــیر  اســپرس، 

می دهد. اختصاص 
منابــع  اداره کل  مرتــع  کارشــناس 
ــزداری چهارمحــال و  ــی و آبخی طبیع
بختیــاری بیــان کــرد: پــروژه تبدیــل 
از  یکــی  بــازده  کــم  دیم زارهــای 
عملیــات احیایــی و اصاحــی مراتــع 

اســت کــه بــا هــدف بهبــود درآمــد و 
ایجــاد  معیشــت جوامــع محلــی، 
از  جلوگیــری  گیاهــی،  پوشــش 
در  خــاک  فرســایش  و  روانــاب 

اجرا می شود. استان 
ســلیمانی تصریــح کــرد: در دو ســال 
گذشــته بــا اختصــاص یــک میلیــارد 
صنــدوق  محــل  از  اعتبــار  ریــال 
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــی اج ــعه مل توس
ــده  ــال ش ــتری دنب ــت بیش ــا جدی ب

است.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــارش  ــط ب ــا متوس ــتان هایی ب شهرس
شــرایط  میلی متــر،   ۵00 از  بیــش 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــرای اج ــبی ب مناس
در  کــرد:  نشــان  خاطــر  دارنــد، 

از  حداکثــری  اســتفاده  راســتای 
ــروژه از  ــن پ ــاری، ای ــای به بارش ه
اواخــر اســفندماه بــا قــرق دو ســاله 

آغاز می شود.
ــار از  ــزار هکت ــون و 400 ه ــک میلی ی

ــاری را  ــال و بختی مســاحت چهارمح
داده  پوشــش  جنگل هــا  و  مراتــع 
 8۶.۵ معــادل  رقمــی  اســت کــه 
را  اســتان  ایــن  ســطح  از  درصــد 

می شود. شامل 

ــوض  ــک باع ــهیات و کم ــال تس ــارد ری ۲۵0 میلی
ــتاهای  ــکونی در روس ــای مس ــاخت واحده ــه س ب
اســتان  در  باخــرز  و  تایبــاد  شهرســتان های 

خراسان رضوی اختصاص یافت.
ــاد  ــامی تایب ــاب اس ــکن انق ــاد مس ــس بنی ریی

گفــت: از ایــن مبلــغ ۱۵4 میلیــارد ریــال تســهیات 
ــال  ــارد ری ــد و ۹۶ میلی ــج درص ــود پن ــرخ س ــا ن ب

کمک باعوض می باشد.
ــتان  ــن ۲ شهرس ــزود: در ای ــر اف ــدی ف ــا احم رض
ــه  ــر گرفت ــتایی در نظ ــکن روس ــاخت 38۵ مس س
ــرز و ۱84  ــتان باخ ــد در شهرس ــه ۲0۱ واح ــده ک ش

واحد در شهرســتان تایباد ساخته می شود.
وی ادامــه داد: تاکنــون ۱3۵ نفــر واجــد شــرایط در 
ــتان  ــز در شهرس ــر نی ــرز و ۱۲۵ نف ــتان باخ شهرس
تایبــاد بــرای گرفتــن تســهیات بــه بانک هــای 

عامل معرفی شده اند.
رییــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی تایبــاد بــا 
از  پرونــده   40 حاضــر  حــال  در  اینکــه  بیــان 
متقاضیــان در دســت اقــدام اســت گفــت: اولویــت 
خانواده هــای  بــا  تســهیات  ایــن  پرداخــت 
ــی )ره( و  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــش کمیت زیرپوش

بهزیستی است.
ــون  ــه تاکن ــاص یافت ــهمیه اختص ــزود: از س وی اف
ــان  ــر از متقاضی ــده و ۱۲۱ نف ــذب ش ــد ج ۶8 درص

زیرپوشــش  خانواده هــای  از  شــده  معرفــی 
نهادهای حمایتی هستند.

احمــدی فــر ادامــه داد: در ســال جــاری ۱3 هــزار 
مترمربــع از معابــر اصلــی روســتاهای پســاوه و 
ــفید در  ــینی در شهرســتان تایبــاد و کــوه س حس
ــت  ــر هف ــزون ب ــه اف ــا هزین ــرز ب ــتان باخ شهرس
ریــال آســفالت شــده  ۱۵0 میلیــون  و  میلیــارد 

است.
وی گفــت: در حــال حاضــر ۲ پــروژه طــرح هــادی 
درصــد   40 بــا  ســوران  و  خیرآبــاد  روســتاهای 
پیشــرفت فیزیکــی و اعتبــار چهــار میلیــارد و 733 
نیمــه  پروژه هــای  مهمتریــن  از  ریــال  میلیــون 

تمام این شهرستان است.

نخسـتین پایـگاه اطفـاء حریق  منابع طبیعی سـیرجان در منطقه چهار 
گنبـد بخـش بلـورد بـه بهـره بـرداری رسـید .بـه گـزارش واحـد اطـاع 
رسـانی اداره منابـع طبیعـی و آبخیزداری شهرسـتان سـیرجان ، مهران 
میرشـاهی در مراسـمی کـه به همین منظور برگـزار گردید اعـام نمود ، 
از ابتـدای سـال جاری بیش از چهل هکتـار از عرصه های منابع طبیعی 
شهرسـتان در آتـش سـوخته اسـت و ایـن پایـگاه مـی توانـد نقـش 
موثـری در تسـریع عملیـات امـدادی و اطفـاء حریـق در ایـن بخـش 
داشـته باشـد  و در آینـد ه نزدیـک بـه تجهیزاتـی نظیـر فلکـس بـک ، 

آتش کوب ، بیل و ظروف ده لیتری آب  مجهز خواهد شد .

300 هکتار دیم زار کم بازده 
در چهارمحال و بختیاری ایجاد شد آغاز عملیات گازرسانی به 11روستای 

الوار گرمسیری اندیمشک

اختصاص 250 میلیارد ریال به ساخت 
مسکن روستایی در تایباد و باخرز

بهره برداری از نخستین پایگاه اطفاء 
حریق سیرجان در چهارگنبد

خوزستان

چهــار  و  ســه  فــاز  اجرایــی  عملیــات 

ــوار  ــش ال ــتاهای بخ ــه روس ــانی ب گازرس

حضــور  بــا  جمعــه  صبــح  گرمســیری 

ــی در  جمعــی از مســئوالن اســتانی و محل

روســتای باالرود اندیمشک آغاز شد.

مدیرعامــل شــرکت گاز خوزســتان در ایــن 

ــاری  ــا اعتب ــرح ب ــن ط ــت: ای ــم گف مراس

بــرای  ریــال  میلیــارد   ۲۲۹ بــر  بالــغ 

گازرســانی به ۱۱ روستا اجرا می شود.

ــزار  ــه 4۹ ه ــاره ب ــا اش ــور ب ــدهللا ابوالپ عب

متــر شــبکه گــذاری در ایــن طــرح افــزود: 

380 خانــوار روســتایی از مزایــای ایــن 

طرح بهره مند خواهند شــد.

ــه کــه در فازهــای  وی بیــان کــرد: همانگون

الــوار  بــه بخــش  ۲ گازرســانی  یــک و 

ــاش  ــم ت ــی زدی ــورد زمان ــیری رک گرمس

نیــز در کمتریــن  ایــن طــرح  می شــود 

زمان به بهره برداری برســد. 

خوزســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل 

اظهارداشــت: بــه لحــاظ ســرعت عمــل 

ــک و ۲  ــاز ی ــم ف ــای عظی ــرای طرح ه اج

ــیری  ــوار گرمس ــش ال ــه بخ ــانی ب گازرس

ــاه و  ــار م کــه ســال گذشــته در مــدت چه

نیم اجرا شــد، رکورد کشوری داشتیم.

گازرســانی بــه ۵۵ روســتای بخــش الــوار 

گرمســیری اندیمشــک بــا اعتبــاری بیــش 

ــه  ــال در ۲ گام جداگان ــارد ری از ۵۵0 میلی

ســال گذشته اجرا شد.

در فــاز نخســت ایــن طــرح ۶7 کیلومتــر و 

گازرســانی  کیلومتــر   87 دوم  فــاز  در 

انجام شد.

ایــن  ادامــه  در  چهــار  و  ســه  فازهــای 

گفتــه  بــه  و  آغــاز  امــروز  طرح هــا 

ــل شــرکت گاز اســتان خوزســتان  مدیرعام

تا هفته دولت به اتمام می رســد.
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پاسخ سودوکو شماره 17۶0

فقی ا
 ۱ - واحــد پــول تایلند - جا گرفته 

- مکســر مســتقبح۲ - نقره گداخته 

- زن نافرمان - از پســران فریدون، 

پســر كوچك فریدون3 - الغر 

ونحیف - هزار دســتان - شهرت 

تیم میامی در NBA4 - بشــقاب 

بزرگ - كارد، وســیله ای برای 

برش - اثر موســیقایی آرنولد 

شــونبرگ۵ - ادامه داشتن - نخ 

بافتنــی۶ - قلیل، اندك، زیاد 

نیست،ناچیز،انگشــت شمار - 

پیشــوا - درخت تنــاور آفریقا، عظیم 

تریــن درخت روی زمین7 - پدر 

آذری - ســومین پادشاه کیانی - 

درخت تســبیح، سهولت و آسانی8 

- نــوار ابریشــمی - مجلس اعیان، 

روشــنایی، تخلص استاد همایی 

- بیرون كشــیدن۹ - محاسن 

صورت، جراحت، زخم - ســرزده - 

گل و لجن۱0 - محاســب - اسب 

كهــر - دهــان۱۱ - فرو گذار - نوعی 

ترشــی اما بی میان۱۲ - حسن 

احوال، نیكو شــدن حال - کم کردن 

از چيــزي - از الفبای یونانی۱3 

- جــوان، برنــا - جنگ تن به تن 

- گردن كشــی۱4 - دایم درهم 

- خواهــش كردن - کانتر۱۵ - 

مصیبــت - نیمه صورت - ظرف 

دوات مركب، كنیزك، 

عمودی 
۱ - راضی - ســرودها۲ - موجودی 

کــه در آب زندگی می کند - ورم 

کرده - خدای هندو، اســطوره 

هندی3 - به ســمت چپ بودن  - از 

پرندگان جنگلی - فاســد4 - ســرود 

دســته جمعی، ناشــنوا، آب شرعی - 

محل ورود، مروارید درشــت، درون 

صدف - ســكه طای عهد قاجار - 

ماه ســرد، روز گذشــته۵ - ابر رقیق، 

ماه کارگری - آخرش ته چاه اســت 

- باقــی مانــده غذا، نوعی مخدر۶ - 

آهــوی كارتونی - امر به نوشــیدن7 - 

آزاد و رهــا، بــی قید و بند - صورت 

- دشــت8 - اشیانه مرغ - برای 

پای لنگ، وقار - از کشــور های جدا 

شــده شوروی سابق۹ - مورچه - 

گذرگاه سیل - شــاعر نیشابوری، 

چادر، شــاعر منجم۱0 - شــنا - از 

ماههای ســریانی، ماه سریانی 

برابــر با ماه نهم تقویم شمســی۱۱ - 

منســوب به نبی - بد نام - كاشــف 

میكروب ســل۱۲ - پسوند شباهت 

- خار شــتر - برهنه، عریان، همســر 

اســكارلت - زمینه موسیقی۱3 - 

پرنــده خوش خوراك - مرد ترش 

روی - تحفه ها۱4 - ســوره قران - 

پیــروی كردن، به دنبال كســی رفتن 

- لبخنــد ملیــح۱۵ - پرهیز كردن، 

دوری كردن، كناره جســتن - بخشی 

ازدایره كه به وســیله رســم قطر به 

باشد آمده  دست 
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 پیام
 ایران

هجوم ملخ به مزارع خوشاب مهار شد
 مدیر جهاد کشاورزی خوشاب گفت: با شناسایی کانون های آلوده عملیات کنترل و مقابله با هجوم ملخ در سطح ۶70 
هکتار از اراضی این شهرستان انجام شد.ابراهیم رودسرابی افزود: عمده ملخ های این شهرستان از نوع بومی هستند که 
عملیات سم پاشی علیه آنها با استفاده از دستگاه سمپاش و با سم خالص تکنیکال انجام شده است.

عبدالمهدی رنجبر نژاد-شهردار ماهان

آگهی اجاره
جاده  در  واقع  دام  میدان  دارد  نظر  در  ماهان  شهرداری 

رسمی  کارشناس  قیمت  رابا  کشتارگاه  جنب  کمربندی 
دادگستری و مشخصات ذیل بمدت یک سال به افراد واجد 

شرایط اجاره دهد.
 مشخصات اجاره : زمین محصور به مساحت ۶000 متر دارای 
یک دفتر اداری به طول ۶0 متر و مابقی زمین قطعه بندی 

شده جهت نگهداری دام می باشد.

متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک تا مورخ ۹۹/4/۱4 
ضمانت  همراه  به  را  مدارک  و  نمایند  مراجعه  شهرداری  به 
نامه بانکی یا واریزسپرده به مبلغ ۶/۶00/000 ریال به حساب 

0۱08۱۱30۲۱00۲ بنام شهرداری ماهان نزد بانک ملی تا تاریخ
۹۹/4/۱۶ تحویل شهرداری نمایند.

بازگشایی پاکات ساعت ۱3 مورخ چهارشنبه ۹۹/4/۱8می باشد.
 شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده می باشد . 
برندگان اول، دوم سوم چنانچه حاضر به انعقاد اجاره نشوند به 

ترتیب سپرده آنان ضبط می شود.

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده3 قانون و 
ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شـماره۱3۹۹۶03۱۹07۹000077-۹۹/03/03هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهر رودبـار جنـوب تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای هومـان عبدی مالکـی فرزنـد محمدرضا  
بشـماره شناسـنامه 3۱۵۹صادره از- در یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت 
3۵44۹۶متـر مربـع پـاک ۲۶۱فرعـی از۱78- اصلـی مفـروز و مجزی شـده 
از پـاک ۱78اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبار جنوب –روسـتای ابسـردوئیه  
بخش4۶کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمدرضا عبـدی مالکی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 
۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول 
اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:8۹4-   تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:۹۹/03/۲4 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :۹۹/04/07
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانون و ماده ۱3آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره ۱3۹۵۶03۱۹0۱۲003۶۹3-هیات دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک سـیرجان  تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقـای غام عبـاس ارزه گر 
فرزنـد حاجـی بشـماره شناسـنامه ۱ صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ به مسـاحت 
۲۵۲8۲/4۵ مترمربـع پـاک ۲7 فرعـی از ۵7۹0اصلـی واقع در بخش 37 کرمان به آدرس سـیرجان 
فخـر آبـاد موتـور پمـپ کلنگ خریداری از مالک رسـمی خانم اسـعد حمـزه پور  محرزگردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطاع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

. م الـف ۵7۱
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱3۹۹/4/7 
تاریخ انتشارنوبت دوم :۱3۹۹/4/۲۲

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
قانـون  موضـوع  اول  شـماره۱3۹8۶03۱۹07۹0007۲۱-۹8/۱0/08هیات 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر رودبـار جنوب تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی خانـم زیبـا زابلـی فرزند شـاهمراد بشـماره شناسـنامه 
4صـادره ازرودبـار جنـوب در یـک باب خانه به مسـاحت 300متـر مربع پاک 
۱۵7۶فرعـی از۱88- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـاک ۱88اصلی قطعه 

سـه واقـع در رودبـار جنوب –شـهرک انقاب –کوچه فجـر ۱۱بخش 4۶کرمان 
خریداری از مالک رسـمی عبدالحسـین ،محمد مهدی وخانم مهسـا مهیمی 
وخانـم فاطمـه بیـگ مـرادی  محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:8۹۶- تاریخ انتشـار نوبت اول:۹۹/03/۲4 

– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۹۹/04/07
  علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و 
قانـون و مـاده ۱3آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی 
برابـررای شـماره۱3۹8۶03۱۹0۹0008۱۵- فاقدسـند رسـمی  و سـاختمانهای 

۹8/۱۱/۱3هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر 
رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی خانم کلثـوم پذیرا فرزند 
علـی بشـماره شناسـنامه ۹7۲۹صـادره از- در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
300متـر مربع پـاک ۱۵8۱فرعی از۱88- اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک 
۱88اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنـوب –بلوار شـهید پیـکان –خیابان 
اندیشـه  خریـداری از مالـک رسـمی خانم فاطمـه بیگ مـرادی  محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 
طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:8۹۵-   تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:۹۹/03/۲4 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۹۹/04/07
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 
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رعایت و اصالح الگوی مصرف نیاز امروز صنعت آب و برق در زنجان

مصرف انرژی برق ساالنه پنج تا هفت درصد افزایش می یابد

صنعـت آب و بـرق اسـتان زنجـان نیازمنـد رعایـت 
الگـوی مصـرف و مدیریـت آن از سـوی مشـترکان 
اسـت تـا بـا پایـداری ایـن انرژی هـا بـا قطعـی آب و 

بـرق مواجـه نشـویم.
اصـاح الگـوی مصرف موجـب ارتقای شـاخص های 
زندگـی و کاهـش هزینه هـا مـی شـود و از طرفی نیز 

زمینـه گسـترش عدالـت را فراهـم می کند.
مصـرف بهینـه انـرژی هـا باعـث مـی شـود تـا عاوه 
بـر پیشـرفت علمـی ناشـی از ارتقـای فـن آوری در 
طراحی و سـاخت وسـایل و تجهیزات بهینه مطابق با 
اسـتانداردهای جهانـی، فرصـت توزیع مناسـب منابع 
در همـه مناطـق و به تبع آن پیشـرفت در دیگر بخش 

ها نیـز فراهم شـود.
بـرای توزیـع عادالنـه انـواع انـرژی در سـطح مناطـق 
از  اعـم  نقـاط کشـور  شـهری و روسـتایی در همـه 
گرمسـیری و سردسـیری رعایت الگوی مصرف بویژه 
در فصـل تابسـتان بیشـتر از دیگـر فصـل های سـال 
مـورد تاکید اسـت تـا ایـن عدالت برای همه یکسـان 

رعایـت شـود و هموطنی در گرمترین شـهر کشـور در 
خاموشـی بـرق و بـه دنبـال آب آشـامیدنی سـالم و 
هموطنـی دیگـر در خنـک ترین نقطه کشـور زیر کولر 

و غـرق در مصـرف آب شـرب نباشـد.
همزمـان بـا هفته صرفـه جویی در مصـرف آب و برق 
مدیـران صنعـت آب و بـرق اسـتان زنجان، نشسـت 
مشـترکی بـا اصحـاب رسـانه برگـزار کردند تـا اطاع 
رسـانی هـای الزم برای آگاهی شـهروندان از وضعیت 
منابـع آبـی و بـرق اسـتان و کشـور انجـام شـود بلکه 
مشـترکان با صرفـه جویی و رعایت الگـوی مصرف و 
مدیریـت در توزیـع عادالنه این انرژی سـهیم باشـند.

مصرف انرژی برق ساالنه پنج تا هفت 
درصد افزایش می یابد

مدیرعامـل شـرکت توزیع نیـروی برق اسـتان زنجان 
بابیـان اینکـه اول تا هفتـم تیر هفتـه مدیریت صرفه 
جویـی در آب و بـرق نامگـذاری شـده اسـت، گفـت: 
برق به عنوان صنعت زیربنایی نقش بسـیار اساسـی 
در ابعـاد اقتصـادی و اجتماعـی کشـور دارد و ایـن 
صنعـت عامل کلیدی توسـعه، رونق اقتصـادی و رفاه 

اجتماعی اسـت.

علیرضـا علیـزاده افـزود: تولید بـرق پایـدار و مطمئن 
در سـال جهـش تولیـد نقـش حیاتی بـرای تـداوم و 

چرخـش چرخ هـای صنعـت دارد.
وی بـا بیـان اینکـه ایـران یک درصـد جمعیـت دنیا را 
دارد در حالیکـه ۲ درصـد کل انـرژی جهـان را مصرف 
مـی کند، اظهار داشـت: منابع بسـیار عظیم زیرزمینی 
اعـم از نفتـی،گازی، کانـی ها، معـادن و انـرژی های 
نـو از قبیـل خورشـیدی، بـرق آبـی و بـادی در کشـور 

وجـود دارد.
زنجـان  اسـتان  بـرق  توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 
گفـت: کشـور ما بـه مهـد انرژی معـروف اسـت ولی 
متاسـفانه الگـوی مصـرف بسـیار بیشـتر از الگـوی 

جهانـی و کشـورهای درحـال توسـعه اسـت.
علیـزاده بـا بیان اینکه سـرانه مصـرف برق ایران سـه 
برابـر میانگین جهانی اسـت، افزود: متوسـط مصرف 
 ۹00 و  هـزار  و ۲  سـاعت  در  ۹00 کیلـووات  خانگـی 
کیلـووات سـاعت در مـاه متوسـط مصرف هـر خانوار 

ایرانـی ثبت شـده اسـت.
وی ادامـه داد: شـدت مصـرف انرژی برق شـاخصی 
بـه ازای تولیـد یـک واحـد از یـک محصول اسـت که 
ایـن مهـم ۱3 برابـر ژاپـن، هشـت برابـر کشـورهای 

اروپایـی  و یـک و نیـم برابـر چین اسـت.
مدیرعامـل شـرکت توزیع نیـروی برق اسـتان زنجان 
گفـت: نیـاز ویـژه ای در مدیریـت، رعایـت و اصـاح 

الگـوی مصـرف داریم.
علیـزاده بـا بیـان اینکـه عمـده تریـن مصـرف انرژی 
اسـتان زنجـان در بخـش هـای صنعت و کشـاورزی 
بـرای تولیـد اسـت یـادآوری کـرد: ۵۲ درصـد بـرق 
اسـتان در بخـش صنعتـی و ۱۹ درصـد در بخـش 

کشـاورزی اسـت.
مدیرعامـل شـرکت توزیع نیـروی برق اسـتان زنجان 
بـا بیـان اینکـه 80 درصـد مشـترکان ایـن شـرکت 
خانگـی هسـتند تصریـح کـرد: ایـن تعـداد ۱8 درصد 

مصـرف انـرژی دارنـد.
علیـزاده اظهارداشـت:  مصـرف انـرژی سـاالنه حـدود 
پنـج تـا هفـت درصـد افزایـش پیـدا مـی کنـد و در 
میانـه تابسـتان 300 سـاعت مصـرف بیـش از تولیـد 

اسـت. برق 
وی یـادآوری کـرد: برای همین منظـور بهترین راهکار 
اسـتفاده از ظرفیـت مشـترکان و مدیریـت مصـرف 
اسـت تـا بـدون نیـاز بـه سـرمایه گـذاری از این پیک 

گـذر کنیم.
مدیرعامـل شـرکت توزیع نیـروی برق اسـتان زنجان 
گفـت: بـه حتـم فرهنـگ سـازی در جهـت مدیریت 
مصرف در تابسـتان کمک کار اسـت که رسـانه ها می 
تواننـد در ایـن خصـوص نقش مهم خـود را ایفا کنند. 

بارندگی های زنجان 13 درصد 
کاهش دارد

مدیرعامـل شـرکت آب منطقه ای زنجـان به وضعیت 
منابـع آبی اسـتان اشـاره کرد و گفت: تـا چهارم تیرماه 
جـاری 3۶۱ میلـی متر بارندگی در اسـتان ثبت شـده 
کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل کـه  4۱۵ 
میلیمتـر بود، ۱3 درصـد کاهش و میانگین بلند مدت 

۲0 درصـد رشـد داریم.
اسـماعیل افشـاری افـزود: ایـن میـزان بارندگـی هـا 
نباید خوشـحال کننده باشـد چرا که به لحاظ اقلیمی 
بـه طـور معمـول دوره هـای خشـک ۱0 تـا ۱۲ سـاله 
داریـم و اواسـط آن ۲ تـا سـه سـالی بارندگـی اتفـاق 

مـی افتد.
وی بـه وضعیت سـدهای اسـتان زنجان اشـاره کرد و 
ادامه داد: 7۵ درصد سـد تهم ُپر اسـت و این سـد ۵0 

درصد آب آشـامیدنی شـهر زنجان را تامین می کند.
مدیرعامل شـرکت آب منطقـه ای زنجان با بیان اینکه 
سـد گابـر 7۲ درصـد ُپر اسـت، گفت: حجم این سـد 
نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل ۱0 درصـد افزایش 

است. یافته 
افشـاری بـا بیـان اینکـه سـد کینـه ورس در آسـتانه 
اسـاس  بـر  یـادآوری کـرد:  اسـت،  شـدن  سـرریز 
برنامه ریـزی هـای انجـام شـده تامیـن آب شـرب 
شـهرهای ابهر و خرمدره از این سـد آغاز شـده اسـت.

وی اظهارداشـت: سـد تالوار نیز ۲۵ درصد ُپر اسـت که 
نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل ۲ درصـد کاهش 

دارد.
مدیـر عامـل شـرکت آب منطقـه ای زنجـان گفـت: 
زنجـان به لحـاظ قرارگیـری در حوزه آبریـز 8۵ درصد 

در حـوزه قـزل اوزن قـرار دارد.
افشـاری افـزود: از هفـت دشـت اسـتان زنجـان کـه 
تعریـف شـده پنـج مـورد منفی اسـت و ۲ دشـت در 
شهرسـتان های ماهنشان و طارم فاقد آب زیر زمینی 
بـوده و متکـی بـه رودخانه اسـت که تخصیـص برای 
کشـاورزی نداریم و فقط برای شـرب و صنعت است.

از ذخایـر  اظهارداشـت: طـی سـالهای گذشـته  وی 
اسـتراتژیک صرفـه جویـی در و منابـع اب زیرزمینـی 
اسـتفاده کردیـم بـه طوریکـه سـاالنه 7۱ سـانتی متر 
افـت ابرهـای زیرزمینـی بـه طـور متوسـط در سـطح 

اسـتان زنجـان اسـت.

50 درصد استان زنجان با خشکسالی 
دست و پنجه نرم می کند

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب اسـتان زنجـان 
گفـت: در مصـرف انـرژی وضعیـت مناسـبی نداریـم 
چـرا کـه الگوهـای جهانی مصـرف رعایت نمی شـود، 
میـزان بارش ها در کشـور یک سـوم متوسـط جهانی 
امـا مصـرف آب شـرب و بهداشـتی ۲ برابـر میانگیـن 

اسـت. جهانی 
علیرضـا جزء قاسـمی افـزود: در سـال ۲0۲0 تقاضای 
آب در دنیـا 40 درصـد، نیـاز بـه انـرژی ۵0 درصد و غذا 

3۵ درصـد افزایـش پیـدا می کند. 
وی تاکیـد کـرد: ایـن مهـم لـزوم صرفـه جویـی و 

مصـرف بهینـه را مشـخص مـی کنـد.
مدیرعامل شـرکت آب و فاضاب استان زنجان گفت: 
 بارندگـی هـای ۲ سـال اخیر، ما را به سـمت وضعیت 
بهتـر سـوق نمـی دهد چـرا که مقایسـه بارندگـی دراز 
مـدت با شـاخص های خشکسـالی نشـان می دهد 
۵0 درصد این اسـتان در ۱0 سـال اخیر با خشکسـالی 

دسـت و پنجه نـرم می کند.
جـزء قاسـمی تاکیـد کـرد: بـر اسـاس آمار بیـش از 
80 درصد آب آشـامیدنی و بهداشـتی اسـتان از طریق 
سـفره هـای زیر زمینـی تامین می شـود که وضعیت 

مناسـبی ندارد.
ابتـدای  در  زنجـان  هـای شـهر  افـزود: دشـت  وی 
بهره بـرداری برای آب آشـامیدنی یکهـزار و پنجاه لیتر 
در ثانیه برداشـت می شـد که این رقم در حال حاضر 

بـه 400 لیتـر در ثانیـه کاهـش یافته اسـت.

انرژی برق قابل ذخیره سازی نیست
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای اسـتان زنجـان 
گفت: صنعت برق در بخش تولید متشـکل از نیروگاه 
هـای حرارتـی، تجدید پذیـر، برق آبی و نیـروگاه های 
دیگـری کـه مـی تواننـد انـواع انـرژی هـای بـه بـرق 

تبدیـل کننـد، وظیفـه تولید بـرق را برعهـده دارند.
علـی خلجـی اظهارداشـت: بخش دیگـر صنعت برق 

انتقـال اسـت کـه در ذیل شـرکت توانیر قـرار دارد.
وی تاکیـد کـرد: متاسـفانه انرژی برق بـر خاف دیگر 
انـرژی هـا قابـل ذخیـره سـازی نیسـت و ایـن مهم 
ایجـاب می کند انـرژی برق تولیدی بـه اندازه مصرف 

شود.

مدیــر جهــاد کشــاورزی دامغــان گفــت: متوســط 
ــال  ــتان امس ــن شهرس ــی ای ــدم از اراض ــت گن برداش
ــار  ــر هکت ــن در ه ــدود ۶ ت ــش ح ــد افزای ــا ۶0 درص ب

می شــود. پیش بینــی 
سیدمحســن طباطبائیــان  بیــان کــرد: ســال گذشــته، 
چهــار هــزار و ۹8۶ تــن گنــدم در دامغــان برداشــت شــد 
کــه میانگیــن برداشــت بــه نســبت میــزان اراضــی 3.8 

تــن در هــر هکتــار بــود.
ــزار و  ــدم از ســطح یکه  وی اضافــه کــرد: برداشــت گن
۲30 هکتــار از مــزارع شهرســتان دامغــان از اول تیرمــاه 
ــق  ــرداد در مناط ــط م ــا اواس ــت و ت ــده اس ــاز ش آغ

ــه دارد.  ــار ادام رودب
طباطبائیــان خاطرنشــان کــرد: پیش بینــی مــی شــود 
بیــش از هفــت هــزار و 380تــن محصــول گنــدم مــازاد 
بــر نیــاز کشــاورزان در ایــن شهرســتان برداشــت شــود 
ــز  ــب پایی ــای مناس ــی ه ــر بارندگ ــی نظی ــه عوامل ک
ــتمر  ــارت مس ــزارع و نظ ــب م ــه مناس ــار، تغذی و به
کارشناســان پهنــه باعــث افزایــش تولیــد شــده اســت.

وی ادامــه داد: یکــی دیگــر از خدمــات ارائــه شــده بــه 
کشــاورزان، توزیــع بهتــر بــذر بــوده اســت و میــزان بــذر 
توزیــع شــده بیــن کشــاورزان در ســال زراعــی جــاری 

حــدود ۱۲0 تــن بــود. 
طباطبائیــان تصریــح کــرد: هم اکنــون ۱0 دســتگاه 
ــتگاه  ــی و ۶دس ــتگاه بوم ــار دس ــامل چه ــن ش کمبای
ــدم  ــردی گن مهاجــر در حــال برداشــت محصــول راهب

ــتند.  ــان هس در دامغ
ــت:  ــان گف ــتان دامغ ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
ــمنان  ــتان س ــی اس ــات بازرگان ــه و خدم ــرکت غل ش
ــت  ــا ظرفی ــد را ب ــز خری ــه مرک ــتان س ــن شهرس در ای
3۵هــزار تــن فضــای ســیلویی و فضــای انبــاری 
ــدم از  ــد گن ــد خری ــا بتوان ــرده اســت ت ســازماندهی ک

ــد.  ــام ده ــی انج ــه خوب ــکاران را ب گندم
ــان را  ــتان دامغ ــدم در شهرس ــده گن ــت ش ــام کش ارق
ــیوند  ــان و س ــگام، رخش ــن، پیش ــدری، میه آروم، حی

شــامل می شــود.

مدیــرکل راهــداری و حمــل ونقــل جــاده 
از  اعــام کــرد کــه  البــرز  ای اســتان 
مجمــوع ۹۲8 کیلومتــر راه روســتایی ایــن 
اســتان 7۵0 کیلومتــر آن آســفالته اســت.

گــودرزی محمــودی در جریــان بازدیــد 
ســرزده معــاون راه روســتایی و فرعــی 
ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده 
ای از طــرح هــای دردســت اجــرای طــرح 
ــرای  ــزود: در اج ــرز اف ــتان الب ــرار در اس اب

طــرح ابــرار تمــام راه هــای روســتایی 
البــرز بهســازی و آســفالت مــی شــود.وی 
ادامــه داد : اکنــون ۲۲ کیلومتــر از راه هــای 
شوســه روســتایی اســتان البــرز در دســت 
بهســازی و آســفالت قــرار دارد و مابقــی راه 
هــای بــه تدریــج بهســازی خواهــد شــد. 
شــعبانعلی خاوری معــاون راه روســتایی و 
فرعــی ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل 
جــاده ای اســتان البــرز در حاشــیه بازدیــد 

از  طــرح هــای ابرار و ســاخت و توســعه راه 
هــای روســتایی در شهرســتانهای  طالقان 
و اشــتهارد گفــت: تــاش مضاعفــی بــرای 
ــای  ــرار و بهســازی راه ه ــرح اب اجــرای ط
ــور در  ــطح کش ــتایی در س ــی و روس فرع
حــال انجــام اســت کــه در ایــن خصــوص 
ــرز انجــام  ــی در اســتان الب اقدامــات خوب

شــده اســت.
در ایــن بازدیــد محمــودی مدیــر کل 
راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای اســتان 
ــد اجــرای آســفالت  ــرز گزارشــی از رون الب
ــاد آنتنــی واقــع  در روســتاهای حســن آب
ــتایی  ــور روس ــتهارد و مح ــتان اش شهرس
جوســتان، گــراب و گتــه ده در شهرســتان 

ــه کــرد. ــان  ارائ طالق

۷5۰ کیلومتر راه روستایی البرز 
آسفالته است

باغدار مشگین شهری رکورد برداشت 
گیالس را در استان اردبیل شکست

یوسـف فتـاح زاده ، باغـدار مشگین شـهری رکـورد برداشـت محصـول گیـاس در 
اسـتان اردبیـل را شکسـت.مدیر جهاد کشـاورزی مشگین شـهر گفت: ایـن باغدار 
در روسـتای قورت تپـه توانسـته از بـاغ ۱.۵ هکتـاری بیـش از 40 تـن گیـاس 
تک دانـه ممتاز اسـتحصال کند.یوسـف جهانی ، اظهارداشـت: عمل بـه توصیه های 
کارشناسـان باغبانـی و تـاش مسـتمر باغبـان رمـز موفقیـت ایـن باغـدار اسـت.

وی افـزود: یک هـزار هکتـار از مجمـوع ۱4 هـزار هکتـار باغ هـای میـوه شهرسـتان 
مشگین شـهر بـه باغ هـای گیـاس و آلبالو اختصـاص دارد و پیش بینی می شـود 
امسـال ۱0 هـزار تن گیـاس و آلبالو به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد ریال برداشـت 
شـود.وی گفـت: میوه هـای برداشـت شـده در این شهرسـتان عـاوه بر ارسـال به 
سـایر اسـتان ها ، به کشـورهای روسـیه و آذربایجان نیز صادر می شود.وی تشریح 
کـرد: درخـت گیاس به لحـاظ ژنتیکی از جملـه درختان دیرگل ده بـوده و معموال 
از سـرمای دیـررس بهـاری در امـان می ماند.شهرسـتان مشگین شـهر دارای ۱4 
هـزار هکتـار بـاغ میوه اسـت و سـاالنه بیـش از ۶0 درصد از محصوالت سـردرختی 
اسـتان اردبیـل در ایـن شهرسـتان تولیـد می شـود.پیش بینی می شـود در صورت 
مسـاعد بودن شـرایط جوی بیش از ۵00 هزار تن انواع میوه از باغ های شهرسـتان 

مشگین شـهر برداشـت شود.

گیالن 

 كهگیلویه و 
کرمانبویراحمد

پیشرفت فیزیکی ۷3 درصدی سد پلرود در گیالن

شهردار کرمان خبر داد:۱۰ هزار پرونده برای متخلفان منابع طبیعی در کشور تشکیل شد
کرمان، جزو ۱۲ شهر منتخب پایلوت شهر دوستدار کودک

ــه  ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
فیزیکــی  پیشــرفت  از  ای 
عملیــات  73درصــدی  حــدود 
ســاخت ســد مخزنــی پلــرود در 
شهرســتان رودســر خبــر داد و گفــت: براســاس تفاهــم بــا 
قــرارگاه خاتــم االنبیــاء ایــن ســد تــا پایــان امســال آبگیری 
آزمایشــی مــی شــود.وحید خرمــی ســد مخزنــی پلــرود را 
یکــی از طرح هــای بــزرگ تأمیــن آب شــرب و کشــاورزی 
ــد و اظهــار کــرد: تکمیــل ایــن پــروژه امــکان  اســتان خوان
تأمیــن ۱4۶ میلیــون مترمکعــب آب در بخــش کشــاورزی 
ــن  ــرای ای ــن بااج ــرزود : همچی ــد. وی اف ــی کن ــم م فراه
ــالیکاری و  ــی ش ــار از اراض ــزار هکت ــاری ۲7 ه ــرح آبی ط

بــاغ هــای شهرســتان های رودســر و املــش و تأمیــن آب 
شــرب هفــت شــهر بــزرگ شــرق گیــان را مهیــا مــی گــردد.

وی ایــن شــهرها را شــامل  رحیــم آبــاد، رودســر، لنگــرود، 
ــح  ــوان و تصری ــه عن ــش و کومل ــای، امل ــارگاه، کاچ واج
ــهرها  ــن ش ــرب ای ــب آب ش ــر مکع ــون مت ــرد: 40 میلی ک
ــا اســتفاده از ظرفیــت ســد پلــرود تامیــن مــی  در ســال ب
گــردد ضمــن آنکــه بــا تکمیــل ســد پــل رود تأمیــن انــرژی 
برقآبــی بــه میــزان 70 گیــگاوات در ســال میســر می شــود.

ــح  ــاره و تصری ــروژه اش ــن پ ــی ای ــخصات فن ــه مش وی ب
کرد:مطالعــات اولیــه  ســد پلــرود از ســال ۵۶ آغــاز شــد و 
مطالعــات تکمیلــی نیــز بیــن ســال های ۶۲ تــا 84  ادامــه 
یافــت و در ســال 8۶ مصوبــه کمیتــه تخصصــی وزارت 

نیــرو توســط شــرکت ســهامی آب منطقــه ای گیــان بــرای 
ــل رود را یکصــد  ــاع ســد پ ســاخت آن اخــذ شــد.وی ارتف
ــون مترمکعــب و حجــم  ــر، حجــم مخــزن را ۱3۲ میلی مت
ــرو  ــب ذک ــون مترمکع ــز ۲0۵ میلی ــم ســاالنه آن را نی تنظی
بیــان کــرد: ایــن ســد از نــوع ســد خاکــی بــا هســته نفــوذ 
ناپذیــر)GC( اســت کــه عملیــات اجرایــی  آن از ســال 8۹ 
ــاد ایــن شهرســتان  ــم آب و در هفــت کیلومتــری شــهر رحی
آغــاز شــده اســت.مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای گیــان 
ســفیدرود  رودخانــه   آورد  از  ســهم گیــان  کاهــش  از 
بــه واســطه احــداث ســدهای متعــدد در اســتان های 
باالدســت خبــر داد و گفــت: ســد پلــرود عــاوه بــر تأمیــن 
ــود  ــن کمب ــی شهرســتان رودســر، تأمی ــای آب ــل نیازه کام
آب بخــش زیــادی از اراضــی انتهایــی شــبکه آبیــاری 
ــده دارد.  ــر عه ــز ب ــرود را نی ــتان لنگ ــفیدرود در شهرس س
ــری  ــر در 7۵ کیلومت ــتان رودس ــر شهرس ــتان رودس شهرس

ــع اســت. ــان واق شــرق مرکــز اســتان گی

فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان جنــگل ها، 
ــزار  ــت: ۱0 ه ــور گف ــزداری کش ــع و آبخی مرات
پرونــده قضایــی امســال بــرای متخلفــان 
عرصــه هــای طبیعــی کشــور تشــکیل شــده 

اســت.
ســرهنگ علــی عبــاس نــژاد افــزود: ایــن تعــداد پرونــده هــا در زمینــه  قاچــاق 
چــوب، تعــرض بــه اراضــی ملــی ، زغــال چــوب و چــرای بــی رویــه دام بــوده 

. ست ا
وی بیــان کــرد: ایــن تعــداد پرونــده امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

گذشــته ۲0 درصــد افزایــش داشــته اســت.
ــای  ــه ه ــف در زمین ــزارو ۵00 متخل ــار داشــت: امســال یکه ــژاد اظه ــاس ن عب
مختلــف از جملــه قطــع درختــان جنگلــی، قاچــاق چــوب، تعــرض بــه اراضــی 

ملــی کشــور شناســایی و بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند.

ــگان  و  ــده ی ــع طبیعــی کشــور فرمان ــار داشــت: در  33 اداره کل مناب وی اظه
یــگان حفاظــت وجــود دارد کــه بیــش از چهــار هــزار نیــرو در آن مشــغول بــه 

فعالیــت هســتند.
عبــاس نــژاد بــا بیــان اینکــه یــگان حفاظــت بــازوی اجرایــی و ضابــط قانونــی 
ســازمان جنــگل هاســت گفــت: مرکــز فرمانــده کنتــرل حفاظــت بــرای کنتــرل 

نیروهــا بصــورت متمرکــز در ســازمان در حــال شــکل گیــری اســت.
عبــاس نــژاد گفــت: بــزودی ســامانه ۱3۹ بــا هــدف دریافــت اطاعــات مردمــی 

بــه صــورت متمرکــز راه انــدازی می شــود.
رییــس ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری و جمعــی از مســئوالن منابــع 
ــت  ــی طبیع ــرز زارع ــه الب ــان باخت ــواده ج ــا خان ــتان ب ــور و اس ــی کش طبیع
ــات  ــن عملی ــه روز دوازدهــم خــرداد  در حی دوســت 38 ســاله گچســارانی ک
ــن  ــاد ای ــه ی ــدار و ب ــل دچــار ســانحه ســوختگی شــد دی ــه دی ــای منطق اطف

ــوط غــرس شــد. ــای بل ــه نه ــورد گچســارانی  یــک اصل کوهن

به عنــوان  کرمــان گفــت: کرمــان،  شــهردار 
یکــی از ۱۲شــهر منتخــب بــرای پایلــوت شــهر 
دوســتدار کــودک انتخــاب شــد.به گــزارش 
کرمان شــهر آناین، ســیدمهران عالــم زاده افــزود: 
بــا همــکاری یونیســف و وزارت کشــور، ۱۲ شــهر به عنــوان شــهرهای منتخــب بــرای 
پایلــوت شــهر دوســتدار کــودک انتخــاب شــدند کــه کرمــان نیــز یکــی از شــهرهای 
منتخــب اســت.وی بــا اشــاره بــه جلســۀ كميتــه ملــی هماهنگــي شــهر دوســتدار 
كــودك کــه ۱3 خردادمــاه در وزارت کشــور برگــزار شــده اســت، گفــت: در چارچــوب 
ــا یونیســف بــرای اجــرای ابتــکار جهانــی  همکاری هــای مشــترک ایــن وزارتخانــه ب
ــهرهای  ــی ش ــج ارزیاب ــی نتای ــس از بررس ــران، پ ــودک در ای ــتدار ک ــهرهای دوس ش
ــهر  ــرد، ۱۲ ش ــی عملک ــاس ارزیاب ــودک، براس ــتدار ک ــهر دوس ــوت ش ــِی پایل متقاض
به عنــوان شــهرهای منتخــب بــرای پایلــوت شــهر دوســتدار کــودک انتخــاب شــدند.

شــهردار کرمــان افــزود: در ارزیابــی عملکــرد وزارت کشــور، عــاوه بــر کرمــان، تهــران، 

تبریــز، رشــت، ســمنان، شــیراز، گــرگان، مشــهد، همــدان، یــزد، بندرعبــاس و اِوز نیــز 
ازجملــه شــهرهای منتخــب شــهر دوســتدار کــودک هســتند.عالم زاده ادامــه داد: در 
ــرای  ــا وزارت کشــور مکاتبــه داشــتند و درخواســت خــود را ب ایــن زمینــه 70 شــهر ب
انتخــاب به عنــوان شــهر دوســتدار کــودک ارســال کردنــد کــه از ایــن تعــداد، مــدارک 
4۵ شــهر کــه بعضــًا کان شــهر و شــهرهای بــزرگ بودنــد، قابــل بررســی بــود و از ایــن 
تعــداد نیــز، ۱۲ شــهر، به عنــوان پایلوت شــهر دوســتدار کــودک انتخاب شدند.شــهردار 
ــه  ــای تفاهم نام ــس از امض ــمی پ ــور رس ــوت به ط ــۀ پایل ــرد: مرحل ــان ک ــان بی کرم
ــد.عالم زاده  ــد ش ــروع خواه ــور ش ــوت و وزارت کش ــهرهای پایل ــهرداری  ش ــان ش می
بــا اشــاره بــه اهمیــت انتخــاب کرمــان به عنــوان یکــی از ۱۲ شــهر پایلــوت دوســتدار 
ــدود  ــان، از ح ــهرداری کرم ــودک در ش ــتدار ک ــهر دوس ــۀ ش ــت: دبیرخان ــودک گف ک
یک ســال پیــش فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و ایــن در حالــی اســت کــه در ســایر 
شــهرداری های بعضــی کان شــهرها، ایــن تشــکیات که بایــد در قالــب اداره دوســتدار 

ــه تشــکیل شــده اســت. ــد، سال هاســت ک ــت کن کــودک فعالی

پیش بینی افزایش
 ۶0 درصدی برداشت 

گندم در دامغان گزارش

صادرات کاال به عراق از مرز مهران
فعالیت تجاری مرز مهران در 8۵ کیلومتری ایام پس از حدود ۱۱0 روز هفته گذشته از سر گرفته شد. کار صادرات کاال 

به کشور عراق تنها در روزهای یکشنبه و چهارشنبه انجام می شود که در رایزنی های دوجانبه طرف های ایرانی و عراقی، 
تخلیه و بارگیری ۲۵0 کامیون کاال در هر روز فعالیت مرز مهران توافق شده است.



بازگشایی سالن های تئاتر کانون 
پرورش فکری از هفته دوم تیرماه

مدیرکل امور سینمایی و تئاتر کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان از آغاز اجرای نمایش در مرکز تولید تئاتر کانون خبر 

داد.

 انیمیشن ملکوت، این انیمیشن ساخته 
فرنوش عابدی به جشنواره انیماتور 

لهستان از رویدادهای سینمایی مورد 
تایید آکادمی اسکار، راه یافت.

انیمیشنتئاتر

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید مجله ماشین منتشر شد

کارگردان: ابراهیم ابراهیمیان
خاصه: وحید با خبر می شود همسرش 

بدون اطاع به او پسرش را برای عمل 
جراحی قلب به تهران آورده و این آغاز بحران 

پیچیده ایست.

پیلوت

ظرافت جوجه تیغی
نویسنده: موریل باربری

ترجمه: مرتضی کانتریان
ناشر: کند و کاو

هشتمین دوساالنه مجسمه سازی در سال 
جاری به دبیری شورای دبیران در صورت 

عادی بودن شرایط بهداشتی و اپیدمی 
ویروس کرونا و با رعایت موازین و پروتکل های بهداشتی برگزار 

می شود.

قبا از خواب دیدن میترسیدم. 
اما االن دیگه نه. چون هر چقدرم خواب بدی 

 ببینم،وقتی بیدار بشم از اونم بدتره.

سیانور

مجسمه 
سازی

کتابفیلم دیالوگ

وصل آن ترک ختا ملکت خاقان ارزد
کفر زلف سیهش عالم ایمان ارزد

خاتم لعل گهر پوش پری رخساران
پیش ارباب نظر ملک سلیمان ارزد

ای عزیزان ز رخ یوسف مصری نظری
ملکت مصر و همه خطٔه کنعان ارزد

پیش فرهاد ز لعل لب شیرین شکری
حشمت و مملکت خسرو ایران ارزد
بگذر از گنج قدر خان که بر پیر مغان
کنج میخانه همه گنج قدر خان ارزد

زین سپس ما و گدایان سر کوی غمت
که گدائی درت ملکت سلطان ارزد

با لبت دست ز سر چشمٔه حیوان شستم
زانکه یاقوت تو صد چشمٔه حیوان ارزد
با وجود قد رعنای تو گو سرو مروی
زانکه باالی تو صد سرو خرامان ارزد
از سر کوی تو خواجو بگلستان نرود

که سر کوی تو صد باغ و گلستان ارزد

خواجوی کرمانی 

در هر نگاه گذرا

رازی را کشف کردیم،

که جز من و تو همه از آن بی 

خبرند..

شاید برای پرسه زدن با تو

زمستان فصل بهتری باشد،

اگر فراموش نکنی 

من ادامه ی خواهشی

 گم شده ام..

نیلوفر الری پور

عکس نوشت

عکس: 
ثنا احمدی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

پناهنده شدن امپراتور شكست 
خورده هند به ایران

بیسـت و هشـتم ژوئـن سـال ۱۵40 میـادی به 
دربـار قزویـن ـ پایتخـت آن زمـان ایـران ـ خبـر 
قصـد  هنـد  امپراتـور  شـاه  همایـون  رسـید كـه 
پناهنـده شـدن بـه ایـران )دربار شـاه طهماسـب 
صفـوی( را دارد. همایـون شـاه در جنـگ هفدهم 
مـاه مـی آن سـال، از یـك خان پشـتون )افغان( 
هـم  دهلـی  در  چـون  و  بـود  خـورده  شكسـت 
معارضـان و مخالفان فراوان داشـت ترجیح داده 
بـود كه به ایـران بیاید و پناهنده شـود. در آن روز 
شـاه طهماسـب قصـد دیـدار از زنجـان را داشـت 

کـه ایـن خبـر را دریافـت کرد.
     شـاه طهماسـب یكـم پـس از ورود همایـون 
شـاه بـه قزویـن و دیـدار و مذاکـره، سـپاهی در 
اختیـار او قـرار داد و همایـون شـاه بـا كمـك این 
سـپاه، تـاج و تخـت خـود را بازیافـت و ایـن امر 
بـه بسـط نفـوذ فرهنگـی ایـران در هنـد انجامید 
كـه بیـش از دو قـرن )تا سـلطه انگلیسـی ها بر 

هند( ادامه داشـت. تا زمان سـلطه انگلیسـی ها 
بـر هندوسـتان )نیمه قـرن نوزدهم(، »فارسـی« 
زبـان  و  هنـد  امپراتـوران  دربـار  رسـمی  زبـان 
مکاتبـات رسـمی ایـن کشـور بـود کـه بعـدا زبان 

انگلیسـی جایـش را گرفـت.

روزی كه قائم مقام در باغ 
نگارستان اعدام شد!ـ اشاره ای 

به چگونگی اعدام او
در ایـن روز در سـال ۱83۵ میـادی بـه دسـتور 
محمدشـاه قاجـار، میـرزا ابوالقاسـم قائـم مقام 
بارهـا  او  را كـه خـود  ایـران  صـدر اعظـم وقـت 
مدیـون كاردانـی  را  سـلطنتش  بـود كـه  گفتـه 
وی مـی دانـد تنهـا بـه ایـن سـبب كـه در صـدد 
در  بـود  برآمـده  فرمانـده گارد سـلطنتی  تغییـر 
بـاغ نگارسـتان )محـل فعلـی سـاختمان وزارت 
فرهنـگ و ارشـاد - دیـوار بـه دیـوار بهارسـتان( 
خفـه كردنـد، زیـرا شـاه سـوگند خـورده بـود كـه 

نریـزد!. را  خونـش 
    محمدشـاه در آن روز از تـرس بیمـاری وبـا 

كـه شـیوع یافتـه بود و گرمـای بی سـابقه تهران، 
قصـد رفتـن بـه لواسـان را داشـت. ولـی پیـش 
از ایـن نقـل مـكان، بـه دلیـل بدگمانـی و تـرس 
از نافرمانـی قائـم مقـام )احتمال كودتا( دسـتور 
بـی جـان سـاختن وی را داده و سـپس معلـم 
سـابق خـود، عبـاس ایروانـی معروف بـه حاجی 
میـرزا آقاسـی را جانشـینش كرده بـود، كه برخی 
مورخـان او را »بـی مایـه بـرای صـدارت عظمـا« 

توصیـف كـرده اند.
    آن روز قائم مقام را كه به اوضاع كشـور سـر و 
سـامان داده بـود و در كتب تاریـخ »مردی الیق« 
توصیـف شـده اسـت از خانـه اش در بـاغ الله زار 
)خیابـان اللـه زار تهـران( بـه بـاغ نگارسـتان برده 

بودنـد تا اعدام شـود.
     همیـن قدرنشناسـی هـا، رواج سـعایت و 
بدگمانـی مقامـات نسـبت بـه یكدیگـر، از عوامل 
عقـب ماندگی ایـران و رواج تمّلق و باعث سـلطه 
قـدرت هـای اروپایـی بـر سیاسـت هـای دولـت 
تهران در دوران قاجارها بشـمار آورده شـده است.

فراخوان اولین دوساالنه پوستر، 

عکس و کاریکاتور »دستان1« 
با هدف حمایت از حقوق کودکان؛ 

به ویژه کودکان کار و محروم منتشر شد و به دبیری 
محمدحسین عناصری ۲0 تا ۲۶ مرداد در فرهنگسرای نیاوران 

برپا خواهد شد.

فراخوان

وز
یر

 د
ما

م 
پیا

کتاب 

ــا  بعــد از کتــاب صــد ســال تنهایــی گابریــل  کتــاب عشــق ســالهای وب

ــگاه خاصــی دارد. ــز، از نظــر شــهرت و محبوبیــت جای گارســیا مارک

ــان  ــروف جه ــای مع ــقانه ه ــی از عاش ــا یک ــالهای وب ــق س ــاب عش کت

ــواده ای  ــف از خان ــدام و نحی ــر ان ــی الغ ــو، جوان ــان اســت. فلورنتین رم

ــک  ــه صاحــب ی ــردی اســت ک ــد نامشــروع م متوســط اســت. او فرزن

شــرکت کشــتیرانی اســت. او در کودکــی پــدرش را از دســت داده 

ــا مــادرش کــه مغــازه ای خــرازی دارد زندگــی مــی کنــد. در  اســت و ب

ــرای رســاندن  ــه مشــغول کار مــی شــود و وقتــی ب جوانــی در تلگرافخان

ــواده  ــا دیــدن دختــر خان ــه ای وارد مــی شــود، ب ــه خان یــک تلگــراف ب

ــی از  ــادرش را در کودک ــه م ــا ک ــود. فرمین ــی ش ــق او م ــا( عاش )فرمین

ــد و…. ــی کن ــی م ــدرش زندگ ــا پ دســت داده اســت ب

در ســال ۲007 از روی ایــن کتــاب یــک فیلــم هــم ســاخته شــده اســت. 

مارکــز هرگــز اجــازه نــداده بــود از روی کتــاب هــای او فیلمــی ســاخته 

شــود امــا باالخــره اجــازه داد کــه عشــق ســالهای وبــا بــه فیلــم تبدیــل 

شــود. گفتــه مــی شــود او مبلــغ 7 میلیــون دالر بابــت ایــن کار دریافــت 

کــرده اســت.

ــی،  ــی خوان ــه م ــرا را ک ــه ی ماج ــک حلق ــت، ی ــه ای اس ــاب حلق کت

ــر،  ــده ت ــکان دهن ــر، ت ــزرگ ت ــی ب ــا ماجرای ــود و ب ــی ش ــاز م ــه ب حلق

ــی  ــای اصل ــی شــوی. شــخصیت ه ــر رو در رو م ــن ت ــر و غمگی ــا ت زیب

رمــان هــر کــدام داســتان خــود را تعریــف مــی کننــد و در کنــار داســتان 

ــی شــویم،  ــر داســتان رو در رو م ــا داســتان شــخصیت دیگ ــش ب خوی

ــا همــه  شــخصیت دیگــر راوی مــی شــود و داســتان پیــش مــی رود ت

ــا اوایــل قــرن  چیــز شــکل بگیــرد. داســتانی از اواخــر قــرن نوزدهــم ت

ــتم. بیس

در مورد کتاب عشــق سال های وبا
ــهور  ــی و مش ــاب عال ــک کت ــی ی ــال تنهای ــد س ــاب ص ــد کت هرچن
اســت امــا مــن کتــاب عشــق ســالهای وبــا رو بیشــتر مــی پســندم. 
ــا ایــن کتــاب ارتبــاط برقــرار  بــه نظــرم خیلــی راحــت تــر میشــه ب

کــرد.
امــا واقعــا درک ایــن موضــوع هــم بــرام ســخته کــه چــرا همیشــه 
ــی  ــروع م ــخ ش ــق تل ــوع عش ــا موض ــای ب ــاب ه ــا و کت ــم ه فیل
ــون  ــتر خودش ــای راه بیش ــختی ه ــد س ــه بای ــرا همیش ــوند؟ چ ش
ــه  ــود داره ک ــته وج ــون نانوش ــک قان ــگار ی ــدن؟؟ ان ــون ب رو نش
ــد ســخت و دشــوار باشــه… عشــق  ــزی پیرامــون عشــق بای هرچی

ــد. ــی کن ــروی م ــته پی ــون نانوش ــن قان ــز از ای ــا نی ــالهای وب س
ــی  ــه نظــرم مــن خیل ــاب رو ب ــی خــدا رو شــکر مارکــز آخــر کت ول
ــده.  ــاب رو میبن ــت کت ــا رضای ــده ب ــه و خوانن خــوب تمــوم مــی کن
ــذت  ــد و از اون ل ــاب رو بخونی ــن کت ــا ای ــم حتم ــی کن پیشــنهاد م

ــد. ببری
ــورت  ــای ص ــرث پارس ــای کیوم ــط اق ــه توس ــم ک ــاب ه ــه کت ترجم
گرفتــه خیلــی خــوب و روان هســتش و جــا داره از ایشــان تشــکر 

ــم بابــت ایــن ترجمــه خــوب. کن

قسمت هایی از کتاب
- اگــر بــه موقــع ملتفــت شــده بودنــد کــه حــذر کــردن از فجایــع 
مهــم زندگــی زناشــویی خیلــی آســان تــر از آزارهــای کوچــک 
زندگــی روزانــه اســت، ممکــن بــود زندگــی بــرای هــر دوی آن هــا 
آســان تــر شــود ولــی تنهــا چیــزی کــه یــاد گرفتــه بودنــد ایــن بــود 
کــه عقــل موقعــی بــه ســراغ آدم مــی آیــد کــه دیگــر خیلــی دیــر 

شــده اســت.
-  تــرس او، تــرس از مــرگ نبــود. نــه، تــرس از مــرگ ســال های 
ــی  ــش زندگ ــت و همراه ــود داش ــش وج ــه در قلب ــود ک ــال ب س
ــود. ــده ب ــه ش ــود او اضاف ــایه خ ــه س ــه ب ــود ک ــایه ای ب ــرد. س می ک
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