
شـهرداری بـم در نظـر دارد مناقصـه عمومـی پیـاده روسـازی بلـوار 
صاحـب الزمـان را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت برگزار 
نمایـد ، کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تا 
ارائـه پیشـنهاد مناقصـه گـران و بازگشـایی پاکـت هـا از طریـق درگاه 
www. بـه آدرس:  الکترونیکـی دولـت )سـتاد(  سـامانه تـدارکات 
setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در 
صـورت عـدم عضویـت قبلـی، مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذکـور و 
دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه 

سـازند. محقق 
 - بـرآورد اجـرای کار مبلـغ 12/۳۹۳/11۹/1۵۰ریـال براسـاس فهرسـت 

بهـای واحـد پایـه رشـته ابنیـه سـال ۹۹ می باشـد. 
- مدت اجرای پروژه ۶ ماه می باشد. 

- ارائـه ضمانـت نامه بانکی به میـزان۶2۰/۰۰۰/۰۰۰ در وجه شـهرداری بم 
به عنوان سـپرده شـرکت در مناقصه الزامی می باشـد . 

- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است.

 - تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ۹۹/۴/۹ می باشد .
از سـایت: سـاعت 1۷:۰۰  - مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه 

مـورخ۹۹/۴/18
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 1۷:۰۰ مورخ۹۹/۴/28

- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 1۰:۰۰ مورخ۹۹/۴/۳۰
اطالعـات تماس دسـتگاه مناقصه گـزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر 
در خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکت هـای الـف: آدرس بم-بلوار 
شـهید رجایـی سـایت اداری-شـهرداری بـم امـور قراردادهـا تلفـن: 
انجـام  جهـت  سـتاد  سـامانه  تمـاس  اطالعـات   ۰۳۴-۴۴۳۴۵21۴
مراحـل عضویت در سـامانه: مرکـز تمـاس ۴1۹۳۴-۰21 دفتر ثبت نام: 

8۵1۹۳۷۶8-88۹۶۹۷۳۷

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای   

محمد بنی اسدی شهردار بم

 )نوبت اول(
آگهی مناقصه عمومی 
اجرای فاز اول نهالستان ) تسطیح ، فنس کشی و ایجاد راه ارتباطی(

یک واحد گلخانه 1۰۰۰ متری

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد اجرای فاز اول نهالستان ) تسطیح ، فنس کشی و ایجاد راه ارتباطی( یک واحد گلخانه 1۰۰۰ 
متری را به شرکت های صالحیت دار دارای رتبه ۴ رشته کشاورزی رسته ساخت و تجهیز گلخانه و نهالستان که دارای تاییدیه از سازمان نظام مهندسی و کشاورزی 
می باشند واگذار نماید لذا از شرکت های ذیصالح متقاضی دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1399/04/08  به سایت این شرکت به آدرس 

www.geg-area.com  مراجعه نمایند. 

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

1-آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات ساعت 1۳:۳۰  مورخ 1۳۹۹/۰۴/1۵
2-شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است. 

۳-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 1.۴۹۳.2۰8.۳۳۹
۴-هزینه درج آگهی به عهده ی برنده مناقصه می باشد. 

۵-کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

۶-محـل تحویـل اسـناد و پیشـنهادات: سـیرجان کیلومتـر ۵۰ جاده محور سـیرجان 
شـیراز ، شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهر سـاختمان هـای هلدینگ مسـتقر بر تپه ، 

بلـوک ۵)شـرکت توسـعه، عمـران و مدیریت منطقـه گل گهر ( 
۷-تلفن جهت هر نوع هماهنگی :۰۹1۳1۴2۰۶۴2 آقای بلوردی 

بازگشت پرچم های سیاه

رهبر انقالب :

مبارزه با فساد 
ادامه یابد
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»ایـن نیـرو روح تفکـر شـرقی اسـت که هـر باره و به شـکلی از سـوی 
آن فراخوانـده می شـود «

ایـن جملـه دربـاره داعـش از آن بختیار علی شـاعر و رمـان نویس کُرد 
در کتابـش »داعش،خشـونت شـرقی و نقـد عقل فاشیسـتی « اسـت 
، جملـه ای کـه دربـاره نوَسـلفی گری در خاورمیانـه از القاعـده و دولـت 

اسـامی و داعـش به درسـتی بیان شـده اسـت .
سـه سـال در چنیـن روزهایـی در ایـام امتحانات پایان ترم ، دوسـت و 
اسـتاد گرامـی دکتر سیدمحسـن علوی پور را در دانشـگاه دیـدم ، درباره 
داعـش هـم صحبتـی کردیـم و اینکه گفتـم عمر داعش کم کم به سـر 
آمـده و دکتـر علوی پـور در جـواب گفـت کـه داعـش یـک ایـده و تفکر 
اسـت و حذف فیزیکی و سـرزمینی آن به معنی مرگ آن ایده نیسـت 
و ایـن مکالمـه باعث شـد کـه بخواهم دربـاره داعش بیشـتر بدانم …

نوسـلفی گری یـا سـلفی گری مـدرن در واقع در پاسـخ به امپریالیسـم 
اروپایـی ، ضعـف و سـقوط دولـت عثمانـی ظهور کـرد و با اینکه ریشـه 
در سـنت دارد ولـی پدیـده ای مـدرن اسـت .نوسـلفی گری در قـرن 
نوزدهـم و ابتـدای قـرن بیسـتم در آرا و عقایـد سـید جمـال الدیـن 
اسـدآبادی ) کـه البتـه در جهـان اسـام و در کتـب غربـی بـه افغانـی 
معـرف اسـت (، محمـد عبـده و محمـد رشـید رضـا مشـاهده می گردد 
بـا ایـن تفـاوت که باید بین دو شـاخه سـلفی گری مدرن تفـاوت قایل 
شـد ، یکـی شـاخه اصـاح طلـب دینـی در عقایـد اسـد آبـادی و عبده 
و دیگـری شـاخه بنیـاد گـرا در عقایـد رشـیدرضا ، گرچـه از محمد عبده 
و سـید جمـال الدیـن اسـد آبـادی نیـز بـه سـلفی یـاد می شـود و آنها 
نیـز خواهـان بازگشـت بـه مراحـل اولیـه اسـام بـوده اند ، ولـی به هر 
حـال از آنهـا بـه عنـوان اصـاح طلبـان دینـی نیز یاد شـده کـه امید به 
احیـاء مراکـز مذهبـی، اجتماعـی، سیاسـی و آموزش جوامع مسـلمان 
گسـترش دادنـد و همچنیـن رویکردشـان متعدلتر بـود . از جمله دیگر 
شـاگردان سـیدجمال و محمد عبده و رویکرد اصاح طلب آنها حسـن 

بنـا موسـس اخـوان المسـلمین بود .
سـلفی بنیـاد گـرا ولـی در اندیشـه هـای رشـید رضـا شـاگرد سـوری 
االصـل محمـد عبـده اشـاعه یافـت و ایـن دسـته از نـو سـلفی هـا بـه 
دنبـال تحقـق اسـام نـاب و شـکل خالص اسـام بودند و بازگشـت به 
اسـام نخسـتین و آنهـا تمـام چیزهـای کـه موجـب تغییـر در اسـام 
حقیقـی می شـود را رد می کننـد از الهیـات نظـری ، فلسـفه ، منطـق 
ارسـطویی و مذاهـب دیگـر چـون شـیعه و مذاهـب کامـی را چـون 
معتزلـه را موجـب گنـاه و ارتـداد می دانـد ، همچنین در سـلفی  بنیادگرا 
تاکیـد زیـادی بـر الویـت نقـل بـر عقل بـه عنـوان بهترین وسـیله برای 
رسـیدن بـه حقیقـت یـاد شـده اسـت و منابع ایشـان قـران ، حدیث و 

ثقـه اسـاف )روای مـورد اعتمـاد ( اسـت .
سـلفی گری بنیادگـرا بعـد از رشـیدرضا در ادامـه در عقایـد ابواالعلـی 
اسـامی  او کـه موسـس جماعـت  و  پیـدا می کنـد  ادامـه  مـودودی 
نـدارد  بیشـتر  حالـت  دو  اسـام   «  : بـود  معتقـد  اسـت  پاکسـتان 
،یـا حاکـم و مسـلط بـر زمیـن و یـا آمـاده خیـزش و سـیطره یابـی 
و گسـترش بـر کل جهـان و حالـت میانـه ای وجـود نـدارد ، اسـام 
و  ناسیونالیسـم   ، خـواه  نیست،مشـروطه  لیبرالیسـتی  دموکراسـی 

تنهـا اسـام اسـت «. . اسـام  سوسیالیسـم نیسـت 
بـا گذشـت زمـان و در نیمـه اول قـرن بیسـتم ، ایـن نـوع خوانـش از 
اسـام هـر روز شـکل سیاسـی تر و رادیکال تـر پیـدا می کـرد و در ایـن 
میـان در مصـر سـید قطـب و عقایـدش وارد جریـان اسـام سیاسـی 
شـد ، سـید قطـب را می تـوان آمـوزگار تکفیـر در قـرن بیسـتم نامید ، 
سـید قطـب بـر بازنگری بـر آموزه های چون جهـاد و جاهلیـت و ... راه 

را بـرای گروه هـای جهـادی رادیـکال همـوار کرد.
ابواالعلـی مـودودی بـا طـرح اندیشـه جاهلیـت نویـن، آن را حاکـم بر 
تمـدن غربـی  دانسـت، درحالی کـه سـید قطـب بـا الگوبـرداری از ایـن 
اندیشـه، محـدوده شـمول جاهلیت را چنان گسـترش داد کـه اکثریت 

مسـلمانان را در بـر گرفـت.
بعـد از اعـدام سـید قطـب در مصـر ، اندیشـه های سـید قطب توسـط 
بـرادرش محمـد قطـب در مهاجـرت بـه عربسـتان ادامه یافـت و باعث 
تحـول در شـکل وهابی گری در عربسـتان گشـت، تحـت تعالیم محمد 
قطـب و شـاگردانش ، افـرادی ماننـد عبـدهللا عـزام و اسـامه بـن الدن 
در عربسـتان پـرورش یافتنـد و وهابیـت جهـادی در این کشـور شـکل 

. گرفت 
اندیشـه هـای سـیدقطب و بـرادر ایشـان در ایـران نیـز هوادارانـی پیدا 
کرد و اسـتاد سـیدهادی خسروشـاهی اسـتاد حـوزه و دانشـگاه که به 
تازگـی و بـر اثـر ابتـا بـه بیمـاری کرونـا درگذشـتند ، از عاقه منـدان 
بـرادران قطـب بودنـد و در نوشـته هـای خـود از سـید قطـب بـه عنوان 
سـید شـهید یـاد کـرده و تعـدادی از آثار سـید قطب و محمـد قطب را 

بـه فارسـی ترجمـه کـرده بودند . 
تحـت اندیشـه هـای سـیدقطب در مصـر کـه بـه نوعـی خواسـتگاه 
نوسـلفی گری بـود ، گـروه جهـاد اسـامی مصـر به عنـوان اولیـن گروه 

انس طا         1.771.210

مثقال طا     36.190.250

گرم طای 18  8.325.192

گرم طای 2۴   11.100.200

بهار آزادی      83.000.000

امامی          85.800.000

نیم       ۴3.500.000

ربع         2۴.۴00.000

گرمی       12.600.000

دالر             188.390

یورو         209.200

درهم          51.359

لیر ترکیه           27.۴23

دالر استرالیا      129.8۴8

ثبت ملی 200 خانه مشاهیر
در سطح کشور

معاون میراث فرهنگی کشور گفت: 
»هم اکنون 200 خانه مشاهیر در سطح کشور ثبت 

ملی شده و از آن ها حفاظت می شود«

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
21 تا  ۳۶دنبال کنید

فرزندخواندگی مجرمانه
آگهی های فروش کودکان در فضای مجازی جرم است. خانواده ای نسبت به خرید نوزاد اقدام کرده باشد، 

مرتکب جرم شده  و اگر فردی واسطه این خرید و فروش باشد جرمش بیشتر است

حـل معضل دیرینـه تخلیه فاضالب خانگی قائمشـهر 
در رودخانـه تـالر طـی یـک دهـه گذشـته بـا وجـود 
اعتراضـات شـهروندان و پیگیـری رسـانه ها هنـوز بـه 
سـرانجام نرسـیده و همچنـان خودروهـای لجن کـش 
 فاضـالب خانگـی را در رودخانه » تالر » خالی می کنند.
بـه گـزارش خبرنـگار ایرنـا ، معضـل تخلیـه فاضـالب 
بـه وسـیله خودروهـای لجـن کـش در رودخانـه تـالر 
قائمشـهر سـابقه چند دهـه ای دارد ، ولـی در یک دهه 
گذشـته بـا ورود رسـانه هـا و شـهروند خبرنـگاران حل 
این موضوع به عنوان وظیفه شـهرداری و شـرکت آب و 
فاضـالب مـورد قبول قرار گرفت و قـرار بود هرچه زودتر 
مسـئوالن شـهری دسـت به دسـت هم داده و رودخانه 

تـالر را از ایـن معضـل زیسـت محیطی نجـات دهند.
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پیاده سازی 
حساب های اقماری 

گردشگری
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و 

حمایت از توسعه گردشگری 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی از آغاز فاز اجرایی 

  )TSA(  حساب اقماری گردشگری
به منظور سنجش اثرات اقتصادی 

گردشگری در کشور خبر داد.

مصرف آب 
تهرانی ها سه برابر 

استاندارد است
با اعالم رئیس کمیته محیط زیست 

شورای اسالمی شهر تهران، مصرف 
آب ما امروز بیش از سه برابر 

استاندارد است، در شرایطی که تهران 
تنها ظرفیت ۳ میلیون نفر را دارد.

رنا
 ای

س:
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یادداشت  مهمان
سیدمحسن مصطفوی

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1762

یکشنبه 8 تیر 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

معضل تخلیه فاضالب به 
وسیله خودروهای لجن کش 
در رودخانه تالر قائمشهر 
سابقه چند دهه ای دارد

سرریز فاضالب 
خانگی قائمشهر به 
رودخانه تالر
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تحـت عنـوان جهـاد علیـه ظالـم دسـت بـه اسـلحه 
بـرد و ماحصـل آن تـرور انور سـادات رئیـس جمهور 
وقـت مصـر توسـط ایـن گـروه در سـال 1981 بـود 
کـه  گـروه  ایـن  جـوان  رهبـر  فـرج  عبدالسـام   ،
در 28 سـالگی اعـدام شـد ، مفهـوم جدیـدی وارد 
بـا  »جهـاد  اینکـه  آن  و  کـرد  نویـن  سـلفی گری 
دشـمنی کـه نزدیک تـر اسـت از جهاد علیه دشـمنی 
او  نظـر  از  می باشـد«،  واجب تـر  اسـت  دورتـر  کـه 
اکثـر حاکمـان کشـورهای اسـامی از دیـن برگشـته 
کافـران  از  مرتدیـن  مجـازات  و  شـده اند  مرتـد  و 
سـنگین تر اسـت و طبـق اجمـای عمومـی علمـای 
اسـام بـا مرتدیـن حتـی اگر قـادر به حمل اسـلحه 
نباشـد ، بایـد جنگیـد و آنهـا را از بیـن برد . اندیشـه 
هـای فـرج درباره دشـمن نزدیـک و حاکمـان مرتد 
بسـیاری  مانفیسـت  بعـدا  اسـامی  سـرزمین های 
از گروه هـای جهـادی رادیـکال در مبـارزه در داخـل 

. اسـامی گشـت  سـرزمین های 
برخـی از پژوهشـگران سـلفی گری نویـن را شـاخه 
ای از وهابیـت می دانـد و برخـی دیگـر بـر عکـس 
ایـن نظـر دارنـد ودر برخـی متـون سـلفی گـری و 
وهابیـت یکسـان در نظـر گرفتـه می شـود ولـی این 
دو اندیشـه بـا وجـود شـباهتها دارای تعارضاتـی بـا 
یکدیگـر نیـز می باشـند . برخـی نوسـلفی ها ، محمد 
جدیـدی  مذهـب  اینکـه  دلیـل  بـه  را  عبدالواهـب 
پایه گـذاری نمـوده رد می کنـد و آن را هـم بدعـت 
در  آنکـه  جـز  چیـزی  را  سـلفی گری  و  می داننـد 
ایـن  یافتـه نمی داننـد و در  ابتدایـی اسـام ظهـور 
زمینـه ، محمـد عبـدو متعقـد بـود کـه وهابیـت بـا 
رونمایـی اندیشـه توحیـدی داری محتـوای جاهلـی 

و ضـد قرانـی اسـت.
 1979 سـال  در  افغانسـتان  بـه  شـوروی  حملـه 
باعـث شـد بسـیاری از مجاهدیـن اسـامی بـرای 
بـه سـرزمین مسـلمانان  علیـه حملـه کفـار  جهـاد 
عـازم افغانسـتان شـوند ، عبـدهللا َعـزام فلسـطینی 
االصل و اسـتاد دانشـگاه ملک عبدالعزیز عربسـتان 
بـا تشـکیل گروهـی کـه بعدهـا بـه نـام مجاهدیـن 
از  بسـیاری  انتقـال  در  عرب_افغانـی مشـهور شـد 
مسـلمان بـه افغانسـتان یـاری رسـاند و خـود او بـه 

پـدر جهـاد بیـن المللـی معروف شـد ، اندیشـه های  
او مانیفیسـتی بـرای جهـاد جهانـی علیـه غـرب و 
اسـامی  جهـان  فــاسد  حــکومت های  سـرنگونی 

گشـت .
هسـته های اولیـه القاعـده در بیـن شـاگردان  عـزام  
در افغانسـتان شـکل می گیـرد و بعـد از مـرگ عزام 
، بـن الدن وایمـن الظواهـری با تشـکیل القاعده در 
دو اعامیـه جهـاد بـر علیـه آمریـکا اعـام می کننـد. 
القاعـده  ایدئولـوژی  پژوهشـگران  از  برخـی  گرچـه 
را بـر چهـار رکـن سـلفی گری، رادیکالیسـم ، شـیعه  
سـتیزی  و غـرب سـتیزی می دانـد کـه هـدف نهایی 
آن دســتیابی بـه حکومـت اسـامی جهانـی اسـت 
، ولـی شـیعه سـتیزی و دگراندیـش سـتیزی در 
عقیـده القاعـده کمتـر مشـاهده می گـردد و القاعـده 
تمرکـز خـود را بـر جنگیـدن و بیـرون رانـدن آمریکا 
از خاورمیانـه گـذارده بـود و بـرای رسـیدن بـه ایـن 
هـدف حمایـت عامـه مسـلمانان ضـروری و بـدون 
حمایـت آنهـا ایجـاد حکومـت اسـامی امکان پذیـر 
بیـرون کـردن  در  می تـوان  را  آنهـا  الویـت   ، نبـود 
دشـمن )آمریـکا ( ، ایجـاد دولـت اسـامی ، آزاد 
سـازی سـایر سرزمینهای اسـامی و در نهایت آزادی 

سـرزمین کفـار دانسـت .
بعـد از حـوادث یـازده سـپتامبر 2001 و در پـی آن 
در  عـراق  اشـغال  همچنیـن  و  افغانسـتان  اشـغال 
سـال 2003 ، فصـل تـازه ای را بـرای فعالیـت هـای 
گروههـای جهـادی گشـود و آن اعـام القاعـده بیـن 
در  اردنـی  زرقـاوی«  »ابومصعـب  توسـط  النهریـن 
عـراق بـود ، بـا اینکـه عقایـد زرقـاوی بـا بـن الدن 
تعارضاتـی داشـت ولـی بن الدن او را در سـال 200۴ 

بـه عنـوان نماینـده خـود در عـراق معرفـی کـرد .
اهـداف زرقـای ولـی از هـم ابتـدا هـم بـا هدفهـای 
بـر  را  تمرکـز  القاعـده   ، داشـت  تعـارض  القاعـده 
بیـرون رانـدن آمریکا و بعد تشـکیل امارت اسـامی 
گذاشـته بـود ولی زرقـاوی از ابتدا به دنبال تشـکیل 
خافـت اسـامی بـود و بـر عکـس توصیـه سـران 
مسـلمانان  اذهـان  و  قلـوب  حمایـت  القاعـده کـه 
عکـس  نتیجـه  موجـب  را  افراطی گـری  و  مهـم  را 
می دانسـتند ، بـرای زرقـاوی ایـن مسـئله مهـم نبود 

و بـا خشـونت تمـام با دگر اندیشـان مسـلمان به خصوص 
شـیعیان برخـورد کـرده و تصاویـر جـدا کردن سـر اسـیران 
را در شـبکه هـای اجتماعـی بخـش می نمـود ، زرقـاوی بـه 
شـدت دل در گـرو پیش بینی هـای آخرالزمانـی و احیـای 

خافـت اسـامی و نبـرد نهایـی بـا کفـار داشـت .
 زرقـاوی در 7 ژوئـن 2006 در حملـه نــیروهای امــریکا در 
نزدیکی بعقوبه عراق کشـته شـد ولی تفکرات او همچنان در 
القاعـده عـراق باقـی مانـد . بعد الزرقـای ، ابوایـوب المصری 
) ابوحمـزه مهاجـر ( رهبـری ایـن گـروه را بـر عهـده گرفت و 
در همان سـال ) 15 اکتبر 2006 ( تاسـیس »دولت اسـامی 
عـراق« و انحـال القاعـده عـراق را اعـام کـرد و بـا ابوعمـر 
البغـدادی بیعـت نمـوده و او را »امیرالمومنیـن « نامیـد و 
خـود نیـز بـه عنـوان وزیر جنـگ دولت اسـامی قـرار گرفت. 
ابوعمـر البغـدادی فرد شـناخته شـده ای نبـود و حتی برخی 
پژوهشـگران در وجـود چنیـن شـخصی تردیـد دارنـد ولـی 
هرچـه بـود ، مغز متفکر دولت اسـامی عراق ابوایوب مصری 
بـود کـه بـه خاطـر همراهـی عراقی هـا بـا گـروه خـود عمـر 
بغـدادی را بـه عنـوان خلیفـه معرفـی کرد و مترسـکی صرف 
در دسـت او بود ، از دسـتاوردهای این دوران دولت اسـامی 
طراحـی پرچـم سـیاه ایـن گـروه بود کـه بعدها سـمبل تمام 
جهادیـون رادیـکال دردنیـا گشـت ، پرچـم بـرای ایـن گـروه 
هـم نمـاد خافـت بـه یـاد پرچـم سـیاه پیامبر اسـام و هم 
نمـاد نبـرد نهایـی آخرالزمانـی بـود و مصـری شـدیدا معتقد 
بـه رویکـرد آخرالزمانـی و ظهـور منجی بـود کـه از کعبه ظهور 
خواهـد کـرد و آنهـا ایـن پرچـم بـه او خواهنـد داد.در حالـی 
رویکـرد القاعـده غـرب سـتیزی اسـتوار بود ، دولت اسـامی 
عراق به تصفیه سـازی دسـت زد و با طرح مسـئله »دشـمن 
دور و نزدیـک « هـدف را مبـارزه بـا دولتهـا و عناصـر متمایل 
بـه دولت شـیعی گـذارد و در پی قلمرو سـازی رفـت و جای 

آزاد سـازی قـدس بـه دنبـال آزادی بغـداد و احیـای خافت 
بـه سـبک هـارون الرشـید بـود ، داعـش هـر اندیشـه ای به 
غیـر از خـود تکفیـر می کـرد.در آوریـل سـال 2010 بـا حملـه 
نیروهـای آمریکایـی بـه خانـه مصـری ، او و ابوعمربغـدادی 
کشـته شـدند ، البتـه قبـل مـرگ ، دولـت اسـامی آنهـا بـه 
قهقـرا رفتـه بـود ، آنهـا هر کسـی حتی مسـلمانان سـنی که 
بـا آنهـا نبودنـد تکفیـر می کردنـد و مرتـد و کافـر شـناخته 
می شـد ، آنهـا کـه در ابتـدا حمایـت اهل سـنت در عـراق را با 
خـود داشـتند ، بـا تفسـیر مرتجـع خـود از شـریعت کار را به 
جـای رسـانند که گروههای شـبه نظامی سـنی عـراق بر علیه 
آنـان سـاح بـه دسـت گرفتنـد و از نظـر اهـل سـنت ، دولت 
اسـامی فقـط از دولـت بـودن اجـرای حـدود ) مجـازات( را 
بـه خوبـی می دانسـت ، عـدم فهـم جنگویان خارجـی دولت 
اسـامی عـراق ، موجـب شـد آنهـا بـا قبیله هـا در عـراق وارد 
نـزاع شـوند ، غافـل از اینکه قبیله و عشـیره و روابط قبیله ای 
در عـراق بـر هـر چیزی مقدم اسـت و در زمـان مرگ مصری 
و بغـدادی دولـت اسـامی آنهـا صرفا بـه دولتی بـروی کاغذ 
تبدیـل گشـته بـود .بعـد مـرگ مصـری وابوعمـر بغـدادی ، 
رهبری گروه توسـط شـورای دولت اسـامی به عـواد ابراهیم 
البـدری بـا نـام مسـتعار ابوبکـر البغـدادی سـپرده شـد کـه 
خشـن تریـن و رادیـکال تریـن رهبـر ایـن گـروه بـه شـمار 
میرفت.ابوبکـر بغـدادی در ابتدای خافت خود در سـال 2010 
، بـا سـه واقعـه روبـرو شـد کـه باعـث گردیـد تشـکیاتی که 
راس آن قـرار گرفتـه بـود و بـا افول مواجه گشـته بـود دوباره 
بـه کانـون توجهـات برگـردد؛ اول کشـته شـدن بـن الدن در 
همان سـال و خالی شـدن مسـند رهبری گروه هـای جهادی 
، دوم بهـار عربـی ، هـرج و مـرج ایجـاد شـده در پـی آن 
درکشـورهای عربـی خاورمیانـه و خا امنیتی در این کشـورها 
و سـوم خـروج نیروهـای آمریکایـی از عـراق در سـال 2011 

باعـث اوج گیـری دوبـاره دولـت اسـامی عراق شـد .ویژگی 
هـای شـخصیتی او از جملـه تـوان سـخنرانی و تسـلط بـه 
فنـون نظامـی و همچنیـن دارا بـودن مـدرک دکترا در رشـته 
علـوم قرانـی از دانشـگاه اسـامی بغـداد و تسـلطش بر امور 
دینـی ، باعث شـد تـا مخالفان دولت شـیعی عـراق از جمله 
بعثـی هـا، سـلفی هـا، تکفیـری ها و عشـایر مخالـف دولت 
شـیعی عـراق و سـنی هـای متعصـب کـه بـه اقـدام نظامی 
علیـه دولـت حاکم عاقـه مند بودنـد، در حمایـت از بغدادی 
بـه گـروه او )دولـت اسـامی عـراق( پیوسـته و بغـدادی نیز 
بـا اسـتفاده از ایـن فرصت مبادرت به سـازمان دهـی نیروها 
و اجـرای اقـدام نظامـی علیـه دولت عـراق نمود. بغـدادی به 
درسـتی می دانسـت که دولت اسـامی بی سـرزمین چیزی 
نخواهـد بـود و هـدف خـود را بـر قلمرو سـازی نهاد .بـا آغاز 
اعتراضات در ســوریه ایمن الظواهری رهبر القــاعده جـهان، 
بـا صـدور بیانیـه ای القاعـده را بـه جهـاد در شـام فراخواند و 
همچنین از دولت اسـامی عراق خواسـت گروهـی را به آنجا 
بفرسـتد و بغـدادی یکـی از عامـان ارشـد سـوری ابومحمـد 
الجوالنی را به سـوریه فرسـتاد که گروه او به جــبهه النــصره 
معـروف شـد ، پـس از مــدت کــوتاهی نــیروهای جهادی 
از کشـورهای مختلـف جــهان بـرای ملحـق شـدن بـه جبهه 
النصـره  بـه  سـوریه رهسـپار شـدند. ایـن اسـتقبال گسـترده 
از سـوی مــجاهدین در کــشورهای گوناگـون نگرانـی ابوبکر 
بغـدادی را موجب شــد و همچنیـن در اهداف خود ، جوالنی 
و بغـدادی دچـار اختـاف شـدند در حالی که دولت اسـامی 
بـه دنبال قلمرو سـازی در عراق و سـوریه بـود ، جبهه النصره 
به دنبال سـرنگون کردن حکومت بشـار اسـد با کمک سـایر 
اپوزسـیون سـوریه بـود ، مـورد دیگر نیز اختاف بر سـر منابع 
نفتـی سـوریه بـود کـه در اختیـار گـروه جوالنی قرار داشـت.
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جهانگیری آیین نامه اجرایی پیوست اجتماعی را ابالغ کرد
معاون اول رییس جمهوری آیین نامه اجرایی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، موضوع پیوست اجتماعی را اباغ کرد.

سنا
 ای

س:
عک

فرزندخواندگی مجرمانه
آگهی های فروش کودکان در فضای مجازی جرم است. خانواده ای نسبت به خرید نوزاد اقدام کرده باشد، مرتکب 

جرم شده  و اگر فردی واسطه این خرید و فروش باشد جرمش بیشتر است.

ــک معضــل  ــوزاد ی ــروش ن ــد و ف خری
اجتماعــی و بــه دالیــل گوناگــون در 
حــال افزایــش اســت و مشــکلی اســت 
ــع وجــود  ــام جوام ــم در تم ــه از قدی ک
ــای  ــه راهکاره ــد ب داشــته اســت و بای

ــع آن اندیشــید. ــرای رف اساســی ب
ــم  ــر چش ــه، دخت ــت ماه ــر هف » پس
ــه  ــک روزه ب ــر ی ــه، پس ــی 10 ماه رنگ
فــروش می رســد، حتــی نــوزادی را 
ــه  ــد ک ــواده باش ــر خان ــه اگ ــم ک داری
بتوانــد آن را در آســایش و رفــاه بــزرگ 
کنــد، آن را رایــگان بــه آن خانــواده 
ــد  ــط می خواه ــادرش فق ــم، م می دهی
فرزنــدش خوشــبخت شــود، االن پنــج 
نــوزاد آمــاده تحویــل اســت، بــرای 
ــوزاد  ــت ن ــرای دریاف ــما ب ــی ش معرف
بایــد 200 هــزار تومــان بــه حســاب 
شــماره.... واریــز شــود تــا پــل ارتباطــی 
ــا  ــیم. کار م ــوزاد باش ــادر ن ــا م ــما ب ش
ــی اســت و زمــان تحویــل  کامــاً قانون
فرزنــد کوتــاه اســت، حتــی چنــد تــا از 
ــد  ــم ندارن ــنامه ه ــا شناس ــن بچه ه ای
و شناســنامه اولیــه بــه نــام پــدر و 
ــزرگ  ــا ب ــراره پیــش اون مــادری کــه ق

ــه. » ــادر میش ــه ص بش
ایــن جمــات گوشــه ای از تبلیغــات 
صفحــه  یــک  در  شــده  درج 
ــروش  ــد و ف ــرای خری اینســتاگرامی ب
ــد  ــه هــر چن ــوزادان اســت، پیجــی ک ن
عمــر آن بــه چنــد روز بیشــتر نبــود امــا 
اینکــه فــردی بــه خــود جــرأت چنیــن 
ــر  ــه ب ــد ک ــان می ده کاری را داده نش

خــاف آنچــه بســیاری از مســئوالن 
ــوزادان  ــروش ن ــد و ف ــد خری می گوین
شــاید بیشــتر از گذشــته وجــود دارد و 
حتــی در برخــی از شــهرها بــه صــورت 
ســازمان یافتــه ایــن اقــدام انجــام 

می شــود.
ــی  ــد برخ ــاور دارن ــی ب ــد برخ ــر چن ه
فرزندانــی کــه بــه هــر روشــی بــه 
در می آینــد شــرایط  فرزندخواندگــی 
ــه ممکــن  ــه آنچــه ک ــری نســبت ب بهت
و  پــدر  کنــار  در  آنهــا  بــرای  اســت 
مادرشــان بــه وجــود بیایــد، دارنــد.
اگرچــه  فرزنــدان  ایــن  از  بســیاری 
قاعــده  بــه  زندگــی  هــم  ظاهــر  در 
و راحتــی را بــه دســت آورنــد، امــا 
روح و ذهنشــان همچنــان در تاطــم 
و بی قــراری اســت و هــزاران ســوال 
ــا را  ــه آن ه ــد ک ــادری دارن ــدر و م از پ
ناخواســته بــه ایــن دنیــا آورده و در 
ــا  ــا ب ــد ت ــا کردن ــوی روزگار ره ــزار ت ه
ــان  ــدا و پنه ــام و پی ــای ناتم نگرانی ه
سراســر  کودکــی  از  کــه  بســیاری 
بــزرگ  می کنــد،  پــر  را  وجودشــان 

شــوند.

فروش نوزاد قاچاق کودک 
محسوب می شود

ــب هللا مســعودی  ــاط حبی ــن ارتب در ای
اجتماعــی  امــور  معــاون  فریــد، 
در  کشــور  بهزیســتی  ســازمان 
خصــوص آگهی هــای فــروش کــودکان 
در  اقــدام  ایــن  اخیــرًا  می گویــد: 
ــد  ــه، بای فضــای مجــازی صــورت گرفت
توجــه داشــت کــه ایــن کار غیرقانونــی 
اســت و پیگــرد قانونــی دارد چراکــه 
خریــد و فــروش نــوزاد همــان قاچــاق 

می شــود. محســوب  کــودک 
ــا  ــدد ب ــات متع ــزاری جلس ــه برگ او ب
پلیــس فتــا و قــوه قضائیــه بــرای 
ــا در  ــه فعالیت ه ــن گون ــا ای ــورد ب برخ
و  می کنــد  اشــاره  مجــازی  فضــای 
ــدام  ــه اق ــرادی ک ــد: اف ــه می ده ادام
بــه خریــد و فــروش کــودک می کننــد 
ــد  ــول فرزن ــرای قب ــت الزم را ب صاحی
ــل  ــن دلی ــه همی ــد، ب ــی ندارن خواندگ

دســت بــه چنیــن کاری می زننــد.
بــه گفتــه مســعودی فریــد، وقتــی 
فرآینــد فرزندخواندگی را در کشــورهای 
ــم  ــم می بینی ــی می کنی ــی بررس خارج
ــی ســفت و ســختی  ــه شــرایط خیل ک
را بــرای ایــن اقــدام در نظــر گرفته انــد 
یعنــی چگونگــی صاحیــت خانــواده را 

ــد. ــی می کنن بررس
بررســی های  بیشــتر  می گویــد:  او 
مــا پیــش از ورود کــودک بــه خانــواده 
انجــام  فرزندخواندگــی  متقاضــی 
دلیــل  ایــن  بــه  هــم  آن  می شــود 
ــت  ــواده ای صاحی ــر خان ــه اگ اســت ک
پذیــرش فرزنــد خوانــده را نداشــته 
باشــد، قبــل از تحویــل کــودک بــه 
آن هــا از وارد شــدن آســیب روحــی بــه 

او جلوگیــری کنیــم.
ســازمان  اجتماعــی  امــور  معــاون 
ــر اینکــه  ــا تاکیــد ب بهزیســتی کشــور ب
اگــر آگهی هــای فــروش کــودکان را در 
ــوارد  ــن م ــا ای ــه تنه ــم ن ــی ببینی فضای
ــم،  ــزارش می کنی ــا گ ــس فت ــه پلی را ب
ورود  دادســتانی  طریــق  از  بلکــه 
اقــدام  ایــن  می افزایــد:  می کنیــم، 
ــوان  ــه عن ــارز جــرم اســت و ب ــه ب نمون
قاچــاق کــودک محســوب می شــود. 

ــد  ــه خری ــبت ب ــواده ای نس ــر خان اگ
ــب  ــند، مرتک ــرده باش ــدام ک ــوزاد اق ن
جــرم شــده اند و اگــر فــردی واســطه 
ایــن خریــد و فــروش باشــد جرمــش 

ــت. ــتر اس بیش
ــد  ــر اینکــه جــرم خری ــد ب ــا تأکی او ب
قاچــاق  جــرم  کــودک  فــروش  و 
کــودک بــه شــمار مــی رود و مجــازات 
ســختی در انتظــار ایــن افــراد اســت، 
از همــه شــهروندان خواســت چنانچــه 
ــدند  ــه ش ــواردی، مواج ــن م ــا چنی ب
یــا  و  دادســتانی  بــه  را  موضــوع 
ســازمان بهزیســتی اعــام کننــد، چــرا 
کــه ممکــن اســت ایــن کــودکان بــرای 
کارهــای غیــر اخاقــی، تکــدی گــری 
و فــروش مــواد مخــدر خریــداری 
شــوند و حتــی ممکــن اســت اعضــای 

ــروش  ــه ف ــز ب ــودکان نی ــن ک ــدن ای ب
ــد. برس

متولیان قاطعانه
 برخورد نمی کنند

ــد  ــناس ارش ــریفی فر، کارش ــد ش مجی
ــوزاد  ــروش ن ــاره ف ــی درب جامعه شناس
ــار  ــد انتش ــر می رس ــه نظ ــد: ب می گوی
فضــای  در  نــوزاد  فــروش  طــرح  و 
مجــازی یــک مســئله جدیــد باشــد و 
ــوده امــا اکنــون  یــا اینکــه قبــاً هــم ب
ــار  ــر آم ــرده اســت، اگ ــدا ک شــدت پی
رســمی و درســت در ایــن مــورد وجــود 
نداشــته باشــد، نمی تــوان بــه طــور 
قطــع دربــاره افزایــش فــروش نــوزادان 
صحبــت کــرد، علــت اینکــه این مســئله 
ــترش  ــد، گس ــوش می رس ــه گ ــاد ب زی
شــبکه های اجتماعــی اســت، چــرا کــه 
بــاز نشــر بعضــی از مســائل اجتماعــی 
ماننــد فــروش نــوزاد و خشــم نســبت 
ــه آن بــروز بیشــتری پیــدا کــرده؛ در  ب
ــائل در  ــن مس ــروز ای ــزار ب ــته اب گذش
جامعــه کمتــر بــوده اســت و مــردم نیــز 

اطــاع چندانــی از آن نداشــته اند.
ــه در  ــی ک ــه وضعیت ــان اینک ــا بی او ب
فضــای مجــازی در مــورد خریــد و 
بســیار  دارد،  وجــود  نــوزاد  فــروش 
اینکــه  بــر  دال  امــا  اســت،  زننــده 
ایــن مســئله نســبت بــه قبــل بیشــتر 
شــده نیســت و شــاید بــروز آن در 
شــبکه های اجتماعــی بیشــتر شــده 
ــن  ــی ای ــد: چرای ــار می کن ــت، اظه اس
موضــوع بــه خصــوص اینکــه اکنــون در 
ــود،  ــر داده می ش ــازی نش ــای مج فض
عــدم برخــورد قاطــع بــا ایــن پدیــده در 
فضــای مجــازی اســت و اگــر بخواهیم 
ــه  ــم ک ــواب بدهی ــوال ج ــن س ــه ای ب
ــه  ــن هم ــازی ای ــای مج ــرا در فض چ
پیــام در مــورد ایــن موضــوع رد و بــدل 

ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــه خاط ــود، ب می ش
افــراد ترســی از مجــازات یــا پیگیــری 
ایــن مســئله ندارنــد، چــرا کــه مســائلی 
کــه بــه امنیــت روانــی و اخــاق جامعه 
ــا  ــا ســرعت و اهمیــت ب بازمی گــردد، ب

آن برخــورد نمی شــود.
ایــن جامعــه شــناس ادامــه می دهــد: 
ــدی و  ــردی، آی ــر از ف ــا اگ ــس فت پلی
یــا پیامــی شــکایت شــود، آن شــکایت 
و کمتــر  خواهــد کــرد  پیگیــری  را 
ــدا  ــاکی ورود پی ــوان ش ــه عن ــا ب رأس
ــای  ــانی در فض ــه کس ــه چ ــد ک می کن
مجــازی کاهبــرداری، خریــد و فــروش 
غیرمجــاز، پیام هــای غیراخاقــی و … 
بــه  نتیجــه  را منتشــر می کننــد؛ در 
علــت آزادی در فضــای مجــازی و کــم 
ــی  ــودن برخــورد مراجــع قضائ ــگ ب رن
و انتظامــی بــا ایــن پدیــده، زمینــه 
ــش  ــازی افزای ــوداگران مج ــوالن س ج

می یابــد.

قبح فروش فرزند در برخی 
شهرها ریخته است

او بــا اشــاره بــه اینکــه چرایــی مســئله 
فــروش نــوزاد، چــه در فضــای مجــازی 
و چــه در واقعیــت ایــن اســت کــه در 
دوره هــای مختلــف از گذشــته تــا حال، 
تــرس از فقــر و عــدم توانایــی تأمیــن 
ــد  ــی خری ــت اصل ــد عل ــای فرزن نیازه
اضافــه می کنــد:  اســت،  فــروش  و 
ایــن موضــوع در تاریــخ بــا ســابقه 
اســت و حتــی در زمانــی کــه مــا 
زندگــی می کنیــم، وجــود دارد، بحــران 
اقتصــادی و نبــود ثبــات اقتصــادی 
در جامعــه هــم از دالیلــی محتمــل 
ــرا  ــت، چ ــوع اس ــن موض ــترش ای گس
کــه پــدر و مــادری کــه خــرج خــود را 
ــا  بــه ســختی تأمیــن می کنــد، حــاال ب
ــا  ــب ناخواســته ب ــه اغل ــد ک یــک فرزن

آن روبــرو می شــود و تــوان تأمیــن 
ــث  ــن باع ــدارد، همی ــت آن را ن معیش
ــتن  ــواده از داش ــه خان ــد ک ــد ش خواه
بــه  اقــدام  و  باشــد  بچــه گریــزان 
فــروش فرزنــد کنــد تــا دیگــر دغدغــه 
و  باشــد  نداشــته  را  تأمیــن فرزنــد 
حتــی از فــروش او کســب درآمــد کنــد.
در  اینکــه  بیــان  بــا  شــریفی فر 
بخش هایــی از کشــور مــا خریــد و 
فــروش فرزنــد قبحــی کــه در برخــی از 
ــدارد،  ــان دارد، را ن ــد اصفه شــهرها مانن
اقــوام  از  تصریــح می کنــد: بعضــی 
بــرای  می ِآورنــد  دنیــا  بــه  فرزنــد 
ــز  ــی نی ــردن، گاه ــذار ک ــروش و واگ ف
ــد  ــم می دانن ــر را مه ــد پس ــط فرزن فق
و اگــر دختــر دار شــوند، ارزشــی بــرای 
ــه  ــدام ب ــاید اق ــتد و ش ــل نیس او قائ
واگــذاری او کننــد، بنــا بــر دالیــل گفتــه 
ریشــه  و  عقبه هــا  می تــوان  شــده 
مســئله  ایــن  بــروز  در  را  فرهنگــی 
دخیــل دانســت و مســئله خریــد و 
فــروش فرزنــدی عقبــه فرهنگــی هــم 
دارد و گاهــی ربطــی بــه مشــکات 
خانواده هــا  در  اقتصــادی  و  مالــی 
نــدارد و حتــی گاهــی نیــز فــروش 

نمی داننــد. قبیــح  را  فرزنــد 
او دربــاره مســائلی کــه می توانــد در 
ــوزاد  ــروش ن ــد و ف ــع موضــوع خری رف
کمــک کنــد، می گویــد: بهبــود وضعیــت 
پیگیری هــای  و  جامعــه  اقتصــادی 
ــد  ــورد خری ــی ســخت گیرانه در م قانون
و فــروش فرزنــد، آمــوزش روش هــای 
ــد  ــد و فرزن پیشــگیری از ایجــاد موالی
دربــاره  صحیــح  شــیوه  شــدن،  دار 
تبلیغــات فرزنــد دار شــدن و اینکــه 
ــوع  ــن موض ــب ای ــانی مخاط ــه کس چ
هســتند، کمــک می کنــد بــه اینکــه 
ایــن اتفــاق در جامعــه کمتــر رخ دهــد. 

ــه  ــان اینک ــا بی ــه ب ــور خارج ــر ام وزی
ــی  ــع دسترس ــکا مان ــای آمری تحریم ه
ــی  ــگ تحمیل ــیمیایی جن ــان ش قربانی
ــت  ــت: دول ــت، گف ــده اس ــه دارو ش ب
شــیمیایی،  ســاح  در  آمریــکا 
اقتصــادی  تروریســم  و  تحریم هــا 
رعایــت  را  بشــری  مبانــی  خــودش 

. نمی کنــد
»محمدجــواد ظریــف« روز شــنبه در 
از قربانیــان حقــوق  کنگــره تجلیــل 

ــه  ــهید ک ــاد ش ــی در بنی ــر آمریکای بش
برگــزار  کنفرانــس  ویدئــو  به شــکل 
شــد، افــزود: مــا در فاجعــه سردشــت 
ــی گری  ــانیت و وحش ــوه از انس دو جل
ــانیت و  ــم. انس ــی بینی ــان م را  همزم
قــدرت ایثارگرانــی کــه هیــچ گاه از 
دایــره انســانیت خــارج نشــدند و هیــچ 
ــن  ــد و ای ــل نکردن ــه مث ــه ب گاه مقابل
ــرای جمهــوری اســامی در  افتخــار را ب
تاریــخ ثبــت کردنــد کــه مــا در مقابلــه 

ــیگری  ــا وحش ــه ب ــم و در مقابل ــا ظل ب
تخطــی  خــود  انســانی  اصــول  از 

. نمی کنیــم
وزیــر امــور خارجــه اظهــار داشــت: 
ــم  ــار ه ــد ب ــد چن ــل متح ــازمان مل س
ــران در  ــامی ای ــوری اس ــی جمه نگران
ــط  ــیمیایی توس ــاح ش ــتفاده از س اس
عراقی هــا  ادعاهــای  هــم  و  عــراق 
ــه کشــورمان را بررســی و بازرســی  علی
ــا و  ــیدگی ه ــن رس ــه ای ــرد و در هم ک
بازرســی ها بــه ایــن نتیجــه متقــن 
رســید کــه آن طرفــی کــه از ســاح های 
رژیــم  کــرده،  اســتفاده  شــیمیایی 

ــت. ــوده اس ــدام ب ص

آمریکا مبانی بشری 
را رعایت نمی کند

رهبر معظم انقالب اسالمی:
مبارزه با فساد ادامه یابد

رهبــر معظــم انقــاب اســامی تاکیــد کردنــد :مبــارزه بــا فســاد کــه در ایــن 
دوره بــه اوج خــود رســیده اســت بایــد بــدون اغمــاض و بــر اســاس حــق و 
عــدل و قانــون و همچنیــن بــدون تعــدی و ظلــم بــه افــراد بیگنــاه بــا قــدرت 

ادامــه یابــد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب اســامی صبــح روز )شــنبه( 
ــن  ــی و همچنی ــی قضای ــئوالن عال ــس و مس ــا رئی ــری ب ــاط تصوی در ارتب
ــات  ــراز خرســندی از اقدام ــا اب رؤســای کل دادگســتریهای سراســر کشــور ب
انجــام شــده در یــک ســال اخیــر، بــر لــزوم اســتمرار حرکــت تحولــی در قــوه 
قضائیــه بــه صــورت متــوازن و بــا محوریــت مردمــی بــودن قــوه تأکیــد کردنــد 
و گفتنــد: مبــارزه بــا فســاد کــه در ایــن دوره بــه اوج خــود رســیده اســت بایــد 
بــدون اغمــاض و بــر اســاس حــق و عــدل و قانــون و همچنیــن بــدون تعــدی 

و ظلــم بــه افــراد بیگنــاه بــا قــدرت ادامــه یابــد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای همچنیــن بــا تأکیــد بــر اینکــه ماجــرای کرونــا 
ــه جــدی  ــان ادامــه دارد، همــه مــردم و مســئوالن را ب تمــام نشــده و همچن
ــری از شــیوع مجــدد  ــت دســتورالعمل های بهداشــتی و جلوگی ــن رعای گرفت

ــد. ــا فراخواندن ــروس کرون وی

ته
نک

وضعیتـی کـه در فضـای مجـازی در مـورد خریـد و فـروش 
نـوزاد وجـود دارد، بسـیار زننـده اسـت، امـا دال بر اینکـه این 
مسـئله نسـبت به قبل بیشـتر شـده نیسـت و شـاید بـروز آن 
ایـن  اسـت، چرایـی  بیشـتر شـده  اجتماعـی  در شـبکه های 
موضـوع به خصوص اینکـه اکنون در فضای مجازی نشـر داده 
می شـود، عـدم برخـورد قاطع با ایـن پدیده در فضـای مجازی 
اسـت و اگـر بخواهیـم بـه ایـن سـوال جـواب بدهیم کـه چرا 
در فضـای مجـازی ایـن همـه پیام در مـورد این موضـوع رد و 
بـدل می شـود، بـه خاطر این اسـت که افـراد ترسـی از مجازات 
یـا پیگیـری این مسـئله ندارنـد، چرا که مسـائلی که بـه امنیت 
روانـی و اخـالق جامعه بازمی گـردد، با سـرعت و اهمیت با آن 

برخـورد نمی شـود.
ایـن جامعـه شـناس ادامـه می دهد: پلیـس فتا اگـر از فردی، 
آیدی و یا پیامی شـکایت شـود، آن شـکایت را پیگیری خواهد 
کـرد و کمتـر رأسـا بـه عنـوان شـاکی ورود پیـدا می کنـد کـه 
چـه کسـانی در فضـای مجـازی کالهبـرداری، خریـد و فروش 

غیرمجـاز، پیام هـای غیراخالقـی و … را منتشـر می کننـد.

گزارش
ایمنا

سیاستاقتصاد

عارف اسفندماه استعفاء کرده بودبانک مرکزی در نقدینگی آگاهانه عمل می کند
رئیــس  کل بانــک مرکــزی در 
یادداشــتی اینســتاگرامی تاکیــد 
کــرد کــه بانــک مرکــزی در هــر 
دو مقولــه کنتــرل نقدینگــی و 

ــد. ــل می کن ــه عم ــرخ ارز آگاهان ن
ــده  ــی« آم ــر همت ــتاگرامی »عبدالناص ــت اینس در یادداش
ــی و ارزی در  ــتگذاری پول ــزی و سیاس ــک مرک ــت: بان اس
شــرایط عــادی کاری پیچیــده اســت، البتــه ایــن بــه معنــی 
عــدم بیــان آنچــه بانــک مرکــزی انجــام مــی دهــد، نیســت 
و مــن نیــز بــر ایــن اســاس ، همــواره تــاش کــرده ام تــا 
صادقانــه، سیاســت هــا را بــه مــردم عزیــز توضیــح دهــم 
ــش  ــارات را کاه ــی انتظ ــری واقع ــکل گی ــای ش ــا خط ت

دهــم. ایــن بخشــی از وظیفــه مــن اســت.  درمقولــه رشــد 
نقدینگــی، علیرغــم اینکــه در سیاســت پولــی جدیــد، کانــال 
انتقــال سیاســت  پولــی، حجــم نقدینگــی نیســت، ولــی در 
هــر صــورت بــار دیگــر یــادآور مــی شــوم کــه رشــد نقدینگی 
از ابتــدای امســال تــا نیمــه خــرداد، در مجمــوع با احتســاب 
خریــد ارز ، منابــع مقابلــه بــا کرونــا و تنخــواه دولت، بــه 6.2 
درصــد رســیده اســت. حتــی اگــر در بدبینانــه تریــن حالــت 
همیــن رونــد را تــا آخــر ســال داشــته باشــد )کــه بســیار 
ــال  ــد س ــر از رش ــدنقدینگی کمت ــرخ رش ــت(، ن ــد اس بعی
گذشــته بــوده و در راســتای همــان هــدف تورمــی اســت. 
بــی اطاعــی برخــی از اطاعــات واقعــی نبایــد دســتاویزی 

بــرای تشــویش اذهــان و دمیــدن بــی ثباتــی شــود.

نزدیـــک  سیاســـی  فعـــال 
ـــا  ـــارف« ب ـــا ع ـــه »محمدرض ب
کناره گیـــری  خبـــر  تاییـــد 
عالـــی  شـــورای  از  او 
ــن  ــت: ایـ ــان، گفـ ــه اصاح طلبـ ــت گذاری جبهـ سیاسـ
ــی  ــورای هماهنگـ ــه شـ ــود در جلسـ ــرار بـ ــوع قـ موضـ
ـــرح  ـــته مط ـــال گذش ـــفندماه س ـــات در اس ـــه اصاح جبه
ـــه  ـــا جلس ـــروس کرون ـــیوع وی ـــل ش ـــه دلی ـــا ب ـــود ام ش
ـــانه ای نشـــد. ـــروز رس ـــه ام ـــا ب ـــد و ت ای تشـــکیل نگردی
»علی رضـــا خامســـیان« روز شـــنبه بـــا تاییـــد خبـــر 
ـــی  ـــورای عال ـــس ش ـــارف ریی ـــا ع ـــتعفای محمدرض اس
علـــت  از  اصاح طلبـــان،  جبهـــه  سیاســـت گذاری 

ــرد و در  ــی کـ ــار بی اطاعـ ــارف اظهـ ــری عـ ــاره گیـ کنـ
ـــارف  ـــت: ع ـــا گف ـــی ایرن ـــگار سیاس ـــه خبرن ـــاره ب ـــن ب ای
در اســـفندماه اســـتعفای خـــود را بـــه داود محمـــدی 
ـــن  ـــود.  ای ـــان داده ب ـــامی معلم ـــن اس ـــرکل انجم دبی
ـــه  ـــل آنک ـــه دلی ـــدی ب ـــزود: محم ـــانه ای اف ـــال رس فع
از  اصاح طلبـــان،  شـــورای عالی  از  نمایندگـــی  بـــه 
وزارت کشـــور، مجـــوز فعالیـــت شـــورای عالـــی جبهـــه 
اصاح طلبـــان را دریافـــت کـــرده، قـــرار بـــود ایـــن 
موضـــوع را در جلســـه شـــورای هماهنگـــی جبهـــه 
ــیوع  ــل شـ ــه دلیـ ــا بـ ــد امـ ــرح کنـ ــات مطـ اصاحـ
ـــر  ـــن خب ـــا جلســـه ای تشـــکیل نشـــد ای ـــروس کرون وی

رســـانه ای نشـــد.

سنا
 ای

س:
عک

افرادی که اقدام به خرید و فروش کودک می کنند صالحیت الزم را برای قبول فرزندخواندگی ندارند، به همین دلیل 
دست به چنین کاری می زنند.

امـارات یـک محموله جدید تجهیزات پزشـکی بـرای مقابله 
بـا ویروس کرونـا به ایران ارسـال کرد.

بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از خلیج تایمـز، امـارات متحده 
عربـی یـک هواپیمـای حامـل 16 تـن تجهیـزات پزشـکی 
ضـروری بـرای مقابله با شـیوع ویـروس کرونـای جدید به 

فرسـتاد. ایران 
16هـزار  بـه  تقریبـا  پزشـکی  تجهیـزات  از  محمولـه  ایـن 
متخصـص در زمینـه پزشـکی در مقابلـه بـا ایـن بیمـاری 
کمـک خواهـد کـرد و چهارمیـن محمولـه ای اسـت کـه از 
مـاه مـارس تاکنـون از جانـب امارات به ایران ارسـال شـده 

ست. ا

رییـس جمهـوری در جلسـه سـتاد اقتصادی دولـت تاکید 
کـرد: انتشـار اوراق خزانـه، تحکیـم بـازار سـرمایه، هدایـت 
نقدینگـی و کنتـرل قیمت هـا، رونق بخشـی بـه بـورس و 
خـروج دولـت از بنـگاه داری بایـد هرچـه سـریعتر اجرایی 
شـود تـا مـردم شـاهد آثـار مثبـت آن در اقتصـاد کشـور 

شند. با
بـه گزارش پایگاه اطاع رسـانی ریاسـت جمهـوری،   حجت 
االسـام و المسـلمین حسـن روحانی روز شـنبه در یکصد 
و چهـل و هفتمیـن جلسـه سـتاد اقتصـادی دولـت  پس 
از ارائـه گـزارش »عبدالناصـر همتـی« رییـس کل بانـک 
مرکـزی در زمینـه رونـد کاهشـی رشـد نقدینگـی در سـال 
در  تسـریع  ضـرورت  بـر   ،98 سـال  بـه  نسـبت  جـاری 
فـروش امـوال مـازاد و سـهام شـرکت های دولتـی کـه از 
سیاسـت های عمـده اقتصـادی دولـت اسـت، تاکیـد کرد.
رییـس جمهـوری افزود: انتشـار اوراق خزانـه، تحکیم بازار 
سـرمایه، هدایـت نقدینگـی و کنترل قیمتها، رونق بخشـی 
بایـد هرچـه  بنـگاه داری  از  بـه بـورس و خـروج دولـت 
سـریعتر اجرایـی شـود تـا مردم شـاهد آثـار مثبـت آن در 

اقتصاد کشـور باشـند.

یـک عضـو کمیسـیون حقوقـی و قضایـی مجلـس شـورای 
اسـامی در خصـوص احتمـال بطـان احـکام صادره از سـوی 
قاضـی فاسـد در پاسـخ به این سـوال کـه آیا احکام صـادره از 
سـوی قاضی منصوری باطل خواهد شـد و آیا امکان بازنگری 
در آن وجـود دارد یـا خیـر، اظهـار کـرد: خیـر بازنگـری در ایـن 
احـکام رونـد خود را دارد.حسـن نوروزی در گفت وگو با ایسـنا، 
در خصـوص محاکمه قاضی که پیشـتر حکـم فیلترینگ پیام 
رسـان تلگـرام را صادر کـرده بود و درباره ی حواشـی و اتفاقات 
مربـوط بـه اقدامات متخلفانه قاضی منصـوری و درباره این که 
اگـر فسـاد قاضـی در چنین مـواردی محرز شـود آیـا احکامی 
کـه پیش تـر صـادر کـرده بـوده باطل می شـود یا خیـر، گفت: 
خیـر بازنگـری در احـکام روند خود را دارد بـه دلیل این که این 
مسـائل، مسائل امنیتی و قضایی اسـت باید این سواالت را از 

آقای اسـماعیلی سـخنگوی قوه قضاییه بپرسـید.

وکیل مدافع محمدعلی نجفی با اشـاره به انتشـار خبری مبنی 
بـر »تهدید نجفـی به افشـاگری در صورت صدور حکـم اعدام« 
گفـت کـه گذشـت اولیـای دم میتـرا اسـتاد و منتفـی شـدن 
قصـاص، جعلـی بـودن ایـن خبـر را نشـان می دهد.حمیدرضـا 
گـودرزی در گفت وگـو بـا ایسـنا بـا بیان اینکـه سـاعتی قبل از 
زنـدان اویـن با موکلم محمدعلی نجفی تماسـی داشـتم، اظهار 
کرد: از روز گذشـته در فضای مجازی مطالبی موهوم و دروغین 
و مجعـول از طـرف موکلـم عنوان شـده کـه مدعی شـده بودند 
"چنانچـه مجـازات اعدام برایم رقم بزنند جرایم رخ داده توسـط 
برخـی از افـراد را در مـورد همسـرم با مسـتندات ارائـه می کنم" 
کـه اینـک بـا تکذیـب ایـن خبر جعلـی و سـاختگی بـه اطاع 
عمـوم می رسـاند همیـن که با گذشـت اولیـای دم خانم میترا 
اسـتاد موضـوع مجـازات قصاص موکلم منتفی شـده    اسـت.

ارسال محموله پزشکی از 
امارات به ایران

خروج دولت از بنگاه داری باید 
هرچه سریعتر اجرایی شود

احکام صادره توسط قاضی 
منصوری باطل نمی شود

محمدعلی نجفی تهدید 
نکرده است
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جنگلمحیط زیست

تبعات آتش سوزی نقطه ای در جنگل ها و مراتعهمه گیری کروناویروس چراغ سبز به آلودگی پالستیک نیست

از  ناشـــی  محدودیت هـــای  آنجاکـــه  از 
ـــت و  ـــش اس ـــال کاه ـــروس در ح کروناوی
رفتارهـــای افـــراد ماننـــد قبـــل بـــا حفـــظ 
پروتکل هـــای بهداشـــتی ادامـــه می یابـــد، 
ــا آلودگـــی پاســـتیک کمرنـــگ و کمرنگ تـــر می شـــود. امـــا مقابلـــه بـ
ـــد  ـــازی جدی ـــن عادی س ـــورد ای ـــی در م ـــوارد منف ـــاینس، م ـــزارش س ـــه گ ب
ـــش  ـــه افزای ـــر ب ـــه منج ـــت، ک ـــورد بهداش ـــی در م ـــژه نگران ـــود دارد، به وی وج
یـــک معضـــل زیســـت محیطی شـــده و اســـتفاده از پاســـتیک های 

ـــت. ـــش داده اس ـــرف را افزای ـــار مص یکب
ـــتر  ـــد، بیش ـــر ش ـــال 2019 منتش ـــط س ـــه در اواس ـــی ک ـــاس تحقیق ـــر اس ب
ـــد  ـــتفاده نکنن ـــار مصـــرف اس ـــتیک های یکب ـــتند از پاس ـــل داش ـــردم تمای م
ـــرف  ـــار مص ـــتیک های یکب ـــردن از پاس ـــتفاده نک ـــه اس ـــز ب ـــران را نی و دیگ
تشـــویق می کردند.امـــا پـــس از کوویـــد-19 ایـــن روش تغییـــر یافـــت 
ــکی  ــای پزشـ ــتیکی زباله هـ ــات پاسـ ــری، ضایعـ ــروع همه گیـ ــا شـ و بـ
تجهیـــزات محافظتـــی ماننـــد ماســـک، دســـتکش و لبـــاس حفاظتـــی 

افزایـــش یافتـــه و خریـــد محصـــوالت بهداشـــتی ماننـــد دســـتمال 
ـــی  ـــزان قابل توجه ـــه می ـــز ب ـــع نی ـــون مای ـــرف و صاب ـــار مص ـــوب یکب مرط

گســـترش یافته اســـت.
خبـــر خـــوب ایـــن اســـت کـــه باکمـــی تفـــاوت نســـبت بـــه گذشـــته 
ــار  ــتیک یکبـ ــتفاده از پاسـ ــری اسـ ــای جلوگیـ ــه عادت هـ ــم بـ می توانیـ

مصـــرف برگردیـــم.
ـــار  ـــورد چه ـــان در م ـــد آن ـــورد رفتارهـــا و عقای ـــر در م در نظرســـنجی از 1001 نف
ـــوه  ـــان قه ـــی، فنج ـــتیکی، ن ـــه پاس ـــرف، کیس ـــار مص ـــتیک یکب ـــورد پاس م
و ظـــروف مشـــخص شـــد از مهم تریـــن مـــوارد در اســـتفاده نکـــردن از 

پاســـتیک های یکبـــار مصـــرف، اهـــداف افـــراد اســـت.
تاثیراتـــی کـــه ایـــن اهـــداف را پیـــش بینـــی می کنـــد، شـــامل 
و  محیط زیســـت  شـــخصی،  منافـــع  شـــخصی،  اعتمادبه نفـــس 
ـــد و  ـــتیک و تایی ـــتفاده از پاس ـــاب اس ـــا اجتن ـــط ب ـــی مرتب ـــای مال هزینه ه

ــت. ــار اسـ ــن رفتـ ــران در ایـ ــد دیگـ ــدم تاییـ عـ

در پـــی وقـــوع حریق هـــای متعـــدد و 
ــور،  ــع کشـ ــا و مراتـ ــده در جنگل هـ پراکنـ
ــه  ــی موسسـ ــت علمـ ــو هیئـ ــک عضـ یـ
تحقیقـــات جنگل هـــا و مراتـــع کشـــور 
ــر  ــه ای گفـــت: اگـ ــوزی های نقطـ ــرب آتش سـ ــار مخـ ــه آثـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
ایـــن نـــوع از آتش ســـوزی ها در لحظـــات ابتدایـــی کنتـــرل نشـــوند، بـــه 
ــه  ــیب زدن بـ ــر آسـ ــوند و عاوه بـ ــل می شـ ــترده تبدیـ ــوزی گسـ آتش سـ
درختـــان و به طـــور کلـــی پوشـــش  گیاهـــی، موجـــودات داخـــل خـــاک را 

از بیـــن می برنـــد.
احمـــد رحمانـــی در گفـــت و گـــو بـــا ایســـنا افـــزود: از موجـــودات زنـــده 
ــم ها و  ــا، میکروارگانیسـ ــواع باکتری هـ ــه انـ ــوان بـ ــاک می تـ ــل خـ داخـ
حشـــراتی اشـــاره کـــرد کـــه باعـــث می شـــوند مـــواد غذایـــی بـــه گیـــاه و 

هـــوای کافـــی بـــه ریشـــه های آن هـــا برســـد.
ــای  ــن فعالیت هـ ــی ایـ ــی تمامـ ــوزی های جنگلـ ــه داد: آتش سـ وی ادامـ
زیســـتی را متوقـــف می کنـــد و ســـال ها طـــول می کشـــد تـــا ایـــن 

اکوسیســـتم ها بـــه حالـــت طبیعـــی خـــود بازگردنـــد و شـــاید در برخـــی 
ـــزان  ـــن اگـــر می ـــد بنابرای ـــت طبیعـــی خـــود بازنگردن ـــه حال مـــوارد هیـــچ گاه ب
آتش ســـوزی های نقطـــه ای را جمـــع کنیـــد، خواهیـــد دیـــد کـــه ســـطح 
آن در کشـــور بســـیار بیشـــتر از میـــزان جنـــگل کاری و گســـترش فضـــای 

ســـبزی اســـت کـــه مـــا در طـــول ســـال در کشـــور انجـــام می دهیـــم.
رحمانـــی مناطقـــی کـــه بیشـــتر محـــل تـــردد و حضـــور انسان هاســـت را 
مســـتعد وقـــوع آتش ســـوزی دانســـت و گفـــت: آتش ســـوزی های 
ـــاد  ـــی آن زی ـــش گیاه ـــه پوش ـــد ک ـــی رخ می ده ـــتر در مناطق ـــه ای بیش نقط
ـــد. متاســـفانه  ـــد دارن ـــت و آم ـــا مناطـــق رف شـــده اســـت و انســـان ها در آن ه
افـــراد مختلـــف مســـائلی چـــون رهـــا نکـــردن شیشـــه و تـــه ســـیگار در 
ــه  ــد کـ ــد و نمی داننـ ــت نمی کننـ ــد و رعایـ ــدی نمی گیرنـ ــت را جـ طبیعـ
ـــن  ـــار آورد. از ای ـــه ب ـــه ب ـــک فاجع ـــت ی ـــن اس ـــا ممک ـــت نابه ج ـــک حرک ی
رو نیـــاز بـــه هشـــدار، هوشـــیاری و فرهنگســـازی در ایـــن زمینـــه  وجـــود دارد 

ـــد.           ـــردم را آگاه کن ـــد م ـــیما بای ـــدا و س و ص

 پیام
 زیست

کوه قالت و تنگ سرخ شیراز به مناطق شکار ممنوع پیوستند
کوه قات و تنگ سرخ شیراز با عنوان منطقه شکار و تیراندازی ممنوع شیراز معرفی شدند ، پیوستن این مناطق به پهنه زیست 

محیطی استان فارس میزان حفاظت و مراقبت از آن را افزایش می دهد و امکان تصرف های غیر قانونی را در این پهنه ها 
می کاهد.

سنا
 ای

س:
عک

دمـای هـوا در کشـور طـی روزهـای اخیـر در حالـی بیـن 5 
تـا 10 درجـه سـانتیگراد کاهـش یافته اسـت کـه اوایل هفته 
گذشـته در بسـیاری از شـهرها دمای هوا بیشـتر از میانگین 
بلنـد مـدت ثبت شـد. مدیـرکل پیش بینی و هشـدار سـریع 
سـازمان هواشناسـی می گویـد کـه ایـن روند کاهشـی تا روز 
)8 تیـر( ادامـه دارد و هـوا از روز دوشـنبه به تدریـج گـرم 

خواهد شـد.
صـادق ضیاییـان در گفـت و گـو بـا ایسـنا ضمـن اشـاره بـه 
کاهـش دمـای هـوا در کشـور گفـت: ایـن کاهـش عمدتا در 
شـمال، شـمال غـرب، اسـتان های حاشـیه البـرز و شـمال 
شـرق کشـور رخ داده اسـت و پیش بینـی می شـود تـا روز 
)8 تیـر( کاهـش دمـا در برخـی نقـاط ادامـه داشـته باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن کاهـش دمـا در نوار شـمالی کشـور 
بیـن 5 تـا 10 درجه سـانتیگراد اسـت، تصریح کـرد: در تهران 
نیـز حـدود 5 تـا 7 درجـه سـانتیگراد نسـبت به اوایـل هفته 

گذشـته کاهـش دما داشـتیم.
بـه گفتـه مدیـرکل پیش بینـی و هشـدار سـریع سـازمان 
هواشناسـی میانگیـن دمـا در تهـران طـی اوایـل تیـر مـاه 
حـدود 35 تـا 36 درجـه سـانتیگراد اسـت. هفتـه گذشـته 
دمـای 39 درجـه ای نیـز داشـتیم کـه بیشـتر از حـد نرمـال 
بـود امـا اکنـون بیشـینه دمـای هوا بـه 32 درجه سـانتیگراد 
رسـیده اسـت که نسـبت بـه میانگیـن بلند مدت حدود سـه 

تـا چهـار درجـه سـانتیگراد کاهـش داشـته اسـت.
ضیاییـان همچنیـن گفـت: از روز دوشـنبه )9 تیـر( رونـد 
تدریجـی افزایـش دمـا در کشـور آغـاز می شـود و بـه طـور 
کلـی بـر اسـاس پیش بینی های سـازمان هواشناسـی دمای 
هوا در تابسـتان امسـال بـه طور میانگین »حـدود یک درجه 
بیشـتر از حـد نرمـال« خواهـد بـود. وی در پایـان بـا اشـاره 
بـه اینکـه روز گذشـته )6 تیر( اسـتان های اربیل و لرسـتان 
بـه ترتیـب بـا 7 و 8 درجـه سـانتیگراد پایین تریـن دماهای 
ثبـت شـده را داشـتند، اظهـار کـرد: اسـتان های خوزسـتان و 
فـارس در ایـن روز بـا ۴8 و ۴7 درجـه سـانتیگراد گرمتریـن 

اسـتان ها بودنـد.

سوژه
هوا در کشور 

گرم تر می شود

سرریز فاضالب خانگی قائمشهر به رودخانه تالر

تا قبل از دهه ۹۰ ، مشکل اصلی پاسکاری توپ این مشکل میان شهرداری و شرکت آب و فاضالب بود

حــل معضــل دیرینــه تخلیــه فاضــاب 
خانگــی قائمشــهر در رودخانــه تــار 
طــی یــک دهــه گذشــته بــا وجــود 
پیگیــری  و  شــهروندان  اعتراضــات 
ــه ســرانجام نرســیده  ــوز ب رســانه ها هن
لجن کــش  خودروهــای  همچنــان  و 
فاضــاب خانگــی را در رودخانــه » تــار 

خالــی می کننــد.  «
ــل  ــا ، معض ــگار ایرن ــزارش خبرن ــه گ ب
وســیله  بــه  فاضــاب  تخلیــه 
ــه  ــش در رودخان ــن ک ــای لج خودروه
ــه ای  ــد ده ــابقه چن ــهر س ــار قائمش ت

ــا  ــته ب ــه گذش ــک ده ــی در ی دارد ، ول
ورود رســانه هــا و شــهروند خبرنــگاران 
ــه عنــوان وظیفــه  حــل ایــن موضــوع ب
شــهرداری و شــرکت آب و فاضــاب 
ــود  ــرار ب ــت و ق ــرار گرف ــول ق ــورد قب م
هرچــه زودتــر مســئوالن شــهری دســت 
ــار  ــه ت ــم داده و رودخان ــه دســت ه ب
را از ایــن معضــل زیســت محیطــی 

ــد. ــات دهن نج
ــی  ــکل اصل ــه 90 ، مش ــل از ده ــا قب ت
ــان  ــکل می ــن مش ــوپ ای ــکاری ت پاس
شــهرداری و شــرکت آب و فاضــاب 
هــای  بــود. شــهرداری طــی ســال 
ــق  ــه طب ــود ک ــاد ب ــن اعتق ــر ای ســال ب
مدیریــت  قانــون   2 مــاده   ۴ بنــد 

پســماند شــهرداری ها ، واژه پســماند 
شــامل مــواد مایــع ، جامــد و گاز زائــد 
تولیــد شــده توســط انســان در مناطــق 
ــاق  ــتایی اط ــهری و روس ــف ش مختل
مــی شــود کــه فاضــاب خانگــی و 
ــر اســاس  ــرد. ب شــهری را در برنمی گی
ایــن تعریــف ، شــهرداری تاکید داشــت 
کــه شــرکت آب  و فاضــاب شــهری 
جمــع آوری  بــه  نســبت  می بایســت 
اقــدام کــرده  فاضاب هــای خانگــی 
را  آن  بهداشــتی  و  ســالم  تخلیــه  و 
مدیریــت کنــد ، در حالــی کــه ایــن 
شــرکت هــم خــودش را متولــی تامیــن 
مــکان نمــی دانســت و تــوپ را بــه 
زمیــن محیــط زیســت پــاس مــی داد 

ــی  ــم اســتدالل م ــط زیســت ه و محی
ــی دارد. ــش نظارت ــا نق ــه تنه ــرد ک ک

پیگیــری رســانه ای موضــوع ســبب 
و  شــهرداری  ســرانجام  تــا  شــد 
شــورای شــهر قائمشــهر نســبت بــه 
آب  شــرکت  بــرای  زمیــن  تامیــن 
و  شــوند  قانــع  شــهری  فاضــاب  و 
پــس از اختافــات اولیــه ای کــه در 
انتخــاب زمیــن رخ داد و موضــوع را 
بــه بــن بســت کشــانده بــود ، ســرانجام 
اینگونــه ادعــا شــد کــه دیگــر مشــکلی 

ــدارد. ــود ن ــن وج ــرای زمی ب
رئیــس اداره محیــط زیســت قائمشــهر 
در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا یکــی 
از معضــات اصلــی ایــن شهرســتان 
ــور  ــه ط ــردم را ب ــه او م ــه گفت ــه ب را ک
ــی  ــرار م ــت ق ــورد آزار و اذی ــدی م ج
دهــد ، خودروهــای فاضــاب کــش 
دانســت و گفــت : بــه دلیــل نبــود 
ــتان  ــن شهرس ــخص در ای ــی مش مکان
، اکثــر خودروهــای فاضــاب کــش 
ــازل  ،فاضــاب هایــی را کــه از چــاه من
و شــرکت هــا بارگیــری مــی کننــد ، در 
محیــط زیســت و رودخانــه تــار تخلیــه 

ــد. ــی نماین م
ــر  ــه اگ ــام اینک ــا اع ــی ب ــرام فغان به
ــرل  ــت و کنت ــه گش ــبت ب ــر روز نس ه
خودروهــای لجــن کــش در ســطح 
شــهر بــا 2 مامــور و یــک دســتگاه 
خــودرو توســط محیــط زیســت اقــدام 
شــود بــاز هــم ایــن معضــل حــل 
تاکنــون   : داد  نیســت،ادامه  شــدنی 
ــت و  ــده اس ــام ش ــات انج ــن اقدام ای
ــه دادگاه معرفــی شــده  افــرادی هــم ب
ــی نیســت  ــن راه حــل نهای ــا ای ــد ام ان

ــه  ــن زمین ــی در ای ــر اساس ــد فک و بای
ــود. ــام ش انج

وی توضیــح داد : در کارگــروه پســماند 
ــد ،  ــی ش ــات بررس ــن موضوع ــم ای ه
ــی  ــه نتیجــه ای نرســیدیم. متول ــا ب ام
اصلــی خودروهــای لجــن کــش در 
ــاب  ــرکت آب و فاض ــهر ش ــطح ش س
ــی  ــی حت ــه گاه ــت ک ــهرداری اس و ش
ارگان مدعــی هســتند کــه  دو  ایــن 
متولــی ماشــین هــای لجــن کــش 
در ســطح شــهر نیســتند. ایــن مســاله 
ــه  ــی ک ــت در صورت ــهر نیس ــده ش زیبن
قوانیــن و وظایــف هــر ارگانــی بــه 

ــت. ــخص اس ــتی مش درس
ــی 2 ســال  ــه ط ــان اینک ــا بی ــی ب فغان
ــت  ــوران زیس ــد مام ــا بازدی ــته ب گذش
محیطــی 20 دســتگاه خــودرو فاضــاب 

ــع  ــه فاضــاب مناب ــا تخلی ــه ب کــش ک
تهدیــد  مــورد  را  محیطــی  زیســت 
قــرار مــی دادنــد بــه دســتگاه قضایــی 
معرفــی شــدند ، افــزود : ایــن معضــل 
بایــد بــه صــورت اصولــی حــل و فصــل 

شــود.
رئیــس اداره محیــط زیســت قائمشــهر 
از مشــخص شــدن زمیــن از ســوی 
بــرای  شــهر  شــورای  و  شــهرداری 
بخــش خصوصــی خبــر داد و گفــت 
کــه مــکان ایــن زمیــن در ســایت زبالــه 
قائمشــهر اســت کــه در اختیــار بخــش 
ــا نســبت  خصوصــی قــرار مــی گیــرد ت
بــه راه انــدازی تاسیســات اقــدام کنــد.
امیدواریــم ایــن مــکان هــر چــه زودتــر 
ــی  ــاهد معرف ــا ش ــود  ت ــدازی ش راه ان

ــیم . ــه دادگاه نباش ــراد ب اف

معـاون فنی محیط زیسـت اسـتان همدان 
گفـت: دسـتکاری در جاده میشـان اشـتباه 
بود و برای تسـطیح بایـد هماهنگی صورت 
در نشسـت  می گرفت .مهـدی صفی خانـی 
بررسـی وضعیـت کوهسـتان الوند بـا عنوان 
"نجـات الونـد" اظهار کـرد: هیچ دسـتکاری 
و حرکتـی کـه در طبیعـت اسـت بی پاسـخ 
نظـر  زمینـه  ایـن  در  نمی تـوان  و  نیسـت 

مثبتی داشـت.
در جـاده  اینکـه دسـتکاری  بیـان  بـا  وی 
بـا  بایـد  و  بـود  اشـتباهی  کار  میشـان 
می شـد  هماهنگـی  متولـی  دسـتگاه های 

کـه ایـن اقدام صـورت نگرفته اسـت افزود: 
ایـن انتقـاد به کسـانی کـه ایـن کار را کردند 

اسـت. وارد 
معـاون فنی اداره کل محیط زیسـت همدان 
بـا اشـاره بـه اینکـه جـاده در یـد و اختیـار 
تله کابیـن اسـت و بایـد از راه و شهرسـازی 
و منابـع طبیعـی مجوز می گرفتنـد تصریح 
کـرد: طبیعتـًا اگـر پـروژه خاصـی بـود از 
محیـط زیسـت هـم بایـد مجـوز دریافـت 

می کردنـد.
وی ادامـه داد: صریح تریـن و بهتریـن نظر 
کارشناسـی در خصـوص تعریـض یـا عـدم 

تعریـض را اداره راه و شهرسـازی و منابـع 
طبیعـی بیـان کرده انـد زیـرا الونـد یکـی از 
مناظـر طبیعـی بکر و بی نظیر همدان اسـت 
و بـا توجـه بـه محـدوده منطقـه الونـد این 
موافقـت صـورت نگرفت.صفی خانـی یادآور 

شـد: در راسـتای اینکـه محـدوده ای از الوند 
به عنوان نماد الوند حفظ شـود، سـعی شـد 
بتوانیـم ایـن محـدوده را اثـر طبیعـی ملی 
معرفـی کنیم که این مسـئله نیـز مجوز الزم 

را گرفتـه و بـه زودی ثبـت خواهـد شـد.

دستکاری در جاده میشان 
اشتباه بود

مصرف آب تهرانی ها 
سه برابر استاندارد است

ــران،  ــهر ته ــامی ش ــورای اس ــت ش ــط زیس ــه محی ــس کمیت ــام رئی ــا اع ب
مصــرف آب مــا امــروز بیــش از ســه برابــر اســتاندارد اســت، در شــرایطی کــه 

ــا ظرفیــت 3 میلیــون نفــر را دارد. تهــران تنه
ــی،  ــران، آرش حســینی میان ــق ته ــزارش ســرویس شــورای شــهر اف ــه گ ب
رئیــس کمیتــه محیــط زیســت شــورای اســامی شــهر تهــران بیــان کــرد: تــا 
ســال 1۴11 بایــد آبیــاری فضــای ســبز شــهر تهــران بــا پســاب انجــام شــود، 
مصــرف آب مــا امــروز بیــش از ســه برابــر اســتاندارد اســت، در شــرایطی کــه 
تهــران تنهــا ظرفیــت 3 میلیــون نفــر را دارد و ایــن برداشــت مضاعــف مــا را 

بــا مشــکل مواجــه مــی کنــد.
وی در مراســم امضــای تفاهم نامــه میــان شــهرداری تهــران و شــرکت آب و 
فاضــاب اســتان تهــران، اظهــار داشــت: اجــرای چنیــن برنامه هایــی موجــب 

توســعه پایــدار شــهر تهــران خواهــد شــد.
ایــن عضــو شــورای اســامی شــهر تهــران تاکیدکــرد: تــا ســال 1۴11 بایــد کل 
آبیــاری فضــای ســبز شــهر تهــران بــا پســاب صــورت گیــرد و انجــام چنیــن 

ــد. ــت می کن ــن ســمت هدای ــه ای ــا را ب ــی م تفاهــم نامه های

ته
نک

قائمشـهر هـم در  و فاضـالب شهرسـتان  امـور آب  مدیـر 
گفـت و گـو با خبرنـگار ایرنا بـا بیان اینکـه بیش از 1۵ سـال 
خودروهـای فاضـالب کـش چندیـن بـار شهرسـتان را دچار 
چالـش کرده اسـت ، گفـت : برای حـل این موضوع جلسـه 
ای بـا حضـور فرمانـدار ، محیط زیسـت ، دادسـتان ، شـبکه 
بهداشـت و شـهرداری برگزار شـد.بنا شـد تا ایـن خودروها با 
سـازوکار بهتـری در زیرمجموعـه صنـف قـرار بگیرنـد تا یکی 
از  دغدغـه هـای شـهروندان کاهـش یابد.مصطفـی زمانـی  
بـه قـرارداد مشـابه در سـطح اسـتان و کشـور اشـاره کـرد و 
افزود : خوشـبختانه معاون خدمات شـهری شـهرداری برای 
سـاماندهی لجـن کش هـا قـول همـکاری داده اسـت . ما 
و تیـم شـهرداری بـرای اجـرای طـرح بـه تفاهم نامه رسـیده 
ایـم و خدا را شـکر در اجـرای طرح هیچ گونه مشـکلی وجود 
نـدارد .وی گفـت : امیدواریـم برای حل این معضل سـرمایه 

گـذار توانمنـدی پیدا شـود. 

حیات شکار
وحش

مراقب توله شیرها باشیم دستگیری متخلف زنده گیری پرندگان در دلفان
زیسـت  محیـط  اداره  رئیـس 
دلفـان از دسـتگیری یـک نفـر 
متخلـف زنـده گیـری کبـک در 

ایـن شهرسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش خبرگـزاری برنا از لرسـتان ؛ رامیـن رحمتی با 
اعـام ایـن خبـر گفـت: نیروهای یـگان حفاظـت محیط 
زیسـت شهرسـتان دلفـان در حیـن گشـت و کنتـرل در 
سـطح حـوزه اسـتحفاظی جهـت جلوگیـری از تخلفـات 
زیسـت محیطـی، یک نفـر متخلـف زنده گیـری کبک را 
دسـتگیر، و از وی پنـج بـال کبـک به همراه وسـایل زنده 
گیـری پرنـده، شـامل دو رشـته تـور زنده گیری و شـش 

عـدد قفـس کشـف و ضبـط کردند.

او افـزود: پرونده این متخلف پـس از بازجویی مقدماتی 
جهت سـیر مراحل قضایی به دادگسـتری ارجاع و ادوات 
کشـف شـده از وی تـا صدور رای قطعی بـه صورت امانی 

زیـر نظر سـازمان نگهداری می شـود.  
 رامیـن رحمتـی گفـت: محیـط بانـان ایـن اداره پـس از 
اطمینـان از سـامتی و قابلیت برگشـت ایـن پرندگان به 
طبیعـت اقـدام بـه رها سـازی پرنـدگان در دامن طبیعت 

خواهنـد کرد.
رئیـس اداره محیـط زیسـت  دلفـان از همـه دوسـتداران 
محیـط زیسـت خواسـت تـا تخلفـات محیط زیسـتی را 
به سـامانه شـبانه روزی 1540 معرفی نموده تا در اسـرع 

وقت نسـبت بـه پیگیـری آن اقدام شـود.

شــیر ایرانی ســالها نمــاد عظمت 
و شــکوه در کشــور بــود امــا 
نزدیــک بــه یــک قــرن اســت که 
ــن  منقــرض شــده، گاهــی در ای
میــان بحــث احیــای ایــن گونــه ارزشــمند مطــرح شــد امــا 
ســازمان حفاظــت محیط زیســت می گویــد برنامــه  ای بــرای 
احیــا نــدارد و تمرکــز بــر روی داشــته ها اســت، بنابرایــن بــا 
توجــه بــه ایــن نــگاه بایــد مانــع تلــف شــدن توله شــیرهایی 
کــه در باغ وحش هــا بــه دنیــا می آینــد، باشــیم. البتــه علــت 
تلــف شــدن ایــن تولــه شــیر مشــکات و نقــص ژنتیکــی 
اعــام شــد و محمدجــواد اشــرفی مدیــرکل حفاظــت محیط 
زیســت خوزســتان بــه ایرنــا گفتــه بــود که شــیرهای ســفید 

وقتــی بــه دنیــا می آینــد بــه طــور معمــول مشــکل ژنتیکــی 
ــاد  ــا طبــق آمارهــا زی ــد و احتمــال مــرگ و میــر در آنه دارن
اســت، برابــر گــزارش دامپزشــک، ایــن شــیر نابینــا بــوده و 
بــا توجــه بــه اینکــه مــادرش نتوانســته بــود تغذیــه اش کنــد، 
ضعــف جســمانی نیــز داشــته اســت. وی دربــاره وضعیــت 
بــاغ وحــش هویــزه گفتــه بــود قبــل از مــرگ ایــن توله شــیر 
ســفید تذکــری بــه شــهرداری هویــزه بابــت بهبــود وضعیــت 
آنجــا داده شــده و مراقبــت دامپزشــک ثابــت را الــزام کردیم، 
اگــر واقعــا بــه ایــن نتیجه برســیم کــه شــهرداری نمــی تواند 
ــاغ وحــش را نگهــداری و نظــر محیــط زیســت را تامیــن  ب

کنــد، شــرایط تعطیلــی آنجــا را فراهــم مــی کنیــم.
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تکذیب خبر استعفاهای زنجیره ای در استانداری خوزستان
مدیرکل روابط عمومی استانداری خوزستان خبر منتشره مبنی بر استعفاهای زنجیره ای در این استان را تکذیب کرد.

سنا
 ای

س:
عک

مادری  و نگرانی های عصر شیوع

کرونــا،  زمانــه  در  کــردن  مــادری 
شــاید دشــوارترین کار باشــد؛ آنچــه 
مبتابــه همــه مــادران جهــان اســت. 
کاری شــبانه روزی و پرنگرانــی کــه 
ــا دانــش و  ــن روزهــا ب مفهومــش ای
آگاهــی و تــوان تشــخیص شــایعه از 

ــت. ــده  اس ــم تنی ــت، در ه واقعی
کروگمننــا کــه آمــد مناســبات جهــان 
ــان در معــرض  را به هــم ریخــت. جه
ــار  ــه به ناچ ــت ک ــرار گرف ــی ق ویروس
آدمــی را از ســاده ترین عادت هــای 

زندگــی محــروم کــرد. دیــدار، دســت 
دادن و در آغــوش کشــیدن، مهمانــی 
و پــارک رفتــن، مدرســه رفتــن و 
کــودک را بــه مهــد ســپردن و حتــی 
ــه  ــی ک ــر روزمره های ــردن و دیگ کارک
تــا آن زمــان، زندگــی انســان ها را 

می ســاخت.
بــا طوالنی شــدن زمــان همه گیــری 
دشــواری ها و پیچیدگی هــا بیشــتر 
بــا  دمــادم  آدمــی  زیــرا  شــد، 
ــرای ســازگاری  ــازه ب پرســش هایی ت
ــن  ــر ام ــون دیگ ــه اکن ــی ک ــا جهان ب

ــد. ــه ش ــود، مواج نب
ــا نگرانــی  هــای همیشــگی  مــادران ب

 شــان دربــاره پــرورش و ســامت 
از  بیــش  فرزنــدان،  تربیــت  و 
دیگــران، شــاید در ایــن گیــرودار 
ــدند.  ــه ش ــازه مواج ــی ت ــا اتفاقات ب
مادرانــی کــه شــاغل بودنــد و بعــد از 
ــه ســر کار  ــد ب ــار بای ــا ناچ تعطیلی ه
بازمی گشــتند، مادرانــی کــه بــاردار 
وضعیــت  ایــن  در  بایــد  و  بودنــد 
می گذاشــتند،  بیمارســتان  بــه  پــا 
کــودک کاس اولــی  کــه  مادرانــی 
ــل وارد  ــش خل ــتند و در آموزش داش
ــدی  ــه فرزن ــی ک ــود، مادران ــده ب ش
و  داشــتند  خــاص  بیمــاری  بــا 
خطرنــاک  شــلوغ  بیمارســتان های 

یــا مراکــز تعطیــل شــیمی درمانی 
مانــع از درمــان کودکشــان شــده 
بــود، بــا فشــارهای تــازه ای زندگــی 
رنج هــا  بســیار  و  می گذراندنــد  را 
ــه  ــه روزان ــر ک ــواری های دیگ و دش
آن هــا را تجربــه کردنــد و شــاید 
ــازگاری و  ــود س ــا وج ــم ب ــوز ه هن
بیمــاری،  دوران  نســبی  پذیــرش 
ــازه ای  ــای ت ــا دغدغه ه ــان ب همچن

می شــوند. چهره به چهــره 
خدیجــه ظریفــی متخصــص اطفــال 
و فعــال اجتماعــی حــوزه کــودک کــه 
ــا  ــیوع کرون ــن ش ــای آغازی از روزه
بــه آمــوزش  در فضــای مجــازی 
بیمــاری  ایــن  درمقابــل  مــادران 
پرداختــه اســت، از مادرانــی یــاد 
ایــن چنــد مــاه  می کنــد کــه در 
بیماری هــای  دچــار  خــود،  اخیــر 
مــادری  مثــا  شــدند،  گوناگــون 
کــه دچــار وســواس بــوده و درمــان 

شــده بــود، بــا شــیوع کرونــا بــه 
وسواســی شــدیدتر مبتــا شــده و 
ــکارش  ــه ای اف ــه گون ــاری ب ــن بیم ای
را به هــم ریختــه کــه اضطــراب آن 
بــه کودکانــش نیــز منتقــل شــده 
یــا مــادری کــه به دلیــل تعطیلــی 
مهدهــای کــودک، فرزنــدش را بــه 
ــا  ــود ت ــپرده ب ــالخورده اش س مادرس
اینکــه  از  غافــل  رود؛  کار  بــه ســر 
ــی  ــای تربیت ــا روش ه ــزرگ ب مادرب
از  بچــه  ترســاندن  و  نادرســت 
لولــوی ترســناکی کــه اگــر اذیــت 
کنــد او را خواهــد بــرد، باعــث شــده 
بــود کــودک لکنــت و شــب ادراری 
ــه  ــی ک ــال اجتماع ــن فع ــرد. ای بگی
آمــوزش  بــه مــادران را از مدت هــا 
بــا  طرحــی  قالــب  در  و  پیــش 

عنــوان »مامان دکتــر« آغــاز کــرده 
ــادران در  ــت: م ــا گف ــه ایرن ــت، ب اس
زمینــه آمــوزش و به ویــژه مســائل 
فعال ترنــد؛  ســامت  بــه  مربــوط 
از همیــن رو وقتــی چیــزی را بــه 
مــادر  می دهیــم،  آمــوزش  مــادر 
ــم  ــدر و ه ــه پ ــم ب ــوع را ه آن موض
ــواده  ــدان و هــم ســالمندان خان فرزن

می دهــد. یــاد 
اظهــار  اطفــال  متخصــص  ایــن 
ــا،  ــاری کرون ــیوع بیم ــا ش ــت: ب داش
مــادران بــا موقعیت هــای تــازه ای 
دشــواری  کــه  شــدند  مواجــه 
ــرای آن هــا بیشــتر کــرد؛  وظیفــه را ب
تصویــری  بایــد  ابتــدا  بنابرایــن 
درســت، علمــی و دقیــق از کرونــا 
در  پــس  می آوردنــد؛  دســت  بــه 
گام نخســت بــه آن هــا آموختیــم 

راه هــای  و  چیســت  کرونــا  کــه 
انتقــال آن چگونــه اســت و روش 
ــی  ــح و ضدعفون ــوی صحی شست وش

بــه  چــه صــورت اســت.
بیمــاری،  شــیوع  اولیــه  دوران  او 
ــد  ــش از عی ــی پی ــازه زمان ــی ب یعن
را  فروردین مــاه  اواخــر  تــا  نــوروز 
بــه  آمــوزش  مرحلــه  آســان ترین 
مــادران عنــوان کــرد و گفــت: تــا 
ایــن زمــان، گرچــه اســترس مــادران 
آمــوزش  امــا  بــود،  زیــاد  بســیار 
بــه آنــان آســان بــود؛ زیــرا بایــد 
یــاد  را  بهداشــتی  پروتکل هــای 
عیــد  دوران  در  بعــد،  و  می دادیــم 
ــم  ــویق می کردی ــا را تش ــوروز آن ه ن
خانــه  در  اجبــار  به گونــه ای  کــه 
ــودکان را  ــردن ک ــرگرم ک ــدن و س مان

از ســر بگذراننــد.

بــزرگ  تهــران  انتظامــی  فرمانــده 
و  شــبکه ها  بــا  پلیــس  برخــورد  از 
کــودکان  به کارگیــری  سرشــبکه های 

خبــرداد. خیابــان  و  کار 
ــو  ــی در گفت وگ ــین رحیم ــردار حس س
بــا ایســنا، دربــاره نــوع مواجهــه پلیــس 
ــت  ــرد:  الزم اس ــودکان کار اظهارک ــا ک ب
ــم،  کــه دو موضــوع را از هــم جــدا کنی
اســت  کار  کــودکان  موضــوع  یــک 
ــت  ــورد حمای ــد م ــراد بای ــن اف ــه ای ک

همه جانبــه دســتگاه ها و بخش هــای 
مختلــف باشــند و همــه وظیفــه داریــم 

ــم. ــت کنی ــا مراقب ــه از آنه ک
ــرادی  ــوع دوم اف ــه داد: موض وی ادام
ــتفاده و  ــه سوءاس ــدام ب ــه اق ــت ک اس
کــودکان کرده انــد.  ایــن  بکارگیــری 
اینکــه هر صبــح ده نفر توســط فردی در 
ســر یــک چهــارراه پیــاده شــد و غــروب 
آنهــا را جمــع آوری کننــد موضوعــی کــه 
بایــد نــوع مواجهــه بــا آن نیــز متفــاوت 

ــئول،  ــتگاه های مس ــگاه  دس ــد و ن باش
ــن  ــه ای ــبت ب ــد نس ــمن ها و ... بای س
مــوارد تفــاوت داشــته باشــد. مــا هــم 
ــم  ــازه نمی دهی ــس اج ــوان پلی ــه عن ب
ایــن  از  اینطــور  افــراد ســودجو  تــا 

ــد. ــتفاده کنن ــودکان سوءاس ک
ــودکان  ــورد ک ــه داد:  در م ــی ادام رحیم
دســتگاه های  خدمــت  در  مــا  کار 
ــا در  حمایتــی و مراقبتــی هســتیم، ام
ــم  ــازه را نمی دهی ــروه دوم اج ــورد گ م
ــا کــودکان  کــه افــراد چنیــن رفتــاری ب
داشــته باشــند و بــه همیــن دلیــل نیــز 
قطعــا بــا شــبکه ها و سرشــبکه ها و 
کســانی کــه چنیــن اقداماتــی را انجــام 

ــم.   ــورد می کنی دهنــد، برخ

برخورد پلیس با شبکه ها و 
سرشبکه های کودکان کار

آمار ازدواج سقوط آزاد 
داشته است

یــک عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی یکــی از اولویت هــای 
فرهنگــی جامعــه را بحــث ازدواج عنــوان کــرد و گفــت: آمــار ازدواج ســقوط آزاد 

داشــته و حــدود ۴0 درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت.
ــه اولویت هــای  ــا اشــاره ب ــا ایســنا، ب امیرحســین بانکــی پورفــرد در گفت وگــو ب
کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی و دغدغه هــای فرهنگــی 
پیــش روی کشــور بیــان کــرد: در حــال حاضــر همــه شــاهد ایــن موضوع هســتیم 
کــه کشــور در حــوزه وضعیــت اقتصــادی، معیشــت، اشــتغال، تــورم و مســائل 
ایــن چنینــی دچــار مشــکاتی اســت. مــن ایــن موضــوع را ماننــد یــک فــردی 
می دانــم کــه بــا وجــود داشــتن بیمــاری قلبــی از یــک دنــدان درد شــدید رنــج 
می بــرد.وی در ادامــه توضیــح داد: بــه گونــه ای کــه ایــن دنــدان درد بیمــاری قلبی 
ــدان درد  ــال درمــان آن دن ــه دنب ــرار داده و فــرد بیشــتر ب وی را تحت الشــعاع ق
اســت، ایــن در حالــی اســت کــه بیمــاری قلبــی او می توانــد بــه مراتــب از دنــدان 
درد خطرناک تــر و درمانــش بــرای وی مهم تــر باشــد حــال حــوزه فرهنگــی نیــز 
مســاله ی قلبــی و مشــکات معیشــتی و اقتصــادی کشــور ماننــد همــان دنــدان 
درد اســت؛ برهمیــن اســاس اگــر نخواهیــم بــه مســائل فرهنگــی کشــور توجــه 

الزم را داشــته باشــیم بــا خطراتــی روبــه رو خواهیــم شــد.

ته
نک

ایـن متخصص اطفال بیان کرد: در این دوران پیشـنهاد تشـکیل 
"حبـاب اجتماعـی" را بـه خانواده هـا دادیـم، بدان معنـا بـرای 
جلوگیـری از افسـردگی، جمعیـت افـراد را در قرنطینـه افزایـش 
دهیـم؛ مثـال خانـواده ای متشـکل از پـدر و مـادر و فرزنـدان بـا 
مـادر بـزرگ و پدربـزرگ بـا یکدیگـر در یـک خانه زندگـی کنند و 
بدین گونـه ایـن دوران را آسـان تر بگذراننـد؛ البتـه در ایـن زمینه 
زنان بیشـتر تمایل دارند بـا خانواده مادریشـان حباب اجتماعی 
تشـکیل دهنـد. ایـن پزشـک دامنـه دشـواری های زندگـی بـا 
سـبک کرونایی را به مسـائل اجتماعی و روانی محدود ندانسـت 
و بـر آن اسـت کـه کرونـا هـم تغییراتـی مثبـت و هـم تغییراتی 
منفـی در سـبک زندگـی مـادران و کـودکان ایجـاد کـرده؛ بـرای 
مثـال بـروز مشـکل در تکامـل کودکان یکـی از آثار منفی شـیوع 
و مانـدگاری کروناسـت و بـه عقیده این متخصـص اطفال دوری 
آنـان از طبیعـت، لمـس خاک و تـن زدن بـه آب، در روند تکامل 
فرزنـدان وقفـه ایجاد کـرده و حال مـادران باید با بـه خرج دادن 
ابتکارهایـی جدیـد مثـل اسـتفاده از فضـای پشـت بام، بالکن یا 

حیـاط این نیـاز را برطـرف کنند.

خبر

مدرسهجامعه

زنگ مدرسه تابستانی به صدا درآمداجرای بسته طالیی مداخالت بهنگام
رئیـــس ســـازمان آمـــوزش و 
ـــور از  ـــتثنایی کش ـــرورش اس پ
ـــی  ـــته تحول ـــه بس ـــی س طراح
ـــال  ـــرای س ـــازمان ب ـــن س در ای
ــرای  ــرد: بـ ــار کـ ــر داد و اظهـ ــد خبـ ــی جدیـ تحصیلـ
اولیـــن بـــار پارلمـــان مشـــورتی اولیـــاء را در ســـازمان 
ایجـــاد کرده ایـــم و تمـــام اســـتان ها در ایـــن پارلمـــان 
ـــرد  ـــاره عملک ـــینی درب ـــیدجواد حس ـــد. س ـــده دارن نماین
مـــدارس اســـتثنایی در تعطیلـــی ناشـــی از کرونـــا گفـــت: 
ــور،  ــتثنایی کشـ ــرورش اسـ ــوزش و پـ ــازمان آمـ در سـ
ــروه  ــت گـ ــال 1370، هفـ ــنامه سـ ــاس اساسـ ــر اسـ بـ
ـــی، آســـیب شـــنوایی، آســـیب  ـــا آســـیب بینای ـــودکان ب ک

جســـمی –حرکتـــی، ناتوانی هـــای ذهنـــی، مشـــکات 
ویـــژه یادگیـــری، طیـــف اوتیســـم و چندمعلولیتی هـــا 
ـــوه شناســـایی  ـــاره نح ـــم.وی درب را تحـــت پوشـــش داری
کـــودکان بـــا نیازهـــای ویـــژه اظهـــار کـــرد: برنامـــه ای 
ـــدو ورود  ـــوزان ب ـــامت نوآم ـــنجش س ـــوان س ـــت عن تح
ـــا 1.5  درصـــد پوشـــش   ـــه دبســـتان از ســـال 1372 و ب ب
آغـــاز شـــد کـــه در ســـال 98 بـــه 97.6 درصـــد نـــرخ 
ــه پیـــش  ــت کـ ــالی اسـ ــد سـ ــید. چنـ پوشـــش رسـ
دبســـتانی ها را نیـــز تحـــت پوشـــش قـــرار داده ایـــم؛ 
ســـال گذشـــته 50 درصـــد کـــودکان پیـــش دبســـتانی 
غربـــال شـــدند و هدف گـــذاری امســـال مـــا پوشـــش 

55 درصـــدی کـــودکان پیـــش دبســـتانی اســـت.

زنـــگ مدرســـه تابســـتانی 
ـــزاری  ـــا برگ ـــروز ب ـــران از ام ته
و  اجـــرا   ، کارگاه گویندگـــی 
ـــاب  ـــور مهت ـــا حض ـــش ب نمای
نصیرپـــور و منصـــور ضابطیـــان بـــه صـــدا در آمـــد و 
بـــه طـــور رســـمی کار خـــود را آغـــاز کـــرد. در مدرســـه 
ــدا  ــه صـ ــگ آن بـ ــروز زنـ ــه امـ ــران کـ ــتانی تهـ تابسـ
ــتر  ــگان در بسـ ــورت رایـ ــه صـ ــان بـ ــد؛ نوجوانـ در آمـ
فضـــای مجـــازی و رســـانه هـــای گروهـــی بـــا انـــواع 
مهـــارت هـــای فرهنگـــی – هنـــری اعـــم از بازیگـــری 
ــیقی،  ــرا، موسـ ــی و اجـ ــن، گویندگـ ــر، انیمیشـ و تئاتـ
ــنا  ــازی آشـ ــرآن و فیلمسـ ــی، قـ ــز، داستان نویسـ طنـ

ــاظ  ــه لحـ ــی را بـ ــتان متفاوتـ ــد و تابسـ ــد شـ خواهنـ
ـــوای آموزشـــی  ـــت محت ـــت و دریاف ـــات فراغ ـــذران اوق گ
ـــه  ـــد داشـــت.الزم ب ـــردی جـــذاب در پیـــش خواهن و کارب
ـــه تابســـتانی  ـــن دوره از مدرس ـــول ای ـــد اســـت درط تاکی
ـــای آن در  ـــزار و ویدئوه ـــی برگ ـــدود 60 کارگاه آموزش ح
دســـترس خانواده هـــا و دانـــش آمـــوزان قـــرار مـــی 
گیـــرد، هـــدف از برگـــزاری ایـــن دوره هـــا آشـــنایی اولیـــه 
ـــته  ـــاتید رش ـــک اس ـــه کم ـــا ب ـــا و مهارته ـــواع هنره ـــا ان ب
ـــرادی  ـــا اف ـــت ت ـــی اس ـــری و فرهنگ ـــف هن ـــای مختل ه
ـــته  ـــک از رش ـــر ی ـــی الزم در ه ـــتعداد و توانای ـــه از اس ک
ـــن  ـــی در ای ـــش کاف ـــی و بین ـــا آگاه ـــد ب ـــا برخوردارن ه

مســـیر قـــدم بردارنـــد.

سنا
 ای

س:
عک

تشکیل حباب اجتماعی، راهکاری جلوگیری از افسردگی قرنطینه

ــد  ــهر جدی ــران در ش ــکن ایثارگ ــدی مس ــرح 17۴ واح ط
ــس  ــور و ریی ــس جمه ــاون ریی ــور مع ــا حض ــتگرد ب هش
ــرداری قــرار  ــاد شــهید و امــور ایثارگــران مــورد بهــره ب بنی
گرفــت. ســعید اوحــدی در ابتــدای ســفر خــود بــه اســتان 
ــهر  ــام ش ــهدای گمن ــر ش ــزار مطه ــور در م ــا حض ــرز ب الب
ــرام  ــهدا ادای احت ــامخ ش ــام ش ــه مق ــتگرد ب ــد هش جدی
کــرد. معــاون رییــس جمهــور افــزود: همانطــور کــه خداوند 
ــزد  ــده هســتند و ن ــده داده اســت، شــهدا زن ــرآن وع در ق
ــا  ــا م ــد، ام ــا ندارن ــه م ــازی ب ــد و نی ــی خورن او روزی م
محتــاج آن هــا هســتیم و بایــد قــدر ایــن فضلیــت بــزرگ 

ــم. را بدانی

پـرورش  و  آمـوزش  وزارت  شـوراهای  امـور  کل  مدیـر 
خواسـتار الزام انبوه سـازان و شـهرک سـازان برای ساخت 
فضاهـای آموزشـی شـد.به گـزارش ایسـنا، رسـول پاپایـی 
در دومیـن جلسـه شـورای آمـوزش و پـرورش شهرسـتان 
شـهریار بـا اشـاره بـه الـزام شـهرک سـازان بـرای سـاخت 
و تخصیـص اعتبـار فضاهـای آموزشـی گفـت: متاسـفانه 
شـاهد هسـتیم کـه انبـوه سـازان و شـهرک سـازان ایـن 
مـاده قانونـی را نادیـده گرفته انـد.وی با بیـان اینکه تراکم 
دانـش آمـوزی در مناطقی از شـهر وشهرسـتانهای اسـتان 
تهـران بسـیار زیـاد اسـت افـزود: عـزم و انسـجام ملـی 
مـورد نیـاز اسـت تـا وزارت راه و شهرسـازی ، شـهرداریها و 
ادارات مربوطـه بیـش از پیش به حل مشـکات آموزشـی 
اهتمـام داشـته باشـند. مدیـرکل امـور شـوراهای آمـوزش 
و پـرورش در ادامـه افـزود: مـاده 18 قانـون شـوراها را کـه 
همان ایجاد فضاهای آموزشـی در شـهرکهای جدید اسـت 

بایـد اجرا شـود.

مدیـر عامل سـازمان آتش نشـانی تهران از افتتـاح اولین مرکز 
نیکـوکاری سـازمان آتش نشـانی با همکاری کمیتـه امداد خبر 
داد و گفـت: 5000 آتـش نشـان روزانه بیـن 250تا 300 ماموریت 
انجـام مـی دهند.مهـدی داوری در مراسـم افتتـاح اولین مرکز 
نیکوکاری این سـازمان با بیان اینکه 130ایسـتگاه آتش نشانی 
در شـهر تهران فعال هسـتند گفت: 58 نفر از آتش نشـانان در 
مسـیر خدمـت بـه مـردم شـهید شـده اند.داوری با بیـان اینکه 
بخشـی از ماموریت هـای این سـازمان مربوط به آتش سـوزی 
اسـت و بخـش دیگـر مربـوط بـه حـوادث مختلـف می شـود، 
اظهـار کـرد: حادثـه پاسـکو یکـی از ماموریت هـای مهـم ایـن 
سـازمان بـوده کـه در ایـن حادثـه 16 شـهید تقدیـم کردیم.وی 
در ادامـه بـه خدمـات ایـن سـازمان همزمـان بـا شـیوع کرونـا 
اشـاره کـرد و گفت: در ایـن دوران نیز خدمات مختلفی همچون 

ضدعفونـی معابر انجام شـده اسـت.

 بهره برداری از طرح 1۷۴ 
واحدی مسکن ایثارگران

الزام انبوه سازان به 
ساخت فضاهای آموزشی

افتتاح اولین مرکز نیکوکاری 
سازمان آتش نشانی

جامعهجامعه

ارائه تسهیالت به بازنشستگان برای خرید سهام ETFتکذیب اخطار بهزیستی به روانشناسان برای استفاده از برخی هشتگ ها
معــاون توســعه پیشــگیری و درمــان ســازمان 
ــار  ــه انتشــار برخــی اخب بهزیســتی کشــور نســبت ب
مشــاورانی  و  روان شناســان  اینکــه  در خصــوص 
ــر از  ــد، اگ ــت می کنن ــه در فضــای مجــازی فعالی ک
هشــتگ هایی مثــل غیــرت، نامــوس، مردســاالری، قتــل ناموســی و زن کشــی 
اســتفاده کننــد، از ســوی ســازمان بهزیســتی اخطــار می گیرنــد، گفــت: ایــن 
ســازمان هیــچ فشــاری بــر مراکــز مشــاوره نداشــته و پروانــه ای نیــز باطــل 
ــا  ــگاران ب ــع خبرن ــازاده در جم ــد رض ــنا، مجی ــزارش ایس ــت.به گ ــده اس نش
بیــان اینکــه در مــواردی نیــز گفتــه شــده اســت کــه حتــی پروانــه کار برخــی 
ــه ایــن مســئله باطــل شــده اســت، افــزود:  ــه دلیــل پرداختــن ب از مراکــز ب
ــم.  ــه مراکــز مشــاوره را تکذیــب می کن ــه فشــار ســازمان بهزیســتی ب هرگون
ــز  ــه ای نی ــر مراکــز مشــاوره نداشــته و پروان ایــن ســازمان هیــچ فشــاری ب
باطــل نشــده اســت.وی افــزود: ایــن درحالیســت کــه بهزیســتی بــه همــکاران 
ــواردی  ــد در م ــا بتوانن ــد ت ــه می کن ــی را ارائ ــی آمــوزش های بخــش غیردولت
کــه نیــاز بــه مداخلــه وجــود دارد مثــل تربیــت فرزنــدان و... اقدامــات الزم را 

انجــام دهنــد. بخــش غیردولتــی شــریک ماســت و نــه تنهــا بــه آنهــا فشــاری 
وارد نمی کنیــم  بلکــه همــواره کمــک حالشــان بوده ایــم. بــه طوریکــه 
ــه  ــا یاران ــه آنه ــد ب ــر نمی توانســتند هزینه هایشــان را پرداخــت کنن ــی اگ حت
پرداخــت می کنیم.معــاون توســعه پیشــگیری و درمــان ســازمان بهزیســتی 
کشــور بــا بیــان اینکــه اخیــرا هــم دســتورالعملی بــرای مشــاوره غیرحضــوری 
در بخــش غیردولتــی را ابــاغ کردیــم، اظهــار کــرد: همچنیــن خــط 1۴80 هــم  
ــراد  ــه اف ــد و ب ــات می ده ــگان خدم ــه شــکل رای ــا 12 شــب ب ــح ت از 8 صب

ــد. ــی مشــاوره بگیرن ــر تصمیم ــل از ه ــم  قب ــه می کنی توصی
ــازمان  ــاوره، از س ــی مش ــز غیردولت ــش از 3000 مرک ــازاده، بی ــه رض ــه گفت ب
ــه گفتــه رضــازاده، ســازمان بهزیســتی کشــور  ــد. ب بهزیســتی مجــوز گرفته ان
بــا رویکــرد حمایتــی و ارتقائــی تــاش دارد تــا در راســتای کاهــش مشــکات 
ــا بهــره منــدی از تــوان و پتانســیل متخصصــان  روانــی اجتماعــی جامعــه ب
روان شناســی اقداماتــی اثربخــش و در دســترس تمــام افــراد جامعــه 
ــی اجتماعــی قــرار دهــد. علی الخصــوص افــراد در معــرض آســیب های روان

بــا  بازنشســتگی کشــوری  صنــدوق  مدیرعامــل 
بیــان اینکــه هــدف اصلــی مــا افزایــش حقــوق 
اســت،  همسان ســازی  تحقــق  و  بازنشســتگان 
گفــت: بــرای رســیدن بــه ایــن اصــل نیازمنــد مدلــی 
هســتیم کــه در قانــون بودجــه ســال 1۴00 گنجانــده شــود و دیگــر نیــازی بــه 

ــد. ــه نباش ــارات جداگان ــاص اعتب اختص
ــا حضــور اعضــای مجمــع  ــر افتخــاری در نشســتی ب ــه گــزارش ایســنا، اکب ب
عالــی کانون هــای بازنشســتگان کشــوری، بــا تأکیــد بــر این کــه درهــم 
ریختــن امتیازهــای شــغلی بازنشســتگان کار درســتی نبــوده و باعــث تبعیــض 
ــش  ــرای افزای ــظ و ب ــا حف ــد امتیازه ــت: بای ــت، گف ــده اس ــی ش و نارضایت

حقوق هــا روی ضریــب ریالــی کار می شــد.
وی بــا اشــاره بــه پیش بینی هــا و تاش هــای دولــت بــرای افزایــش پلکانــی 
حقــوق بازنشســتگان گفــت: امســال شــیب ایــن افزایــش کمــی بیشــتر شــد 
ــش  ــا 5۴ درصــد افزای ــن 22 ت ــا در چارچــوب همســان ســازی بی و حقوق ه
یافــت و کوشــش می شــود کــه بــرای ســال آینــده بــاز هــم افزایــش بیشــتری 

اعمــال شــود.
ــن  ــود، ای ــکات موج ــی از مش ــم و آگاه ــا عل ــه ب ــان اینک ــا بی ــاری ب افتخ
ــرد،  ــه نمی شــود کاری ک ــدارم ک ــاد ن ــه ام و اعتق ــده گرفت ــر عه مســئولیت را ب
افــزود: طــی کــردن ایــن مســیر نیازمنــد یــک کار جمعــی اســت؛ تــا از ایــن 

ــم. ــی کنی ــداف مشــترکمان را عمل ــم اه مســیر بتوانی
او بــا اشــاره بــه اتفاقــات خوبــی کــه در حــوزه بیمــه تکمیلــی درمــان رخ داده 
ــا  ــان ب ــی درم ــه تکمیل ــدات پوشــش بیم ــش تعه ــرای افزای ــت: ب اســت، گف
ــه ای  ــزودن الحاقی ــا اف ــره شــدیم و ب ــظ وارد مذاک ــه ســازان حاف شــرکت آتی
بــه قــرارداد جــاری و از خردادمــاه 1399 پوشــش های بیمــه تکمیلــی درمــان 
را ارتقــا و ســقف تعهــدات آن را افزایــش دادیــم. همچنیــن در حــال اصــاح 

فراینــد بیمــه درمــان هســتیم.
افتخــاری افــزود: عــاوه بــر درنظــر داشــتن طــرح هایــی بــرای بیمــه عمــر، 
پیگیــر هســتیم تــا شــبکه ای از دندان پزشــکان را بــا نظــارت صنــدوق 
بازنشســتگی و بــا کمــک بیمــه ملــت ســاماندهی کنیــم تــا بابــت هــر خدمتــی 

ــد. ــز بدهن ــی نی ــد، ضمانت ــه می کنن ــف ارائ ــا تخفی ــه ب ک
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دستگیری حفار غیرمجاز در منطقه آبسرد دماوند
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی تهران گفت: »یک حفار غیرمجاز در یک ملک شخصی در مجاورت امام زاده سیدگتمیر 

منطقه آبسرد در دماوند هنگام حفاری دستگیر شد.«

میراثصنایع دستی

۵ اثر فاخر تاریخی ساوه ثبت ملی شدسه رشته صنایع دستی بوشهر احیا شد

معـــاون صنایـــع دســـتی اداره کل میـــراث 
ــه  ــت: سـ ــهر گفـ ــتان بوشـ ــی اسـ فرهنگـ
رشـــته صنایـــع دســـتی فرامـــوش شـــده 
ایـــن اســـتان شـــامل کاه حصیـــری، چوقـــه 
)چوکـــه( و گلیـــم دســـت بافـــت در ســـال های اخیـــر بـــاز زنده ســـازی 
ــا بـــا  شده اســـتلیا رحیمـــی روز شـــنبه در گفت وگـــو بـــا خبرنـــگار ایرنـ
ـــن  ـــوم ای ـــگ و آداب و رس ـــا فرهن ـــهر ب ـــتی بوش ـــع دس ـــه صنای ـــان اینک بی
منطقـــه گـــره خورده اســـت و احیـــای آن احیـــای فرهنـــگ ایـــن اســـتان 
اســـت، افـــزود: در بازدیـــد از مناطـــق روســـتایی تـــاش می کنیـــم بـــا 
ـــه  ـــا ب ـــم ت ـــا کنی ـــا را احی ـــتان آنه ـــن اس ـــتی دیری ـــع دس ـــایی صنای شناس
ـــتی  ـــع دس ـــیاری از صنای ـــرد: بس ـــه ک ـــردد.وی اضاف ـــاز گ ـــردم ب ـــی م زندگ
ـــود  ـــایی می ش ـــتایی شناس ـــق روس ـــد از مناط ـــه در بازدی ـــهر ک ـــتان بوش اس
کاربـــرد باالیـــی در زندگـــی روزمـــره امـــروز دارد و می توانـــد در زندگـــی 

مـــردم حضـــور داشـــته باشـــد.
رحیمـــی گفـــت: احیـــای صنایـــع دســـتی یـــک اقـــدام تدریجـــی اســـت 

ـــد  ـــر تولی ـــر کمت ـــان حاض ـــه در زم ـــاخته ای ک ـــت س ـــایی دس ـــا شناس ـــه ب ک
می شـــود در بازدیدهـــای کارشناســـان صنایـــع دســـتی اســـتان از مناطـــق 
ـــراث  ـــده در اداره می ـــکیل پرون ـــا تش ـــپس ب ـــود و س ـــاز می ش ـــتایی آغ روس
فرهنگـــی اســـتان و طـــرح در کمیتـــه صنایـــع دســـتی کشـــور ، بـــرای 

احیـــای آن برنامه ریـــزی می شـــود.
ـــه  ـــهر ادام ـــتان بوش ـــی اس ـــراث فرهنگ ـــتی اداره کل می ـــع دس ـــاون صنای مع
ــتی  ــع دسـ ــد صنایـ ــاخت و تولیـ ــوزش سـ ــد دوره آمـ ــزاری چنـ داد: برگـ
فرامـــوش شـــده بـــرای عاقمنـــدان، ســـبب گســـترش تولیـــد و رونـــق 
ـــتی  ـــه دس ـــای صنای ـــه احی ـــه ب ـــود ک ـــتی می ش ـــع دس ـــن صنای ـــروش ای ف
ـــی  ـــری یک ـــرد: کاه حصی ـــوان ک ـــی عن ـــد. رحیم ـــهر می انجام ـــتان بوش اس
از دست ســـازه های شهرســـتان دشـــتی اســـت کـــه بـــا اســـتفاه از بـــرگ 
ـــوع در ســـال های گذشـــته رواج داشـــته اســـت  ـــی متن درخـــت نخـــل و بافت
ــای  ــر در پایش هـ ــن هنـ ــن ایـ ــن رفتـ ــدن از بیـ ــرز شـ ــس از محـ و  پـ
میدانـــی معاونـــت صنایـــع دســـتی بـــاز زنده ســـازی ایـــن محصـــول در 

ـــت. ـــر نشس ـــه ثم ـــال 97 ب ـــت و در س ـــرار گرف ـــدام ق ـــت اق دس

صنایـــع  فرهنگـــی،  میـــراث  رئیـــس 
دســـتی و گردشـــگری شهرســـتان ســـاوه 
گفـــت: پنـــج اثـــر فاخـــر و ارزشـــمند 
ــتان  ــن شهرسـ ــی در ایـ ــی تاریخـ فرهنگـ

ــید. ــه ثبـــت ملـــی رسـ بـ
رضـــا ایـــاز در گفت وگـــو بـــا ایســـنا، بـــا اعـــام ایـــن خبـــر اظهـــار کـــرد: 
در اجـــرای قانـــون حمایـــت از مرمـــت و احیـــای بافت هـــای تاریخـــی و 
فرهنگـــی مصـــوب مجلـــس شـــورای اســـامی مبنـــی بـــر ثبـــت آثـــار 
ـــار ملـــی  ارزشـــمند منقـــول و غیرمنقـــول تاریخـــی و فرهنگـــی در فهرســـت آث
ـــت  ـــتان در فهرس ـــن شهرس ـــی ای ـــر تاریخ ـــج اث ـــط، پن ـــت های مرتب و فهرس

ـــت. ـــرار گرف ـــی ق ـــار مل آث
ـــت  ـــع در باف ـــادری« واق ـــه تاریخـــی »ن ـــن خان ـــرار گرفت ـــه ق ـــا اشـــاره ب وی ب
ـــی  ـــار مل ـــت آث ـــدس زاده در لیس ـــجد مق ـــاورت مس ـــهر و در مج ـــزی ش مرک
افـــزود: ایـــن اثـــر کـــه در چندمـــاه اخیـــر در لیســـت ثبـــت آثـــار واجـــد 
ــود، پـــس از بررســـی های الزم و کارشناســـی در  ــرایط ثبـــت ملـــی بـ شـ

ـــریفات  ـــی تش ـــا ط ـــی 121 ب ـــماره ثبت ـــه ش ـــاری ب ـــال ج ـــاه س 19 خردادم
ـــت. ـــرار گرف ـــی ق ـــار مل ـــف آث ـــی در ردی قانون

وی افـــزود: بقعـــه متبرکـــه »ســـید ابورضـــا)ع(« ســـاوه واقـــع در بافـــت 
ـــت 329۴۴ در  ـــه شـــماره ثب ـــازار تاریخـــی ســـاوه ب ـــزی و در مجـــاورت ب مرک
ـــن  ـــد در ای ـــی جدی ـــار ثبت ـــر آث ـــال 1398 از دیگ ـــاه س ـــن م ـــخ 15 بهم تاری

ـــت. ـــتان اس شهرس
ـــه  ـــاوه در ادام ـــگری س ـــتی و گردش ـــع دس ـــی، صنای ـــراث فرهنگ ـــس می رئی
ـــان ســـیف  ـــی خ ـــاس قل ـــه »عب ـــارت تاریخـــی دیوانخان ـــی عم ـــت مل ـــه ثب ب
ـــی 329۴3 در  ـــماره ثبت ـــه ش ـــاوه ب ـــاد س ـــدل آب ـــع در عب ـــینی« واق امیرحس
ـــی«  ـــین عامل ـــرزا حس ـــار »می ـــم آب انب ـــاه 1398، حری ـــن م ـــخ 15 بهم تاری
ـــاره  ـــاوه اش ـــاب س ـــان انق ـــع در خیاب ـــک« واق ـــان بی ـــل جه ـــه »خلی و تکی
ـــت  ـــی تح ـــار مل ـــت آث ـــار در فهرس ـــن آث ـــن ای ـــرار گرفت ـــا ق ـــزود: ب ـــرد و اف ک
ـــع دســـتی،  حفاظـــت و نظـــارت وزارت میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنای
ـــا  ـــا صرف ـــازی آنه ـــا بازس ـــت ی ـــعه و مرم ـــرف، توس ـــل و تص ـــه دخ ـــر گون ه

ـــت. ـــر اس ـــکان پذی ـــه ام ـــن وزارتخان ـــارت ای ـــد و نظ ـــا تائی ب
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مدیـر کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان یـزد بـا تاکیـد بـر سـازگاری بـا کرونـا، از برگـزاری 
رویدادهای هوشـمند گردشـگری به ویژه سـالگرد ثبت بافت 

تاریخـی یـزد در فهرسـت آثـار جهانـی یونسـکو خبـر داد.
»سـیدمصطفی فاطمـی« در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایسـنا، با 
بیـان ایـن که همزیسـتی بـا کرونـا از ضرورت بقـای صنعت 
گردشـگری اسـت، اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه طوالنـی شـدن 
بحـران کرونـا، نمی تـوان در مـورد دوران پسـا کرونـا صبحـت 
کـرد چـرا کـه همچنـان درگیـر ایـن بحـران هسـتیم و بایـد 
همسـو بـا دنیـا در زمینـه همزیسـتی بـا این ویـروس اقدام 
کنیـم.وی افـزود: راهکار سـازگاری و همزیسـتی بـا کرونا در 
زمینـه گردشـگری آمـوزش و ترویـج فعالیـت در ایـن حوزه 
بـا برخـورداری از راهکارهای بهداشـتی اسـت.این مسـئول از 
برگـزاری رویدادهـا بـه صـورت هوشـمند در یـزد خبـر داد و 
گفـت: ایجـاد محدودیـت بـرای سـفر، برگـزاری جشـنواره ها 
و رویدادهـا و حتـی بـازار راهـکار درسـتی نیسـت، بلکـه باید 
سـفر هوشـمند، جشـنواره هوشـمند، مراسـم های هوشمند و 
گردشـگری و حتـی بـازار هوشـمند را جایگزیـن کنیـم البته 
بـا عـادی سـازی  نبایـد  ایـن هوشمندسـازی و سـازگاری 
اشـتباه گرفتـه شـود.فاطمی ترویـج و تبلیغ هوشمندسـازی 
رویدادها را در دسـتور کار اسـتان دانسـت و گفت: جشـنواره 
ثبـت ملـی قهـوه یـزدی اولیـن رویداد هوشـمند گردشـگری 
بـا رعایـت پروتکل هـای  اسـتان در سـال جـاری بـود کـه 
بهداشـتی و فاصلـه گذاری اجتماعی برگزار شـد اما به منظور 
نهادینـه کـردن ایـن مسـئله بـا ایجـاد تنـوع در سـاختارها و 
زیرسـاخت های  برگـزاری رویدادهـای گردشـگری، برنامه ای 
بـرای برگـزاری چنـد رویداد در سـال جاری خواهیم داشـت.
مدیـر کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
یـزد ایجـاد محدودیت هایـی ماننـد الزام پوشـیدن ماسـک، 
فاصلـه گـذاری اجتماعـی، کاهش ظرفیت برخـی از رویدادها 
بعضـا تـا یـک چهـارم ظرفیـت کل را از الزمه هـای برگـزاری 
رویدادهـای گردشـگری دانسـت و از برگـزاری رویـداد ثبـت 

جهانـی یـزد حتـی به صـورت مجـازی خبـر داد.

سوژه شهر یزد میزبان 
رویدادهای 

هوشمند گردشگری

طرح توسعه صنعت گردشگری کرمان به مجلس ارائه شود

فعالی: پروژه های پیشتاز و شاخص کرمان شناسایی می شود

نایــب رئیــس مجمــع نماینــدگان کرمــان 
ارائــه طــرح توســعه صنعــت گردشــگری 
اســتان بــه مجلــس شــورای اســامی را 

ضــروری دانســت.
از  به نقــل  میراث آریــا  به گــزارش 
روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگــی، 
اســتان  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
ــاه 99  ــت شــریعتی 6 تیرم ــان، عف کرم
در دیــدار مدیــرکل اســتان بــا اشــاره 
بــه اهمیــت آسیب شناســی و اتخــاذ 
توســعه  بــرای  مناســب  راهکارهــای 
افــزود:  صنعــت گردشــگری کرمــان 

»بایــد معیارهــا و شــاخص های توســعه 
صنعــت گردشــگری اســتان شناســایی و 
ــک از  ــرای هری ــده و ب ــدی ش اولویت بن

ــود.« ــه ش ــرح ارائ ــوارد ط ــن م ای
او اظهــار کــرد: »ایــن اســتان بــا توجــه 
ــوع  ــی و تن ــی، تاریخ ــای فرهنگ ــه غن ب
اقلیمــی و طبیعــت چهارفصــل دارای 
توســعه  در  بی نظیــری  ظرفیت هــای 
گردشــگری اســت امــا نتوانســته از ایــن 
ــد.« ــی اســتفاده کن ــه خوب ــا ب ظرفیت ه
نایــب رئیــس مجمــع نماینــدگان کرمــان 
افــزود: »بــا توجــه بــه ظرفیت هــای 
بی نظیــر گردشــگری اســتان، رســانه 
ــه  ــن زمین ــد در ای ــتانی بای ــی و اس مل

ــد.« ــام دهن ــتری انج ــغ بیش تبلی

نماینــدگان  مجمــع  رئیــس  نایــب 
ــه اینکــه دســتیابی  ــا اشــاره ب ــان ب کرم
اســتان  گردشــگری  اهــداف  بــه 
ــی  ــای عملیات ــه راهکاره ــه ارائ ــوط ب من
بلند مــدت  و  میان مــدت  کوتاه مــدت، 
اغلــب  اینکــه  »بــا  افــزود:  اســت، 
دیربــازده  گردشــگری  طرح هــای 
ایــن  از  ناشــی  هســتند، درآمدهــای 
ــت و  ــیده نیس ــی پوش ــر کس ــت ب صنع
ــًا اگــر ســرمایه گذاران از حمایــت  مطمئن
خــوب و مناســبی برخــوردار باشــند وارد 

ایــن صنعــت خواهنــد شــد.«
ــت گردشــگری  ــه صنع ــان اینک ــا بی او ب
کرمــان باید از ســوی مســئوالن اســتانی 
و  گیــرد  قــرار  توجــه  مــورد  بیشــتر 

اعتبــارات مــورد نیــاز تأمیــن شــود، 
ــاخص های  ــا و ش ــد نیازه ــزود: »بای اف
جلســات  در  و  محاســبه  گردشــگری 
ــا حضــور مســئوالن کشــوری  ــف ب مختل

ــود.« ــه ش ــکار ارائ ــام و راه اع
شــریعتی با اشــاره بــه اینکه گردشــگری 
کرمــان نیــاز بــه برنامه ریــزی در ســطح 
دارد،  بین المللــی  و  ملــی  منطقــه ای، 
نیــاز  برنامه ریزی هــا  »ایــن  گفــت: 
بــه حمایــت دســتگاه های مرتبــط و 
تصمیم گیــر دارد و مجمــع نماینــدگان 
اســتان نیــز از توســعه گردشــگری ایــن 

ــد.« ــت می کن ــه حمای خط
ــا و  ــرح ارتق ــد ط ــه بای ــان اینک ــا بی او ب
اعتــای صنعــت گردشــگری اســتان 
طریــق  ایــن  از  تــا  شــود  تدویــن 
نماینــدگان مجلــس بتواننــد، مطالبــه 
گــری کننــد، تصریــح کــرد: »بــرای 
ــای  ــد ظرفیت ه ــرح بای ــن ط ــن ای تدوی
ــورد  ــایی و م ــان شناس ــگری کرم گردش
بــا  بتــوان  تــا  گیــرد  قــرار  بررســی 
در  اصولــی  برنامه ریــزی  و  مطالعــه 
توســعه صنعــت گردشــگری منطقــه 

نقــش مؤثــری ایفــا کــرد.«
نماینــدگان  مجمــع  رئیــس  نایــب 
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه نماینــدگان 
اســتان  توســعه  مســیر  در  مجلــس 
همــدل هســتند و در یــک راســتا قــدم 
»خوشــبختانه  افــزود:  برمی دارنــد، 
نماینــدگان کرمــان اجــازه نمی دهنــد 
ــن  ــیدن ای ــع رس ــی مان ــایق سیاس س
ــه اهدافــش شــود.« فریــدون  اســتان ب
میراث فرهنگــی،  مدیــرکل  فعالــی 
کرمــان  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
بــا بیــان اینکــه در هــر نقطــه از اســتان 

گردشــگری  ظرفیت هــای  شــاهد 
افــزود:  هســتیم،  منحصربه فــردی 
شــاخص  و  پیشــتاز  »پروژه هــای 
شهرســتان های کرمــان شناســایی شــده 
ــاغ شــاهزاده  ــدی و ب ــوزه هرن ــه باغ م ک
ماهــان از اولویت هــای اداره کل بــرای 

هســتند.« ســاماندهی 
ــه اینکــه از 22 اثــر ثبــت  ــا اشــاره ب او ب
جهانــی کشــور هفــت اثــر در کرمــان قرار 
دارد، گفــت: »امیدواریــم بتوانیــم بــا 
همــکاری مســئوالن اســتانی بــرای ایــن 
هفــت اثــر جهانــی برنامه ریــزی کــرده و 
اعتبــارات الزم را بــرای ســاماندهی آن هــا 

جــذب کنیــم.«
صنعــت  اینکــه  بیــان  بــا  فعالــی 
آسیب شناســی  کرمــان  گردشــگری 
»بایــد  کــرد:  عنــوان  اســت،  شــده 

توســعه  محــور  گردشــگری  صنعــت 
به صــورت  و  گیــرد  قــرار  اســتان 
ــرای آن  ــادی ب ــن اقتص ــخص معی مش
تعریــف شــود.« او بــا اشــاره بــه اینکــه 
گردشــگری  جاذبه هــای  زودی  بــه 
اســتان از طریــق راه انــدازی کمپیــن 
ــزود:  ــود، اف ــی می ش ــگری معرف گردش
ــا  ــتفاده از ابزاره ــا اس ــن ب ــن کمپی »ای
اطاع رســانی  مختلــف  شــیوه های  و 
ــن اســتان  ــای ای ــی ظرفیت ه ــه معرف ب

پرداخــت.« خواهــد 
ــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و  مدی
ــور  ــزود: »حض ــان اف ــتی کرم صنایع دس
مجلــس  در  نماینــدگان  از  یــک  هــر 
شــورای اســامی بــرای توســعه صنعــت 
ظرفیــت  یــک  اســتان  گردشــگری 

می شــود.« محســوب 

میراث فرهنگـی  حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
خوزسـتان گفت: »عامان حفاری غیرمجاز 
کـه بـرای به دسـت آوردن اشـیای تاریخـی 
اقـدام بـه حفـاری در منطقـه غـرب کرخـه 
می کردنـد،  شـوش  شهرسـتان  توابـع  از 

دسـتگیر شـدند.«
از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
میراث فرهنگـی،  اداره کل  روابط عمومـی 
خوزسـتان،  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
سـرهنگ رامیـن مکنـاوی روز شـنبه هفتم 
روزهـای  »طـی  کـرد:  اظهـار   99 تیرمـاه 
گذشـته، گزارش هایـی از منابـع و مخبـران 

محلـی مبنـی بـر حضـور حفـاران غیرمجاز 
در منطقـه غـرب کرخـه از توابع شهرسـتان 
شـوش به دسـت مـا رسـید کـه بی درنـگ 
حفاظـت  پایـگاه  توسـط  موضـوع  ایـن 
میراث فرهنگـی شهرسـتان مـورد پیگیـری 

گرفـت.« قـرار 
از  اطمینـان  از  پـس  این کـه  بیـان  بـا  او 
صحـت موضـوع، هماهنگی الزم با پاسـگاه 
انتظامی محل و بازدید از محل انجام شـد، 
افـزود: »باتوجـه بـه آمادگی کامل پاسـگاه 
انتظامـی و اطاع از نقشـه محیطی و راه ها، 
نیروهـای ایـن پاسـگاه به همـراه نیروهای 

پایگاه حفاظـت میراث فرهنگی اسـتان، در 
مسـیر تردد حفـاران کمیـن کردند.«

میراث فرهنگـی  حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
خوزسـتان عنـوان کـرد: »ایـن نیروها پس 
از گذشـت مدتـی، در یک عملیات پلیسـی 

موفـق شـدند 10 سـوداگر اشـیای تاریخـی 
را دسـتگیر و یـک دسـتگاه فلزیـاب را بـه 
همـراه آالت و ادوات حفـاری از آنان کشـف 
و ضبط کنند. دو دسـتگاه خـودرو نیز از این 

سـوداگران توقیف شـد.«

عامالن حفاری غیرمجاز در 
شوش دستگیر شدند

ثبت ملی 200 خانه مشاهیر 
در سطح کشور

ــاهیر در  ــه مش ــون 200 خان ــت: »هم اکن ــور گف ــی کش ــاون میراث فرهنگ مع
ــداد  ــا تع ــا حفاظــت می شــود، ام ــی شــده و از آن ه ــت مل ســطح کشــور ثب
ــه قــرار دارد و خــود مــردم بایــد  دیگــری از خانه هــای مفاخــر در دســت ورث

ــد.« ــرای حفاظــت از آن هــا مشــارکت کنن ب
گفت وگــوی  در  طالبیــان  محمدحســن  میراث آریــا،  خبرنــگار  به گــزارش 
تلویزیونــی بــا خبــر 21 شــبکه یــک ســیما گفــت: »ایــران یــک کشــور غنــی 
ــت اندرکاران  ــردم و دس ــارکت م ــدون مش ــت، ب ــی اس ــوزه میراث فرهنگ در ح
نمی توانیــم حفاظــت درســتی از ایــن آثــار انجــام دهیــم.«او افــزود: »تعــدادی 
از خانه هــای مشــاهیر کــه در اختیــار ورثــه قــرار دارد اقــدام بــه فــروش کــرده 
و ســپس موضــوع ثبــت را مطــرح می کننــد، بــه ایــن منظــور بــرای حفاظــت 
از ایــن خانه هــای تاریخــی نیازمنــد مشــارکت همــه مــردم، دســت انــدرکاران 

و مدیریــت شــهری هســتیم.«
معــاون میراث فرهنگــی کشــور بــا اشــاره بــه ثبــت 33هــزار اثــر تاریخــی در 
فهرســت آثــار ملــی کشــور تصریــح کــرد:  »بیــش از یک میلیــون و 200 هــزار 
ــت اندرکاران  ــردم و دس ــه م ــه ای ک ــر منطق ــود دارد، در ه ــور وج ــر در کش اث

ــی انجــام  شــده اســت.« ــار تاریخــی به خوب ــد حفاظــت از آث کمــک کردن

ته
نک

فعالـی با اشـاره به اینکه بایـد محیط جاذبه های گردشـگری 
را توانمنـد سـاخت، افـزود: »بـاغ مـوزه هرنـدی دارای هفت 
هـزار شـیء تاریخـی اسـت کـه بـرای کرمـان اعتبـار و ارزش 
محسـوب می شـود ولـی متأسـفانه به دلیل توانمنـد نبودن 
محیـط آن تعـداد گردشـگران این جاذبه گردشـگری بسـیار 

اسـت.« محدود 
او بـا اشـاره به اینکـه نگاه گردشـگری در کرمان وجـود ندارد، 
افـزود: »هنگامیکـه این نگاه در بین مسـئوالن ایجاد شـود 
و بحـث گردشـگری در اولویـت دسـتگاه های دولتـی قـرار 
گیـرد، ایـن اسـتان به عنـوان هـدف و مقصـد گردشـگری 
شـناخته خواهد شـد.«مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دسـتی کرمـان با بیـان اینکـه در حال حاضـر بیش از 
1۷ هـزار میلیـارد ریـال سـرمایه گذاری در بخش گردشـگری 
اسـتان انجام شـده اسـت، گفـت: »نبایـد نگاه منطقـه ای به 
گردشـگری داشـت و براسـاس ظرفیت های گردشـگری هر 

اسـتان بایـد سـرمایه گذاری الزم انجـام گیرد.«

گردشگریگردشگری

پیاده سازی حساب های اقماری گردشگریخسارت 60هزارمیلیاردی کرونا به هتلداری
رئیـس جامعه هتلداران کشـور 
گفـت: »از آغـاز شـیوع کرونـا تا 
پایان خردادمـاه 60 هزار میلیارد 
ریـال به حـوزه هتلداری کشـور 

خسـارت وارد شـده است.«
اداره کل  روابط عمومـی  از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
اسـتان  صنایع دسـتی  و  فرهنگـی، گردشـگری  میـراث 
تیرمـاه  روز، هفتـم  اردبیـل، جمشـید حمـزه زاده صبـح 
بـه  کـه  هتلـداران  جامعـه  مدیـره  هیئـت  جلسـه  در 
میزبانیاسـتان برگـزار شـد، اظهار کـرد: »در طول سـال 98 
بحران هـای زیـادی در روند توسـعه گردشـگری کشـور رخ 
داد کـه جامعـه هتلـداران را متحمل خسـارات فراوانی کرد 

کـه آخریـن بحـران، شـیوع ویـروس کرونـا بود کـه منجر 
بـه تعطیلـی بخـش گردشـگری، به ویـژه هتل هـا و مراکز 
اقامتـی شـد.«او از تشـکیل جلسـه ویـژه بـرای بررسـی 
افـزود: »حـل  و  داد  ایـام پسـاکرونا خبـر  برنامه هـا در 
مشـکات هتلـداران و جبـران خسـارات واردشـده نیازمند 
همدلـی، تعامـل، همـکاری و انسـجام هـر چـه بیشـتر 
اسـت.« رئیـس جامعـه هتلـداران کشـور بـا قدردانـی از 
تاش هـای مدیـرکل اسـتان در راسـتای پیگیـری بـرای 
جبـران خسـارات واردشـده بـه بخـش هتلـداری اردبیل و 
همراهـی بـا هتلداران گفت:  »برگزاری جلسـات مختلف با 
مسـئوالن کشـوری و وزارت متبوع برای جلب حمایت های 

الزم، از جملـه ایـن اقدامـات بـوده اسـت.«

مدیــرکل دفتــر برنامه ریــزی و 
حمایــت از توســعه گردشــگری 
میراث فرهنگــی،  وزارت 
گردشــگری و صنایع دســتی از 
  )TSA(  آغــاز فــاز اجرایــی حســاب اقمــاری گردشــگری
به منظــور ســنجش اثــرات اقتصــادی گردشــگری در 

ــر داد. ــور خب کش
به گــزارش میراث آریــا به نقــل از مرکــز روابط عمومــی 
و  میراث فرهنگــی، گردشــگری  وزارت  اطاع رســانی  و 
صنایع دســتی، علیرضــا رحیمــی روز شــنبه 7 تیــر 99 بــا 
اعــام ایــن خبــر افــزود: »اواخــر ســال گذشــته قــرارداد 
 )TSA( گردشــگری  اقمــاری  »استقرارحســاب های 

ــن  ــگری« بی ــاری گردش ــع آم ــام جام ــوب نظ در چارچ
ــاد  ــور ایج ــران به منظ ــار ای ــز آم ــه و مرک ــن وزارتخان ای
ــگری،  ــت گردش ــل از صنع ــع حاص ــی مناف ــزار بررس اب
امــکان ســنجش بهــره وری صنعــت گردشــگری، میــزان 
اشــتغال زایی و محاســبه گردشــگری در حســاب های 
ــال  ــزود: »به دنب ــید.«او اف ــا رس ــه امض ــور ب ــی کش مل
ــازمان  ــا س ــده ب ــام ش ــای انج ــا و هماهنگی ه اقدام ه
جهانــی جهان گــردی، ســازمان برنامــه  و بودجــه کشــور، 
مرکــز آمــار ایــران و بانــک مرکــزی، بســتر الزم به منظــور 
پیاده ســازی و اســتقرار حســاب اقمــاری گردشــگری 
)TSA( از ابتــدای ســال جــاری در کشــور فراهــم شــد.«

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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شـهردار کرمـان گفت: کرمـان، به عنوان یکی 
شـهر  پایلـوت  بـرای  منتخـب  12شـهر  از 

دوستدار کودک انتخاب شد.
سـیدمهران  کرمان آنایـن،  گـزارش  بـه 
عالـم زاده افـزود: بـا همـکاری یونیسـف و 
وزارت کشـور، 12 شـهر به عنـوان شـهرهای 
منتخب برای پایلوت شـهر دوسـتدار کودک 
از  یکـی  نیـز  انتخـاب شـدند کـه کرمـان 

شهرهای منتخب است.
ملـی  كمیتـه  جلسـۀ  بـه  اشـاره  بـا  وی 
هماهنگـی شـهر دوسـتدار كـودك کـه 13 
خردادماه در وزارت کشـور برگزار شـده است، 
گفـت: در چارچـوب همکاری های مشـترک 
ایـن وزارتخانـه بـا یونیسـف بـرای اجـرای 

ابتـکار جهانی شـهرهای دوسـتدار کودک در 
ارزیابـی  نتایـج  بررسـی  از  پـس  ایـران، 
شـهرهای متقاضـِی پایلوت شـهر دوسـتدار 
کـودک، براسـاس ارزیابی عملکرد، 12 شـهر 
به عنـوان شـهرهای منتخـب بـرای پایلـوت 

شهر دوستدار کودک انتخاب شدند.
شـهردار کرمـان افـزود: در ارزیابـی عملکـرد 
وزارت کشـور، عاوه بر کرمـان، تهران، تبریز، 
مشـهد،  شـیراز، گـرگان،  سـمنان،  رشـت، 
همـدان، یـزد، بندرعبـاس و اِوز نیـز ازجملـه 
شـهرهای منتخـب شـهر دوسـتدار کـودک 

هستند.
عالـم زاده ادامه داد: در این زمینه 70 شـهر با 
وزارت کشـور مکاتبـه داشـتند و درخواسـت 

خود را برای انتخاب به عنوان شـهر دوسـتدار 
کـودک ارسـال کردنـد کـه از ایـن تعـداد، 
مـدارک ۴5 شـهر کـه بعضـًا کان شـهر و 
شـهرهای بزرگ بودند، قابل بررسـی بود و از 
ایـن تعداد نیـز، 12 شـهر، به عنـوان پایلوت 

شهر دوستدار کودک انتخاب شدند.
شـهردار کرمـان بیـان کـرد: مرحلـۀ پایلـوت 
به طـور رسـمی پـس از امضـای تفاهم نامـه 
میان شـهرداری  شـهرهای پایلـوت و وزارت 

کشور شروع خواهد شد.
عالم زاده با اشـاره بـه اهمیت انتخاب کرمان 
به عنـوان یکـی از 12 شـهر پایلوت دوسـتدار 
کودک گفت: دبیرخانۀ شـهر دوستدار کودک 
یک سـال  حـدود  از  شـهرداری کرمـان،  در 

پیـش فعالیـت خـود را آغاز کـرده و این در 
حالـی اسـت کـه در سـایر شـهرداری های 
بعضی کان شـهرها، این تشـکیات که باید 
در قالـب اداره دوسـتدار کودک فعالیت کند، 

سال هاست که تشکیل شده است.
الزم بـه ذکر اسـت؛ شـهر دوسـتدار کـودک، 
شـهر یـا اجتمـاع محلـی اسـت کـه در آن 
نظرهـا، نیازهـا، اولویت هـا و حقـوق کودک، 
سیاسـت ها،  از  جدایی  ناپذیـر  بخشـی 

برنامه ها و تصمیم های عمومی باشد.
کـودک  دوسـتدار  ابتـکار شـهر  چشـم انداز 
یونیسـف ایـن اسـت کـه »همـۀ کـودکان و 
جوانـان باید بتواننـد از کودکی و جوانی خود 
لـذت ببرنـد و از طریـق احقـاق برابـر حقوق 
محلی شـان،  اجتمـاع  و  شـهر  در  خـود 
توانایی هـای بالقـوۀ خـود را به طـور کامل به 

فعل درآورند.«

نورالــه تیمــوری مدیــر عامــل شــرکت آب و 
فاضــاب اســتان ایــام در ایــام از توســعه 1۴50 
متــر شــبکه توزیــع آب در روســتاهای »ورملــه« و 

»داربید« »مهدیه« شهرستان هلیان خبر داد.
وی افــزود: عملیات حفــاری و کارگــذاری ۴50 متر 
شــبکه توزیــع آب شــرب در روســتاهای ، »داربید« 
ــد،و  ــام ش ــان انج ــتان هلی ــه« شهرس و »مهدی
عملیــات حفــاری و اجــرای خــط انتقــال و شــبکه 
داخلــی روســتای ورملــه بــه طــول تقریبــی یــک 

هزار کیلومتر در حال انجام است.
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان اظهــار 
کــرد: در راســتای تامین فشــار مناســب آب شــرب 
و خدمــت رســانی هرچــه بیشــتر بــه مشــترکین 
ــبکه  ــر ش ــذاری1۴50 مت ــاری و کارگ ــات حف عملی

توزیــع در روســتاهای ، »داربیــد« و »مهدیــه« 
شهرســتان هلیــان انجــام شــد و این عملیــات در 

روستای ورمله در حال انجام است.
وی تصریــح کــرد: در روســتای مهدیــه همزمــان بــا 
بهســازی چشــمه، 200 متــر خــط انتقــال آن اصاح 
و 155 خانــوار بــا جمعیتــی بالــغ بــر هفتصــد نفر از 

نعمت آب آشامیدنی پایدار بهره مند شدند.
تیمــوری اظهــار داشــت: در روســتای ورملــه نیــز که 
ــازی  ــات بهس ــوده، عملی ــامیدنی ب ــد آب آش فاق
چشــمه، اجــرای خــط انتقــال بطــول یــک کیلومتر 
و همچنیــن اجــرای شــبکه داخلــی آغاز و بــا اتمام 
ایــن طــرح 13 خانــوار ایــن روســتا بعد از ســال ها 
از آب شــرب لولــه کشــی شــده بهــره منــد خواهنــد 

گردید.

ــه  وی یــادآور شــد: روســتا ی داربیــد نیــز از جمل
روســتاهای درگیــر کمبــود آب آشــامیدنی بــود کــه 
ــا اصــاح خــط انتقــال آن بــه طــول250 متــر از  ب
تنهــا چشــمه تامیــن روســتا ، آب ایــن روســتا نیز 

تامین گردید.
ــا  ــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان ب ــر عام مدی
بیــان اینکــه بــرای ایــن پــروژه هــا بیــش از شــش 
میلیــارد ریــال هزینــه بــرآورد شــده اســت، گفــت: 
تأخیــر و عــدم پرداخــت آب بهــا در مناطــق 
روســتایی، یکــی از مشــکاتی اســت کــه موجــب 
ــد خدمــات رســانی مــی شــود کــه  کنــدی در رون
ــا توســط مشــترکین  ــع آب به ــه موق ــت ب پرداخ
موجــب خدمــت رســانی بهتر از ســوی شــرکت آب 

و فاضاب خواهد شد.

17 سـند فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی با 
رئیـس  اول  معـاون  جهانگیـری  اسـحاق  حضـور 
جمهوری، سـید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشـاد 
اسـامی، معاونیـن و مدیران عامل سـازمان های زیر 

مجموعه این وزارتخانه، رونمایی شد.
براسـاس اعـام عصـر شـنبه وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسـامی، از جملـه ایـن اسـناد مـی تـوان بـه ترویج 
فرهنـگ کتـاب و کتابخوانـی، برنامـه هـای ارتقـای 
فرهنگـی مراسـم راهپیمایـی اربعیـن، برنامـه هـای 
فرهنـگ زیارت و گردشـگری مذهبی، برنامـه ارتقای 
فرهنـگ  ارتقـای  هـای  برنامـه  سـامت،  فرهنـگ 
حفاظـت از محیـط زیسـت، برنامـه ترویـج ورزش 
همگانـی، ارتقای فرهنگ کار و مهـارت آموزی، برنامه 
ارتقـای فرهنـگ توانمنـد سـازی مددجویـان، ترویج 
فرهنـگ مصـرف بهینه آب و ارتقـای فرهنگ وقف در 

کشور اشاره کرد.
همچنین اسـناد دیگر که در این دیدار رونمایی شـد، 
گـزارش پیمایـش مصـرف فرهنگـی، کتـاب چشـم 
طـرح  ایـران، گـزارش  معاصـر  فرهنـگ  اندازهـای 
کنوانسـیون بـرن، گـزارش نظر سـنجی مـوج کرونا و 
روزه داری و طـرح هـای ملـی و پژوهـش هـا و کتب 
الکترونیـک را شـامل مـی شـود. برنامـه تحـول در 
فضـای مجـازی هم از دیگر اسـناد رونمایی شـده در 

این دیدار به شمار می آید.
در ادامـه ایـن مراسـم قـرار اسـت گزارشـی از عملکرد 
هـای  حـوزه  در  اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت 
مختلـف توسـط معاونیـن، مدیـران عامـل سـازمان 
وزارت  زیـر مجموعـه، مشـاوران و مسـئوالن  هـای 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی در محل ایـن وزارتخانه به 

معاون اول رئیس جمهوری ارائه شود.

شهردار کرمان خبر داد:

کرمان، جزو 12 شهر منتخب پایلوت شهر 
دوستدار کودک

توسعه 1۴۵۰ متر شبکه توزیع آب در روستاهای »ورمله« 
و »داربید« »مهدیه« هلیالن

1۷ سند فرهنگ عمومی و فضای 
مجازی کشور رونمایی شد

سودوکو شماره 1۷۶2

پاسخ سودوکو شماره 1۷۶1

افقی
 1 - ســیه چشم - تاب دادن2 - از 

آثار عبدالحســین زرین کوب - شمشیر 

هنــدی - دیرینه، کهنه، دیرینه و 

کهنه3 - همنشــین زن - برگشته 

از دین، از دین برگشــته - پسر۴ - 

آرزومند - ســطح، چهره، مایه پیشرفت 

بعضی ها - واحد طولی روســی - در 

مقابل5 - ریشــه - فیلمی ازعلیرضا 

داودنژاد - دریاچه ای در آســیای 

میانه، دریاچه قزاقســتان6 - متابعت 

- خون بها - عدد منفی، جواب ســر 

باال7 - نوعی نان فرانســوی - از جلوه 

های طبیعی شــهر دماوند - نیمتنه، یار 

شــلوار8 - تک تک - نامی پسرانه در 

خــارج - تنظیم موتور، از اصطاحات 

مكانیكــی9 - راه میانبر، طریق کوتاه 

- قطار شــهری - از فرزندان چنگیز10 

- نت چهارم، نت قبل از ســل، کلید 

آن در موســیقی معروف است - کتاب 

داســتان - آرامش دادن، آرامش 

بخشــیدن، تسلی دادن11 - جمع 

نعجه - می گویند که گنج آن شــخص 

را به دســت آورده ای، گنج دار افسانه 

ای - باد ســرد12 - اما - كودك تازه 

راه افتــاده - انکراالصوات - الفت، خو 

گرفتن، همنشــین جن13 - ویرایش 

- كمیاب - کهکشــان1۴ - جنبیدن و 

تــكان خوردن - مهمانی رفتن - طواف 

کننــده، طواف کننده را گویند15 - لقب 

اردشــیر پادشاه ساسانی - فیلمی از 

برادران هیوز

عمودی 
1 - از بازیكنان اســبق تیم ملی 

فوتبــال ایران، اولین مربی تیم ملی 

فوتبــال ایران بعد از انقاب لقب 

گرفت - كشــوری در اسكاندیناوی2 

- زگیــل - پایتخــت غنا - ترکیب ید 

با عنصــری دیگر3 - پروتئین پنیر - 

صبح زود - نامی پســرانه۴ - مفتول، 

نقــره - کلوچــه - عر وارونه - امر از 

تازیدن5 - بانگ ســگ - پوشیده نگه 

داشــتن - چوب خوشبو، عود6 - حس 

بویایی، بوئیدن - بانگ ســگ - نامی 

هندی7 - شــجاع و دالور، سدی در 

زنجان - شــهرک زراعی قزوین - 

مقابل ســاخت8 - امپراطور دیوانه روم 

باســتان - سنگ انداختن - توانا9 

- مخالــف خوبتر - فیلمی از جوزف 

کین - گوســفند جنگی10 - نیرنگها 

- ســریعتر، تندتر - همبازی پت11 - 

صدای كوبیــدن در - اعامیه تبلیغاتی 

- مســابقه دوچرخه سواری، مسابقه 

اســبدوانی12 - نزاکت، فرهنگ، 

آموخته لقمان حســن معاشرت - 

گوشــت آذری، مترادف آشغال، اسب 

تــرك - كندن و دور ریختن گیاههای 

هرزه - هیزم13 - مســابقه پایانی، 

مســابقه حساس نهائی - اینک - 

هــزارو صدو یازده1۴ - پاك - فرزند 

چهار پا یان - ســبد15 - هجده 

بیــت اول مثنوی - داور ایرانی دیدار 

نخســت در جام ویلیام جونز تایوان در 

بسکتبال رشته 

جدول شماره 1۷۶2

 پیام
 ایران

نیمی از مبتالیان به کرونا بدون هیچ عالمتی بهبود می یابند
مدیر توسعه شبکه و ارتقای سامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: طبق تحقیقات انجام شده نیمی از مبتایان به ویروس کرونا 
بدون هیچ گونه عامتی بهبود می یابند.دکتر محمد حسن درخشان افزود: 30 درصد مبتایان به کرونا با عایم خفیف مراجعه می کنند 
و 20 درصد در صورت وجود بیماری زمینه ای نیاز به خدمات درمانی و بستری پیدا می کنند.وی ادامه داد: رعایت اصول بهداشتی و 
حفاظتی، ماسک زدن، شستن دست ها و توجه به توصیه ها و هشدارها نقش مهمی در قطع زنجیره انتقال این بیماری دارد.

اگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی (
اگهی مزایده  

بـه موجـب پرونـده اجرائـی کاسـه 9800261ششـدانگ زمیـن بـا کاربـری تجاری 
پـاک5 فرعـی از 2091-اصلـی بخـش 29کرمـان واقـع در بم خیابـان بوعلی چهـار راه ماصدرا 
ملکـی مریـم اصغـر پـور طبـق سـند رهنـی شـماره 86213دفترخانـه ۴۴بـم در قبـال مبلـغ 
575/501/808ریـال بـا نضمام هزینه ها وخسـارات متعلقه در رهن بانک موسسـه قرار گرفته 
وطبـق نظـر کارشـناس رسـمی به مبلـغ 882/000/000ریـال ارزیابی شـده پاک فوق از سـاعت 
9الـی 12روز یکشـنبه مـورخ 1399/۴/22در اداره ثبـت اسـناد واماک بم – واحد اجـرا واقع در 
بـم از طریـق مزایـده به فروش می رسـد. مزایده از مبلغ 882/000/000ریال شـروع وبه باالترین 
قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروخته می شـود.الزم بـه ذکر اسـت پرداخت بدهی هـای مربوط به 
اب ،بـرق ،گاز اعـم از حـق انشـعاب ویا حق اشـتراک ومصرف در صورتی که مـورد مزایده دارای 
انهـا باشـد ونیـز بدهی هـای مالیاتی وعـوارض شـهرداری وغیره تا تاریـخ مزایده اعـم از اینکه 
رقـم قطعـی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهده برنده مزایده اسـت ونیز در صـورت وجود 
مـازاد ،وجـوه پرداختـی بابـت هزینه هـای فوق از محـل مازاد بـه برنده مزایده مسـترد خواهد 
شـد ونیـم عشـر وحـق مزایده نقـدا وصول مـی گرددضمنا چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی 

گـردد مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همان سـاعت ومـکان مقرر برگزار خواهد شـد .
رئیس اداره ثبت اسناد شهرستان بم 

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره 139960319005000051مورخ 
1399/02/16هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهداد تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی آقای سـعید اسـکندری فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 7۴8 صادره از کرمان در 
ششـدانگ یکبابخانه و باغ به مسـاحت 2130مترمربع پاک 1589 فرعی مفروز و مجزی از 
118فرعـی -۴7اصلـی واقـع در بخش 26 کرمان به ادرس سـیرچ- کوچه منصوری خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای محمـد درخشـانی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد . م الف 336
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/3/25 

تاریخ انتشارنوبت دوم :99/۴/8
ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک

حصر وراثت   
بنـا بـه در خواسـت زهـرا محمـد ابراهیـم زاده فرزنـد علـی بـه ش ش 
2 متولـد 13۴1 بـه شـرح دادخواسـت کاسـه 9900078 بـه اسـتناد 
شـهادتنامه و گواهـی فـوت  و فتوکپـی شناسـنامه ورثـه مبنـی بـر صـدور انحصـار 
وراثـت توضیـح داد شـادروان اكبر یوسـفی چهار فرسـخی فرزند رمضـان در تاریخ 

1397/7/30 فـوت نمـوده اسـت و ورات حیـن الفـوت ایشـان عبارتنـد از:
 3199890156 ملـی  ش  بـه  اکبـر  فرزنـد  فرسـخی  چهـار  یوسـفی  احمـد   .1  

)پسـرمتوفی(
2. سـجاد یوسـفی چهـار فرسـخی فرزنـد اکبـر بـه ش ملـی  31900۴200۴)پسـر 

متوفی( 
3.حمیـد یوسـفی چهار فرسـخی فرزنـد اکبر بـه ش ملی 319972۴833 )پسـر 

متوفی(
 ۴. معصومـه یوسـفی چهار فرسـخی فرزنـد اکبر به ش ملی 3190053121 )پسـر 

متوفی(
 5.عـذری یوسـفی چهارفرسـخی فرزنـد اکبر بـه ش ملـی 3199858597 )دختر 

متوفی(
 6.حکمیـه یوسـفی چهـار فرسـخی فرزند اکبر بـه ش ملـی 3199988601 )دختر 

. متوفی( 
7-نصـرت یوسـفی چهـار فرسـخی فرزند اکبر بـه ش ملـی 319979538 )دختر 

متوفی(
 8. حمیده یوسفی فرزند اکبر به ش ملی 31999888۴9 )دختر متوفی(
 9. فاطمه یوسفی فرزند اکبر به ش ملی 3190021732 )دختر متوفی( 

10 .زهـرا محمدابراهیـم زاده فرزنـد علـی بـه ش ملـی 13 31998606 )دختـر 
متوفـی(

 لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه كثیـر االنتشـار سراسـری آگهـی شـود چناچه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه از متوفـی نـزد اشـخاص مـی باشـد ظـرف 
مـدت یکمـاه از تاریـخ نشـر آگهـی بـه ایـن شـوراء تقدیـم دارد و اال گواهـی صادر 
خواهد شـد و وصیت نامه جزء رسـمی و سـری که بعد از موعد ابراز شـوداز درجه 

اعتبـار سـاقط خواهـد شـد.م الف 63
قاضی شورای حل اخالف شهداد

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

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

ــون  ــه قان ــن نام ــاده 13آئی ــون و م ــاده3 قان ــوع م ــی موض آگه
و ســاختمانهای  واراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن 
شــماره13996031909100029۴- برابــررای  رســمی  فاقدســند 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  99/03/11هیــات اول موضــوع قان
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد 
ــه  ــات مالکان ــاد تصرف ــر آب ــهر عنب ــک ش ــت مل ــوزه ثب ــی ح ثبت
بامعــارض متقاضــی آقــای حســن اســدی مقــدم فرزنــد قاســم  
ــک  ــدانگ ی ــاد درشش ــادره ازعنبرآب ــنامه 617ص ــماره شناس بش
بــاب خانــه بــه مســاحت 299متــر مربــع پــاک - فرعــی از۴3- 
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ۴3- اصلــی قطعــه یــک 
واقــع درعنبرآبــاد اراضــی خضــر ابــاد بخش۴5کرمــان خریــداری 
ــده اســت. ــای حســین کشــیتی محرزگردی ــک رســمی اق از مال
ــه  ــه فاصل ــت ب ــب دردو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
ــه  ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م 15روزآگه
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض 
ــرف  ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب خ
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را 
ــد . بدیهــی اســت در صــورت  ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای ب
ــررا ت  ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــدت مذکوروع انقضــای م
ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد ./م الــف:2۴37-  تاریــخ 
دوم  انتشــارنوبت  تاریــخ   – اول:99/03/2۴  نوبــت  انتشــار 

99/0۴/08:
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

مفقودی

مفقودی

Z2۴NI شناســنامه کامیونــت –زامیــاد تیــپ
مــدل1۳۹8 ابــی –روغنــی رنــگ بــه شــماره  
شاســی موتورZ2۴۷8۷۹1۳Zوشــماره 
NAZPL1۴۰TK۰۵2۴۴۵۷بــه شــماره پالک 
1۳ن۷1۷ایــران ۶۵متعلــق بــه جمعــه زارعــی 
ــه  ــود واز درج ــن مفق ــد حس ــان فرزن منوج

ــده اســت .منوجــان ــار ســاقط گردی اعتب

تراکتــور کشــاورزی ســام  کلیــه مــدارک 
بــه  رنــگ  –روغنــی  قرمــز  مــدل1۳8۷ 
شــماره  موتــور۴W۳8288 وشــماره شاســی
ST2۰1۴۵ بــه شــماره پــالک ۵۹-۷2۶ک 
ــد  ــام  فرزن ــف بهن ــه عبدالطی ــق ب 18 متعل
عبدالمجیــد شــماره ملــی ۴8۶۰21882۵ 
مفقــود واز درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده 

ــج  ــه گن ــت. قلع اس

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود مهــراز خــاک اکباتــان درتاریــخ 1399،03،27 بــه شــماره ثبــت 14171 
بــه شناســه ملــی 14009215247 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت 
اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :آزمایشــگاه خــاک و بتــن ، انجــام و ارئــه خدمــات پیمانــکاری 
در رشــته هــای ســاختمان و ابنیــه ، آب ، راه و ترابــری ، تاسیســات و تجهیــزات ، نیــرو و ارتباطــات ، مرمــت 
آثــار باســتانی و اشــیاء تاریخــی، تجــارت امــور بازرگانــی و خریــد و فــروش کاالهــای مجــاز درصــورت لــزوم 
پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز 
ــان  ــه ، خیاب ــه جوادی ــدان، محل ــزی ، شــهر هم ــدان ، بخــش مرک ــدان ، شهرســتان هم ــی : اســتان هم اصل
ــرمایه  ــتی 6517716956 س ــه اول کدپس ــالک 85 ، طبق ــی ، پ ــهیدمصطفی خمین ــت ش ــن بس ــلمان ، ب س
ــرکا  ــک از ش ــر ی ــرکه ه ــهم الش ــزان س ــدی می ــال نق ــغ 1000000 ری ــت از مبل ــارت اس ــی عب ــخصیت حقوق ش
آقــای ســعید اشــکان مهــر بــه شــماره ملــی 3871560871 دارنــده 500000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای حمیــد 
ــره  ــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدی ــده 500000 ری ــه شــماره ملــی 4040060520 دارن رضــا اکبــری بهــروز ب
ــه  ــره ب ــت مدی ــب رئیــس هیئ ــه ســمت نای ــی 3871560871 و ب ــه شــماره مل ــر ب ــای ســعید اشــکان مه آق
مــدت نامحــدود آقــای میــالد احمــدی کاوه بــه شــماره ملــی 4040045408 و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 
نامحــدود و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای حمیــد رضــا اکبــری بهــروز بــه شــماره 
ملــی 4040060520 و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : امضــای 
کلیــه اســناد و اوراق عــادی و اداری و بهــادار و تعهــدآور و قراردادهــا بــا امضــای مدیــر عامــل یــا رئیــس هیئــت 
مدیــره هــر یــک بــه تنهایــی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر اســت. اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه 
ــد. ثبــت موضــوع فعالیــت  روزنامــه کثیــر االنتشــار پیــام مــا جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردی

مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 

4197 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )892714( 

آگهی ابالغ اجرائیه 
بدیــن وســیله بــه آقــای پرویــز رشــید فرزنــد فــرج بشــماره کــد ملــی 2631848111 
ــک  ــه بان ــی شــود ک ــالغ م ــبار اب ــش – ترش ــه ادرس تال ــنامه 213 ب و شــماره شناس
ــرارداد بانکــی شــماره 4268-15088-91/01/03 جهــت  ــه اســتناد ق مســکن تالــش ب
وصــول مبلــغ 212/901/754 ریــال تــا تاریــخ 98/08/23 بــه انضمــام خســارت تاخیــر 
ــق مقــررات علیــه شــما  ــا روز تســویه کامــل بدهــی طب متعلقــه و از تاریــخ مذکــور ت
ــه کالســه 139804018602000849 در ایــن  ــی ب ــده اجرائ ــه صــادر نمــوده و پرون اجرائی
ــه شــرح  اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش 98/9/10 مامــور محــل اقامــت شــما ب
متــن ســند شــناخته نشــده لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده 18 ائیــن نامــه 
اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه د ریکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی 
ــالغ  ــه روز اب ــی ک ــن آگه ــخ ای ــدت ده روز از تاری ــرف م ــه ظ ــی میشــود و چنانچ آگه

محســوب مــی گــردد عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافــت . 347
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آگهی مزایده اموال غیر منقول – نوبت اول 
بدینوســیله اعــالم میگــردد یــک قطعــه زمیــن مشــجر بــه مســاحت 200 متــر مربــع و 
شــیب تقریبــی 25 درصــد دامنــه جنوبــی بــه حــدود اربعــه شــماال متصــل بــه تصرفــات 
ــراج  ــات س ــه راه دسترســی در ورای ان تصرف ــرقا متصــل ب ــی ش ــردار دولت ــای س اق
روحــی جنوبــا و غربــا متصــل بــه تصرفــات ســردار دولتــی واقــع در ماشــین خانــه ریک 
از مالکیــت افشــار دولتــی کــه در قبــال محکــوم بــه پرونــده کالســه 981972 اجرایــی 
ــا  ــان و جمع ــزار توم ــتاد ه ــع هش ــر مرب ــر مت ــناس ه ــط کارش ــف و توس ــورا توقی ش
شــانزده میلیــون تومــان ارزیابــی گردیــده در تاریــخ 99/04/28 روز شــنبه ســاعت 9-10 
از طریــق مزایــده در اجــرای احــکام مدنــی شــوراهای حــل اختــالف تالــش بفــروش  
ــق  ــده وف ــناخته ش ــده ش ــده مزای ــد برن ــنهاد نماین ــانیکه پیش ــا کس ــس ی ــد ک میرس
مقــررات بهــای ان اخــذ و اقــدام میگــردد متقاضیــان ظــرف مــدت پنــج روز قبــل از 

مزایــده مــی تواننــد از مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد . 
مدیر اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف تالش – حبیب زاده  4174
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بازار متالطم از پول های سرگردان 
و نبود همبستگی

بازار متالطم از پول های سرگردان و نبود همبستگی

سـارا پرویـزی سـاالر:/کرونا بـا ورودش 
و  کسـب  از  بسـیاری  اینکـه  بـر  عـاوه 
بـه  رو  و  انداخـت  رونـق  از  را  کارهـا 
تعطیلـی کشـاند، موجـی از گرانی هـا را 
بـه راه انداخـت که بخـش عظیمی از آن 
بـه نبـود همبسـتگی بین مـردم و وجود 
پول هـای سـرگردان برمـی گـردد وگرنـه 
کشـور مـا از بحرانـی تریـن شـرایط هم 

عبـور کـرده اسـت. 
و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رئیـس 
تجـارت اسـتان همـدان بـا بیـان اینکـه 
منکـر گرانـی در بحـران کرونـا نیسـتیم، 
اظهـار کـرد: بخشـی از گرانی هـا مربـوط 
بخـش  امـا  اسـت  کرونـا  بحـران  بـه 

بـه  مربـوط  وضعیـت  ایـن  از  بزرگـی 
جنـگ کشـورهای غربـی بـا مـا اسـت 
مجبـور  و  دارد  هزینـه  برایمـان  کـه 
جلـوی  مملکتمـان  خاطـر  بـه  هسـتیم 

بایسـتیم. آنهـا 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  متیـن  حمیدرضـا 
بـه  مربـوط  گرانی هـا  از  بخشـی  هیـچ 
دولـت نیسـت، بیان می کنـد: پول های 
سـرگردان بـه گرانی محصـوالت مختلف 
دامـن می زنـد و موجی اسـت کـه مردم 
آن را ایجـاد می کننـد. عـدم همبسـتگی 
مـا باعـث شـده چنیـن بحرانـی ایجـاد 
شـود وگرنـه چـرا بایـد قیمـت پرایـد به 

80 میلیـون تومـان برسـد؟
وی افـزود : بیشـترین افزایـش قیمـت 
کاالهـا مربـوط بـه خـودرو بـوده اسـت، 

مـی گویـد: عامـل اصلی افزایـش قیمت 
خـودرو پـول هـای سـرگردان و تقاضای 
زیـاد بـوده کـه قیمـت کاذبـی را ایجـاد 
کـرد کـه بـا توجـه به طـرح فـروش عید 

فطـر کاهـش خوبی داشـته اسـت.
او بـا بیـان اینکـه پرایـدی کـه وارد بـازار 
و  دارد  متقاضـی  چندیـن  می شـود 
افزایـش  شـده  باعـث  موضـوع  همیـن 
مـی  ادامـه  پیـدا کنـد،  قیمـت کاذبـی 
دهـد: بـا ایـن وجـود امیدواریـم ظـرف 
دو مـاه آینـده بـه ثبـات نسـبی برسـیم 
ایـن  تـا  هسـتیم  مدیریـت  حـال  در  و 
گونـه نباشـد کـه هـر روز شـاهد افزایش 

باشـیم. قیمـت 
متیـن بـا تأکیـد بـر اینکـه فـروش 25 
هـزار خـودرو بـازار را تحـت تأثیـر قـرار 

خواهـد داد، مـی افزاید: در حـال حاضر 
تیبـا  ماننـد  میلیونـی   100 ماشـین های 
تومـان  میلیـون   90 و   89 بـه  سـاینا  و 

رسـیده اسـت.
او بـا اشـاره بـه افزایـش قیمـت لـوازم 
لـوازم  در  مـی کنـد:  تصریـح  خانگـی، 
خانگـی بـه علـت افزایـش نـرخ دالر و 
بـه  کشـتی ها  مبـادالت  وجـود  عـدم 
خاطـر بحـث کرونـا افزایـش قیمـت رخ 

اسـت. داده 
زنجیـره  تکمیـل  بـا  اینکـه  بیـان  بـا  او 
کنتـرل  کشـور  از  ارز  خـروج  تولیـد 
از  یکـی  کنـد:  مـی  می شـود،اعام 
راسـتای  در  همـدان  اسـتان  طرح هـای 
تکمیـل زنجیـره تولیـد یخچـال، تولیـد 
سـازی  یخچـال  واحـد  در  کمپرسـور 
بـا  اسـت کـه  بوعلـی  شـهرک صنعتـی 
ایـن کار 97 درصـد از لـوازم مـورد نیـاز 
یخچـال سـازی در کشـور تولیـد خواهد 

شـد.
متیـن بـا تأکیـد بـر اینکـه اولویت هـای 
سـرمایه گذاری اسـتان همـدان در تولید 
گازی  کولرهـای  انـواع  و  الکتروموتـور 
خانگـی و خودرویی اسـت، خاطرنشـان 
وزارت  برنامه هـای  از  یکـی  کنـد:  مـی 
خـارج  بـه  وابسـتگی  کاهـش  صمـت 
اسـت چراکه بحـران کرونـا تجربه تلخی 
بـرای کشـورهای دنیا بـود بنابرایـن باید 
بخشـی از وابسـتگی ها را قطـع کنیـم.

رئیـس سـازمان صمـت اسـتان همـدان 
بـا اشـاره بـه اینکـه در لبنیـات افزایـش 
دهـد:  مـی  ادامـه  نداشـته ایم،  قیمتـی 
قیمـت  افزایـش  کالـه  شـرکت  فقـط 
اعـام  اسـتان مربوطـه  بـه  داشـته کـه 
شـده تـا برخـورد کنـد و کنتـرل شـود.

او علـت اصلـی افزایش قیمـت حبوبات 
را وارداتـی بـودن ایـن کاالهـا مـی دانـد 
و یـادآور مـی شـود: حبوبـات موجود در 
کشـور اکثـرًا وارداتـی بـوده و بـه علـت 
عـدم ورود دچـار افزایـش قیمـت شـده 
اسـت.متین با اشـاره به کمبـود حبوبات 
در کشـور مـی گویـد: بیـش از 70 درصد 

عـدس، لوبیا و لپه کشـور وارداتی اسـت 
و از کشـورهای اندونزی، آسـیای میانه و 
چیـن وارد می شـود کـه در حـال حاضـر 
عـدس بـه 20 هـزار تومـان، لوبیـا بـه 21 
تـا 2۴ هـزار تومـان و لپـه بـه 23 تا 26 

هـزار تومان رسـیده اسـت.
او بـا بیـان اینکـه بـه علـت شـیوع کرونا 
صـورت  حبوبـات  واردات  گونـه  هیـچ 
مـی کنـد:  خاطرنشـان  اسـت،  نگرفتـه 
بـه علـت بحـران کرونـا هیـچ کشـوری 
وارداتـی  و  نبـوده  حبوبـات  فروشـنده 
نداشـته ایم کـه 20 روزی اسـت واردات 
تولیدکننـدگان  امـا  اسـت  شـده  آغـاز 

نیسـتند. فـروش  بـه  حاضـر  مرکـزی 
متیـن بـا اشـاره به اینکـه مجـوز واردات 
10 هـزار تـن عـدس بـا ارز دولتـی داده 
شـود،  گرفتـه  بـازار  تنـش  تـا  شـده 
تصریـح مـی کند: مصرف عدس نسـبت 
بـه سـایر حبوبات در کشـور باالتر اسـت.
قیمـت  افزایـش  بـه  اشـاره  بـا  او 
آرد  کنـد:  مـی  بیـان  ماکارونـی، 
کارخانجـات ماکارونـی، کیـک و کلوچـه 
بـه نرخ آزاد اسـت کـه قیمت آن از 2700 
تومـان بـه ۴100 تومان رسـیده به همین 
قیمـت  افزایـش  نیـز  ماکارونـی  علـت 
یافتـه اسـت.او بـا بیـان اینکـه بخشـی 
بسـته های  در  وارداتـی کشـور  شـکر  از 
900 گرمـی و بـا نـرخ 5700 توزیـع شـده 
اسـت، اظهـار مـی کند: تـا اواخـر تیرماه 
و اواسـط مرداد شـکر بسـته بنـدی برای 
توزیـع در سـطح اسـتان موجـود اسـت 
همچنیـن قنـد بـه قیمـت هـر کیلوگـرم 
پنـج  بنـدی  بسـته  در  تومـان   8500
کیلویـی عرضه می شـود.رئیس سـازمان 
قیمـت  دربـاره  همـدان  اسـتان  صمـت 
گوشـت منجمـد نیـز یـادآور مـی شـود: 
قیمـت عمـده فروشـی گوشـت منجمـد 
۴000 تـا 5000 تومـان افزایـش داشـته و 
در حـال حاضـر با نـرخ هـر کیلوگرم 59 
هـزار تومـان فروختـه می شـود و قانونی 
اسـت چراکـه ارز و کرایـه حمـل افزایش 

داشـته اسـت.

گاز  و  نفــت  بــرداری  بهــره  شــرکت  مدیرعامــل 

ــواد  ــته م ــع 23۴0 بس ــه و توزی ــلیمان از تهی مسجدس

ــت و  ــم بضاع ــان شــهروندان ک ــی و بهداشــتی می غذای

نیازمنــد ۴ شهرســتان مسجدســلیمان ، اللــی ، هفتــکل 

و اندیــکا خبــر داد .

مهنــدس قبــاد ناصــری ضمــن اعــام ایــن خبــر افــزود 

: ایــن اقــدام در راســتای عمــل بــه اوامــر مقــام معظــم 

ــن  ــارکت در تأمی ــاری و مش ــوص همی ــری در خص رهب

ــه  ــل ب ــت عم ــد و در جه ــهروندان نیازمن ــت ش معیش

ــه  ــن شــرکت و کمــک ب مســئولیت هــای اجتماعــی ای

ــلیمان -  ــهرهای مسجدس ــت ش ــم بضاع ــهروندان ک ش

اللــی - هفتــکل و اندیــکا بــا توجــه بــه شــرایط ســخت 

ــا اجتماعــی  ناشــی از انتشــار ویــروس کرون

صورت گرفت .

وی افــزود : ایــن بســته هــا شــامل برنــج – روغــن – 

ــی  ــن گیاه ــی –  پروتی ــه – ماکارون ــدس– رب گوج ع

- مایــع ظرفشــویی و مایــع دستشــویی مــی باشــد کــه 

ــه  ــرکت تهی ــن ش ــیج ای ــت بس ــگاه مقاوم ــط پای توس

و بــرای توزیــع میــان خانــواده هــای کــم بضاعــت  

ــکا  ــی – هفتــکل و اندی شــهرهای مسجدســلیمان – الل

ــرار  ــده ق ــهرهای یادش ــه ش ــه جمع ــار دفاترائم در اختی

ــت . گرف

ــت  ــته جه ــداد 1200 بس ــن تع ــرد : از ای ــح ک وی تصری

ــع در شــهر مسجدســلیمان - 300 بســته در شــهر  توزی

هفتــکل - 300 بســته در شــهر اندیــکا و 200 بســته 

در شــهر اللــی در اختیــار دفاتــر ائمــه جمعــه ایــن 

ــت . ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــتان ه شهرس

ــگام  ــن و در هن ــش از ای ــرد :  پی ــان ک ــر نش وی خاط

ــز  ــر نی ــهر عنب ــا در ش ــروس کرون ــترده وی ــار گس انتش

ــط  ــتی توس ــی و بهداش ــواد غذای ــته م ــداد 150 بس تع

شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز مسجدســلیمان تهیــه 

ــن  ــهروندان ای ــان ش ــر در می ــداری عنب ــط بخش و توس

ــد . ــع گردی ــی توزی شــهر نفت

ــت  ــای تح ــواده ه ــرای خان ــرد : ب ــه ک ــری اضاف ناص

پوشــش کمیتــه امــداد و بهزیســتی نیــز بــه ترتیــب 30 

ــیج  ــت بس ــه مقاوم ــیج ادارات ناحی ــته - بس و ۴0 بس

65 بســته - نیروهــای خدماتــی بیمارســتان 22 بهمــن 

ــته و  ــر 10 بس ــهر عنب ــاب ش ــتای کهن ــته - روس 30 بس

خانــواده هــای دارای فرزنــد اوتیســم نیــز 15 بســته در 

ــده اســت . ــه و تحویــل گردی نظــر گرفت

ناصــری تصریــح کــرد : همچــون ســایر اقدامــات 

ــیل و  ــای س ــران ه ــرکت در بح ــن ش ــه ای خیرخواهان

زلزلــه ، تصمیــم گرفتــه شــد عــاوه بــر انجــام اقدامــات 

ــا  ــان ه ــی خیاب ــی و گندزدای ــای ضدعفون ــات ه و عملی

ــوزش و  ــی آم ــای امتحان ــوزه ه ــدارس ح ــر و م ، معاب

پــرورش کــه همچنــان و بطــور روزانــه توســط بســجیان 

HSE صــورت مــی گیــرد ، در رفــع  و عوامــل اداره 

ــن  ــه تأمی ــک ب ــت و کم ــی بضاع ــی شــهروندان ب نگران

ــا  ــران کرون ــادن بح ــر نه ــت س ــا پش ــا ت ــت آنه معیش

ــیم . ــته باش ــدی داش ــارکت ج مش

ــش  ــدت بی ــن م ــرد: در ای ــار ک ــی اظه ــی اورنگ لیل

ــادر  ــور ص ــارج از کش ــه خ ــن کاال ب ــزار ت از ۴17 ه

شــده اســت .

وی در مــورد آمــار صــادرات و واردات گمــرکات 

ــاه  ــت: در م ــالجاری گف ــاه س ــرداد م ــتان در خ اس

یــاد شــده 173 هــزار تــن کاال بــه ارزش 298 

میلیــون دالر از گمــرکات آذربایجــان شــرقی صــادر 

ــاه امســال 1.26  ــن م ــه فروردی ــه نســبت ب شــد ک

ــود.   ــتر ب ــر بیش براب

ــش از  ــاه بی ــن م ــز در ای ــزود: در واردات نی وی اف

ــون  ــر 6۴ میلی ــزون ب ــه ارزش اف ــن کاال ب 26 هزارت

دالر از گمــرکات اســتان وارد کشــور شــد کــه از 

لحــاظ وزنــی نســبت بــه فروردیــن مــاه 17 درصــد 

ــود. ــتر ب ــد بیش ــاظ ارزش  59 درص ــر و از لح کمت

از  صادراتــی  مقاصــد  عمــده  مــورد  در  اورنگــی 

گمــرکات اســتان در ایــن مــدت گفــت: ترکیــه،  

عــراق،  ارمنســتان، گرجســتان، آذربایجــان، چیــن، 

پاکســتان  و  بلغارســتان  ایتالیــا،  افغانســتان،   

عمــده مقصــد کاالهــای صادراتــی بودنــد.

ــرزی اســتان  ــر ســتاد هماهنگــی تجــارت فرام دبی

آذربایجــان شــرقی همچنیــن ادامــه داد: 10 کشــور 

ــه  ــز ب ــتان نی ــرکات اس ــت واردات کاال از گم نخس

متحــده  امــارات  ترکیــه،  کشــورهای  از  ترتیــب 

ایتالیــا،   چیــن، گرجســتان،   آلمــان،  عربــی،  

ژاپــن،  جمهــوری کــره، اتریــش و اســپانیا  بودنــد.

اورنگــی اظهــار کــرد: درآمــد وصولــی گمــرکات 

ــارد  ــده 952 میلی ــاد ش ــدت ی ــول م ــتان در ط اس

ــا مــدت مشــابه 21  ــوده کــه در مقایســه ب ــال  ب ری

ــت. ــده اس ــر ش ــد کمت درص

آذربایجــان شــرقی دارای ســه اداره کل گمــرک 

ــی  ــد گمرک ــه واح ــا و س ــهان و جلف ــز، س در تبری

ــه  ــن س ــوردوز و همچنی ــن و ن ــه، خداآفری در مراغ

ــز،  ــی تبری ــهید مدن ــرودگاه ش ــی در ف ــر گمرک دفت

ــهر  ــز و ش ــلیمی تبری ــهید س ــی ش ــهرک صنعت ش

ــت. ــاب اس بن

صادرات ۷۱0 میلیون دالر کاال به ۷۹ کشور از 
گمرکات آذربایجان شرقی افزایش تولید پنج درصدی 

جو در شهرستان ری

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ری با بیان اینکه امسـال 35 هـزار تن جو 
از اراضـی زیرکشـت ایـن محصول برداشـت شـده اسـت، گفت: تولیـد جو در 
این شهرسـتان در مقایسـه با سـال گذشـته پنج درصد افزایش یافته اسـت.
محمـد عباسـی روز شـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا اظهـار داشـت: بـا 
توجـه بـه بـاران هـای خوب بهـاری و اسـتفاده از روش های نوین کشـاورزی 
امسـال شـاهد افزایـش تولید پنـج درصدی هسـتیم.وی عنوان کرد: امسـال 
بـه طـور میانگیـن در حـدود چهـار هـزار و 500 کیلوگـرم جـو از هـر هکتـار 
برداشـت شـده است.عباسـی بـا بیـان اینکـه بیشـترین میزان کشـت جو در 
بخـش حسـن آبـاد فشـافویه انجام شـده اسـت، افـزود: نظارت کارشناسـان 
نهـاده هـای  از  بـه کشـاورزان، اسـتفاده  ارائـه مشـاوره  جهـاد کشـاورزی و 
اسـتاندارد در زمـان کشـت و بارندگـی های مناسـب بهاری از عواملی هسـتند 
کـه باعـث افزایـش تولیـد نسـبت بـه سـال گذشـته می شـود. این مسـئول 
قیمـت تضمینـی خریـد هرکیلوگـرم محصول جو در سـال جـاری را 16 هزار و 
۴6 ریـال اعـام کـرد و گفـت: قیمت محصول جـو در بازار آزاد باالتـر از قیمت 
مصـوب دولت اسـت و کشـاورزان به احتمال زیـاد در بازار آزاد محصوالتشـان 

را بـه فروش برسـانند.

ایالم 

اصفهاناراک

سهم روستاییان در سبد اشتغال به ۳0 درصد افزایش یافت

توضیحات شرکت آبفا در مورد تغییر مزه آب اصفهانجهادکشاورزی استان مرکزی از دستگاه های برتر رونق تولید

ــتایی و  ــعه روس ــاون توس  مع
مناطــق محــروم نهــاد ریاســت 
ســهم  گفــت:  جمهــوری 
ــتغال  ــبد اش ــتاییان در س روس
ــش  ــد افزای ــدود 30 درص ــه ح ــته ب ــال گذش ــور س کش

یافتــه اســت.
ــورای  ــای ش ــت اعض ــنبه در نشس ــد روز ش ــد امی محم
برنامــه ریــزی اســتان ایــام اظهــار داشــت: ســهم 
روســتاییان در ســبد اشــتغال کشــور طــی ســال هــای 
ــه در  ــود ک ــد ب ــج درص ــا پن ــار ت ــا چه ــا 96 تنه 9۴ ت
ســال 97 بــه 25 درصــد و ســال گذشــته بــه 30 درصــد 

ــت. ــش یاف افزای

وی بــا اشــاره بــه تخصیــص 1.5 میلیــارد دالر از محــل 
صنــدوق توســعه ملــی بــرای کمــک بــه مناطــق محــروم 
ــن  ــال از ای ــارد ری ــزود: 135 هــزار میلی و روســتایی اف
ــص  ــروم کشــور تخصی ــق مح ــه مناط ــون ب محــل تاکن
و هزینــه شــده اســت کــه نقــش بســزایی در اشــتغال 
آفرینــی و ایجــاد کســب و کارهــای کوچــک و زودبــازده 

داشــته اســت.
محــروم  مناطــق  و  روســتایی  توســعه  معــاون 
از  یکــی  شــد:  یــادآور  جمهــوری  ریاســت  نهــاد 
روســتاییان  مهاجــرت  کشــور  کنونــی  مشــکات 
انقــاب  اوایــل  در  بطوریکــه  ســت،  شــهرها  بــه 
روســتایی  مناطــق  در  ایــران  جمعیــت  درصــد   6۴

ــس  ــر برعک ــال حاض ــی در ح ــد ول ــی کردن ــی م زندگ
شــده بطوریکــه حــدود 7۴ درصــد جمعیــت کشــورمان 
در مناطــق شــهری ســکونت داشــته و تنهــا 26 درصــد 

هســتند. روســتاها  ســاکن 
ــت ناشــی  ــن وضعی ــک ســوم ای ــرد: ی ــد ک ــد تاکی امی
از تبدیــل روســتاها بــه شــهر اســت ولــی در عیــن 
حــال دوســوم آن در اثــر تخلیــه روســتاها ایجــاد شــده 
اســت کــه اصلــی تریــن دلیــل آن کمبــود فرصــت 

ــت. ــتایی اس ــق روس ــغلی در مناط ش

روند مهاجرت معکوس در 12 اســتان کشور 
آغاز شده است

وی اضافــه کــرد: دولــت تدبیــر و امیــد توجــه ویــژه ای 

ــه  ــته و در نتیج ــتایی داش ــروم و روس ــق مح ــه مناط ب
ــرت  ــون مهاج ــم اکن ــه ه ــورت گرفت ــزی ص ــه ری برنام
ــاس  ــر اس ــاز و ب ــا آغ ــتان ه ــی اس ــوس در برخ معک
ــرت  ــاهد مهاج ــتان ش ــا در 12 اس ــی ه ــن ارزیاب آخری

ــتیم. ــتایی هس ــاط روس ــه نق ــوس ب معک
معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محــروم نهــاد 
ریاســت جمهــوری گفــت: دولــت هــای مختلــف پــس 
ــه ســهم خــود نقــش  از انقــاب در توســعه روســتاها ب
آفرینــی کــرده انــد کــه نمــود آنــرا در گازرســانی بــه 30 
ــتایی  ــت روس ــد جمعی ــادل 86 درص ــتا مع ــزار روس ه
شــاهدیم، ضمــن اینکــه مجتمــع هــای گردشــگری 
ــم  ــت یازده ــدای دول ــع در ابت ــتایی از 200 مجتم روس
بــه بیــش از 2 هــزار رســیده اســت و در حــوزه ای تــی 
ــات  ــی اطاع ــبکه مل ــه ش ــتاها ب ــد روس ــز 95 درص نی

ــد. متصــل شــده ان

ــاد کشــاورزی اســتان  ــس ســازمان جه رئی
بخــش   98 ســال  در  گفــت:  مرکــزی 
ــن  ــد باالتری ــد 8/8 درص ــا رش ــاورزی ب کش
آمــار نــرخ رشــد را بــه خــود اختصــاص داده 

ــت.  اس
ــا و  ــم ه ــود تحری ــا وج ــرد: ب ــان ک ــر بی ــن خب ــام ای ــا اع ــی ب ــد آنجف مجی
ــه رشــد اقتصــادی  ــور در بخــش کشــاورزی زمین ــت هــا رشــد مذک محدودی

ــراه داشــته اســت. ــه هم کشــور را ب
آنجفــی در خصــوص وضعیــت تولیــدات دامــی و طیــور در اســتان مرکــزی 
گفــت: در عرصــه تولیــدات دام، طیــور و شــیات بــه طــور متوســط 50 درصــد 

مــازاد بــر مصــرف در اســتان تولیــد مــی شــود. 
وی افــزود: اســتان مرکــزی، از جملــه اســتان شــاخص در عرصــه تولیــدات 
شــیاتی و آبزیــان اســت. در ایــن عرصــه بــا رشــد 3۴ درصــدی روبــرو بودیــم 

و توانســتیم ســهم تولیــدات شــیات را از ۴500 تــن در ســال گذشــته به 6300 
تــن در ســال جــاری برســانیم. 

ــوارد  ــر م ــد و دیگ ــه تولی ــه در عرص ــکاتی ک ــود مش ــرد: باوج ــار ک وی اظه
ــم از  ــاالن عرصــه کشــاورزی اع در حــوزه کشــاورزی وجــود دارد، تمامــی فع
ــوان خــود را صــرف تامیــن امنیــت  ــران و کارشناســان ت ــدگان، مدی تولیدکنن
ــد از ایــن رو از مســووالن ارشــد انتظــار داریــم از  غذایــی در اســتان کــرده ان

ــد.  ــت بیشــتری کنن بخــش کشــاورزی حمای
ــی  ــاش تمام ــادی و ت ــه جه ــایه روحی ــرد: در س ــان ک ــان بی ــی در پای آنجف
فعــاالن بخــش کشــاورزی توانســته ایــم در راســتای تحقــق اهــداف نظــام در 
بخــش کشــاورزی گام برداشــته و از ایــن طریــق رتبــه هــای برتــر کشــوری و 
اســتانی را از جملــه دســتگاه برتــر در حــوزه رونــق تولید در ســال 98، ســازمان 
نمونــه جهــاد کشــاورزی در کشــور و دســتگاه برتــر اقتصــادی در ســال جــاری 

را طــی ســه ســال گذشــته کســب نماییــم.

ناصــر اکبــری بــه مناســبت هفتــه مدیریــت 
مصــرف آب و بــرق در کشــور در جمــع 
خبرنــگاران، بــا بیــان اینکــه در 9 مــاه ســال 
ــدار و  ــورت پای ــه ص ــان ب ــن آب اصفه تامی
100درصــد از تصفیــه خانــه باباشــیخ علــی انجــام مــی شــود، اظهــار کــرد: در 
ــن آب شــرب  ــاه تامی ــه شــهریور م ــا نیم ــه خــرداد ت ــاه ســال از نیم ســه م
اصفهــان در شــرایط ســختی انجــام مــی شــود، در ایــن شــرایط بــرای تامیــن 

ــع محلــی اســتفاده مــی کنیــم. ــه ناچــار از مناب ــا کیفیــت ب آب ب
ــه صــورت  ــن آب شــرب ب ــک تابســتان تامی ــرد: در پی ــد ک ــزود: تاکی وی اف
اختــاط آب چاه هــا و تصفیــه خانــه باباشــیخعلی و بــا هماهنگــی اداره 
ــد شــبکه  ــت تایی ــی و در نهای بهداشــت و آزمایشــگاه هــای کیفــی و میکروب

ــود. ــی ش ــع م ــدار توزی ــتان وارد م بهداشــت اس
ــرداری شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان در خصــوص  معــاون بهــره ب

گایــه مــردم مبنــی بــر تغییــر مــزه آب، اظهــار کــرد: مــردم در 9 مــاه ســال 
از آب تصفیــه خانــه باباشــیخعلی اســتفاده مــی کننــد کــه در ســه مــاه پیــک 
مصــرف ایــن بــه صــورت اختــاط توزیــع مــی شــود کــه ایــن موجــب تغییــر 

ذائقــه مــردم شــده اســت.
اکبــری بــا تاکیــد بــر اینکــه خــط قرمــز وزارت نیــرو و شــرکت آبفــا، کیفیــت 
ــه  ــی ک ــاه های ــت چ ــن سیاس ــاس ای ــرد: براس ــد ک ــت، تاکی ــرب اس آب ش

ــد شــد. ــدار آبرســانی نخواهن ــد اصــا وارد م ــت الزم را ندارن کیفی
وی افــزود: شــرکت آب و فاضــاب اصفهــان در تامیــن آب پایــدار در ســطح 
ــقرار  ــا اس ــبکه ب ــمند ش ــرل هوش ــار، کنت ــت فش ــر مدیری ــواره ب ــتان هم اس
ســامانه تلــه متــری و همراهــی مــردم در مدیریــت مصــرف آب تاکیــد دارد،  
خوشــبختانه بعــد از 10 ســال شــرایط ســخت شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
اصفهــان اصــا بــه ســمت جیــره بنــدی آب شــرب نرفتــه اســت و همــواره بــر 

ــع آب تاکیــد دارد. ــت توزی عدال

بازگشت بندرهای 
هرمزگان به دوره طالیی

بندرهـا یکـی از اصلی تریـن حلقه هـای 

زنجیره اقتصاد در هر کشـوری محسـوب 

می شـوند و بـر اسـاس آمارهـای موجود 

درصـد  و 85  واردات  درصـد   90 حـدود 

صـادرات کشـور از طریـق بندرهـا انجـام 

دهنـده  نشـان  آمـار  ایـن  می شـود کـه 

نقـش مهـم و زیربنایـی حمـل و نقـل 

دریایی در توسعه اقتصادی کشور است.

از همیـن رو توسـعه بندرهـا بـه عنـوان 

دروازه ارتباطـی کشـورها از اهمیت باالیی 

برخورداربـوده و هرمـزگان سـرآمد ایـن 

توجه است.

در ایـن میـان امـا بندرهـای هرمـزگان به 

ویـژه "بنـدر شـهید رجایـی" کـه از آن بـه 

عنـوان قلـب تپنـده اقتصـاد ایـران یـاد 

باالیـی  بسـیار  اهمیـت  از  می شـود، 

برخـوردار هستند.بندرشـهید رجایـی که از 

دهـه 60 همزمـان با جنگ تحمیلی و زیر 

فشـارهای اقتصـادی فعالیـت خـود آغاز 

کـرده و بـه "مـادر بنـدر" و "دروازه طایـی 

ایـران" معـروف اسـت در طـول ۴ دهـه 

اخیـر فعالیت هـای آن بـه واسـطه تنهـا 

بنـدر بـزرگ کشـور گسـترش یافتـه و در 

از  بسـیاری  روحانـی  دکتـر  دولـت 

طرح هـای آن شـروع و یا بـه بهره برداری 

رسیده و هم چنین درحال تکمیل است.

مجمـوع بنـادر اسـتان هرمـزگان سـهمی 

52 درصـدی در تخلیه و بارگیری کاالهای 

کشـور دارنـد و ۴1 درصد عملیـات نفتی، 

60 درصـد عملیات غیرنفتـی و 82 درصد 

جابـه جایـی محموله هـای کانتینری کل 

هرمـزگان  اسـتان  بـه  کشـور  بنـادر 

اختصـاص دارد و از جملـه بنـادر مهـم 

هرمـزگان می توان به بندر شـهید رجایی، 

شـهید باهنـر، شـهید حقانـی، بندرلنگـه، 

آفتـاب، کیـش، قشـم، چـارک، تیـاب، 

کاهی، کرگان، جاسـک و سیریک اشاره 

کرد.

تهیه و توزیع 2۳۴۰ بسته هرمزگان
مواد غذایی و بهداشتی 

میان شهروندان كم بضاعت
گزارش

با هدف جلوگیری از وقوع آتش سوزی :
علف چینی و انجام عملیات آتش ُبر در تأسیسات نفت و گاز مسجدسلیمان

عملیات علف چینی و انجام عملیات آتش ُبر در داخل و حاشیه تأسیسات صنعتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
انجام شد .این اقدام با همکاری مشترک اداره HSE و اداره خدمات مهندسی و بهسازی اماکن و تأسیسات با شروع فصل گرما 

و خشک شدن علف های درون و اطراف کلیه ی تأسیسات صنعتی این شرکت صورت گرفت .



جشنواره فیلم تورنتو نیمه مجازی 
برگزار می شود چهل و پنجمین جشنواره فیلم 

تورنتو در کشور کانادا اعام کرد امسال به 
صورت ترکیبی از رویدادهای فیزیکی و مجازی 

و در مقیاسی کوچک تر برپا خواهد شد.

یک نمایشگاه عکس با عنوان 

»مهمان نگاه« در نگارخانه مجازی آفتاب 
برپاست به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای 
آفتاب، در نمایشگاه »مهمان نگاه« 15 قطعه 

عکس از آثار مجتبی مظفری با موضوع طبیعت در معرض دید عموم 
قرار گرفته است. 

»کوهنوردی با نیچه« در یک کتاب
کتاب »کوهنوردی با نیچه« نوشته جان کاگ 

با ترجمه مریم پیمان منتشر شد.
این کتاب در 208 صفحه و با قیمت 30 هزار 

تومان توسط نشر خزه منتشر شده است. 

با هر کی به زبون خودش حرف نزنی فکر 
می کنه زبون نفهمی

شنای پروانه 

نمایشگاهجشنوارهکتاب دیالوگ

شبی که راه هم آه آتش افشان را
ز دود سینه کنم تیره چشم کیوان را

ببر طبیب صداع از سرم که این دل ریش
ز بهر درد فدا کرده است درمان را

مگر حکایت طوفان چو اشک ما بینی
که ما ز چشم بیفکنده ایم طوفان را

بقصد جان من آن کس که میکشد شمشیر
نثار خنجر خون ریز او کنم جان را
عجب نباشد اگر تشنٔه جمال حرم

ز آب دیده لبالب کند بیابان را
بعزم کعبه چو محمل برون برد مشتاق

بسوزد از نفس آتشین مغیالن را
نوباد پای زمین کوب را بجلوه درآر

که ما به دیده زنیم آب خاک میدان را
مگو بگوی که سرگشته از چه میگردی

اگر چنانکه ندانی بپرس چوگان را
مکن مالمت خاجو که از گل صد برگ

مجال صبر نباشد هزار دستان را

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

بركناری خسروپرویز كه اشتباهاتش ایران 
را برباد داد - خسرو پرویز آغازگر فرهنگ 

شکنی و سیاست هایی شد که ادامه یافت 
ـ بی اعتنایی به تجربه تاریخ

بـه نوشـته برخی از موّرخـان اروپایی و به اسـتناد مدارک 
منتقـل شـده از قسـطنطنیه بـه ایتالیـا در سـال 1۴53، 
بیسـتم اپریـل سـال 589 میـادی خسـروپرویز كـه در 
پـی درگیـری بـا اسـپهید بهـرام ِمهـران )بهـرام چوبیـن( 
از سـلطنت بركنـار شـده بـود از تیسـفون )پایتخـت وقت 
ایـران( رهسـپار شـمال آناتولـی شـد تـا از امپراتـور روم 
شـرقی بـرای بازگشـت بـه قـدرت كمـك بگیرد كـه با این 
كار خـود لكـه ننگـی در تاریـخ ایـران باقی گـذارد؛ زیرا كه 
بـه خاطـر مقـام، بـر ضـد هموطنـان بـه بیگانـه متوسـل 
شـده بـود ـ عملی مغایـر فرهنگ ایرانیـان و خاف تصّور 

آنان.
خسـروپرویز كـه پـس از بازگشـت بـه قـدرت، تـا آغـاز 
سـال 628 میـادی سـلطنت كـرد بعـدا )بـدون توجـه به 
وضعیـت روز جهـان، اصول و مصالح عمومـی( برای پاك 
كـردن آن لكـه ننگ، با روم شـرقی وارد یك رشـته جنگ 
غیرضـروری شـد كـه همین عمـل دو امپرتـوری را ناتوان 
سـاخت؛ نخسـت بـه ُعمـر امپراتوری ایران و سـپس روم 

داد. پایان 
     موّرخـان در ایـن نكتـه متفـق القـول بـوده انـد كـه 
خسـروپرویز بـا لشكركشـی هـای غیر ضـروری و تصرف 
نقـاط دوردسـتی چون اسـكندریه مصـر و نیـز رنجاندن و 
ازدسـت دادن ژنرالهایـی چـون بهـرام چوبین و شـهربراز، 
صلیبـی كـه  انتقـال  بـا  مسـیحیان  خشـم  برانگیختـن 
مسـیح در مارس سـال 33 میادی به آن مصلوب شـده 
بـود از فلسـطین بـه تیسـفون، عّیاشـی و بـدون پاسـخ 
گـذاردن نامـه حضـرت محمـد )ص(، كشـور را تضعیف و 
در برابـر انبوهـی دشـواری هـا، مخالـف و معاند قـرارداده 
بـود. بـه این ترتیب، اشـتباهات یك فرد، یـك امپراتوری 
كهـن را بربـاد و مسـیر تاریـخ جهان را تغییـری كلی داد.
    در قـرون هفدهـم تـا نوزدهـم در مـدارس اروپایـِی 
»پـرورش زمامدار« و اینك در دروس تاریِخ اسـتراتژی و 
پالیسـی، كارهـای خسـروپرویز )تحت عنوان اشـتباهات 
سیاسـی ـ نظامی خسـرو دوم( وسـیعا و از دید انتقادی 
تدریـس مـی شـود تـا مدیـران بعـدی كشـورها؛ چنـان 
اشـتباهاتی را مرتكـب نشـوند كـه در قـرن بیسـتم هـم 
ویلهلـم دوم، نیـكای دوم، هیتلـر، گورباچف و ... مرتکب 
شـدند. از ژانویـه سـال 2009 جـورج دبلیو بـوش و معاون 
وقـت او »چنـی« بـر ایـن فهرسـت افـزوده شـده انـد. 
اینـدو همـان سیاسـت کلـی دولـت واشـنگتن را دنبـال 
کـرده بودنـد، ولـی بـا روش هایـی نادرسـت و بـا راه و 

نخواسـتند  یـا  و  ندانسـتند  اینـدو  بیسـتم.  قـرن  رسـم 
بداننـد کـه وضعیـت جهان قـرن 21 و بازیکنـان میدانها و 
روش بـازی تغییـر کرده اسـت. لذا، بازی کـردن با همان 
روشـها خریدن شکسـت اسـت. »دیپلماسـی«، دیگر آن 
قواعـد قـرن 20 را نـدارد. در قـرن 20 و بویـژه در دوران دو 
ابرقـدرت شـرق و غـرب، نطق و مصاحبه )حـرف( و عمل 
از هـم جـدا نبـود ولی اینک چنین نیسـت. سـران دولت 
هـا و مقامـات ارشـد در دیدارهـا حـرف هایـی مـی زننـد 
و تیتـر اول رسـانه هـا مـی شـود تـا در مـردم معمولـی 
تغییـری  در عمـل  ولـی  آیـد  بـه وجـود  تشـّتت ذهـن 
مشـاهده نمـی شـود. در روسـیه، پوتیـن جـای خـود ـ 
مقـام ریاسـت جمهـوری را بـه رئیـس دفتـر سـابقش 
»مدودیـف« سـپرد تـا این فـرد حـرف بزند و دیگـران را 
مشـغول دارد و خـودش رئیـس دولـت شـد تـا عمل کند 
و راهـی را کـه باید برود ادامه دهد. در سـال 2008 رسـانه 
ها و رجال سیاسـی آمریکا دسـت در دسـت هم گذاردند 
تـا بـا روی کار آوردن چهـره ای تـازه و قبـا باورنکردنـی، 
نـه  »اوبامـا«  آمریـکای  وانمـود کننـد کـه  بـه جهانیـان 
امپراتوری )امپریالیسـت( اسـت و نه حتی کاپیتالیسـِت 
مطلـق، ولـی در تبلیـغ او آن قـدر راه افـراط پیمودنـد و 
حتـی رفتـار سـگش را روزهـا خبـر اول تلویزیونهـا کردند 
کـه نتیجـه عکـس داد و در نیمـه اپریـل 2009 شـهرهای 
آمریـکا صحنـه تظاهرات انبوه سفیدپوسـتان محافظه کار 

و شـعارهای تنـد و بـودار آنـان قرارگرفت. قبـا هم برخی 
مفسـران نوشـته بودنـد که دیدارهـای رئیس جمهـور تازه 
و وزیرامورخارجـه اش از ایـن کشـور و آن کشـور یعنـی 
ادامـه راه امپراتـوری و سـرزدن بـه اقمـار. رفتـن راههایی 
مغایـر فرهنـگ ملی )خـاف انتظار و تصور مردم( ریشـه 
بسـیاری از مشـکات و مایـه دگرگونـی هـا بـوده اسـت. 
نمونـه اش اوضـاع پاکسـتان؛ دیـن اسـام عامـل ایجـاد 
ایـن کشـور بوده اسـت بـا پیشـوند »جمهوری اسـامی« 
بـر نامـش. مشـکات داخلـی ایـن کشـور از زمانـی آغـاز 
شـد که شـروع به تفسـیر و دسـتکاری در قوانین ازدواج 
و طـاق کـرد یعنـی راهـی جـدا از آیـه هـای قـران کـه 
روشـن هسـتند و صراحـت دارند. ریشـه قیـام 15 خرداد 
13۴2 ایـران و دنبالـه آن انقـاب 1357 همان بود. چین 
اینـک میان سوسیالیسـم و کاپیتالیسـم دسـت و پا می 
زنـد. از یـک طـرف نگـران یـک تریلیـون دالر طلـب خود 
از آمریکاسـت و از سـوی دیگـر بـه خریـد اوراق قرضـه 
آمریـکا ادامـه مـی دهـد، یـک روز از تعییـن جانشـین 
بـرای دالر آمریـکا سـخن مـی گوید و روز بعد در نشسـت 
سـران گـروهـ  20 سـکوت مـی کنـد. جهانیان می پرسـند 
که اگر چین سوسیالیسـت اسـت که یک سوسیالیسـت 
و تـوده دوسـت، مـواد غذایـی آلـوده نمـی سـازد و صادر 

نمـی کنـد و حـرص پول نمـی زنـد و ....
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مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان  :

افزایش سطح خدمات آبفا به روستاها از اولویت های سال ۹۹

ــری  ــا اســتان اصفهــان  در نشســت خب مدیرعامــل شــرکت آبف
برگــزار شــده بــه مناســبت هفتــه مدیریــت مصــرف آب و بــرق 
در کشــور، در جمــع خبرنــگاران، اظهــار کــرد: یکــی از رویکردهــا 
در بودجــه ســال ۹۹، روســتا محــور بــودن آن اســت و بــه دنبــال 
ــادی و منســجم ســطح  ــه جه ــک برنام ــا ی ــه ب ــن هســتیم ک ای

خدمــات روســتاها را بــه شــهرها نزدیــک کنیــم.
ــه روســتاها ماننــد  ــگاه حمایتــی دولــت ب ــا بیــان اینکــه ن وی ب
ــای  ــاس تعرفه ه ــن اس ــرد: برای ــد ک ــود دارد، تاکی ــته وج گذش
ــد  ــود و روســتاها همانن ــد ب ــاوت خواه روســتاها از شــهرها متف

ــوند. ــد می ش ــره من ــی به ــای تخفیف ــه ه ــل از تعرف قب
مدیرعامــل شــرکت آبفــا اســتان اصفهــان همچنیــن بــه یکــی از 
اقدامــات مهــم وزارت نیــرو کــه از ســال ۹۸ آغــاز شــده اشــاره 

کــرد و گفــت: مطابــق پویــش »الــف- ب ایــران« هــر هفتــه در 
کشــور پــروژه هایــی در حــوزه آبفــا افتتــاح مــی شــود کــه ایــن 

طــرح در ســال ۹۹ همچنــان ادامــه دارد.
امینــی افــزود: در اواخــر ســال ۹۸ هفــت پــروژه بــا ۷۵۸ میلیــارد 
ــه بهــره بــرداری رســید  تومــان اعتبــار در قالــب ایــن پویــش ب
کــه بــه دلیــل مشــکالت ناشــی از شــیوع کرونــا از طریــق ویدئــو 

کنفرانــس افتتــاح گردیــد.
ــالم  ــان اع ــتان اصفه ــا اس ــرکت آبف ــره ش ــات مدی ــس هی رئی
کــرد: طــی یــک دهــه اخیــر اســتان اصفهــان بــا وجــود 
خشکســالی های شــدید و فشــار بــر شــرکت آبفــا بــرای تامیــن 
ــانی  ــالع رس ــازی، اط ــگ س ــا فرهن ــت، ب ــرب و بهداش آب ش
ــش  ــد تن ــب ش ــع، موج ــه موق ــح و ب ــازی صحی ــفاف س و ش
اجتماعــی ســنگینی نداشــته باشــیم کــه ایــن امــر بــه فرهنــگ 
مــردم و فرهنــگ ســازی از طریــق مدیــران اســتان و رســانه هــا 

ــردد. ــی گ برم
امینــی بــا اعتقــاد بــر اینکــه بــه دلیــل نبــود اعتبــارات و امکانات 
 در بخــش روســتایی شــاهد یــک عقــب ماندگــی هســتیم، 
تصریــح کــرد:  یکپارچــه ســازی شــرکت هــای آبفــا شــهری و 
ــذارد و  ــی گ ــر م ــت تاثی ــای دول روســتایی، در کاهــش هزینه ه

موجــب بهبــود و افزایــش کیفیــت خدمــات  مــی گــردد.
ــه  ــش ک ــن پوی ــای ای ــر پروژه ه ــرد: از دیگ ــه ک ــی اضاف امین
اســفندماه بــه بهــره بــرداری رســید، آبرســانی بــه شــهر باغشــاد 

ــی  ــول م ــادران ق ــردم باغبه ــه م ــود و ب و ۸ روســتای لنجــان ب
ــه  ــه تصفی ــهر ب ــن ش ــردم ای ــده م ــای آین ــاه ه ــی م ــم ط دهی

ــوند. ــی متصــل ش ــه باباشــیخ عل خان
وی همچنیــن عنــوان کــرد: بازســازی شــبکه فاضــالب شــهری 
ــس خارجــی در  ــارات فاینان ــا اعتب ــد ســال گذشــته ب طــی چن
ــال اســماعیل و ....  ــر، مشــتاق، کم محــالت همچــون نظــر، می
اتفــاق افتــاد کــه ایــن پــروژه بــا اعتبــاری حــدود ۷۰۰ میلیــارد 
تومــان در قالــب فاینانــس چیــن اجــرا شــد. امینــی همچنیــن 
ــرکت  ــوب ش ــات خ ــی از اقدام ــذی را یک ــوض کاغ ــذف قب ح
آبفــا عنــوان کــرد و گفــت: در حــال حاصــر در راســتای تحقــق 
دولــت الکترونیــک تمــام خدمــات مشــترکین  ایــن شــرکت غیــر 
حضــوری شــده اســت کــه عــالوه بــر صرفــه جویــی در زمــان، 
ــز اثرگــذار اســت. ــا نی ــا کرون ــه ب کاهــش الودگــی و  ... در مقابل
وی بــا اشــاره بــه افزایــش ۱۸ درصــدی مصــرف آب در طــی پــی 
ــا، تصریــح کــرد: عــالوه بــر ایــن در پیــک مصــرف  شــیوع کرون
ــا ۴۰ درصــدی  تابســتان در حــال حاضــر شــاهد افزایــش ۳۰ ت
ــا وجــود رعایــت  مصــرف آب در اصفهــان هســتیم کــه مــردم ب
پروتــکل هــای بهداشــتی بایــد در مصــرف آب مدریــت بهتــری 

داشــته باشــند.
مدیرعامــل شــرکت آبفــا اســتان اصفهــان بــا تاکیــد بــر ضــرورت 
ــان  ــهر اصفه ــی ش ــالت پیرامون ــالب مح ــبکه فاض ــداث ش اح
ــده  ــرا ش ــالت اج ــن مح ــی از ای ــالب برخ ــبکه فاض ــت: ش گف
ــیر،  ــی ش ــالت ج ــالب مح ــزی فاض ــه ری ــا برنام ــم ب و امیدواری

ــود. ــرا ش ــوری و .... اج ــهید کش ــارت و ش ــت، پین ــن دش روش
وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه تصفیــه خانــه شــهر اژیــه آبرســانی 
ــن  ــب ای ــان و  ... در قال ــتایی فالورج ــای روس ــع ه ــه مجتم ب
پویــش بــه بهــره بــرداری برســد و آبرســانی بــه شــهر دهاقــان، 

گلشــهر و ۱۳روســتا داشــته باشــیم.
ــوار  ــا بیــان اینکــه افــت فشــار آب مناطــق قائمیــه، بل امینــی ب
ــای  ــه ه ــات و گالی ــه مطالب ــان از جمل ــزار در اصفه شــفق و گل
مــردم ایــن مناطــق بــود، یــادآور شــد: در ایــن راســتا بــه زودی 
ــان  ــارد توم ــار ۱۲ میلی ــا اعتب ــی ب ــزار مترمکعب ــرن ۱۰ ه مخ
ــن  ــار ای ــت فش ــکل اف ــه زودی مش ــد و ب ــد ش ــداث خواه اح

ــی شــود. مناطــق برطــرف م
ــه برخــی  مدیرعامــل شــرکت آبفــا اســتان اصفهــان در ادامــه ب
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــال ۹۹ اش ــا در س ــای شــرکت آبف ــروژه ه پ
ــر شــبکه آب اســتان در شــهر  اصــالح و بازســازی ۲۴۰ کیلومت
و روســتاها و همچنیــن مطالعــات آبرســانی بــه شهرســتان 
ــای  ــع ه ــی از مجتم ــن آب بخش ــات تامی ــهر، مطالع فریدونش
ــزی  ــه بخــش مرک ــانی ب ــات آبرس ــتان و مطالع ــتایی اردس روس

و تامیــن آب بافــت مرکــزی اصفهــان از جملــه ایــن طــرح هــا 
ــی شــود. ــی م ــه در ســال جــاری اجرای اســت. ک

ــزود: در بخــش  ــان اف ــتان اصفه ــا اس ــل شــرکت آبف ــر عام مدی
فاضــالب در ســال ۹۹، برنامــه ریــزی شــده اســت ۲۵۰ کیلومتــر 
ــرده و   ــالح ک ــتان را اص ــتاهای اس ــا و روس ــهر ه ــبکه های ش ش
توســعه دهیــم، همچنیــن در راســتای اســتفاده از فنــاوری هــای 
روز دنیــا در حــوزه فاضــالب، ۳۶۷ کیلومتــر شــبکه های فاضــالب 
را ویدیــو متــری مــی کنیــم و تصفیــه خانه هــای فاضالبــی کــه 
ــتان های  ــه شهرس ــه خان ــه تصفی ــده از جمل ــکل ش ــار مش دچ
ــان را  ــوب اصفه ــمال و جن ــان و ش ــه، قهدریج ــمیرم، ورزن س

بازســازی خواهیــم کــرد.
ــازی  ــه هوشمندس ــان در زمین ــه اصفه ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
شــبکه هــای آب و فاضــالب پیشــرو اســت، تاکیــد کرد: در ســال 
ــم  ــز شــد و در نظــر داری ــاری و تجهی ۹۸،  ۱۷ حلقــه چــاه حف
در ســال ۹۹ نیــز ۱۳ حلقــه چــاه دیگــر در روســتاهای اســتان 
حفــاری کنیــم.  همچنیــن در ســال جــاری در نظــر داریــم ۳۱۰ 
ــه کشــی آب در شــهر و روســتاهای اســتان اجــرا  ــر لول کیلومت

کنیــم کــه ایــن عــدد در ســال ۹۸، ۱۶۰ کیلومتــر بــود.
امینــی همچنیــن بیــان کــرد: طبــق برنامــه ریــزی هــای انجــام 
ــه  ــر ب ــات بهت ــه خدم ــور ارائ ــه منظ ــاری ب ــال ج ــده، در س ش
مشــترکین، ۳۶۷ کیلومتــر ویدیومتــری و ۵ هــزار کیلومتــر 
شستشــوی شــبکه فاضــالب و ۵۱۰ هــزار ســم پاشــی در 

ــرد. ــی گی ــورت م ــالب ص ــبکه های فاض ش
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان ادامــه داد: 
ــا  ــتان ه ــرت شــبکه  در شهرس ــد و پ ــدون درآم در بحــث آب ب
برنامه هایــی داریــم، و هــم اکنــون در حــوزه شــهری )بــا شــانزده 
و یــک دهــم درصــد( شــاهد کمتریــن میــزان  آب بــدون درآمــد 
ــه فرســودگی شــبکه های  ــا توجــه ب و پــرت شــبکه هســتیم و ب
ــبکه  ــرت ش ــد پ ــاالی ۳۵ درص ــه ب ــتاهایی ک ــتایی، روس روس

دارنــد در برنامــه اصــالح شــبکه قــرار مــی دهیــم.
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