
معرفی متخلفان تبلیغات کاذب تورهای خارجی به مراجع قضایی

پیش بینی تداوم روند صعودی بورس تا پایان سال

گفــت  کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان  ســخنگوی 
ــای  ــات کاذب توره ــه تبلیغ ــدام ب ــه اق ــان ایک متخلف
خارجــی و فــروش بلیــط هواپیمــا بــه مــردم مــی کننــد 

ــد. ــد ش ــی خواهن ــی معرف ــع قضای ــه مراج ب
بــه گــزارش ایســنا، بــا وجــود نامشــخص بــودن 
وضعیــت پروازهــای خارجــی بــه مقاصــد مختلــف 
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــترش ش ــیوع و گس ــی از ش ناش
ــرایط  ــتن ش ــا داش ــده ای ب ــا ع ــه تنه ــور و اینک در کش
خــاص ماننــد تابعیــت ویــزای کاری معتبــر و غیــره مــی 
ــرواز  ــدودی پ ــی مع ــد خارج ــه مقاص ــم ب ــد آن ه توانن
ــه تبلیغــات گســترده در فضــای  ــد، برخــی اقــدام ب کنن
ــرای انججــام تورهــای خارجــی و پروازهــای  مجــازی ب
مســافری خارجــی کرده انــد کــه جــز ســودجویی هدفــی 
نمی توانــد داشــته باشــد.جالب اینکــه بــا وجــود اینکــه 

ــان اعــام  ســازمان هواپیمایــی کشــوری و دیگــر متولی
کردنــد وضعیــت پروازهــای خارجــی بــه ویــژه در حــوزه 
گردشــگری مشــخص نیســت و مــردم به ایــن تبلیغات 
توجهــی نکننــد همچنــان دامنــه تبلیغــات بــرای تورهای 

خارجــی گســترده تــر و و متنوع تــر می شــود.
رضــا جعفــرزاده - ســخنگوی ســازمان هواپیمایــی 
کشــوری- در ایــن بــاره بــه ایســنا گفــت: از آن مشــاهده 
ــه  ــدام ب ــازی اق ــای مج ــی در فض ــه برخ ــود ک می ش
تبلیغــات در خصــوص تورهــا و پروازهــای خارجــی 
ــرای آن در  ــروازی ب ــی پ ــه متاســفانه صندل ــد ک می کنن

ــدارد. ــت ن ــت و واقعی ــده اس ــه نش ــر گرفت نظ
وی افــزود: ایــن اقــدام از طــرف دفتــر خدمــات هوایــی 
ــی  ــی تخلف ــروش الکترونیک ــز ف ــه مراک ــه از ناحی و چ
نوعــی کاهبــرداری محســوب می شــود،  و  آشــکار 

ــا آن برخــورد خواهــد شد.ســخنگوی  ــا ب ــن قطع بنابرای
ــه  ــا توجــه ب ســازمان هواپیمایــی کشــوری ادامــه داد: ب
اینکــه از رونــد قانونــی فیلــم فــروش بلیــط هواپیمــا و 
ــی کشــوری  ــه داشــتن مجــوز از ســازمان هواپیمای الزم
ــت و  ــروش بلی ــه ف ــدام ب ــد اق ــد اطــاع دارن ــر دارن خب
ــوده  ــف ب ــات در خصــوص تورهــای خارجــی تخل تبلیغ
و متخلفیــن از هــر نــوع توســط دفتــر نظــارت ســازمان 
هواپیمایــی کشــوری بــه مراجــع قضایــی معرفــی 
ــان  ــت: الزم اســت متقاضی ــد شــد.جعفرزاده گف خواهن
ســفرهای هوایــی قبــل از انجــام پروازهــا بــه خصــوص 
پروازهــای خارجــی نســبت بــه شــرایط پذیرش مســافر 
از ســوی کشــور مقصــد اطاعــات الزم را از شــرکت 
هواپیمایــی مربوطــه اخــذ کننــد و گــول ایــن تبلیغــات 

ــد.  ــی را نخورن واه

یــک کارشــناس بــازار ســرمایه گفــت: می تــوان 
ــای  ــا ماه ه ــاکان ت ــهام کم ــازار س ــه ب ــود ک ــدوار ب امی
پایانــی ســال بــا رونــد رو بــه رشــدی همــراه باشــد امــا 
ــه  ــازار تجرب ــه ب ــد در انتظــار رشــدهای گذشــته ک نبای

ــرده اســت، باشــیم. ک
»علــی اســامی« روز)سه شــنبه(افزود: در طــول یــک 
ــات در  ــش چشــمگیر معام ــا افزای ــه گذشــته ب هفت
ــل آن  ــه دلی ــم ک ــازار همــراه بودی ــی ب ١٠ شــرکت اصل
ــهام  ــد س ــمت خری ــه س ــردم ب ــش م ــی از گرای ناش
بــزرگ بــازار بــه خصــوص ســهام شــرکت های حاضــر 

ــت. ــوده اس ــت ب ــای ETF دول در صندوق ه
ــاد  ــه ایج ــه ب ــا توج ــر ب ــرف دیگ ــه داد: از ط وی ادام
ــدت  ــده، ش ــهامداران عم ــوی س ــه از س ــار عرض فش
عرضــه بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش پیــدا کــرد 

کــه ایــن موضــوع باعــث افزایــش حجــم معامــات 
ــت. ــده اس ــا ش ــی از نماده ــی در برخ نجوم

ــه گفتــه اســامی، روز گذشــته شــاهد یــک هــزار و  ب
٨٠٠ میلیــارد تومــان معاملــه در ســهام شــرکت فــوالد 
مبارکــه اصفهــان بودیــم کــه ایــن رقــم بــه انــدازه کل 

ــوده اســت. معامــات فــوالد مبارکــه در ســال ٩٦ ب
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه خاطرنشــان کــرد: ایــن 
مســایل نشــان دهنده تــداوم شــدت جریــان ورود 
ــه صــورت  ــی ب نقدینگــی از ســوی ســهامداران حقیق
مســتقیم و غیرمســتقیم در بــازار ســرمایه اســت 
و بــا وجــود عرضــه قابــل توجــه ســهام توســط 
ــرف  ــان ط ــادی، همچن ــی و نه ــرمایه گذاران حقوق س
تقاضــا نســبت بــه عرضــه متــورم اســت و منجــر بــه 

ــود ــهام می ش ــت س ــد قیم رش

افزایش نااطمینانی با 
اوج گیری بیماری کووید ۱۹

سخنگوی قوه قضاییه:

امکان تغییر احکام 
اعدام حوادث آبان ۹۸
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شـیوع مجدد بیماری کووید ۱۹ در ایران و بسـیاری از کشـورها چشـم 
انـداز بهبود اقتصاد جهانی را نامشـخص کرده اسـت.

دیگـر نمـی توان بـه سـناریوهای پیش بینی در خصـوص این بیماری 
و مـدت زمـان احتمالـی بازگشـت بـه رونـد گذشـته اعتمـاد نمـود. 
گسـترش ابتایـان بـه ویـروس کرونا همـه بازارهـا در سرتاسـر دنیا را 
تحـت تاثیـر خـود قـرار داده و تـا تولیـد انبوه واکسـن این بیمـاری و 
دسترسـی کل دهکـده جهانـی به این واکسـن نمـی تـوان امیدی به 

ترمیم سـریع اقتصـاد جهانی داشـت.
بـازار دارایی هـا در هفتـه منتهـی به ۲۰ تیر مـاه باز هم رونـد صعودی را 
ادامـه داد. بـه طـوری که نرخ دالر با رشـد ۱۰ درصـدی از ۲۰۴۵۰ تومان 
بـه ۲۲۵۰۰ تومـان در انتهـای هفتـه رسـید. بهـای سـکه نیـز با جهش 
یـک میلیـون و ۴۰۰ هـزار تومانـی، رشـد ۱۵.۴ درصـدی را بـه ثبـت 
رسـاند. در هفته گذشـته بازارسـاز با هدف جلوگیری از تقاضای کاذب 
قیمـت دالر در صرافی هـای منتخـب را همسـو بـا بـازار آزاد افزایـش 
داد. سیاسـت افزایـش نـرخ دالر در صرافی هـای منتخـب منجـر بـه 
کاهـش آربیتـراژ نـرخ ارز شـده و کاهش نوسـانات نرخ ارز و سـکه را 

به دنبـال خواهد داشـت.
یکـی از عوامـل نوسـان در بـازار ارز، اختـال در سـمت عرضـه حوالـه 
اسـت کـه چنانچـه این بخش تقویت شـود بـر آرامش بـازار تاثیرگذار 
خواهـد بـود. یکـی از عوامل افزایش نرخ ارز، کاهـش ارزش پول ملی 
ناشـی از افزایـش انتظـارات تورمی اسـت که باعـث افزایش تقاضای 
احتیاطـی گردیـده اسـت. عامـل مهم دیگر بازگشـایی مرزهـا پس از 
تعطیلـی به دلیل شـیوع کرونـا و افزایش تجارت بوده که باعث فشـار 
بـر تقاضـای ارز گردیده اسـت. از سـوی دیگر ضعف سـمت عرضه ارز 
بـه دلیـل کاهـش درآمدهـای ارزی دولت، فشـار بیشـتری بر قیمت 
دالر وارد کـرده اسـت. همـه عوامـل دسـت به دسـت هـم داده تا نرخ 

دالر را بـه مـرز ۲۳۰۰۰ تومان برسـاند.
بـه پیش بینـی برخـی تحلیـل گـران سـفارش خریـد نفـت ایـران از 
سـوی چیـن و احتمـال آزاد شـدن منابـع ارزی باعـث تقویت سـمت 
عرضـه ارز شـده و روند کاهشـی قیمت هـا را به دنبال خواهد داشـت. 
از سـوی دیگـر برخـی تحلیـل گـران تـداوم رشـد نقدینگی و تشـدید 
انتظـارات تورمـی را بـر کاهـش قیمت هـا غالـب شـده و ایـن رونـد 

صعـودی همچنـان ادامـه خواهد داشـت.
در هفته گذشـته موج جدید شـیوع بیمـاری کوویـد ۱۹ باعث افزایش 
نااطمینانـی و بـی ثباتـی شـده و در نتیجه قیمت دارایـی امن طا نیز 
افزایشـی گردیـد. بهـای هـر اونـس طای جهانـی در هفتـه منتهی به 

۱۰ جـوالی )۲۰ تیـر( رشـد ۱.۲ درصـدی را به ثبت رسـاند.
شـاخص کل سـهام در هفتـه منتهـی بـه ۲۰ تیـر ۸.۷ درصـد رشـد 
داشـته و مـرز ۱ میلیـون ۷۵۰ هـزار واحـد را رد کـرد. البته شـایعه اخذ 
مالیـات از از عایـدی سـرمایه باعـث کاهـش رشـد شـاخص در هفته 
گذشـته گردیـده اسـت. افزایـش عرضـه اولیه هـا کـه در هفته هـای 
اخیـر اتفـاق افتاده بـرای کاهش ریسـک بازار سـهام ضروری اسـت. 
بانـک مرکـزی نـرخ سـود بیـن بانکـی را افزایـش داده کـه می توانـد 
عاملـی در کاهـش انتظارات تورمی و نوسـانات همـه بازارها و از جمله 

بـازار بورس باشـد.
در هفتـه منتهـی بـه ۱۰ جـوالی نفـت برنـت و نفـت خـام آمریـکا به 
ترتیـب کاهـش ۲.۶- و ۲.۷- درصـدی را بـه ثبـت رسـانده اسـت. 

انس طا         ۱.۸۰۴.۲۱۰

مثقال طا     ۴۱.۸۰۰.۲۵۰

گرم طای ۱۸  ۹.۹۹۶.۱۹۲

گرم طای ۲۴   ۱۳.۲۷۹.۲۰۰

بهار آزادی      ۱۰۱.۰۰۰.۰۰۰

امامی          ۱۰۷.۸۵۰.۰۰۰

نیم       ۵۴.۵۰۰.۰۰۰

ربع         ۳۱.۴۰۰.۰۰۰

گرمی       ۱۶.۵۰۰.۰۰۰

دالر             ۲۲۷.۳۹۰

یورو         ۲۵۰.۲۰۰

درهم          ۵۱.۳۵۹

لیر ترکیه           ۲۷.۴۲۳

دالر استرالیا      ۱۲۹.۸۴۸

استرداد تعدادی از آثار باستانی 
ایران از اتریش

رئیس پلیس بین الملل ناجا از تحویل تعدادی 
از اشیای باستانی به نماینده سفارت جمهوری 

اسالمی ایران در کشور اتریش خبر داد.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
24  تا  35دنبال کنید

سرشاخ با تورم
تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانی های بی منطق، مشکل  بنگاه های تولیدی ناشی از

 تحریم ها و کرونا معیشت مردم را به خطر انداخته است

ابتـدای  از  ملـی گلسـتان گفـت کـه  پـارک  رییـس   
جـاده ای  تلفـات  مـورد   ۲۴ تاکنـون  امسـال 
گونه هـای حیوانـی در ایـن زیسـتگاه حیـات وحـش 
مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در  کـه  گزارش شـده 
اسـت. درصـدی   ۴۰ کاهـش  نشـان دهنده   پارسـال 

مهـدی تیمـوری روز سه شـنبه در گفت و گـو با خبرنگار 
ایرنا اظهار داشـت: در سـه ماهه نخسـت سـال گذشـته 
۴۰ گونـه  جانـوری در ایـن پـارک بر اثر سـوانح جـاده ای 
تلـف شـدند کـه کاهش سـفرها و کـم شـدن ترددها به 
دلیـل شـیوع کرونـا موجـب کاهـش بـروز سـوانح و در 

نتیجـه مـرگ و میر ایـن حیوانـات بود.
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سه هزار ایستگاه  
خودکار هواشناسی 

در کشور نیاز است
رییس سازمان هواشناسی کشور 

گفت: برای رسیدن به استانداردهای 
جهانی نیازمند سه هزار ایستگاه خودکار 

هواشناسی در کشور هستیم.سحر 
تاجبخش مسلمان اظهار داشت: به ازای 
هر 5۰ کیلومتر باید یک ایستگاه خودکار 

هواشناسی وجود داشته باشد.

موزه ها در بالتکلیفی 
تعطیلی یا فعالیت

پس از آنکه اعالم شد فعالیت های عمومی 
ازجمله موزه ها و باغ موزه ها در تهران قرار 

است بر اثر اوج گیری دوباره شیوع ویروس 
کرونا، به مدت یک هفته تعطیل شوند، 

اما نه تنها امروز این اتفاق رخ نداد، بلکه 
ازسوی مسؤوالن مربوط، گفته می شود، تا 

ابالغ مستقیمی در این زمینه صورت نگیرد، 
چنین تعطیلی محقق نخواهد شد.
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 عمده حیواناتی که بر 
اثر بی دقتی رانندگان در 
این پارک تلف شدند از 
گونه های گراز، شغال، 
روباه و سمور بودند
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حیوانات در پارک 
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اداره کل زندانهای استان کرمان

ت دوم
نوب

آگهی مناقصه عمومی
دستگاه مناقصه گزار :

اداره کل زندانهای استان کرمان

نشانی : کرمان بزرگراه امام جنب اداره کل تعاون

موضوع مناقصه
واگذاری خدمات بهداشتی – درمانی اداره کل زندانها استان کرمان ) زندان مرکزی، زندانهای تابعه، 

بازداشتگاه کرمان، کلینیک درمان مرکز مراقبت، کانون اصاح و تربیت ، اقامتگاه موقت کرمان(

تضمین شرکت در مناقصه
نوع : ضمانتنامه بانکی

مبلغ : ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دریافت اسناد

محل : اداره کل زندانهای استان کرمان – اداره امور مالی و پشتیبانی – دبیرخانه اداره کل

 www.kermanprisons.ir)سایت : اداره کل زندانهای استان کرمان )حضوری
سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد ایران(

مهلت دریافت اسناد : پایان وقت اداری مورخ ۹۹/۴/۲۶

تحویل پیشنهادها

محل : دبیرخانه اداره کل زندانهای استان کرمان
سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد ایران(

مهلت تحویل اسناد : پایان وقت اداری مورخ ۹۹/۵/۸

گشایش پیشنهادها
محل : دبیرخانه اداره کل زندانهای استان کرمان

زمان : مورخ ۹۹/۵/۹

مهدی رجبی زاده -مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

اصالحیه
بدینوســیله در آگهــی تشــخیص منابــع ملــی و مســتثنیات قانونــی چــاپ 
۱3۹۹/۰2/۱4 واحــد مســاحت اعــالم شــده بــه متــر مربــع صحیــح می باشــد 

کــه اشــتباها هکتــار اعــالم گردیــده اســت.

فراخوان مناقصـه
نوبت اول

مناقصه گزار

اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی ۷۶۱۷۸۹۹۵۹۶

 شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۷۵۷۷۵

برآوردتضمین شرکت در مناقصهمناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

مبانیمبلغ )لاير(مبلغ )ریال(نوعمدت )روز(موضوعشماره فراخوان

۲۰۹۹۰۰۳۵۰۱۰۰۰۰۲۵
)۱۳۰۳۰۱۶۰۲۸( احداث باند دوم جیرفت- بافت- 

سیرجان )تکمیل قطعه اول باند دوم محور 
سیرجان- بافت)کیلومتر ۰۰۰+۰ الی ۷+۷۰۰((

۳۶۵

بر اساس آیین 
نامه تضمین 

معامات 
دولتی 

 ۳/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۶۱/۵۰۶/۰۹۳/۸۰۱

 فهرست بهای 
تجمیع شده راه، 
باند فرودگاه و 

زیرسازی راه آهن 
١3٩٩

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت حداقل دو هفتهمهلت

گشایش
 پیشنهاد ها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

عـاوه بـر شـدت گیری شـیوع کرونـا و پیش بینی کاهـش تولید ناخالـص داخلی ۸.۵ 
درصـدی در کشـورهای درگیـر بـا این بیماری و همچنیـن افزایش ۲ میلیون بشـکه ای 
ذخایـر تجـاری هفتگـی آمریـکا باعـث افت بهای نفـت گردیده اسـت. نفـت اوپک نیز 

تقریبـا بـدون نوسـان رشـد ۰.۸ درصـدی را از خود نشـان داده اسـت.
شـاخص دالر نیـز در هفته گذشـته با کاهش مواجه بـود و وارد کانال ۹۶ واحد رسـید که 
ادامـه اتخـاذ سیاسـت های حمایتـی در افت این شـاخص موثر بوده اسـت. در شـرایط 
کنونـی و بـا توجـه بـه نااطمینانی هـای جهانـی و کاهش سـرمایه گـذاری نمی تـوان به 

بهبـود شـاخص دالر خـوش بیـن بـود. بیت کویـن در هفتـه گذشـته به مسـیر صعودی 
خـود بازگشـت و در انتهـای هفتـه منتهـی بـه ۱۰ جـوالی رشـد ۲.۲ درصـدی را بـه ثبت 
رسـاند. برخـی از تحلیـل گـران رشـد ایـن ارز دیجیتـال را ادامـه دار می داننـد و افزایش 
تقاضـا بـرای آن را دلیـل رشـد قیمـت بیت کوین می دانند. از سـوی دیگـر برخی تحلیل 
گـران بـه دلیل همبسـتگی بیت کوین و شـاخص S&P۵۰۰ رونـد آتی قیمت ایـن ارز را 
کاهشـی پیش بینـی کـرده انـد چـرا که اقتصـاد جهانی به دلیـل افزایش مجدد شـیوع 

ایـن بیمـاری تضعیـف شـده و احتمال ریزش شـاخص این سـهام وجـود دارد.
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سرشاخ با تورم
تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانی های بی منطق، مشکل  بنگاه های تولیدی ناشی از تحریم ها و کرونا 

معیشت مردم را به خطر انداخته است

از جملـه دالیـل نـرخ تـورم بـاال و ۲ رقمـی 
در سـال های گذشـته می تـوان بـه کسـری 
اتخـاذ  سیاسـت های  و  دولت هـا  بودجـه 
شـده برای مقابله با آن اشـاره کرد. مجموعه 
عوامـل تاثیرگـذار بـر تورم سـبب شـد سـال 
گذشـته را بـا نرخ تـورم ۴۲ درصدی پشـت 

بگذاریم. سـر 
افزایـش مسـتمر سـطح عمومـی قیمت ها 
در کنـار نرخ هـای منفـی یا نزدیـک به صفر 
رشـد اقتصـادی موجب شـد سیاسـت گذار 
اصلی تریـن  از  یکـی  راسـتای  در  پولـی 
وظایـف خـود یعنـی کنتـرل نـرخ تـورم و 
حفـظ ارزش پـول ملـی، بـرای نخسـتین 
بـار در تاریـخ بانـک مرکـزی، هدف گـذاری 

تورمـی را در پیـش بگیـرد.
سیاسـت هدف گـذاری تورمـی، موضوعـی 
پذیرفتـه شـده در بیـن متخصصـان امـور 
اقتصـادی بـوده  همچنیـن تجربـه بیشـتر 
بانک هـای  آنهـا  کشـورهایی اسـت کـه در 
مرکـزی توانسـتند در عمـل بـه وظایـف و 
دسـتیابی بـه اهـداف خود موفـق عمل کند. 
در ایـن شـیوه، بانـک مرکـزی نـرخ تـورم 
هـدف را به صورت رسـمی اعام و براسـاس 
آن از ابزارهایـی همچـون عملیـات بـازار بـاز، 
ابزارهـای  سـایر  و  بین بانکـی  سـود  نـرخ 
بهره منـد می شـود. پولـی  سیاسـت گذاری 

اختـاف  وجـود  بـا  تـورم  کنتـرل  اکنـون 
 نظرهایـی کـه ممکـن اسـت در زمینـه ارائـه 
راهکارهای آن بین کارشناسـان مطرح باشد 
به عنـوان یکـی از مسـائل اساسـی اقتصـاد 
ایـران مـورد توافـق کارشناسـان اقتصـادی 

و متخصصـان مباحـث پولی کشـور اسـت. 
اهمیـت ایـن مسـأله تـا جایـی اسـت کـه 
روز یکشـنبه ۲۳ تیرمـاه در دیـدار  ویدئـو 
کنفرانسـی رهبر معظم انقـاب با نمایندگان 
مجلـس، تـورم نیـز در کنـار سـایر مسـائل 
اقتصـادی کشـور، مـورد تاکیـد قـرار گرفت.

مهار تورم، مسئله کلیدی
 کشور است

در ایـن دیـدار، تـورم، کاهـش ارزش پـول 
مشـکل های  بی منطـق،  ملـی، گرانی هـای 
بنگاه هـای تولیـدی ناشـی از تحریم هـا، از 
جملـه مسـائلی عنـوان شـدند کـه سـختی 
معیشـت را به ویـژه بـرای طبقـات پاییـن و 

متوسـط به همـراه آورده اسـت.
نماینـدگان  بـه   رهبـری  اسـاس،  ایـن  بـر 
به مسـائل کلیـدی  توصیـه کـرد  مجلـس 
و اصلـی کشـور توجـه و از دچـار شـدن بـه 

مسـائل  بـه  دادن  اولویـت  و  حاشـیه ها 
فرعـی پرهیـز کننـد. در ادامه ایـن بیانات، 
تولیـد، اشـتغال، مهار تـورم، مدیریت نظام 
پولـی و مالـی و عـدم وابسـتگی اقتصـاد 
کشـور بـه نفـت به عنـوان مسـائل اصلـی 
کشـور در موضـوع اقتصـاد، مطـرح شـد.

بنابرایـن بـا توجه به تأکیـد بر مسـأله تورم، 
مأموریـت مهمـی پیش روی سیاسـت گذار 
پولـی قـرار گرفته و انتظار مـی رود هر یک از 
قـوای سـه گانه و بـه ویـژه مجلس بـا توجه 
بـه وظایـف و اختیارهـای خـود، در پیشـبرد 
به عنـوان  مرکـزی  بانـک  مأموریـت  ایـن 
سیاسـت گذار پولـی در زمینـه کنتـرل نـرخ 

تـورم نقش آفرینـی کنند.
پیـش از تأکیـد همه جانبه بر مسـأله کنترل 
تـورم، بانـک مرکـزی اقدام هـای خـود در 
ایـن زمینـه را آغـاز کـرده بـود. در واقـع مهار 
تـورم به عنـوان یکـی از مهم تریـن وظایـف 
بانـک مرکزی، همـواره مورد توجـه باالترین 
نهـاد پولـی کشـور بـوده اسـت. هدف گذاری 
را  بـازار  عملیـات  از  اسـتفاده  و  تورمـی 
اقدامـی کـه  به عنـوان مهم تریـن  می تـوان 
توسـط بانـک مرکـزی در ایـن زمینـه آغـاز 

شـده، مـورد توجـه قـرار داد.

تورم در تیررس بانک مرکزی
کنتـرل نـرخ سـود و نقدینگـی، مهم تریـن 
موفقیت آمیـز  اجـرای  بـر  مؤثـر  عوامـل 
سیاسـت های کنونـی بانـک مرکـزی اسـت 
کـه در چارچـوب هدف گـذاری تورمـی نیـز 

قـرار می گیـرد. توجـه  مـورد 
هدف گـذاری تورمـی، چارچـوب سیاسـتی 
مختلفـی  ابزارهـای  از  آن  در  کـه  اسـت 
بـرای کنتـرل تـورم اسـتفاده می شـود. در 
ایـن چارچـوب، بانـک مرکـزی می کوشـد 
بـا اقدام هـای خـود و ابزارهایـی کـه بـه کار 

می گیـرد، نـرخ تـورم را در محـدوده ای کـه 
بـرای یک بازه زمانی مشـخص اعام شـده، 
حفظ کنـد.از جمله اقدام های مناسـب برای 
تورمـی،  هدف گـذاری  چارچـوب  در  عمـل 

تنظیـم نـرخ سـود کوتاه مـدت اسـت. 
در واقـع افزایـش نرخ سـود واقعی می تواند 
بـا کنترل بخشـی از نقدینگی، دسـتیابی به 
هـدف تعییـن  شـده را ممکـن کنـد. بـا این 
حـال، باید توجه داشـت در اقتصـادی مانند 
ایـران کـه نرخ هـای بسـیار پاییـن و حتـی 
منفـی اقتصـادی را تجربـه می کند، سـبقت 
نـرخ بهـره واقعـی از نـرخ رشـد اقتصـادی 
می توانـد بـه چالش هـای جدیـدی دامـن 
بزنـد. به همیـن دلیـل، بانـک مرکـزی بایـد 
اقدام هـای دیگـری را نیـز  در نظر قـرار دهد.

تنظیم گری در بازار بین بانکی
سـود  تنظیـم  اقدام هـا،  ایـن  از  یکـی 
کوتاه مـدت و همچنیـن سـود بیـن بانکـی 
تورمـی  بـه هدف گـذاری  بـرای دسترسـی 
اسـت. در واقـع تنظیم گیـری در بـازار بیـن 
بانکـی را می تـوان یکی دیگـر از رویکردهای 
تـورم  نـرخ  بـرای کنتـرل  مرکـزی  بانـک 
دانسـت .وجوهی که در بـازار بین بانکی برای 
انجام تسـویه های شـبانه مورد استفاده قرار 
می گیرنـد، پایـه پولـی را تشـکیل می دهند. 
در واقـع بـازار بین بانکی، محلـی برای نقل و 
انتقال هـای پولـی بین بانک هاسـت که باید 
از محـل ذخایـر بانک هـا نـزد بانـک مرکزی 

بـرای آن اسـتفاده شـود.
در ایـن میـان، اگـر یـک بانـک مشـخص، 
ذخیـره کافـی بـرای انجام این تسـویه را نزد 

بانک  مرکزی نداشـته باشـد، به اسـتقراض 
روی مـی آورد و از آنجایـی کـه هـر قرضـی 
دارای نـرخ سـود اسـت، نـرخ سـود بیـن 

بانکـی مطـرح می شـود. 
نـرخ سـود بیـن بانکـی می توانـد بـر رشـد 
نقدینگـی و به دنبـال آن نـرخ تـورم، اثرگـذار 
باشـد. عـاوه بر این، نرخ سـود بیـن بانکی 
روشـن کننده مسـیر بانک مرکزی در اجرای 

عملیـات بـازار باز اسـت.

هدف گیری تورم 
با عملیات بازار باز

اسـتفاده از عملیـات بـازار باز بـرای مدیریت 
اوراق بدهـی دولـت امری تجربه شـده برای 
کنتـرل نـرخ تورم در بسـیاری از کشـورهای 
جهـان اسـت. در عملیـات بـازار بـاز، بانـک 
مرکـزی بـا ورود بـه بـازار بین بانکـی، اقدام 
بـه خریـد و فـروش اوراق بدهـی دولتـی 
می کننـد و از ایـن طریـق بـا ایجـاد بـازاری 
آن،  بـه  عمق بخشـی  و  اوراق  ایـن  بـرای 
را  دولـت  مالـی  منابـع  تأمیـن  می کوشـد 
بـدون اسـتقراض دولـت از نظـام بانکـی و 

افزایـش پایـه پولـی، انجـام دهـد.
بـر ایـن اسـاس، اساسـی ترین عامـل نـرخ 
تـورم دو رقمی در طول سـال ها و دولت های 
مختلـف، یعنـی شـیوه غیرعلمـی تأمیـن 
مالـی دولت ها و پوشـش کسـری بودجه از 
طریـق  افزایـش پایـه پولـی و به دنبـال آن، 
افزایش نقدینگـی به تدریج از اقتصـاد ایران 
حـذف خواهـد شـد و آثار تورمـی آن از میان 

خواهـد رفـت. | ایرناپاس

ته
نک

اهمیـت مهـار تـورم در ماه هـای اخیـر، بیـش از پیـش خود 
را نشـان داده اسـت. کاهـش ارزش پـول ملـی در کنـار نرخ 
رشـد اقتصـادی پاییـن موجب تنگنای معیشـتی بـرای افراد 
جامعـه و به ویـژه گروه هـای پاییـن درآمـدی شـده اسـت. 
در ایـن میـان، بانـک مرکـزی به عنـوان سیاسـت گذار پولـی 
وارد عمـل شـده و اقدام هایـی را بـرای کنتـرل نـرخ تورم در 

دسـتور کار خـود قرار داده اسـت. گزارش

مردم مشغول مبارزه با کرونا و تورم چشم انتظار تغییری در وضعیت فعلی کشور هستند

 پیام
سیاست

تکذیب شایعه درگیری لفظی روحانی و قالیباف از سوی سخنگوی دولت
علی ربیعی در این باره نوشت:

باکمال ناباوری خبری جعلی از جلسه سران قوا دیدم. دیروز از ابتدا تا انتهای جلسه حضور داشته و تمام 
مذاکرات را نوشته ام. ۱۵ نفر از سه قوه در آن جلسه بودیم، حتی یک کلمه از این خبر کذب صحت ندارد.

رنا
 ای

س:
عک

آمــوزش  کمیســیون  ســخنگوی 
شــورای  مجلــس  تحقیقــات  و 
ــر  ــه بعدازظه ــت در جلس ــامی گف اس
حضــور  بــا  آمــوزش،  کمیســیون 
ــراز  ــور اب ــاون علمــی رییــس جمه مع
مــاه  آذر  تــا  شــد کــه  امیــدواری 
کشــف  کرونــا  ویــروس  واکســن 

شــود.
در  فاحــی  حســین  احمــد 
توضیــح  در  ایســنا  بــا  گفت وگــو 

و  آمــوزش  کمیســیون  جلســه 
ایــن  گفــت:  مجلــس،  تحقیقــات 
جلســه بــا حضــور معــاون علمــی 
بــرای  جمهــور  رئیــس  فنــاوری  و 
شــده  انجــام  اقدامــات  بررســی 
ســال  شــعار  تحقــق  خصــوص  در 
شــرکت  عملکــرد  و  تولیــد  جهــش 
هــای دانــش بنیــان، پــارک هــای 
ــوآوری  ــدوق ن ــاوری، صن ــی و فن علم
حمایــت  صنــدوق  و  شــکوفایی  و 

کشــور  فنــاوران  و  پژوهشــگران  از 
شــد. برگــزار 

بــه گفتــه وی در ایــن جلســه، ضمــن 
علمــی  معــاون  ســتاری   توضیــح 
و فنــاوری رئیــس جمهــور  دربــاره 
تــاش شــرکت های دانــش بنیــان 
ــا، نســبت  ــد واکســن کرون ــرای تولی ب
بــه کشــف واکســن کرونــا تــا آذرمــاه 

ــد. ــدواری ش ــراز امی اب
معــاون  همچنیــن  داد:   ادامــه  وی 
اشــاره  بــا  رئیــس جمهــور  علمــی 
بــه بازگشــت نخبــگان بــه کشــور، 
ــوان  ــه عن ــن موضــوع را ب ــری ای پیگی
یکــی از برنامه هــای اساســی ایــن 

معاونــت برشــمرد.

ابراز امیدواری نسبت به کشف 
واکسن کرونا تا آذر ماه

امکان تغییر احکام اعدام 
حوادث آبان ۹۸

اســماعیلی در پاســخ بــه ســوال ایســنا مبنــی بــر اینکــه  آیــا خبــر تاییــد حکــم 
اعــدام ســه نفــر در ارتبــاط بــا حــوادث آبــان ۹۸ صحیــح اســت و آیــا حکــم 
ایــن افــراد اجــرا خواهــد شــد یــا اینکــه هنــوز راه حقوقــی بــرای عــدم اجــرای 
ــاز اســت؟ گفــت: بلــه آنچــه کــه از ناحیــه همــکاران بــه  احــکام ایــن افــراد ب
مــا اعــام شــده ایــن اســت کــه ایــن حکــم در دیــوان عالــی بعــد از فرجــام 
ــی  ــوان عال ــد دی ــه تایی ــد  ب ــا داده بودن ــان و وکای آنه ــه متهم ــی ک خواه

رســیده و بــه دادســرا اعــاده شــده اســت.
وی افــزود: اینکــه حکــم  اجــرا مــی شــود یــا خیــر؟ بایــد بگویــم کــه اجــرای 
احــکام فراینــد قانونــی دارد کــه بایــد طــی شــود ممکــن اســت در ایــن فراینــد 
قانونــی دادرســی های فــوق العــاده ماننــد اعمــال ۴۷۷ چــه در ایــن پرونــده و 

چــه در  ســایر پرونده هــا نتیجــه پرونــده را تــوام بــا تغییــر کنــد.
ــت  ــی صح ــوان عال ــم در دی ــد حک ــه داد: تایی ــه ادام ــوه قضایی ــخنگوی ق س
ــل  ــه در اص ــد چ ــام ش ــانه ها اع ــه  در رس ــایلی ک ــه مس ــه ب ــا توج دارد. ب
احــکام و چــه در ســایر دفــاع از حقــوق آنهــا  شــاید بــرای اولیــن بــار اســت 
کــه گفتــه مــی شــود ایــن پرونــده را خــدای متعــال کمــک کــرد کــه جنایــات 

اینهــا برمــا شــود.

سالمتسیاست

۲۵۲۱ ابتال و ۱۷۹ فوتی جدید کرونامخالفت با پروتکل های بهداشتی خالف شرع است
نماینـــده مـــردم ربـــاط کریـــم 
مجلـــس  در  بهارســـتان  و 
شـــورای اســـامی در خصـــوص 
معظـــم  رهبـــر  تاکیـــدات 
ـــتی  ـــای بهداش ـــکل ه ـــت پروت ـــر رعای ـــی ب ـــاب مبن انق
تاکیـــد کـــرد: ولـــی فقیـــه  بـــر رعایـــت ایـــن پروتـــکل 
ـــی  ـــم حکومت ـــت آن حک ـــس رعای ـــد پ ـــد دارن ـــا تاکی ه
ـــاف  ـــا آن خ ـــت ب ـــت و مخالف ـــرعی اس ـــری ش دارد و ام
شـــرع اســـت.حجت االســـام حســـن نـــوروزی در 
گفت وگـــو بـــا ایســـنا، بـــا اشـــاره بـــه تاکیـــدات مقـــام 
معظـــم رهبـــری مبنـــی بـــر رعایـــت پروتـــکل هـــای 
بهداشـــتی و اســـتفاده از ماســـک از ســـوی مـــردم 

ـــه  ـــری ب ـــام معظـــم رهب ـــد مق ـــه تاکی ـــا توجـــه ب ـــت: ب گف
ـــای  ـــکل ه ـــت پروت ـــزوم رعای ـــر ل ـــه ب ـــی فقی ـــوان ول عن
ـــی دارد  ـــم حکومت ـــم حک ـــر ه ـــن ام ـــی ای ـــتی یعن بهداش
و هـــم شـــرعی، چـــرا کـــه ولـــی فقیـــه هـــم حاکـــم 

شـــرع و هـــم رییـــس حکومـــت هســـتند.
نماینـــده مـــردم ربـــاط کریـــم و بهارســـتان بـــا بیـــان 
ـــتی را  ـــای بهداش ـــکل ه ـــه پروت ـــردی ک ـــس ف ـــه پ اینک
ـــام داده  ـــرع انج ـــاف ش ـــی خ ـــد عمل ـــی کن ـــت نم رعای
ــی  ــت هایـ ــت حکومـ ــرد: در حقیقـ ــوان کـ ــت، عنـ اسـ
ـــل  ـــت دخی ـــرع را در سیاس ـــا ش ـــته ی ـــرع نداش ـــه ش ک
نمـــی داننـــد بـــرای عبـــور از ایـــن شـــرایط از پلیـــس، 

بازداشـــت و مواخـــذه اســـتفاده مـــی کننـــد.

ســـخنگوی وزارت بهداشـــت 
از شناســـایی ۲هـــزار و ۵۲۱ 
ــد ۱۹ در  ــد کوویـ ــورد جدیـ مـ
ســـاعت  طـــی ۲۴  کشـــور 

گذشـــته خبـــر داد.
 دکتـــر الری تـــا روز ۲۴ تیـــر ۱۳۹۹ و بـــر اســـاس 
ـــار  ـــزار و ۵۲۱ بیم ـــخیصی، دو ه ـــی تش ـــای قطع معیاره
ـــد  ـــایی ش ـــور شناس ـــد۱۹ در کش ـــه کووی ـــا ب ـــد مبت جدی
ـــدند. ـــتری ش ـــا بس ـــر از آنه ـــزار و ۸۲۰ نف ـــک ه ـــه  ی ک

ـــه  ـــور ب ـــد۱۹ در کش ـــاران کووی ـــوع بیم ـــزود: مجم وی اف
ـــید. ـــر رس ـــزار و ۱۷۳ نف ۲۶۲ ه

الری ادامـــه داد: متاســـفانه در طـــول ۲۴ ســـاعت 

ـــت  ـــود را از دس ـــان خ ـــد۱۹ ج ـــار کووی ـــته، ۱۷۹ بیم گذش
ـــه  ـــاری ب ـــن بیم ـــگان ای ـــان باخت ـــوع ج ـــد و مجم دادن

۱۳ هـــزار و ۲۱۱ نفـــر رســـید.
ــون ۲۲۵  ــا کنـ ــبختانه تـ ــت: خوشـ ــن گفـ وی همچنیـ
ــا از  ــه و یـ ــود یافتـ ــاران، بهبـ ــر از بیمـ ــزار و ۲۷۰ نفـ هـ

ــد. ــده انـ ــص شـ ــتانها ترخیـ بیمارسـ
ــه  ــا بـ ــاران مبتـ ــر از بیمـ ــه داد: ۳۳۸۹ نفـ الری ادامـ
کوویـــد۱۹ در وضعیـــت شـــدید ایـــن بیمـــاری تحـــت 

مراقبـــت قـــرار دارنـــد.
ــزار و ۷۹  ــون و ۲۳ هـ ــون دو میلیـ ــا کنـ ــزود: تـ وی افـ
ـــده  ـــام ش ـــور انج ـــد۱۹ در کش ـــخیص کووی ـــش تش آزمای

ـــت. اس

هر
: م

س
عک

سیاستدولت

چینی ها پیش نویس خود را بر مبنای پیش نویس ما ارائه کردند الیحه جدید بهره برداری پایدار از منابع آبی تدوین می شود
ــد  ــال قص ــدود ۴۰ س ــد از ح ــت: بع ــرو گف ــر نی وزی
ــت  ــت، حفاظ ــرای مدیری ــدی ب ــه جدی ــم الیح داری
ــم. ــن کنی ــی تدوی ــع آب ــدار از مناب ــرداری پای و بهره ب

بــه گــزارش خانــه ملــت، »رضــا اردکانیان« در جلســه 
ــس شــورای  ــی مجل ــع طبیع روز سه شــنبه کمیســیون کشــاورزی، آب و مناب
اســامی بــا بیــان اینکــه کارگــروه ملــی ســازگاری مقابلــه بــا کم آبــی تشــکیل 
شــده اســت، اظهــار داشــت: ایــن تفکــر را بایــد از ذهــن مــردم خــارج کنیــم 
کــه کم آبــی و خشکســالی یــک پدیــده غیرمترقبــه اســت در حالــی کــه ایــن 
ــا آن  ــازگاری ب ــمت س ــه س ــد ب ــوده و بای ــی ب ــا ذات ــه م ــوع در منطق موض

حرکــت کنیــم.
وی یــادآور شــد: وزیــران نیــرو، کشــور و صنعــت، معــدن و تجــارت و روســای 
ــروه  ــت در کارگ ــط زیس ــت از محی ــه و حفاظ ــه و بودج ــازمان های برنام س

ــد. ــت دارن ــی عضوی ــا کم آب ــه ب ــی مقابل مل
اردکانیــان عنــوان کــرد: بــرای اســتان ها برنامــه ســازگاری بــا کم آبــی تــدارک 
دیــده شــده، اطاعــات اســتان ها جمــع آوری و تــا حــدودی توســعه آب 

ــود. ــوب می ش ــروه مص ــه  کارگ ــاس برنام ــتان ها براس ــور اس مح
ــا بیــان اینکــه اســتفاده از منابــع آبــی منــوط بــه نهایــی شــدن برنامــه  وی ب
ــح  ــت، تصری ــتان ها اس ــی اس ــا کم آب ــه و ب ــازگاری مقابل ــی س ــروه مل کارگ
ــوص  ــترک درخص ــت های مش ــزاری نشس ــا برگ ــم ب ــت داری ــرد: درخواس ک

ــرو کمــک شــود. ــه وزارت نی ــن بخشــی ب ــات بی موضوع
ــی  ــا نوع ــی دولت ه ــال پایان ــواره در س ــه هم ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــرو ب ــر نی وزی
ــرای  ــه ب ــی رخ می دهــد ک ــردن طبیعــی در دســتگاه های اجرای ــم ک ــاع ک ارتف
ــت،  ــده اس ــی ش ــی پیش بین ــی و اجرای ــای عملیات ــری از آن برنامه ه جلوگی
ــزرگ را  ــرح ب ــزار ط ــم ۲۵۰ ه ــد داری ــال قص ــان س ــا پای ــرد: ت ــان ک خاطرنش
بــه بهره بــرداری برســانیم و گــزارش آن از پیــش بــه مقــام معظــم رهبــری و 

رییــس جمهــوری ارائــه شــده اســت.
ــلط  ــث تس ــه اوج از حی ــه نقط ــی ب ــال پایان ــت در س ــزود: دول ــان اف اردکانی
ــات  ــار تصمیم ــر آث ــد ب ــه می توان ــی ک ــیده و ماحظات ــا رس ــعی و خط و س

ــد. ــل می رس ــه حداق ــد ب ــته باش ــذاری داش اثرگ

در جلســه  از حضــور  پــس  امــور خارجــه  وزیــر 
کمیســیون صنایــع مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
در ایــن جلســه بــه پیشــنهاد رییــس کمیســیون 
ــن  ــه کاری بی ــک کمیت ــه ی ــد ک ــه ش ــم گرفت تصمی
بخــش اقتصــادی وزارت امــور خارجــه و ایــن کمیســیون بــرای تشــویق 

صــادرات تشــکیل شــود.
محمدجــواد ظریــف پــس از شــرکت در نشســت کمیســیون صنایــع مجلــس 
ــا  ــی روز ب ــه خوب ــرد: جلس ــار ک ــگاران اظه ــع خبرن ــامی در جم ــورای اس ش
اعضــای کمیســیون صنایــع داشــتیم، نزدیــک بــه ســه ســاعت بحــث تخصصــی 
و کاری در حــوزه دیپلماســی اقتصــادی وزارت خارجــه صــورت گرفــت و مــا در 
ــی  ــوزه دیپلماس ــه در ح ــائلی ک ــا و مس ــم چالش ه ــاش کردی ــه ت ــن جلس ای
اقتصــادی بــا آن روبــرو هســتیم را بیــان کنیــم و همچنیــن وظایــف وزارت امــور 

خارجــه در ایــن حــوزه.
ایــن دیپلمــات عالی رتبــه کشــورمان ادامــه داد: دوســتان در کمیســیون 
ــوی  ــی از س ــرات خوب ــنهادات و تذک ــد، پیش ــرح کردن ــی را مط ــواالت خوب س

ــه  توضیحــات، رییــس کمیســیون پیشــنهاد  ــه شــد و بعــد از ارائ دوســتان ارائ
ــه  ــه ب ــور خارج ــادی وزارت ام ــش اقتص ــن بخ ــه کاری بی ــک کمیت ــه ی داد ک
مســئولیت معاونــت اقتصــادی وزارت خارجــه و ایــن کمیســیون - بــه منظــور 
ــی را  ــه صــادرات غیرنفت ــم مســیر کمــک ب ــه بتوانی تشــویق صــادرات و این ک
بازتــر کنیــم و مانــع را برطــرف کنیــم- تشــکیل شــود و کمیســیون نیــز از نظــر 
ــر  ــه و دیگ ــور خارج ــه وزارت ام ــوزه ب ــن ح ــذاری در ای ــذاری و ریل گ قانون گ

ــد. ــک کن ــه کم ــتگاه های مربوط دس
ظریــف همچنیــن بــه جلســه روز یکشــنبه خــود بــا اعضــای کمیســیون امنیــت 
ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســامی اشــاره کــرد و گفــت: در 

ایــن جلســه بحث هــای خوبــی صــورت گرفــت.
وی در ادامــه اضافــه کــرد: امیدواریــم ایــن تعامــل و همــکاری بیــن مجلــس 
شــورای اســامی و وزارت امــور خارجــه ادامــه پیــدا کنــد. وی ادامــه داد: حــدود 
ــن  ــه چی ــر خارج ــا وزی ــه ب ــی ک ــو کنفرانس ــوی ویدئ ــش در گفت وگ ۱۰ روز پی
ــی  ــره نهای ــام مذاک ــرای انج ــاده ب ــا آم ــه م ــاع دادم ک ــا اط ــه آنه ــتم ب داش

ــه منظــور نهایــی کــردن پیــش نویــس. هســتیم ب

وزیـر نفـت بـا اشـاره بـه تدویـن چهـار سـند در بخش هـای 
نفـت، گاز،  تولیـد  چشـم انداز  شـامل  و گاز  نفـت  مختلـف 
 پتروشـیمی و مصـرف سـوخت تـا افـق ۱۴۲۰، گفـت:  ایـن 
اسـناد، ریل گـذاری صنعـت نفـت بـرای آینده اسـت.  »بیژن 
زنگنـه« روز )سـه شـنبه( بعـد از جلسـه با کمیسـیون انرژی 
مجلـس در جمـع خبرنـگاران بـا اشـاره بـه اینکه این جلسـه 
یکـی از جلسـات بـاارزش،  مفیـد،   پختـه و حرفـه ای بـود،   
ادامـه داد:  پایـه خوبـی بـرای همکاری هـای موثـر در کشـور 
در زمینـه انـرژی در ایـن جلسـه بنـا شـد.وی  افـزود: تصمیم 
بـر آن شـد تـا مـوارد بـر اسـاس همـکاری و نظـر کمیسـیون 

تنظیم شـود. انـرژی 

رئیـس جمهـور گفـت: اداره و مدیریـت کشـور در ایـن شـرایط 
بسـیار سـخت، توانمنـدی ملـت در برابـر آمریکا در دسـتیابی به 
اهـداف ضـد ایرانـی اسـت. روحانی مقابلـه با بیمـاری عالمگیر 
کوویـد ۱۹ کـه نه تنها اقتصـاد ایران بلکه اقتصاد همه کشـورهای 
جهـان را دچـار اختـال و چالـش بزرگـی کـرده اسـت، مرحلـه 
دیگـر موفقیـت  دولـت برشـمرد و افـزود: دولـت در چنیـن 
شـرایطی که حتی برخی کشـورهای توسـعه یافته نیز در تامین 
و توزیـع نیازهـای روزمـره مـردم بـا مشـکل مواجـه شـدند، بـا 
تدابیر ویژه و آمادگی سـاختارها و دسـتگاه ها با همکاری مردم 
از ایـن فضـا نیزعبور کـرده و خواهد کـرد. در این جلسـه با توجه 
به موجودی چشـمگیر کاال در گمرکات کشـور، موضوع ترخیص 
هرچـه سـریعتر کاالهـای اساسـی مـورد نیـاز مـردم و نیازهای 
اولیـه واحدهـای تولیـدی از گمـرکات مورد بررسـی قـرار گرفت.

 وزیـر راه و شهرسـازی بـا اشـاره بـه همـکاری ٢۵ سـاله 
ایـران و چیـن، گفـت: ایـن قـرارداد نیسـت بلکـه یک سـند 

راهبـردی اسـت کـه کار بسـیار ارزشـمند اسـت.
»محمـد اسـامی« بعـد از افتتـاح مرکـز جهادی پیشـرفت 
راه آهـن در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگاران در خصـوص سـند 
راهبـردی ۲۵ سـاله ایـران و چیـن و امـکان بـه کارگیـری 
شـرکت های چینـی در سـاخت راه و راه آهـن، گفـت: ایـن 
قرارداد نیسـت بلکه یک سـند راهبردی اسـت که کار بسـیار 
ارزشـمندی بـه شـمار مـی رود. وی گفـت: وقتـی دو کشـور 
می پذیرنـد نقشـه راه بلندمدت داشـته باشـند بـه مفهوم آن 
اسـت کـه به یافتـن راه های همـکاری طوالنی فکـر می کنند. 
ایـن سـند در حـال مذاکـره اسـت و وقتـی مذاکـره دربـاره 
اسـناد آن بـه پایـان رسـید دسـتگاه های مرتبـط می تواننـد 

هـر بخـش مربـوط بـه خـود را بـه قـرارداد تبدیـل کنند.

ریل گذاری آینده صنعت 
نفت با تدوین 4 سند 

حمایت از تولید کنندگان 
اولویت دولت است

سند راهبردی ایران و 
چین کار ارزشمندی است
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محیط زیستمحیط زیست

آتش زنندگان کاه و کلش به دست قانون سپرده شدندسه هزار ایستگاه  خودکار هواشناسی در کشور نیاز است

رییـــس ســـازمان هواشناســـی کشـــور 
ـــتانداردهای  ـــه اس ـــیدن ب ـــرای رس ـــت: ب گف
ــتگاه  ــزار ایسـ ــه هـ ــد سـ ــی نیازمنـ جهانـ
خـــودکار هواشناســـی در کشـــور هســـتیم.

ـــگار  ـــا خبرن ـــو ب ـــت و گ ـــنبه در گف ـــه ش ـــلمان روز س ـــش مس ـــحر تاجبخ س
ایرنـــا در بجنـــورد اظهـــار داشـــت: بـــه ازای هـــر ۵۰ کیلومتـــر بایـــد یـــک 

ایســـتگاه خـــودکار هواشناســـی وجـــود داشـــته باشـــد.
ـــه وزارت  ـــا از جمل ـــتگاه ه ـــایر دس ـــی س ـــای هواشناس ـــتگاه ه ـــه ایس وی ب
ـــترک  ـــورت مش ـــه ص ـــا ب ـــم ت ـــی کنی ـــاش م ـــزود: ت ـــرد و اف ـــاره ک ـــرو اش نی

ـــم. ـــتفاده کنی ـــز اس ـــا نی ـــتگاه ه ـــایر دس ـــای س ـــتگاه ه ـــای  ایس از داده ه
وی در بخـــش دیگـــری از ســـخنانش بـــر توســـعه هواشناســـی کاربـــردی 
ــاورزی  در حـــوزه هـــای مختلـــف تاکیـــد کـــرد و گفـــت: در بخـــش کشـ
ـــت  ـــوزه صنع ـــم در ح ـــی کنی ـــاش م ـــه ت ـــت ک ـــده اس ـــام ش ـــی انج اقدامات
و هوانـــوردی نیـــز ســـرویس ارائـــه دهیـــم کـــه بـــزودی اجرایـــی خواهـــد 
شـــد.تاجبخش مســـلمان در بخـــش دیگـــری از ســـخنانش بـــه تغییـــر 

ـــه  ـــژه منطق ـــان بوی ـــت در جه ـــن وضعی ـــزود: ای ـــرد و اف ـــاره ک ـــز اش ـــم نی اقلی
خاورمیانـــه پیامدهایـــی بـــه دنبـــال داشـــته اســـت کـــه کشـــورمان نیـــز 

بیشـــتر تحـــت تاثیـــر آن قـــرار گرفتـــه اســـت.
وی افـــزود: تغییـــر اقلیـــم باعـــث بـــاران هـــای شـــدید، جـــاری شـــدن 
ـــاز  ـــه نی ـــت، ک ـــده اس ـــاک ش ـــرد و خ ـــراه گ ـــه هم ـــا ب ـــان ه ـــیاب و توف س
اســـت در برنامـــه هـــای پییـــش بیینـــی هواشناســـی دقـــت بیشـــتری 
ــی  ــده بانـ ــبکه دیـ ــعه شـ ــد توسـ ــر نیازمنـ ــن امـ ــیم و ایـ ــته باشـ داشـ

هواشناســـی کشـــور اســـت.
رییـــس ســـازمان هواشناســـی کشـــور گفـــت: شـــبکه دیـــده بانـــی 
ـــارات تخصیصـــی  ـــود اعتب ـــت مســـائلی چـــون کمب ـــه عل هواشناســـی کشـــور ب
ـــه  ـــت ک ـــب اس ـــدی عق ـــا ح ـــرفته ت ـــزات پیش ـــه تجهی ـــکان تهی ـــود ام و نب
نیازمنـــد توجـــه و حمایـــت بیشـــتر اســـت.  تاجبخـــش مســـلمان اظهـــار 
ـــد  ـــعه نیازمن ـــرای توس ـــور ب ـــی کش ـــی هواشناس ـــده بان ـــبکه دی ـــت: ش داش

تخصیـــص اعتبـــار و حمایـــت مضاعـــف مســـووالن اســـت.

ــدران  ــط عمومــی محیــط زیســت مازن رواب
ــوع شــدن  ــه ممن ــا توجــه ب اعــام کــرد : ب
ــزارع کشــاورزی  ــش م ــش زدن کاه و کل آت
در ایــن اســتان ، هفــت متخلــف در گلــوگاه 
ــی  ــط عموم ــدند. رواب ــپرده ش ــا س ــتگاه قض ــه دس ــدران ب ــرق مازن در ش
ــی  ــای ناش ــی ه ــرد: آلودگ ــان ک ــدران  خاطرنش ــتان مازن ــت اس محیطزیس
ازســوزاندن ضایعــات برداشــت محصــوالت کشــاورزی  ســبب ازبیــن بــردن 
ــش زدن کاه  ــون آت ــق قان ــود و طب ــی ش ــف آن م ــاک وتضعی ــی خ موادآل

ــی باشــد. ــوع وجــرم م ــای محصــوالت کشــاورزی ممن ــش و بقای وکل
ــط  ــگان حفاظــت محی ــوران ی ــن راســتا مام ــزارش در همی ــن گ براســاس ای
زیســت گلــوگاه حیــن گشــت وکنتــرل درحــوزه اســتحفاظی ایــن شهرســتان 
بامشــاهده دود غلیظــی بــه محــل مــورد نظــر عزیمــت و هفــت نفــر متخلفــی 
کــه درحــال آتــش زدن کاه وکلــش مــزارع گنــدم بودنــد، بــه اســتناد مــاده ۲۰ 

قانــون هــوای پــاک بــه مراجــع قضایــی معرفــی کردنــد.
ــش  ــش زدن کاه و کل ــام آت ــه اته ــف ب ــده تخل ــته ۲۰۰ پرون ــال گذش در س

مــزارع کشــاورزی بــا وجــود هشــدارهای زیســت محیطــی شناســایی و بــرای 
ــده شــان تحویــل مراجــع قضایــی شــدند. ــی  پرون برخــورد قانون

بــا اســتناد بــه مــواد قانونــی بنــد ۴ مــاده ۲ قانــون مدیریــت پســماند و مــاده 
ــاده ۴۵  ــن م ــماند و همچنی ــت پس ــون مدیری ــی قان ــه اجرای ــن نام ۳۰ آیی
قانــون حفاظــت و بهــره بــرداری از جنــگل هــا و مراتــع، آتــش زدن بقایــای 
مــزارع و باغــات داخــل یــا مجــاور جنــگل بــدون اجــازه و نظــارت مامــوران 
جنگلبانــی ممنــوع اســت وچنانچــه دراثــر ســهل انــگاری حریــق بــه جنــگل 
هــا و مراتــع ســرایت کنــد متخلــف برابــر قانــون بیــن ۱الــی۲ ســال حبــس 
تادیبــی بــا پرداخــت خســارت محکــوم خواهــد شــد.  در مازنــدران ۴۶۰ هــزار 
ــرار دارد و ســاالنه از  ــر کشــت محصــوالت کشــاورزی ق ــار از اراضــی زی هکت
ــو  ــدم و ج ــج، گن ــول برن ــواع محص ــن  ان ــون ت ــدود ۷ میلی ــزارع ح ــن م ای
ــار زمیــن شــالیزاری  برداشــت مــی شــود. همچنیــن ســاالنه ۲۱۰ هــزار هکت
ــج مــی رود و حــدود ۷۰ هــزار  ــر کشــت برن ــت نخســت زی ــدران در نوب مازن

هکتــار آن ســاالنه کشــت دوم انجــام مــی شــود.

 پیام
 زیست

آلودگی رودخانه های اصلی اروپا به ماسک ها
کارشناسان از آلودگی باالی رودخانه های اصلی اروپا بر اثر دور ریختن ماسک ها و دستکش هایی که افراد 

جهت محافظت در برابر کرونا استفاده می کنند، خبر دادند.

رنا
 ای

س:
عک

اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  جنگل هـا  سـازمان  رئیـس 
وجـود  کشـور  طبیعـی  منابـع   در  فراوانـی  پتانسـیل های 
دارد از توسـعه ۵۰ هـزار هکتـار گیاهـان دارویـی و انجـام 
هکتـار  هـزار   ۴۰ عملیـات کاداسـتر،  هکتـار  میلیـون   ۳۲
جنـگل کاری و ۲۲ هـزار هکتـار جنـگل کاری اقتصـادی در 

داد. خبـر  تولیـد  جهـش  سـال 
امضـای  مراسـم  در  منصـور  مسـعود  ایسـنا  بـه گـزارش 
و  هـا  جنـگل  سـازمان  مشـترک  همـکاری  نامـه  تفاهـم 
سـازمان بسـیج سـازندگی کشـور خاطرنشـان کـرد: منابـع 
طبیعـی ثـروت عمومـی کشـور اسـت و مـا امانتـدار ایـن 
ثـروت بیـن نسـلی هسـتیم و تمـام سـعی و تاش مـان 
ایـن اسـت که ایـن امانـت را که از گذشـتگان به دسـتمان 
رسـیده بـه نسـل هـای آینـده انتقـال دهیـم. وی بسـیج 
را نمـاد یـک نهـاد مردمـی در جامعـه برشـمرد و افـزود: 
و  حفاظـت  امـر  در  شـریک  و  مجریـان  بهتریـن  مـردم 
بهره بـرداری از منابـع طبیعـی هسـتند و بـه عبارتـی منابـع 

طبیعـی در کنـار مـردم معنـا و مفهـوم پیـدا می کنـد.
رئیـس سـازمان جنگل هـا با بیـان اینکه بـا کارکنـان منابع 
حرکـت  تولیـد  جهـش  سـال  در  بسـته ایم  عهـد  طبیعـی 
جهشـی داشـته باشـیم، خاطرنشـان کـرد: در سـال جاری 
مقاومتـی  اقتصـاد  مصـداق  چـوب کـه  زراعـت  زمینـه  در 
اسـت بـا هدف گذاری هـای انجـام شـده ۳۰ هـزار هکتـار 

توسـعه زراعـت چـوب در کشـور انجـام می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه پتانسـیل های فراوانـی در منابـع  
هکتـار  هـزار   ۵۰ توسـعه  از  دارد  وجـود  کشـور  طبیعـی 
عملیـات  هکتـار  میلیـون   ۳۲ انجـام  و  دارویـی  گیاهـان 
کاداسـتر، ۴۰ هـزار هکتـار جنـگل کاری و ۲۲ هـزار هکتـار 
جنـگل کاری اقتصـادی در سـال جهـش تولیـد خبـر داد. 
مقـام  سـخنان  بـه  ادامـه  در  جنگل هـا  سـازمان  رییـس 
معظـم رهبـری در ۱۷ اسـفندماه سـال ۱۳۹۳ در خصـوص 
افـزود: جدی تریـن  و  اشـاره کـرد  خـاک  حفـظ  اهمیـت 
خـاک  فرسـایش  از  جلوگیـری  و  پیشـگیری  بـرای  راه 

اسـت.  آبخیـزداری  اقدامـات 
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عملیات کاداستر

کاهش تلفات حیوانات در پارک ملی گلستان

 عمده حیواناتی که بر اثر بی دقتی رانندگان در این پارک تلف شدند از گونه های گراز، شغال، روباه و سمور بودند

 رییــس پــارک ملــی گلســتان گفــت 
کــه از ابتــدای امســال تاکنــون ۲۴ مــورد 
حیوانــی  جــاده ای گونه هــای  تلفــات 
وحــش  حیــات  زیســتگاه  ایــن  در 
ــدت  ــا م ــه ب ــه در مقایس ــده ک گزارش ش
ــش  ــان دهنده کاه ــال نش ــابه پارس مش

۴۰ درصــدی اســت.
مهــدی تیمــوری روز سه شــنبه در گفــت 
ــار داشــت:  ــا اظه ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب و گ
ــته  ــال گذش ــت س ــه نخس ــه ماه در س
۴۰ گونــه  جانــوری در ایــن پــارک بــر 
ــه  ــدند ک ــف ش ــاده ای تل ــوانح ج ــر س اث

ــا  ــدن تردده ــم ش ــفرها و ک ــش س کاه
بــه دلیــل شــیوع کرونــا موجــب کاهــش 
ــر  ــروز ســوانح و در نتیجــه مــرگ و می ب

ــود. ــات ب ــن حیوان ای
وی بیــان کــرد: عمــده حیواناتــی کــه بــر 
ــارک  ــن پ ــدگان در ای ــی رانن ــر بی دقت اث
تلــف شــدند از گونه هــای گــراز، شــغال، 

روبــاه و ســمور بودنــد.
ــزود:  ــتان اف ــی گلس ــارک مل ــس پ ریی
زمانــی کــه مســافران عبــوری بــرای 
اســتراحت در کنــار محــدوده ایــن پــارک 
ملــی توقــف می کننــد، حیوانــات بــا 
غــذای  باقی مانــده  بــوی  احســاس 
و  شــده  جــاده  ایــن  وارد  مســافران 
در برخــی مــوارد پــس از برخــورد بــا 

ــی شــوند. ــف م ــوری تل ــای عب خودروه
 ۳۳ کاهــش  از  همچنیــن  تیمــوری 
زیســت  تخلفــات  پرونــده  درصــدی 
محیطــی در پــارک ملــی گلســتان خبــر 
ــل  ــه دلی ــر ب داد و گفــت: پارســال ۱۵ نف
ایــن  در  محیطــی  زیســت  تخلفــات 
ــه  ــا توج ــه ب ــدند ک ــتگیر ش ــه دس منطق
ممنوعیت هــای  و  شــیوع کرونــا  بــه 
ــردم،  ــکاری م ــار هم ــال شــده در کن اعم
ــید  ــورد رس ــه ۱۰ م ــال ب ــار امس ــن آم ای
ــاز  ــکارچی غیرمج ــان ش ــر آن ــه ۲ نف ک

ــد. بودن
وی اظهــار داشــت:  شــرایط آب و هوایــی 
و بارندگی هــای خــوب امســال و حضــور 
کمتــر مــردم در طبیعــت بــه دلیــل 

ــردن  ــی ک ــار مردم ــا در کن ــیوع کرون ش
حفاظــت و همــکاری معتمــدان و افــراد 
صاحــب نفــوذ بــه عنــوان نماینــدگان 
تصمیم گیــری  در  محلــی  جوامــع 
ــه رشــد  ــد رو ب ــث رون ــارک، باع ــرای پ ب
ــات وحــش همچــون مــارال  زایــش حی
ــز  ــوچ و میــش، کل و ب ــز، شــوکا، ق قرم
ــرس  ــد خ ــمندی مانن ــای ارزش و گونه ه
ــه  ــتان ب ــی گلس ــارک مل ــگ در پ و پلن
ملــی  پــارک  تریــن  عنــوان قدیمــی 

ــد. ــران ش ای
رییــس پــارک ملــی گلســتان افــزود: بــا 
توجــه بــه زایــش خــوب حیــات وحــش 
در فروردیــن و اردیبهشــت مــاه و بررســی 
میدانــی اولیــه محیــط بانــان، پیــش 
بینــی می شــود در سرشــماری پاییــزه 
ــواری  ــای جان ــت گونه ه ــال جمعی امس
حیــات وحــش پــارک ملــی گلســتان بــه 
بیــش از هفــت هــزار راس برســد کــه در 
مقایســه بــا آمــار پنــج هــزار و ۴۰۰ راس 
پارســال افزایــش قابــل توجهــی خواهــد 

بــود.
ــی  ــوان یک ــه عن ــی گلســتان ب ــارک مل پ
از ذخیره گاه هــای زیســت کــره ثبــت 
شــده در میــراث جهانــی ۱۳۵۰ گونــه 
ــه  ــوری از جمل ــه جان ــی و ۳۰۲ گون گیاه
ــران  ــتانداران ای ــای پس ــی از گونه ه نیم
ــع گســتره  ــر مرب را در حــدود ۹۰۰ کیلومت

ــت. ــای داده اس ج
بهتریــن  از  گلســتان  ملــی  پــارک 
زیســتگاه های پســتانداران بزرگــی چــون 
ــوه ای، گــرگ، وشــق،  پلنــگ، خــرس قه
ــز  ــی و ب ــفند وحش ــوکا، گوس ــرال، ش م
ــی و گــراز اســت و  وحشــی، آهــوی ایران
ــراوان  ــت ف ــر جمعی ــه خاط ــژه ب ــه وی ب

ــال معــروف اســت. ــوچ و میــش اوری ق
نخســتین   ۱۳۵۴ ســال  در  گلســتان 
پــارک ملــی ایــران شــد کــه در فهرســت 
میــراث جهانــی یونســکو بــه عنــوان 
یکــی از ۵۰ ذخیــره گاه زیســت محیطــی 

ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــن ب ــره زمی ک
اســتان  در  پــارک  گســتره  بیشــتر 
در  آن  درصــد   ۳۴ حــدود  گلســتان، 
بخــش  و  اســتان خراســان شــمالی 
اســتان  ســرزمین  در  نیــز  ناچیــزی 
ســمنان قــرار دارد. جنــگل گلســتان بدون 
تردیــد ارزشــمندترین منطقــه ایــران چــه 
از لحــاظ کمیــت و چــه از نظــر تنــوع 
حیــات جانــوری و گیاهــی اســت. تنــوع 
ــی  ــتان حت ــی گلس ــارک مل ــتی پ زیس
اروپایــی  برخــی کشــورهای  از  فراتــر 
اســت کــه صدهــا برابــر ایــن پــارک 

ــتان  ــتان گلس ــام اس ــد. ن ــعت دارن وس
انتخــاب  منطقــه  ایــن  روی  از  هــم 

ســت. شده ا
بهتریــن  از  گلســتان  ملــی  پــارک 
زیســتگاه های پســتانداران بزرگــی چــون 
ــوه ای، گــرگ، وشــق،  پلنــگ، خــرس قه
ــز  ــی و ب ــفند وحش ــوکا، گوس ــرال، ش م
ــی و گــراز اســت و  وحشــی، آهــوی ایران
ــراوان  ــت ف ــر جمعی ــه خاط ــژه ب ــه وی ب
ــال معــروف اســت.  ــوچ و میــش اوری ق
ایــن  قوچ ومیش هــای  جمعیــت 
ــدود ۱۵۰  ــه ۱۳۵۰ ح ــی در ده ــارک مل پ
هــزار رأس بــرآورد شــده بود کــه معــادل 
بــه ســه چهارم کل جمعیــت  نزدیــک 

گوســفندان اوریــال دنیــا می شــد.

زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
کردسـتان گفـت: اسـتفاده از زنبیـل های 
پاسـتیکی، حصیـری و پارچـه ای کـه به 
فراموشـی سـپرده شـده، باید دوباره جای 
خـود را به کیسـه هـا و ظروف پاسـتیکی 
بدهند.فریبا رضایی در گفت و گو با ایسـنا 
اظهـار کـرد: رفتـار و نـگاه غیرمسـؤوالنه به 
مصـرف پاسـتیک در ایـران و همچنیـن 
اسـتان نیز، چشـم اندازهای ناخوشایندی 
در طبیعـت و محیـط اطـراف مـا برجـای 
گذاشـته اسـت. رودخانـه یـا حتـی جوی 
هـای آبـی کـه بطـری هـای پاسـتیکی 

در آن شـناور هسـتند، دشـت هـای کنـار 
مسـیر بزرگـراه هـا و توقفـگاه هـای بیـن 
جـاده ای کـه بـا انبوهـی از کیسـه هـای 
پاسـتیکی پوشـیده شـده اسـت، مراتـع 
و فضـای سـبزی که کیسـه هـای نایلونی 
بوتـه هـا و گیاهـان آن را اسـیر خـود کرده 
انـد؛ همگـی محصول نـگاه بی تفـاوت ما 
بـه مصـرف پاسـتیک و رهاسـازی آن در 

اسـت. طبیعت 
وی افزود: مصـرف کنندگان و رهاکنندگان 
زبالـه هـای پاسـتیکی در طبیعت شـاید 
اگـر می دانسـتند پاسـتیک احتمـااًل تنها 

۲۰ دقیقـه کار مـا را راه بینـدازد، امـا حدود 
۴۰۰ سـال طـول مـی کشـد تـا در طبیعت 
تجزیـه شـود و از بیـن بـرود و رفتـه رفتـه 
از  هـا  آن  در  موجـود  شـیمیایی  مـواد 
طریـق خـاک بـه آب، گیاهـان و سـپس 

چرخـه غذایـی نفوذ مـی کند، به سـادگی 
آن هـا را در طبیعـت رهـا نمـی کردنـد و 
بـه پاسـتیک هایـی کـه مصـرف آن هـا 
گاه هیـچ ضرورتـی نیـز نـدارد، "نـه" مـی 

. گفتند

زنبیل، بهترین جایگزین 
برای پالستیک

مشارکت تشکل ها در پروژه های 
توانمندسازی محیط زیستی

معــاون آمــوزش و مشــارکت های مردمــی ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت گفــت: ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســتفاده از ظرفیت هــا و 
تجــارب تشــکل های محیــط زیســتی در کل کشــور را در دســتور کار دارد 
تــا بتوانــد از توانمندی هــای آن هــا بــرای اجتماعــی ســازی محیــط زیســت 
و توســعه مشــارکت در برنامه هــای حفاظتــی اســتفاده کنــد. اســکندر 
ــکاری  ــوه هم ــی نح ــی بررس ــورتی و هماهنگ ــت مش ــا در نشس ــدی نی امی
تشــکل های محیــط زیســتی در اجــرای پروژه هــای ظرفیــت ســازی و 
توانمندســازی محیــط زیســتی کــه در دفتــر معاونــت آمــوزش و مشــارکت 
ــی  ــن از اعضــای شــورای هماهنگــی شــبکه مل ــد ت ــا حضــور چن ــی ب مردم
ــع طبیعــی کشــور برگــزار شــد، ضمــن  ــط زیســت و مناب ســمن هــای محی
ــرای توســعه آمــوزش هــای اجتماعــی  ــه برنامــه هــای ســازمان ب اشــاره ب
ــت  ــای توانمندســازی و ظرفی ــه ه ــط زیســت، اجــرای برنام ــوزه محی در ح
ــط  ــا همــکاری تشــکل هــای محی ــر گــذار ب ــان تأثی ســازی در بیــن مخاطب
زیســتی را در گســترش مشــارکت عمومــی و در نهایــت کاهــش تخربیــات 

ــرد.  ــداد ک ــر قلم ــط زیســتی موث محی

ته
نک

رییـس پـارک ملـی گلسـتان افـزود: زمانـی کـه مسـافران 
عبـوری بـرای اسـتراحت در کنـار محـدوده این پـارک ملی 
توقـف می کننـد، حیوانـات بـا احسـاس بـوی باقی مانـده 
غـذای مسـافران وارد ایـن جـاده شـده و در برخـی مـوارد 
پـس از برخـورد بـا خودروهـای عبـوری تلـف مـی شـوند.
تیمـوری همچنیـن از کاهش 33 درصـدی پرونده تخلفات 
زیسـت محیطـی در پـارک ملـی گلسـتان خبـر داد و گفت: 
پارسـال ۱5 نفـر بـه دلیـل تخلفات زیسـت محیطـی در این 
منطقـه دسـتگیر شـدند کـه بـا توجـه بـه شـیوع کرونـا و 
ممنوعیت هـای اعمـال شـده در کنـار همکاری مـردم، این 
آمـار امسـال بـه ۱۰ مـورد رسـید کـه 2 نفـر آنـان شـکارچی 
غیرمجـاز بودنـد.وی اظهـار داشـت:  شـرایط آب و هوایـی 
بارندگی هـای خـوب امسـال و حضـور کمتـر مـردم در  و 
طبیعـت بـه دلیـل شـیوع کرونـا در کنـار مردمـی کـردن 
حفاظـت و همـکاری معتمـدان در پـارک ملـی گلسـتان به 

عنـوان قدیمـی تریـن پـارک ملـی ایران شـد.

پسماندپرندگان

تکمیل طرح جامع مدیریت پسماند تا شهریورروزگار خوب  فالمینگوها در دریاچه بختگان
مدیــر کل حفاظــت محیــط 
بیــان  بــا  فــارس  زیســت 
فامینگوهــا  زیســت  اینکــه 
تحــت  بختــگان  دریاچــه  در 
پایــش اســت؛اعام کــرد: هــدف از انجــام ایــن پایــش 
ــت  ــی وضعی ــده بان ــه آور و دی ــت جوج ــرآورد جمعی ب
ــا زمــان پــرواز جوجــه هــا  آنهــا در فصــل تابســتان و ت

ــت. اس
بــه گــزارش قــدس آنایــن ،مدیــر کل حفاظــت محیــط 
ــا  ــت فامینگوه ــه زیس ــان اینک ــا بی ــارس ب ــت ف زیس
ــرد:  ــش اســت؛اعام ک ــگان تحــت پای ــه بخت در دریاچ
هــدف از انجــام ایــن پایــش بــرآورد جمعیــت جوجــه 

ــا در فصــل تابســتان و  ــت آنه ــی وضعی ــده بان آور و دی
تــا زمــان پــرواز جوجــه هــا اســت.

ــال  ــای امس ــی ه ــح کرد:بارندگ ــی تصری ــد ظهراب حمی
ــه تــاالب  و ســال گذشــته و رهاســازی بخشــی از حقاب
ــدگاری آب کمــک  ــه مان ــگان در فصــل زمســتان ب بخت
کــرده و در آخریــن برنامــه پایــش کــه بــا کمــک پهپــاد 
پرنــدگان در  انجــام شــده وضعیــت  تیرمــاه   ۲۱ در 
حــال حاضــر مناســب گــزارش شــده اســت. فامینگــو 
ــی و  ــاری منحن ــای دراز و منق ــا پاه ــت ب ــده ای اس پرن
ــا بدنــی بســیار کشــیده  گردنــی بلنــد خمیــده، آبچــر ب

ــی اســت. ــای ســفید و صورت ــه رنگه ــی ب ــر و بال و پ

ـــت  ـــط زیس ـــس اداره محی ریی
انســـانی اســـتان تهـــران در 
ـــه  ـــش ک ـــن پرس ـــه ای ـــخ ب پاس
آیـــا طـــرح جامـــع مدیریـــت 
ـــا  ـــر ۷۰ ت ـــغ ب ـــت:  بال ـــت؟ گف ـــده اس ـــن ش ـــماند تدوی پس
۸۰ درصـــد طـــرح جامـــع مدیریـــت پســـماند شـــهر تهـــران 
ـــن گزارشـــی  ـــق آخری ـــن شـــده اســـت و طب ـــون تدوی تاکن
ـــماند  ـــت پس ـــروه مدیری ـــرح در کارگ ـــن ط ـــاور ای ـــه مش ک
ـــرح  ـــن ط ـــده در ای ـــاظ ش ـــوارد لح ـــی از م ـــرد، یک ـــه ک ارائ
ــال  ــمی فعـ ــر رسـ ــمی و غیـ ــل رسـ ــاماندهی عوامـ سـ
در حـــوزه پســـماند )زباله گـــردان(، هوشمندســـازی 
ــتارت آپ ها  ــتفاده از اسـ ــا اسـ ــماند بـ ــع آوری پسـ جمـ

و اپلیکیشـــن های مختلـــف جمـــع اوری زبالـــه اســـت. 
ــت  ــده اسـ ــل نشـ ــی و تکمیـ ــوز نهایـ ــرح هنـ ــن طـ ایـ
ـــن  ـــاور ای ـــا مش ـــران ب ـــهرداری ته ـــرارداد ش ـــق ق ـــا طب ام
ـــان  ـــا پای ـــرح ت ـــن ط ـــه ای ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــرار ب ـــرح ق ط

ـــود. ـــی ش ـــاری نهای ـــال ج ـــاه س ـــهریور م ش
ــت  ــع مدیریـ ــرح جامـ ــه طـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
پســـماند بایـــد بافاصبـــه پـــس از نهایـــی و تصویـــب 
ـــرح  ـــرد:  ط ـــح ک ـــود، تصری ـــرا ش ـــد اج ـــدن وارد فراین ش
ـــت  ـــی اس ـــه راه کل ـــک نقش ـــماند ی ـــت پس ـــع مدیری جام
ـــا آن  ـــب ب ـــی متناس ـــرح تفصیل ـــک ط ـــد ی ـــن بای بنابرای
ـــرح را وارد  ـــن ط ـــرای ای ـــد اج ـــه بتوان ـــود ک ـــه ش ـــز تهی نی

ـــد. ـــی کن ـــاز عملیات ف

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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ماجرای فروش ماسک های بازیافتی صحت ندارد
معاون بهداشت وزارت بهداشت در مورد ماجرای ماسک های بازیافتی در داخل کشور گفت: این موضوع صحت ندارد و هر 
چیزی که در زباله پیدا شود قطعا قابل استفاده نیست.

رنا
 ای

س:
عک

فرزند کمتر، پیری بیشتر

ــا توجــه  ــت ســالمند ب ــت از جمعی حمای
تدریجــی جمعیــت،  پیــر شــدن  بــه 
ــای  ــطح حمایت ه ــش س ــه افزای ــاز ب نی
اجتماعــی و اقتصــادی دارد، از ســویی 
دیگــر بــاروری در ۳۰ ســال آینــده شــروع 
بــه کاهــش خواهــد کــرد، از ایــن رو 
مهمتریــن چالــش جمعیتــی کنونــی 
کشــور، کاهــش ســطح بــاروری اســت و 
پیــری جمعیــت موضــوع جــدی دیگــر در 

ــت. ــده اس آین
مولفه هــای ســاختار جمعیتــی کشــور در 

حــال تغییــر اســت و چنــد ســالی اســت 
ــران  ــت ای ــدن جمعی ــر ش ــد پی ــه رون ک
آغــاز شــده و بــا ســرعت بــه ایــن ســمت 
ــال از  ــع در ح ــت.  در واق ــت اس در حرک
ــی جمعیــت هســتیم،  دســت دادن جوان
در حــال حاضــر هــم ســاختار جمعیتــی 
ــران در حــال  ــت ای ــم خــورده و جمعی به

کــم شــدن اســت.
ــود  ــی وج ــروه جمعیت ــه گ ــور س در کش
ــر  ــی کمت ــروه جمعیت ــامل گ ــه ش دارد ک
پایــه(، گــروه  از ۱۵ ســال )جمعیــت 
جمعیتــی ۱۵ تــا ۶۵ ســال )جمعیــت 
مولــد( و گــروه جمعیتــی باالتــر از ۶۵ 
ســال )ســالمندان( اســت کــه ایــن 

ــد. ــدا کن ــر پی ــد تغیی ــا نبای ــبت ه نس
 ۱۰ از  کمتــر  بایــد  ســالمند  نســبت   
درصــد جامعــه باشــد و گــروه مولــد 
ــت را  ــد حــدود ۷۰ درصــد جمعی هــم بای
تشــکیل دهــد تــا بتوانــد چــرخ اقتصــاد 
را بچرخانــد، گــروه پایــه هــم بایــد حــدود 
ــان و  ــه بنی ــا همیش ــد ت ــد باش ۲۰ درص
ــود.  ــظ ش ــور حف ــی کش ــاختار جمعیت س
ــا  ــاخص ه ــه ش ــت ک ــاز اس ــن نی بنابرای
بــرای فرزنــدآوری تغییــر کنــد، جمعیــت 
ــه  ــت و ب ــادی اس ــعه اقتص ــای توس مبن
همیــن دلیــل مهــم، کســانی کــه صاحــب 
ــد  ــوند،  بای ــی ش ــتری م ــدان بیش فرزن
حمایــت شــوند همــان طــور کــه بســیاری 

از کشــورها از مولفــه هــای حمایتــی 
ــد  ــدآوری اســتفاده مــی کنن ــرای فرزن ب
بــه طــور مثــال فرانســوی هــا پنــج 
ــرای  ــود را ب ــص خ ــد ناخال ــد تولی درص

ــد. ــی کنن ــه م ــدآوری هزین فرزن
ــی  ــی و حاکمیت دســتگاه هــای حکومت
مهمتریــن  کــه  جمعیــت  مــورد  در 
ــات  ــد اقدام ــت بای ــور اس ــاله کش مس
جــدی تــری انجــام داده و خانــواده 
ــتری  ــد بیش ــب فرزن ــه صاح ــی ک های
مــی شــوند را مــورد حمایــت  قــرار 
دهنــد. نقــش آمــوزش هــای همگانــی 
ــیله  ــه وس ــوزش ب ــبک آم ــر س و تغیی
ــکات  ــی از ن ــن آموزش ــای نوی ــیوه ه ش
قابــل توجــه در ایــن حــوزه اســت و 
اقداماتــی در ایــن زمینــه در راســتای 
هــای  فعالیــت  پیگیــری  و  رصــد 

ــت  ــگ رشــد جمعی ــر آهن ــر تغیی ــر ب موث
ــای  ــوزش ه ــرای آم ــب اج ــور در قال کش
پیــش، حیــن و پــس از ازدواج، ارائــه 
ــدف،  ــروه ه ــه گ ــدآوری ب ــاوره فرزن مش
پیشــگیری  و  نابــاروری  از  پیشــگیری 
از ســقط، پیشــگیری از آســیب هــای 
اجتماعــی از جملــه طــاق و افزایــش 
تحکیــم بنیــان خانــواده، افزایــش مهــارت 
ارائــه  فرزندپــروری،  و  زندگــی  هــای 
ــری  ــاردار و پیگی ــادران ب ــه م ــات ب خدم
ــر،  ــاردار پرخط ــادران ب ــت م ــژه وضعی وی
ــزی  ــه ری ــای برنام ــارداری ه ــش ب افزای
ــا هــدف حفــظ ســامت مــادر و  شــده ب
ــر  ــر، ب ــات دیگ ــودک و بســیاری اقدام ک
لــزوم اجــرای سیاســت هــای جمعیتــی، 

ــد.   ــر باش ــد موث ــی توان م
ــت  ــده جمعی ــا ســه نســل آین طــی دو ت

ــش  ــا افزای ــد و ب ــد ش ــر خواه ــران پی ای
ــود،  شــمار ســالمندان مواجــه خواهیــم ب
ــه  ــاز ب ــالمند نی ــت س ــت از جمعی حمای
ارتقــا ســطح حمایــت هــای اجتماعــی و 
ــن قشــر دارد و از ســویی  اقتصــادی از ای
ــا  ــب ب ــد متناس ــت بای ــش جمعی افزای
ــه  ــا ب ــد ت ــات باش ــع و امکان ــطح مناب س
ــداد  ــک ســرمایه ارزشــمند قلم ــوان ی عن

شــود.
کاهــش بــاروری از دســتاوردهای دنیــای 
ــانی از  ــروی انس ــا نی ــت، ام ــدرن اس م
ــوب  ــور محس ــر کش ــع ه ــن مناب مهمتری
و  صحیــح  برنامه ریــزی  شــود،  مــی 
اصولــی و ایجــاد منابــع و بســترهای 
ــع  ــه از مناب ــرای اســتفاده بهین مناســب ب
انســانی و جمعیــت مــی توانــد، موجبــات 
توســعه را فراهــم و بهتریــن فرصــت 
بــرای بهره گیــری از منابــع انســانی را 

ــت  ــر درس ــه اگ ــی ک ــد، فرصت ــا کن مهی
ــل  ــدگان تبدی ــرای آین اســتفاده نشــوند ب

ــد. ــد ش ــد خواه ــه تهدی ب
ایــران در ســه دهــه گذشــته تحــوالت 
چشــمگیر جمعیتــی را تجربــه کــرده 
اســت، تحوالتــی کــه شــاید متاثــر از 
ــی  ــری های ــم گی ــزی و تصمی ــه ری برنام
بــود کــه جمعیــت ایــران را دچــار تحــول 
کــرد، تحولــی کــه بایــد در بســتر طوالنــی 
زمــان شــکل مــی گرفــت ولــی در ایــران 
ایــن تحــوالت خیلــی ســریع اتفــاق 
افتــاد. تحــوالت جمعیــت مــی توانــد 
منشــا چالــش هــای فراوانــی بــرای 
ــی در  ــود، ول ــداد ش ــور قلم ــت و کش دول
عیــن حــال، بــا برنامــه ریــزی صحیــح و 
بــه موقــع مــی تــوان از ســاختار و ویژگــی 
هــای موجــود جمعیــت بــرای بهبــود 
ــرد. ــتفاده ک ــور اس ــده کش ــت آین وضعی

اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون، کار  وزیــر 
گفــت: زندگــی همــراه بــا آرامــش و 
ــت.  ــتگان اس ــق بازنشس ــه ح بی دغدغ
عزتمندانــه  نتواننــد  افــراد  اگرایــن 
ــه  ــز نســبت ب ــد شــاغان نی زندگــی کنن

ناامیــد می شــوند. آینــده خــود 
نشســتی  در  شــریعتمداری  محمــد 
مشــترک بــا کانــون صنفی بازنشســتگان 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و 
معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع این 

وزارتخانــه کــه بــه منظــور رفــع مشــکات 
بازنشســتگان و شــنیدن دغدغه هــای 
 ، فرهنگــی  مجموعــه  در  آن هــا 
ــزود:  ــد، اف ــزار ش ــاش برگ ــی ت ورزش
تعــاون،  وزارت  در  مــا  تاش هــای 
ــن  ــر ای ــواره ب ــی هم ــاه اجتماع کارورف
بــوده کــه مســیر بهبــود شــرایط زندگــی 
ــوار شــود.  وی  ــزان هم ــن عزی ــرای ای ب
بــه تشــریح اقدامــات دولــت تدبیــر 
ــوق،  ــش حق ــتای افزای ــد در راس و امی

بازنشســتگان  رفــاه  و  همسان ســازی 
پرداخــت و گفــت: بــه رغــم تمامــی 
ــای اساســی  ــاش شــد گام ه ــع، ت موان
ــن  ــائل ای ــکات و مس ــل مش ــرای ح ب
ــزان برداشــته شــود.دراین نشســت  عزی
توســعه  معــاون   - پنــاه  غامرضــا 
 ، تعــاون  وزارت  منابــع  و  مدیریــت 
ــم  ــن تکری ــی - ضم ــاه اجتماع کارورف
و تجلیــل از بازنشســتگان اظهارکــرد: 
ــه  ــزان در جامع ــن عزی ــه ای ــت ب خدم
اســامی ارزش محســوب می شــود و 
بیــش از همیشــه بایــد در راســتای رفــع 
دغدغه هــای مهــم آنــان قــدم برداشــت 
و مشــکات معیشــتی را برطــرف کــرد.

زندگی همراه با آرامش و 
بی دغدغه حق بازنشستگان است

حضور ۱۰ هزار فرزند بی سرپرست 
در کشور

رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــوربا اشــاره بــه طــرح جامــع حمایــت از فراینــد 
ــزار  ــن ســازمان، از حضــور ۱۰ ه ــدان تحــت پوشــش ای مســتقل شــدن فرزن

ــر داد. ــد بی سرپرســت در کشــور خب فرزن
ــا  ــتی ب ــدان بهزیس ــورتی فرزن ــورای مش ــت ش ــا در نشس ــادی دان ــد قب وحی
اشــاره بــه اینکــه ۲۶ هــزار نفــر از فرزنــدان بهزیســتی در سراســر کشــور حضــور 
ــی  ــن زندگ ــای جایگزی ــان در خانواده ه ــر آن ــزار نف ــدود ۱۶ ه ــه ح ــد ک دارن
ــز  ــیرخوارگاه و ۵۵۰ مرک ــز در ۳۳ ش ــر  نی ــر دیگ ــزار نف ــت: ۱۰ ه ــد، گف می کنن
ــزار  ــر ۱۰ ه ــه در ۹ ســال اخی ــان اینک ــا بی ــد.وی ب ــواده حضــور دارن شــبه خان
ــرد:  ــذار شــده اند، اظهارک ــه خانواده هــای دارای شــرایط مناســب واگ کــودک ب
از طــرح جامــع حمایــت از فراینــد مســتقل شــدن فرزنــدان بــاالی ۱۸ ســال 
بهزیســتی نیــز رونمایــی شــده اســت. ایــن طــرح شــامل کمیســیون اشــتغال، 
ــت.رئیس  ــی و ... اس ــاختار اجتماع ــامت، س ــل، ازدواج، س ــکن،  تحصی مس
ــازمان  ــی س ــه وقت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــور در ادام ــتی کش ــازمان بهزیس س
ــدان در آسایشــگاه ها حضــور داشــتند،  ــده فرزن بهزیســتی تشــکیل شــد، عم
ــدان دارای سرپرســت  ــاش شــد فرزن ــن ســال ها ت ــار کــرد: امــا طــی ای اظه

ــد. ــه فرزندخواندگــی برون ــر ب غیــر موث

ته
نک

جمعیـت ایـران در آسـتانه قـرن ۱4 هجـری شمسـی حـدود 
۱۰ میلیـون نفـر بـود و در حالـی قـرن ۱4 هجـری شمسـی را 
پشـت سـر خواهد گذاشـت که جمعیت آن حدود ۸5 میلیون 
نفـر خواهد شـد، از ایـن رو، جمعیت کشـور در قـرن چهاردهم 
افزایـش سـریعی داشـته و ۸.5 برابـر شـده اسـت، اما کشـور 
درحالـی وارد قـرن ۱5هجـری شمسـی مـی شـود کـه رونـد 
افزایشـی جمعیـت کندتر شـده و حتـی، در صورت تـداوم روند 
فعلـی بـاروری و مهاجرفرسـتی، رونـد افزایشـی آن  تـا ۱43۰ 
متوقـف خواهـد شـد و از آن سـال بـه بعـد شـاهد کاهش در 
تعـداد جمعیت خواهیم بـود. یکی از فرایندهـای جمعیتی که 
بـه عنـوان کلید درک تغییـرات اقتصـادی و بازار کار محسـوب 
مـی شـود، گذار سـاختار سـنی جمعیـت اسـت، گذار سـاختار 
سـنی جمعیـت شـامل چهـار فـاز یـا مرحلـه متمایز اسـت که 
هرکـدام از آنهـا بـا افزایش چشـمگیر جمعیت در یکـی از گروه 
هـای سـنی خـاص متمایـز مـی شـوند؛ ابتـدا، فـاز کودکـی، 
سـپس فـاز جوانی، بعد از آن فاز میانسـالی یـا بلوغ جمعیت و 

در نهایـت فاز سـالمندی اسـت.

گزارش

مدرسهکنکور

فعالیت های اداری مدارس تعطیل نیستکنکور کارشناسی ارشد و دکتری حذف شود
ـــاب  ـــی انق ـــورای عال ـــر ش دبی
ــتین  ــت: نخسـ ــی گفـ فرهنگـ
نظـــام  ســـاماندهی  در  گام 
پذیـــرش  و  ســـنجش 
ارشـــد  کارشناســـی  دانشـــگاه ها، حـــذف کنکـــور 
و دکتـــری اســـت و اختیـــار آزمـــون و پذیـــرش 
دانشـــجو در ایـــن مقاطـــع بـــه دانشـــگاه ها داده 

ــود. شـ
ــا  ــدار بـ ــعیدرضا عاملـــی در دیـ حجـــت االســـام سـ
ــس  ــان مجلـ ــت و درمـ ــیون بهداشـ ــس کمیسـ رییـ
شـــورای اســـامی، چهـــار موضـــوع ســـهمیه های 
کنکـــور، کنکـــور، جمعیـــت و خانـــواده همچنیـــن 

ـــترک  ـــی مش ـــایل اصل ـــان را از مس ـــاد دانش بنی اقتص
بیـــن شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی و مجلـــس 

شـــورای اســـامی در ســـال جـــاری عنـــوان کـــرد.
وی بـــه موضـــوع ســـهمیه های کنکـــور اشـــاره و 
خاطرنشـــان کـــرد: الیحـــه ســـاماندهی ســـهمیه های 
ـــاح  ـــی و اص ـــوزش عال ـــف آم ـــع مختل ـــه مقاط ورود ب
ـــه  ـــع عادالن ـــه توزی ـــوان »الیح ـــا عن ـــهمیه ب ـــن س قوانی
ـــی«  ـــوزش عال ـــی در آم ـــات تحصیل ـــا و امکان فرصت ه
ـــت  ـــأت دول ـــه هی ـــت ب ـــوم و بهداش ـــوی وزارت عل از س
رفـــت کـــه در ایـــن الیحـــه ســـهمیه های کنکـــور از ۱۹ 

ـــت. ـــه اس ـــش یافت ـــورد کاه ـــه ۳ م ـــورد ب م

ســخنگوی آمــوزش و پــرورش 
ــی  ــدم تعطیل ــران از ع شــهر ته
مــدارس  اداری  فعالیت هــای 
هدایــت  نــام،  ثبــت  نظیــر 
تحصیلــی و ســنجش ســامت نوآمــوزان خبــر داد و گفــت: 
آزمــون ورودی مــدارس ســمپاد نیــز در موعــد خــود برگــزار 

خواهــد شــد. 
مســعود ثقفــی در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه 
ــا و  ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــتاد مل ــته س ــه روز گذش اطاعی
ــت  ــه عل ــهری ب ــای ش ــی فعالیت ه ــی برخ ــام تعطیل اع
کرونــا گفــت: مباحثــی کــه در آمــوزش و پــرورش در حــال 
حاضــر وجــود دارد ماننــد ثبــت نــام، هدایــت تحصیلــی و 

ــدارس  ــای اداری م ــوزان، فعالیت ه ــز ســنجش نوآم مراک
هســتند و بــه عنــوان فعالیــت آموزشــی محســوب 
ــد  ــی نخواهن ــن تعطیل ــمول ای ــا مش ــوند و طبیعت نمی ش
بــود.  ســخنگوی آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران بــا بیــان 
ــا توجــه  ــه ب ــن هفت ــون ســمپاد هــم ای ــه آزم ــه البت اینک
بــه کشــوری بودنــش برگــزار خواهــد شــد کــه توضیحــات 
کامــل مربوطــه توســط رئیــس مرکــز ســمپاد ارائــه شــده 
اســت تاکیــد کــرد: بنابرایــن فعالیــت هــای روز دوشــنبه 
ــتند و  ــای اداری هس ــدارس، فعالیت ه ــنبه در م و چهارش
ــز مشــمول تعطیلی هــای اعــام شــده نیســتند  ادارات نی
و نیروهــای اداری مدرســه اقــدام بــه ثبــت نــام، هدایــت 

ــرد. ــد ک ــی و ســنجش ســامت خواهن تحصیل

سنا
 ای

س:
عک

رنا
 ای

س:
عک

منظور از سالخوردگی جمعیت افزایش سهم جمعیت سالمندان ۶5 ساله است

 وزیـر آموزش وپـرورش گفـت: روش آمـوزش مهارتـی، الگو 
و ظرفیـت خوبـی اسـت کـه مـدارس بـه سـمت آن سـوق 
داده شـوند. محسـن حاجـی میرزایـی در حاشـیه بازدیـد از 
مجتمـع آموزشـی صبـح رویش ویـژه کـودکان کار در منطقه 
۱۲وتهـران، پـس از تشـریح فعالیـت قسـمت های مختلـف 
مجتمـع توسـط مسـوولین مدرسـه و گفـت و گـو بـا برخـی 
دانـش آمـوزان، اظهـار داشـت: هـدف مهـم تعلیـم و تربیت 
ایـن اسـت کـه افـراد آمـاده زندگـی کردن شـوند همـه آنچه 
مـا بـه آن نیازمندیـم از طریـق کتاب هـای درسـی حاصـل 
طریـق کشـف  از  بایـد  نیازهـا  از  بخشـی  بلکـه  نمی شـود 

مهارت هـای الزم محقـق شـود.

 کارشـناس علـوم اجتماعـی، بـا تاکیـد بـر اینکـه نقـد نبایـد 
فرصـت  صحیـح  نقـد  باشـد، گفـت:   همـراه  تخریـب  بـا 
پاسـخگویی شـفاف را ایجـاد و بـه کاهـش هزینه هـا کمـک 
از  بسـیاری  پسـوند  انتقادگـری  و  نقـد  دیربـاز  می کنـد.از 
تصمیـم هـا، عملکردهـا و واکنـش هـا و یکـی از عوامـل 
پاسـخگویی و لـزوم شـفافیت در وعـده هـا و برخوردها بوده 
اسـت. در واقـع مـی توان گفت اشـاعه فرهنگ نقـد پذیری و 
تحمـل صـدای مخالف در چارچوب قانـون، مقوله ای مهم در 
توسـعه سیاسـی، فرهنگی و اجتماعی و تسـهیل امور جامعه 
برشـمرده مـی شـود کـه عصبیـت هـای کـور را مهـار کـرده و 
خـردورزی و همگرایـی را بسـط مـی دهد. موسـوی چلک با 
تاکیـد بـر اینکـه بـرای نقـد کـردن باید چنـد کار عمـده انجام 
شـود، خاطرنشـان کـرد: اشـراف داشـتن نسـبت بـه موضوع 
مـورد نقـد مهمتریـن نکتـه در بیـان نقـد اسـت زیرا اگـر قرار 
باشـد نقـدی صورت گیـرد بدون شـناخت موضوع مـورد نقد، 

هـم خـود را تخریـب کـرده ایـم و هـم نقـد را.

معـاون رئیـس جمهـوری در امـور زنـان و خانـواده با بیـان اینکه 
بـا  شـیوه های آمـاری و جمـع آوری اطاعـات در حـوزه زنـان 
چالـش روبـرو اسـت، گفـت؛ همیـن موضـوع چهـره مشـارکت 
زنـان در عرصه هـای اجتماعـی، اقتصـادی و سیاسـی را در بعـد 
جهانـی دچـار خلل کرده اسـت.معصومه ابتکار روز سـه شـنبه در 
نشسـت تخصصی با مشـاوران زن وزرا و دسـتگاه هـای اجرایی 
دولـت افـزود: تکالیفی که از سـوی مقام معظـم رهبری، رییس 
جمهـوری و در مفـاد قانون در قالب سیاسـت هـای خانواده اباغ 
شـده، فرابخشـی اسـت و فقـط بـر دوش معاونـت امـور زنان و 
خانـواده نیسـت بلکـه تکلیـف و وظیفـه جمعـی تمام دسـتگاه 
هـای عضـو دولت اسـت. وی ادامه داد: بایـد حداکثر هماهنگی، 
هـم افزایـی و کار و تـاش برنامـه ریـزی شـده در حـوزه زنـان را 
پیـش ببریـم تا هدف تحقـق یابد و چهـره زنان ایرانـی در عرصه 

هـای داخلـی و بیـن المللـی تغییر ماهیـت دهد. 

مدارس به سمت 
آموزش های مهارتی روند

نقد صحیح، فرصتی برای 
پاسخگویی شفاف

چالش جمع آوری 
اطالعات در حوزه زنان

جامعهسیاست

افتتاح ۵ مرکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد در کشور جای محکومان هزار میلیاردی زندان است نه هتل زندان
رئیــس بنیــاد مســتضعفان همزمــان بــا آغــاز فراینــد 
آزادی ۲۵۷۴ زندانــی جرائــم مالــی غیرعمــد، بــا 
ــت  ــه پرداخ ــبت ب ــتضعفان، نس ــاد مس ــت بنی هم
ــد و  ــان نیازمن ــواده زندانی ــه خان وام قرض الحســنه ب
ــام  ــور اع ــای کش ــوزی در زندان ه ــتغال و مهارت آم ــتر اش ــردن بس ــم ک فراه
ــزرگ همزمــان  ــدان تهران ب ــد از زن ــاح در بازدی ــز فت آمادگــی کــرد. ســید پروی
بــا شــروع فراینــد آزادی ۲۵۷۴ زندانــی جرائــم غیرعمــد توســط بنیــاد 
مســتضعفان اظهــار کــرد: هفتــه گذشــته و بــه دنبــال توافقــی کــه بــا ســازمان 
زندان هــا انجــام شــد، بنیــاد مســتضعفان تمامــی زندانیــان جرائــم غیرعمــد 
کمتــر از ۵۰ میلیــون تومــان را آزاد کرد.رئیــس بنیــاد مســتضعفان ادامــه داد: 
ــان،  ــارد توم ــاص ۵۰ میلی ــا اختص ــتضعفان ب ــاد مس ــاس، بنی ــن اس ــر همی ب
ــی را  ــون تومان ــر ۵۰ میلی ــد زی ــم غیرعم ــی جرائ ــه آزادی ۲۵۷۴ زندان زمین
ــت  ــل محرومی ــان بدلی ــیاری از زندانی ــه بس ــان اینک ــا بی ــرد.وی ب ــم ک فراه
و اســتضعاف در زنــدان هســتند و بنیــاد مســتضعفان نســبت بــه ایــن 
محرومیــن احســاس وظیفــه می کنــد گفــت: افــراد آزاد شــده همگــی جــزو 

ــن  ــت ای ــط محکومی ــه متوس ــد ک ــی بودن ــد و مال ــم غیرعم ــن جرائ محکومی
ــا مــا فــردی را هــم  افــراد، کمتــر از ۲۰ میلیــون تومــان اســت و در میــان آنه
داریــم کــه تنهــا بــه خاطــر ۱۱ میلیــون تومــان در زنــدان بــود؛ یعنــی بــه انــدازه 

ــود. ــبختانه آزاد می ش ــروز خوش ــار آزادی و ام ــکه به ــک س ی
رئیــس بنیــاد مســتضعفان ادامــه داد: مســن ترین زندانــی کــه در ایــن 
ــا هــم  ــد آزاد می شــود یــک فــرد ۸۸ ســاله و کم ســن و ســال ترین آنه فراین

یــک جــوان ۱۹ ســاله اســت.
ــد آزادی  ــاالی زندانیــان متاهــل کــه از امــروز رون ــه آمــار ب ــا اشــاره ب ــاح ب فت
ــدان  ــروز مســئوالن زن ــه ام ــاری ک ــر اســاس آم ــت: ب ــاز می شــود گف ــا آغ آنه
دادنــد، ماهیانــه بیــش از یــک میلیــون تومــان هزینــه نگهــداری هــر زندانــی 
ــوار  ــی اســت کــه وقتــی سرپرســت یــک خان ــن درحال ــدان اســت و ای در زن
ــواده آن فــرد نیــز دچــار مشــکاتی می شــود و بایــد  ــه زنــدان مــی رود، خان ب
تحــت پوشــش نهادهــای حمایتــی از جملــه کمیتــه امــداد و بهزیســتی قــرار 
بگیــرد؛ لــذا هزینــه زندانــی شــدن یــک سرپرســت خانــوار، هزینــه مضاعفــی 

اســت کــه بایــد بــرای آن فکــری کــرد.

سرپرســت دفتــر پیشــگیری و درمــان ســازمان 
ــان  ــع درم ــز جام ــاح ۵ مرک ــور از افتت ــتی کش بهزیس
و بازتوانــی اعتیــاد خبــر داد و گفــت: فراینــد درمــان و 
بازتوانــی معتــادان در ایــن مراکــز تــا یــک ســال بــه 
ــه  ــی در برنام ــه رضــوان مدن ــر فاطم ــزارش ایســنا، دکت ــه گ طــول می انجامد.ب
افتتــاح مراکــز جامــع درمــان و بازتوانــی اعتیــاد کــه بــه شــکل ویدئــو کنفرانــس 
برگــزار شــد بــا بیــان اینکــه در مراکــز جامــع درمــان، برنامــه اختصاصــی بــرای 
هــر فــرد بــا توجــه بــه شــرایط اجتماعــی و براســاس »مدیریــت مــورد« صــورت 
می گیــرد، گفــت: مــدت زمــان ایــن برنامــه یــک ســال بــه طــول می انجامــد.

ــاه نخســت براســاس  ــح داد: ۴ م ــرح توضی ــن ط ــد ای وی در خصــوص فراین
برنامــه مراکــز بهبــود میــان مــدت و مراکــز اقامتــی افــراد وارد فــاز ســم زدایــی 
ــی و  ــمی، روان ــای جس ــت درمان ه ــادان تح ــه معت ــن مرحل ــوند. در ای می ش

ــد. ــرار می گیرن ــی ق اجتماع
سرپرســت دفتــر پیشــگیری و درمــان اعتیــاد ســازمان بهزیســتی کشــور ادامــه 
داد: بعــد از ســم زدایــی هــم فــرد بهبــود یافتــه براســاس درمــان ســرپایی و 

بــا کمــک گروه هــای خودیــارNA  بــه مــدت ۸ مــاه بــه شــکل ســرپایی تحــت 
نظــر طــرح مدیریــت مــورد در جلســات آموزشــی شــرکت می کننــد.

ــی  ــراد ب ــور اف ــاله مذک ــد از دوره یکس ــه بع ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــوان مدن رض
ــد،  ــازی می رون ــز توانمندس ــه مراک ــکان ب ــرای اس ــواده ب ــی خان ــرپناه و ب س
ــا  ــتند ب ــغل داش ــاد ش ــش از اعتی ــراد پی ــن اف ــر ای ــن اگ ــرد: همچنی ــار ک اظه
ــا مهــارت  کمــک مــددکار بــه شــغل قبلــی خــود می رونــد. ســایر افــراد نیــز ب

ــد. ــدا می کنن ــت پی ــدار دس ــتغال پای ــه اش ــز ب ــوزی در مراک آم
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در رویکــرد درمانــی مراکــز جامــع درمــان اعتیــاد نقــش 
ــار در  خانــواده پــر رنگ تــر اســت، تصریــح کــرد: مراکــز مذکــور بــرای اولیــن ب
کشــور آغــاز بــه کار کرده انــد. ســال گذشــته ایــن طــرح در دو اســتان اصفهــان و 
کرمانشــاه بــه شــکل پایلــوت اجــرا شــد. سرپرســت دفتــر پیشــگیری و درمــان 
ســازمان بهزیســتی کشــور افــزد: بعــد از بررســی های انجــام شــده مقــرر شــد 
تــا در ســال ۹۹ در هــر اســتان یــک مرکــز دایــر شــود. در حــال حاضــر نیــز بــه 
مناســبت هفتــه بهزیســتی ۵ مرکــز در اســتان های آذربایجــان شــرقی، البــرز، 

سیســتان و بلوچســتان، یــزد و خراســان شــمالی افتتــاح می شــود. 
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موزه  های نیاوران یک هفته تعطیل شد
پیرو تصمیمات اتخاذ شده در ستاد مدیریت و مبارزه با کرونا و اعام محدودیت های یک هفته ای در تهران، موزه های مجموعه 

فرهنگی تاریخی نیاوران از امروز سه شنبه ۲۴ تیرماه به مدت یک هفته تعطیل شد.

میراثموزه

 ثبت و معرفی فرش دستبافت کرمان و سیستان و بلوچستانموزه ها در بالتکلیفی تعطیلی یا فعالیت

پــس از آنکــه اعــام شــد فعالیت هــای 
باغ موزه هــا  و  موزه هــا  ازجملــه  عمومــی 
ــری  ــر اوج گی ــر اث ــت ب ــرار اس ــران ق در ته
ــدت  ــا، به م ــروس کرون ــیوع وی ــاره ش دوب
ــداد، بلکــه  ــا امــروز ایــن اتفــاق رخ ن یــک هفتــه تعطیــل شــوند، امــا نه تنه
ــن  ــاغ مســتقیمی در ای ــا اب ــه می شــود، ت ــوط، گفت ازســوی مســؤوالن مرب

ــد. ــد ش ــق نخواه ــی محق ــن تعطیل ــرد، چنی ــورت نگی ــه ص زمین
ــی  ــِت تعطیل ــر نخس ــاِم خب ــد از اع ــاعت بع ــدود ۱۱ س ــران ح ــتاندار ته اس
برخــی از فضاهــای شــهری در ســطح شــهر تهــران، اکنــون تعطیلــی کامــل 
ــای او  ــید در صحبت ه ــر می رس ــه نظ ــه ب ــی ک ــای آموزش ــی از فضاه برخ
ــه نظــر می رســد رســانه ها  ــد ب ــرده اســت.هر چن ــود، را رد ک مطــرح شــده ب
ــر و جانشــین ســتاد  ــه توســط دبی ــل شــده را ک ــز تعطی ــق مراک ــاِم دقی اع
کرونــا در نامــه ای اعــام شــده را بــه نقــل از اســتاندار تهــران اعــام کرده انــد، 
امــا ایــن اعــام چیــزی را از اصــل ماجــرا یعنــی رد کــردِن تعطیلــی برخــی از 
ــی  ــد؛ اتفاق ــم نمی کن ــران ک ــه های ته ــگاه ها و مدرس ــد دانش ــای مانن فضاه

کــه بــه واســطه ی مطــرح نشــدِن دقیــق نــاِم مراکــز تعطیــل شــده از ســوی 
ــا تعطیلی شــان ســر در  ــرای ادامــه ی فعالیــت ی ــاز هــم ب اســتاندار تهــران ب

ــده اند. ــم ش گ
ــران در  ــهرداری ته ــای ش ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــس س ــین ریی ــر و جانش دبی
نامــه ای کــه ۲۳ تیــر آن را امضــا کــرده، اعمــال محدودیت هــا در کان شــهر 
تهــران را در ۱۱ دســته مختلــف از مراکــز آموزشــی و دانشــگاه ها گرفتــه 
ــی  ــابه آن و حت ــز مش ــر و مراک ــینما، تئات ــا، س ــاغ موزه ه ــا و ب ــا موزه ه ت
ورزشــگاه ها را مطــرح کــرده و آن هــا را تعطیــل اعــام کــرد. از ســوی دیگــر 
ــق روز  ــن دقای ــران - در آخری ــتاندار ته ــی - اس ــنی بندپ ــیروان محس انوش
گذشــته - دوشــنبه ۲۳ تیــر - در گفت وگــوی تلویزیونــی از تعطیلــی 
ــده،  ــه آین ــک هفت ــرای مــدت ی ــران ب ــت برخــی مشــاغل در شــهر ته فعالی
ــام  ــر داد و در آن اع ــا خب ــاری کرون ــیوع بیم ــری از ش ــور جلوگی ــه منظ ب
کــرد کــه »فعالیــت باشــگاه های ورزشــی همچــون باشــگاه های بدنســازی 
ــی،  ــی آب ــز تفریح ــن مراک ــتند. همچنی ــورد هس ــه پربرخ ــی ک و ورزش های

ــود.«      ــل می ش ــه تعطی ــک هفت ــدت ی ــرای م ــیده ب ــتخرهای سرپوش اس

ــی  ــراث فرهنگـ ــگاه میـ ــس پژوهشـ رییـ
برحمایـــت  تأکیـــد  بـــا  و گردشـــگری 
و  ایرانـــی  فـــرش  تولیدکننـــدگان  از 
اهمیـــت  خصـــوص  در  آگاهی بخشـــی 
ـــای  ـــا همکاری ه ـــرد : ب ـــح ک ـــران تصری ـــتبافت ای ـــرش دس ـــی ف ـــت جهان ثب
ــای  ــال فعالیت هـ ــران، امسـ ــرش ایـ ــی فـ ــز ملـ ــگاه و مرکـ ــی پژوهشـ آتـ
ـــتان  ـــتان و بلوچس ـــان و سیس ـــرش کرم ـــی ف ـــتای معرف ـــترده ای در راس گس
میـــراث  پژوهشـــگاه  )رییـــس  عمرانـــی  می گیرد.بهـــروز  صـــورت 
فرهنگـــی و گردشـــگری( در نشســـت بـــا فرحنـــاز رافـــع )رییـــس مرکـــز 
ــا تشـــریح فعالیت هـــای پژوهشـــگاه در قالـــب  ملـــی فـــرش ایـــران( بـ
۸ پژوهشـــکده و گـــروه پژوهشـــی، از عمـــده فعالیت هـــای ایـــن مرکـــز 
ــمرد و گفـــت: در  ــی برشـ ــی در نقـــش حاکمیتـ ــوزه باستان شناسـ را در حـ
ــن  ــی از مهمتریـ ــس زبان شناسـ ــن اطلـ ــز تدویـ ــی نیـ ــوزه زبان شناسـ حـ
فعالیت هـــای ایـــن حـــوزه بـــه شـــمار می آیـــد کـــه توســـط پژوهشـــگران 
در حـــال انجـــام اســـت.وی بـــا اشـــاره بـــه اقدامـــات گســـترده ای کـــه در 

ـــد، ۲۰  ـــور ۵۳ هنرمن ـــا حض ـــگاه ب ـــنتی پژوهش ـــای س ـــی هنره ـــروه پژوهش گ
ـــج  ـــظ و تروی ـــوزش، حف ـــت آم ـــی در جه ـــأت علم ـــو هی ـــناس و ۸ عض کارش
هنرهـــای در حـــال منســـوخ شـــدن صـــورت می گیـــرد، اظهـــار داشـــت: در 
ـــد میرشـــکرایی  ـــر محم ـــت دکت ـــا فعالی ـــان ب ـــز همزم حـــوزه مردم شناســـی نی
ـــروز  ـــه ام ـــا ب ـــاز و ت ـــرزمین آغ ـــگاری س ـــات مردم ن ـــاد مطالع ـــه هفت در ده
ـــات شـــفاهی و  ـــوراک، مشـــاغل، ادبی ـــه مستندســـازی، پوشـــاک، خ ـــر ب منج

... در تمامـــی اســـتان ها شـــده اســـت.
ـــاش  ـــور ت ـــه کش ـــه پهن ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــی در ادام عمران
کرده ایـــم فعالیت هـــای پژوهشـــگاه را در برخـــی از نقـــاط متمرکـــز کنیـــم، 
گفـــت: در ســـال ۹۸تأکیـــد روی انجـــام فعالیت هـــای گســـترده روی 

ـــد. ـــذ ش ـــم اخ ـــی ه ـــبتا خوب ـــی نس ـــز وخروج ـــان متمرک ـــتان خراس اس
ــود آب و  ــران کمبـ ــه بحـ ــه بـ ــا توجـ ــال بـ ــاخت: امسـ ــان سـ او خاطرنشـ
تأثیـــرات آن بـــر جابجایی هـــای گســـترده جمعیتـــی تمرکـــز فعالیت هـــای 
ـــتیم. ـــتان گذاش ـــتان و بلوچس ـــان و سیس ـــتان های کرم ـــر اس ـــال ۹۹ را ب س

رنا
 ای

س:
عک

دولـت ترکیـه اعـام کـرد تبدیـل مـوزه ایاصوفیـه به مسـجد، 
ایـن بنـای تاریخـی را از هویـت خـود محـروم نمی کنـد و 
ایـن اثـر همچنـان یکـی از آثـار میـراث جهانی یونسـکو باقی 

ماند. خواهنـد 
ریاسـت  »ابراهیـم کالیـن« سـخنگوی  ایسـنا،  بـه گـزارش 
جمهـوری ترکیـه در گفتگویـی بـا خبرگـزاری آناتولـی اعـام 
بـه مسـجد، مانـع  از مـوزه  ایاصوفیـه  کـرد تغییـر کاربـری 
از بازدیـد گردشـگران از آن نخواهـد بـود و ترکیـه همچنـان 
نمادهـای مرتبـط بـا مسـیحیت را در این بنـای تاریخی حفظ 

کرد. خواهـد 
از  ترکیـه  مسـاجد  همـه  داد  توضیـح  ادامـه  در  »کالیـن« 
مسـجد سـلطان احمـد )معـروف به مسـجد آبی( تا مسـجد 
فاتـح و مسـجد سـلیمانیه، هـم میزبـان نمازگـزاران خواهنـد 
بـود و هـم گردشـگران و تبدیـل مـوزه ایاصوفیه به مسـجد به 
معنـای جلوگیـری از بازدید توریسـت های داخلـی و خارجی 
از آن نیسـت، بنابرایـن موضـوع حـذف ایاصوفیـه از فهرسـت 

میـراث جهانـی یونسـکو مطرح نیسـت.
»رجـب طبـی اردوغـان« رئیس جمهـور ترکیه اعام کـرده که 
حداقـل ۴۰۰ کلیسـا و کنیسـه بـه صـورت فعال در این کشـور 
میزبـان اقلیـت ها هسـتند و جامعه غیرمسـلمان برای قرون 
متمـادی بخشـی از ترکیـه بـوده انـد و هیـچ فشـاری علیـه 

آنهـا وجود نـدارد.
پیـش از بـه قـدرت رسـیدن امپراتـوری عثمانـی، ایاصوفیـه 
قرن هـا از بزرگ ترین کلیسـاهای مسـیحیان جهـان بود. بعد 
از شکسـت امپراتـوری روم شـرقی در ۱۴۵۳ میـادی و فتـح 
بیزانـس )اسـتانبول(، مسـلمانان عثمانـی آن را بـه مسـجد 
تغییـر دادنـد. در دولـت سـکوالر کمـال آتاتـورک این مسـجد 
بـه موزه تبدیل شـد وحـاال دولت اردوغـان این بنـا را بار دیگر 

به مسـجد تبدیـل خواهـد کرد.
ایـا صوفیـه بـه عنـوان بخشـی از منطقـه تاریخـی اسـتانبول 
در سـال ۱۹۸۵ و در نهمیـن نشسـت کمیتـه میـراث جهانـی 

یونسـکو در فهرسـت آثـار جهانـی قـرار گرفـت.

سوژه ایا صوفیه، 
میراث جهانی 

باقی می ماند؟

کشف ۱۱۰ رشته قنات متعلق به دوران پیش از اسالم

متأسفانه در اثر توسعه بی رویه زمین های کشاورزی و اقدامات تخریبی و تجاوز به حرایم قنات ها بخشی زیادی از 
رشته قنات ها برای همیشه تخریب شدند 

 سرپرســت هیئــت باســتان شناســی 
زهــرا  بوییــن  شهرســتان  قنات هــای 
گفــت: گفــت: در فــاز دوم ایــن پــروژه کــه 
ــای  ــت قنات ه ــن موقعی ــا هــدف تعیی ب
پیــش از اســام در جنــوب دشــت قزوین 
ــا پیمایش هــای دقیــق  صــورت گرفــت ب
۱۱۰ رشــته قنــات، بقایــای ۱۲ آســیاب 
ــفالی  ــای( س ــول )ن ــد ک ــوره تولی و ۴ ک
ــی  ــت. مصطف ــایی قرارگرف ــورد شناس م
ــر گفــت:  ــا اعــام ایــن خب ــوان  ب ده پهل
دشــت قزویــن در شــمال مرکــزی فــات 
ــه  ــه دامن ــمال ب ــرار دارد و از ش ــران ق ای

هــای جنوبــی کــوه هــای البــرز، از غــرب 
ــق  ــر و مناط ــوازی چرگ ــات م ــه ارتفاع ب
طــارم، منجیــل و زنجــان و از جنــوب بــه 

ــد محــدود مــی شــود. ــات رامن ارتفاع
او بــا بیــان اینکــه ایــن دشــت از ســمت 
شــرق بــاز اســت و بــه دشــت ســاوجباغ 
کــرج منتهــی مــی شــود افــزود: وســعت 
و  هکتــار  ۴۴۳هــزار  قزویــن  دشــت 
رودخانــه شــور کــه از بــه هــم پیوســتن 
رودخانــه هــای کوچــک خــررود، حاجــی 
ــف  عــرب، کــردان و مســیل هــای مختل
بــه وجــود مــی آیــد، بزرگتریــن رودخانــه 
دریاچــه  بــه  و  اســت  منطقــه  ایــن 

ــزد. حــوض ســلطان مــی ری
بــه گفتــه ایــن باســتان شــناس، دشــت 

قزویــن یکــی از دشــت هــای طبیعــی ـ 
فرهنگــی اســت کــه بــه مــوازات فرهنــگ 
ــای  ــخ و )رویداده ــش از تاری ــای پی ه
فــات  نقــاط  دیگــر  تاریخــی(  دوران 
شناســی  باســتان  تحــوالت  ایــران 
خــاص خــود را پشــت ســر گذاشــته و در 
ــق  ــا مناط ــی ب ــات فرهنگ ــان تعام جری
پیرامونــی، شــواهدی از روابــط فرهنگــی 
درون و بــرون منطقــه ای را در خــود بــر 

ــت. ــاده اس ــای نه ج
ده پهلــوان بــا بیــان اینکــه دو عامــل 
اصلــی و مهــم در دنیــای باســتان و 
ــرای  ــن را ب ــت قزوی ــروز، دش ــی ام حت
جوامــع مســتقر در فــات ایــران مســاعد 
ــه  ــرد: نخســت آن ک ــح ک ســاخته تصری

ــزی دارای  ــر حاصلخی ــن دشــت از نظ ای
ــن  ــاده ای اســت و ای ــوق الع ــت ف ظرفی
ــه  ــع اولی ــتقرار جوام ــرای اس ــی ب ویژگ
در دوران آغــاز کشــاورزی و همزمــان 
ــای  ــای دنی ــدن ه ــری تم ــکل گی ــا ش ب
ــت.  ــوده اس ــب ب ــیار مناس ــتان بس باس
گفتنــی اســت، بــه دنبــال زلزلــه مهیــب 
دهــم شــهریور ســال ۱۳۴۱ اکثــر قنــات 
هــای بوئیــن زهــرا تخریــب و کشــاورزی 
هــای  افتــد. شــرکت  مــی  رونــق  از 
ــاره  ــق دوب ــه رون ــرای کمــک ب خارجــی ب
کشــاورزی منطقــه اقــدام بــه حفــر چــاه 
ــدام  ــن اق ــد و ای ــی کنن ــق م ــای عمی ه
ــه  ــرور ب ــه م ــاز و ب ــه آغ ــوم در منطق ش
دلیــل عــدم درک درســت روســتاییان از 
ــی  ــه رواج م ــی روی ــر ب ــن ام ــب ای عواق
یابــد؛ بــه گونــه ای کــه امــروز بــه دلیــل 
ــت  ــاهد فرونشس ــاد آب ش ــت زی برداش
ــه هــای متعــدد  زمیــن و ایجــاد فروچال
در منطقــه بوئیــن زهــرا هســتیم. میــراث 
ارزشــمند قنــات و شــبکه هــای آبرســانی 
خــود  زهــرا  بوئیــن  شهرســتان  در 
ــان  ــز انس ــالمت آمی ــت مس ــواه زیس گ
تجربــه  و  میــراث  اســت؛  و طبیعــت 
بشــری کــه متأســفانه بــه بــاد بــی 

ــت. ــرار گرف ــی ق توجه
او عامــل مهــم دیگــر را  وضعیــت خــاص 
ــرد و  ــوان ک ــت عن ــن دش ــی ای جغرافیای
ــای  ــه ه ــن در دامن ــزود: دشــت قزوی اف
ــر  ــمال کوی ــیه ش ــرز و حاش ــی الب جنوب
مرکــزی ایــران واقــع شــده و داد و ســتد 
و ارتبــاط در دنیــای باســتان بیــن تمــدن 
ــن  ــار از ای ــه ناچ ــرب ب ــای شــرق و غ ه
ــی  ــل زندگ ــاعد و قاب ــذر مس ــا رهگ تنه
انجــام مــی گرفتــه و بــی شــک محوطــه 

هــای پیــش از تاریخــی، تاریخــی و 
اســامی بســیاری در ایــن دشــت شــکل 

ــد. گرفتــه ان
سرپرســت هیــات باســتان شناســی 
ــی  ــن از تمام ــره گرفت ــار به ــت: در کن گف
نتایــج باســتان شناســان  زحمــات و 
در دهــه هــای گذشــته کــه در دشــت 
قزویــن فعالیــت داشــته انــد، نیــاز اســت 
کــه برخــی از ایــن یافتــه هــا و محوطــه 
هــای متعلــق بــه دوره هــای مــورد نظــر 
ــده و در  ــه ش ــداف ارائ ــه اه ــه ب ــا توج ب
افــق هــا و بافــت هــای مجزایــی، مــورد 
بازنگــری و بررســی مجــدد قــرار گیرنــد.

 وی تصریــح کــرد: از آنجایــی کــه رشــته 
ــه  ــر )ب ــورد نظ ــه م ــای منطق ــات ه قن
ــات و  ــری، حی ــکل گی ــل ش ــوان عام عن
ــتانی(  ــای باس ــه ه ــود محوط ــی رک حت

تاکنــون مــورد شناســایی و ثبــت دقیــق 
ــایی  ــن شناس ــد، بنابرای ــه ان ــرار نگرفت ق
دقیــق آنهــا مــی توانــد تأثیــر شــگرفی در 
ــکل  ــذار در ش ــل تأثیرگ ــا از عوام درک م
گیــری محوطــه هــای منطقــه مــورد نظر 

داشــته باشــد.
او بــا بیــان اینکــه ایرانیــان در طــول 
تاریــخ همــواره نقــش اساســی در دانش 
مهندســی آب شــامل مهــار، کنتــرل، 
ــد گفــت:  ذخیــره و توزیــع آب داشــته ان
آثــار باقــی مانــده از ســاخت ســدها، 
ــا و  ــل ـ بنده ــانی، پ ــای آبرس ــبکه ه ش
ســازه هــای مشــابه دیگــر کــه بســیاری 
از آنهــا پــس از گذشــت بیــش از هــزاران 
ــان  ــان، همچن ــخ ساختش ــال از تاری س
ــه  ــتند، از آن جمل ــتفاده هس ــال اس درح

ــد. ان

معـاون میراث فرهنگـی بوشـهر از معرفـی 
۱۰ عمـارت واجـد ارزش طـرح تفصیلی در 

بافـت تاریخـی این شـهر خبـر داد.
از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
میراث فرهنگـی،  اداره کل  روابط عمومـی 
اسـتان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
امـروز  ابراهیمـی  نصـرهللا  بوشـهر، 
از  سه شـنبه ۲۴ تیـر ۹۹ گفـت: »برخـی 
ایـن عمارت هـا در گـذر حدفاصـل عمارت 
تـا عمـارت رفیعـی قـرار دارنـد  رشـیدی 
سـاماندهی  گـذر  ایـن  معرفـی  بـا  کـه 

» . ند می شـو

او افـزود: »در محـدوده گـذر، تعـداد قابل 
توجهـی ابنیـه ثبت ملـی و بناهایـی که در 
طـرح تفصیلـی ویـژه بافت تاریخی شـهر 
بوشـهر به عنـوان بناهـای ارزشـمند لحـاظ 

شـده اند، قـرار دارد.«
معـاون میراث فرهنگی بوشـهر به بررسـی 
نقـاط شـاخص در ایـن گـذر پرداخـت و 
تصریـح کـرد: »خانـه جعفـری، عمـارت 
رشـیدی، عمـارت رفیعـی، خانـه نعمتـی، 
عمـارت آسـیایی، عمارت جانسـار، عمارت 
کازرونـی، خانـه رفیعـی، کلیسـا و عمارت 
طـرح  در  ارزش  واجـد  بنـای   ۱۰ آذیـن، 

بوشـهر  تاریخـی  بافـت  ویـژه  تفصیلـی 
هسـتند.«

ایـن  معرفـی  بـا  »همزمـان  افـزود:  او 
بـرای  پیشـنهادی  طرح هـای  اثـر،   ۱۰
کاربـری بهینه آنان پیشـنهاد شـده اسـت 

کـه می تـوان بـه بهره بـرداری بـه عنـوان 
فرهنگـی  مراکـز  بوم گـردی،  اقامتـگاه 
دائمـی  بازارچـه  و  کارگاه  و  آموزشـی  و 

کـرد.« اشـاره  صنایع دسـتی 

معرفی ۱۰ عمارت تاریخی در 
طرح تفصیلی بافت بوشهر

استرداد تعدادی از آثار باستانی 
ایران از اتریش

ــتانی  ــیای باس ــدادی از اش ــل تع ــا از تحوی ــل ناج ــن المل ــس بی ــس پلی رئی
ــر داد. ــران در کشــور اتریــش خب ــوری اســامی ای ــده ســفارت جمه ــه نماین ب

ــاس  ــت: براس ــار داش ــر اظه ــن خب ــریح ای ــیرزاد« در تش ــادی ش ــردار »ه  س
پیگیری هــای پلیــس بیــن الملــل ناجــا و همــکاری اینترپــل »ویــن«، 
تعــدادی از اشــیای باســتانی متعلــق بــه جمهــوری اســامی ایــران کــه توســط 
افــراد ســودجو بــه طــور غیرقانونــی بــه کشــور اتریــش قاچــاق شــده بــود، برابــر 
توافــق قضائــی پلیســی میــان دو کشــور طــی تشــریفات قانونــی بــه نماینــده 

ــل داده شــد. ــران در اتریــش تحوی ــوری اســامی ای ســفارت جمه
وی افــزود: اشــیاء متعلــق بــه دوران هخامنشــی، اشــکانی و ساســانی اســت 
ــا اســتعامات صــورت  کــه پــس از اطــاع اینترپــل تهــران از ایــن موضــوع ب
ــخص  ــگری مش ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــه از وزارت می گرفت
شــد، اشــیای مــورد نظــر متعلــق بــه جمهــوری اســامی ایــران بــوده اســت.

 رئیــس پلیــس بیــن الملــل ناجــا ادامــه داد: بــا تــاش پلیــس بیــن الملــل 
ناجــا و اقدامــات فنــی پلیســی، حــدود چنــد مــاه پیــش، متهــم اصلــی ایــن 
ــتگیر  ــس دس ــی از پلی ــزام تیم ــی و اع ــع قضائ ــی مرج ــا هماهنگ ــده، ب پرون

شــد. 

ته
نک

ده پهلـوان، وجـود بیـش از چهـل هزار رشـته قنـات در ایران 
بـا قدمتـی چندهزار سـاله که همچنـان نزدیک به سـی هزار 
رشـته از آن در حال بهره برداری اسـت، را نشـان از هوشمندی 
ایرانیـان در اسـتحصال آب در مناطقـی دانسـت کـه نزوالت 
جـوی بـه کمتریـن میـزان بـوده و روانـآب قابـل اعتمادی 
وجـود ندارد.او در ادامه اسـتان قزوین را یکی از اسـتان های 
فعلی ایران دانسـت که شـواهد بسیاری از سـازه های سنتی 
آب در آن در زمینـه مهندسـی مهـار آب شـامل حفـر قنـات، 
کانال های سـنتی انتقال آب، سـاخت بند، آب انبار و سـایر 

سـازه هـای آبی سـنتی، برجای مانده اسـت.
ایـن باسـتان شـناس بـا بیان اینکـه طبـق آمـار وزارت وقت 
کشـاورزی در سـال ۱3۷۸،  2۸5 رشـته قنـات بـا تخلیـه 
سـالیانه ۱3۰ میلیـون متـر مکعـب بصـورت فعـال در ایـن 
اسـتان وجود داشـته افـزود: این درحالی اسـت که سـوابق 
بیـش از ۷۰۰ رشـته قنـات بـا عمـری حداقـل 3۷ سـاله تـا 

هـزاران سـال در ایـن اسـتان وجود داشـته اسـت.

میراثمیراث

شکافتن قلب آسمان با بلندترین مناره های جهانحکم تخریب ارتفاع غیرمجاز ساختمان
ارتفـاع  اضافـه  تخریـب  حکـم 
کارآفریـن  بیمـه  سـاختمان 
تاریخـی  اثـر  حریـم  در  کـه 
عمـارت خسـروآباد سـنندج بنا 
شـده بـود، بـا حضـور معـاون میراث فرهنگـی، نماینـده 
دادسـتان، مسـئول حقوقـی و فرمانـده یـگان حفاظـت 
روز یکشـنبه ٢٢  میراث فرهنگـی و مسـئوالن کردسـتان 

شـد. اجـرا   ٩٩ تیرمـاه 
اداره کل  روابط عمومـی  از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
اسـتان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
کردسـتان، محمد رشـیدی معاون میراث فرهنگی اسـتان 
در ایـن خصـوص گفـت: »اداره کل اسـتان اخطاریه هـای 

متعـدد بـرای مدیریت بیمـه کارآفرین در رابطـه با پیروی 
امـا  کـرد،  تاریخـی صـادر  آثـار  حرایـم  قانـون حفـظ  از 
مدیریـت بیمـه کارآفریـن بدون توجـه به قانـون، اقدام به 
افزایـش ارتفـاع بیـش از ١٢ متـر مجـاز در محـدوده کرد، 
پـس از شـکایت میراث فرهنگـی رأی دادگاه تجدیدنظـر 

مبنـی رأی بـه تخریـب اضافـه بنـا داد.«
او افـزود: »پـس از صـدور حکـم دادگاه تجدیدنظـر بـا 
موضـوع رفـع مزاحمـت و تخریـب بنـای احداثـی اضافی 
در سـاختمان بیمـه کارآفریـن، طـی هماهنگی بـا ارگان ها 
و  دادسـتان  نماینـده  بـا حضـور  و  نهادهـای ذی ربـط  و 

مسـئوالن اسـتان ایـن حکـم اجـرا شـد.«

مناره هـــای مســـجد جامـــع 
یـــزد از بلندتریـــن مناره هـــای 
بـــا  کـــه  اســـت  جهـــان 
ارتفـــاع بیـــش از 5٠ متـــر 
در آســـمان یـــزد خودنمایـــی می کنـــد و داســـتان ها 
و روایت هـــای مرتبـــط بـــا آن بـــه ارزش تاریخـــی، 

میراثـــی و فرهنگـــی اش افـــزوده اســـت.
مســـجد جامـــع کبیـــر یـــزد کـــه بـــه مـــوزه معمـــاری 
ـــب  ـــی در قل ـــاهکارهای تاریخ ـــهرت دارد و از ش ـــران ش ای
ـــاع  ـــا ارتف ـــه ب ـــی دارد ک ـــت، مناره های ـــزد اس ـــهر ی جهانش
ــجد در  ــای مسـ ــن مناره هـ ــر، بلندتریـ ــش از 5٠ متـ بیـ
ـــا  ـــن مناره ه ـــاالی ای ـــه از ب ـــوری ک ـــه ط ـــتند ب ـــان هس جه

می تـــوان تمـــام شـــهر را نظـــاره کـــرد. ایـــن مناره هـــای 
بلنـــد نـــه تنهـــا از نظـــر معمـــاری و کاشـــی کاری و 
ارتفـــاع حائـــز اهمیـــت هســـتند بلکـــه در مـــورد آن هـــا 
ــنیدن  ــه شـ ــود دارد کـ ــانه هایی وجـ ــتان ها و افسـ داسـ
ـــه ی  ـــن جاذب ـــت ای ـــت و اهمی ـــذاب اس ـــیار ج ـــا بس آن ه
تاریخـــی را بیـــش از پیـــش هویـــدا می کنـــد کـــه 
ــتانی  ــن داسـ ــاگرد، معروف تریـ ــتاد و شـ ــتان اسـ داسـ
ـــود. ـــت می ش ـــاره روای ـــن دو من ـــورد ای ـــه در م ـــت ک اس

مســـجد جامـــع کبیـــر از محـــات مختلـــف یـــزد بـــه 
ـــته  ـــدی آن در گذش ـــت و بلن ـــاهده اس ـــل مش ـــی قاب خوب
ـــی داده  ـــکاس م ـــهر انع ـــدای اذان را در ش ـــی ص ـــه خوب ب

ـــت. اس

رنا
 ای
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عک
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سـارا صالحـی  دربـاره جایـگاه انرژی های 
تجدیـد پذیـر در اصفهـان، اظهـار کـرد: در 
حـال حاضـر بالـغ بـر ۲۱۳۳ کیلـووات از 
توسـط  اصفهـان  شهرسـتان  بـرق 
بـا  خورشـیدی  بـرق  سـامانه های 
ظرفیت هـای متغیـر یـک تـا ۱۵۰ کیلوواتی 
قالـب طرح هـا و  تأمیـن می شـود کـه در 
حـال  در  و  نصـب  مختلـف  شـرایط 
ایـن،  بـر  عـاوه  اسـت.  بهره بـرداری 
ظرفیـت  بـا  غدیـر  خورشـیدی  نیـروگاه 
تولیـدی ۱۰ مـگاوات در مجـاورت شـهرک 
حـال  در  و  تأسـیس  جرقویـه  صنعتـی 

است. بهره برداری 
بـرق  کیلـووات   ۲۱۳۳ از  افـزود:  وی 
تجدیـد  انـرژی  منابـع  طریـق  از  تولیـدی 
طریـق  از  کیلـووات   ۶۲۷ پذیـر، 

طـرح  خورشـیدی  بـرق  سـامانه های 
از  کیلـووات   ۲۲۳  ،۹۲ سـال  تسـهیاتی 
درصـد   ۲۰ طـرح  سـامانه های  ظرفیـت 
ادارات و سـازمان ها و ۱۱۳۳ کیلـووات از 
خریـد  قـرارداد  سـامانه های  ظرفیـت 

تضمینی، تأمین می شـود.
مدیـر دفتـر بـازار برق شـرکت توزیـع برق 
شهرسـتان اصفهـان خاطرنشـان کـرد: کل 
ظرفیـت در حـال بهره بـرداری تولیـد بـرق 
شهرسـتان  محـدوده  در  خورشـیدی 
اصفهـان، بالـغ بـر ۱۲.۳۳ مـگاوات اسـت 
 ۱۱۶۳ بـار  پیـک  گرفتـن  نظـر  در  بـا  کـه 
مگاواتـی شـرکت توزیـع بـرق شهرسـتان، 
۱.۰۶ درصـد بـار مصرفـی اصفهـان از طریق 
تأمیـن  پذیـر  تجدیـد  انرژی هـای 

می شود.

صالحـی دربـاره مشـوق های موجـود برای 
پـاک  انرژی هـای  از  اسـتفاده  ترویـج 
گفـت: در حـال حاضـر تنهـا مشـوق وزارت 
نیـرو بـه منظـور توسـعه سـامانه های بـرق 
خریـد  قراردادهـای  انعقـاد  خورشـیدی، 
بـرق  بـاالی  نـرخ  بـا  سـاله   ۲۰ تضمینـی 
نـرخ  تعدیـل  ضرایـب  وجـود  کـه  اسـت 
دوره ای تـا حـد قابـل قبولـی جذابیت الزم 

برای سـرمایه گذاران را فراهم می آورد.
خریـد  پایـه  نـرخ  کـرد:  اضافـه  وی 
بـرق  تولیـد  سـامانه هایی  تضمینـی 
 ۱۰ بـا  برابـر  ۲۰ کیلـووات  تـا  خورشـیدی 
بـا  سـامانه هایی  و  ریـال  و۴۰۰  هـزار 
ظرفیـت ۲۱ تـا ۱۰۰ کیلـووات معـادل ۹,۱۰۰ 
سـاعت  کیلـووات  هـر  ازای  بـه  ریـال 
انـرژی تولیـدی اسـت کـه ایـن مقـدار در 

ضریـب  مشـمول  پرداخـت  دوره  هـر 
می شود. تعدیل 

مدیـر دفتـر بـازار برق شـرکت توزیـع برق 
بـرای  داد:  ادامـه  اصفهـان  شهرسـتان 
نمونـه، درآمـد دوره ای )دو ماهـه( مالکان 
پنـج  خورشـیدی  بـرق  سـامانه های 
کیلوواتـی دارای قـرارداد خریـد تضمینـی 
بـا نـرخ پایـه هشـت هـزار تومـان، تقریبـًا 
درآمـد  و  ریـال  میلیـون   ۱۲ معـادل 
سـنواتی معـادل ۷۲ میلیـون ریـال برآورد 
شـده اسـت کـه امـروز بـا گذشـت تقریبـًا 
نیـروگاه  بهره بـرداری  از  سـال  سـه 
در  ریـال  میلیـون   ۳۶ بـر  بالـغ  درآمـدی 
کـه  کرده انـد  کسـب  ماهـه(  )دو  دوره 
مناسـب  اقتصـادی  مطلوبیـت  از  نشـان 
تضمینـی  خریـد  قراردادهـای  شـرایط 

دارد.
صالحـی دربـاره برنامه شـرکت بـرق برای 
ایجـاد نیروگاه هـای جدیـد در ایـن حـوزه 
گفـت: اسـتراتژی و برنامـه شـرکت توزیع 
بـرق شهرسـتان اصفهـان در این حـوزه بر 

منافـع  حفـظ  و  پایـدار  توسـعه  فراینـد 
تمامـی ذی نفعـان بـه ویژه سـرمایه گذاران 
متمرکـز اسـت. همچنیـن توجـه و اهتمام 
و  فرصـت  ایـن  از  اسـتفاده  بـه  جـدی 
درآمـد  ایجـاد  بـرای  موجـود  پتانسـیل 
خانواده هـای  و  اقشـار  بـرای  پایـدار 

کم درآمد نیز وجود دارد.
مطـرح  ایده هـای  از  یکـی  افـزود:  وی 
مبالـغ  صـرف  بخـش،  ایـن  در  شـده 
نـذورات و خیـرات خیریـن بـرای احـداث 
ایجـاد  و  خورشـیدی  بـرق  سـامانه های 
فرصـت کسـب درآمد بـرای اماکـن مرتبط 
می تواننـد  طـرح خیریـن  ایـن  در  اسـت. 
نـذورات خـود را بـا تأمین مالـی و احداث 
یـک  بـرای  خورشـیدی  بـرق  سـامانه 
خانـوار  حتـی  یـا  و  مسـجد  مدرسـه، 
بی سرپرسـت یـا دارای فرزنـد معلـول ادا 
آن  از  حاصـل  انتفـاع  و  نـذر  ایـن  کننـد. 
پایـدار بـوده و تـا ۲۰ سـال درآمـد حاصـل 

از آن ادامه خواهد داشـت.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان: 
فرصت ایجاد درآمد پایدار برای خانواده های کم برخوردار

 تهديدات استفاده از بيت كوين 
بر مصرف انرژی برق شرکت توزیع 

نیروی برق جنوب استان کرمان

کرمان

حبیبــی، مدیــر دفتــر نظــارت بــر کنتــرل و لــوازم انــدازه گیــری شــرکت بــرق 
ــر  در  ــتگاه ماین ــع آوری ۱۸۷ دس ــایی و جم ــان از شناس ــتان کرم ــوب اس جن

تیرماه سال جاری خبر داد.
ــتان  ــوب اس ــرق جن ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کرمــان، حســین حبیبــی مدیــر دفتــر نظــارت بــر کنتــرل و لــوازم انــدازه گیــری 
ــت  ــود: بی ــان نم ــای اســتخراج ارز، بی ــرق دســتگاه ه در خصــوص مصــرف ب
کویــن هــا، بــه دلیــل مصــرف بــرق باالیــی کــه دارنــد در ســر فصــل اخبــار روز 
قــرار گرفتــه اســت بــه طــوری کــه مســئوالن وزارت نيــرو بارهــا تاکیــد کرده انــد 
بخــش قابــل توجهــی از افزایــش مصــرف بــرق در ایــن روزهــاي گــرم ســال بــه 
دلیــل مصــرف بــرق بااليــي اســت کــه اســتخراج کننــدگان ارز مجــازی اســتفاده 

می کنند.
ــا افزایــش دمــا، زنــگ خطــر مصــرف  ــی کــه هــم زمــان ب وی افــزود: در حال
ــه دلیــل اســتفاده از وســايل سرمايشــي  ــه ویــژه در مناطــق گرمســير ب بــرق ب
بــه صــدا درآمــده اســت، صنعــت بــرق امســال بــا مشــکل جدیــدی نیــز بــه نام 
بیت کوین هــا کــه بــه نظــر می رســد عامــل اصلــی افزایــش نامتعــارف 

مصرف برق هستند، دست و پنجه نرم می کند.
حبیبــی در ادامــه بیــان کــرد:در ایــن راســتا اخبــار متعــددی در ایــن حــوزه بــه 
گــوش می رســد مبنــی بــر ایــن  کــه واحدهــای اســتخراج ارز دیجیتــال رونــد 
رو بــه رشــدی داشــته انــد بــه گونــه ای کــه در برخــی مراکــز برخــوردار از تعرفــه 
ــتخراج  ــاهد اس ــي ش ــی صنعت ــي و گاه ــاورزي، خانگ ــد كش ــرق ارزان مانن ب

بیشتر   بیت کوین می باشیم.
مدیــر دفتــر نظــارت بــر کنتــرل و لــوازم انــدازه گیــری در خصــوص جمــع آوری 
ــود: در  ــح نم ــرکت، تصری ــی ش ــوزه عملیات ــت ح ــر تح ــای ماین ــتگاه ه دس
هميــن راســتا شــركت توزيــع نيــروي بــرق جنــوب اســتان كرمــان بــا تشــكيل 
تيــم هــاي عملياتــي نســبت بــه شناســايي وجمــع آوري تعــداد ۱۸۷ دســتگاه 

ماينر در تير ماه سال جاري اقدام نموده است.
وی گفــت: شــرکت بــرق جنــوب کرمــان نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت 
و اســتفاده از ایــن دســتگاه هــا تاثیــر بســزایی در افزایــش مصــرف بــرق ایــن 

حوزه شده است.
ــه  وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد: ایــن شــرکت بــه صــورت جــدی نســبت ب
جمــع آوری بــرق هــای غیــر مجــاز دســتگاه هــای تولیــد ارز دیجیتــال اقــدام 

خواهد کرد.

سودوکو شماره ۱۷۷۷

پاسخ سودوکو شماره ۱۷۷۶

افقی
 ۱ - از آثار تورگنیف - آب میان بافتی۲ 

- نظرات - هزارو صدو یازده - راستی۳ 

- خورشید گرفتگی، از پديده هاي آسماني 

که در آن ماه بين زمين و خورشيد قرار مي 

گيرد - ابزار نجاری - جهانگرد۴ - اصل 

و نژاد - اهرم، شهر استان بوشهر - 

پرهیزگاری۵ - نام پسرانه، خرسندی، لقب 

امام هشتم - تحسین فرنگی، آفرین 

فرنگی - گمان۶ - ناپسند، خوب نیست - 

حرف نداری، كام فقدان - شهر مذهبی، 

من تبریزی - از بیماریهای پوستی - 

شلوار جین، قدم یکپا، ژنرال جنگهای 

انفصال۷ - فدراسیون والیبال - یك 

چهارم چیزی - ساح گوزن، وسیله دفاعی 

برخی حیوانات گیاه خوار۸ - از تجهیزات 

درمانی - پایتخت اوگاندا۹ - گربه سانی 

سنگین وزن - کندر رومی - جرات، ستاره 

ناهید، زرد آب۱۰ - چوب خوشبو، عود - 

میوه گرمسیری - مادر عرب، عزیز تازی 

- مخفف شاه - سارق و دزد۱۱ - ناقوس، 

زنگ، درای - سراب - ساح انفجاری۱۲ 

- بدگویی شعری - فراوانی - خانه خدا، 

مسجد الحرام۱۳ - شکنجه - گزند، 

صدمه - داروی سیاه معطر۱۴ - همانند 

شاه، شهریار - نازل تر، پست تر - حقه 

وكلك۱۵ - گور - برزمین زدن

عمودی 
۱ - ستون بدن، عضو رونده، از اعضای بدن 

- از آثار ماکسیم گورکی۲ - قعر جهنم، 

فهمیدن، احساس - مخالف - زمان بی 

انتها، زندانی مادام العمر، همیشه - جذب 

كننده۳ - امتداد - فلز مرتجع - سنگ 

های قیمتی، گوهر ها۴ - پیامبر صبور، 

پیامبر پرشكیب، پیامبر مظهر شكیبایی 

- درخت لرزان، درخت مجنون، حشره 

پشم خوار - تلخ، پیمانه ، اندازه ، شماره 

و حساب ، گذشتن بر چیزی - رایحه۵ - 

مدافع ملی پوش اینتر - گاه استراحت، 

پایان روز۶ - حرف تعجب، تعجب 

زنانه، گشوده - تکرار حرف دوازدهم - 

اصطاحی درشطرنج - نت چهارم، نت 

قبل از سل، کلید آن در موسیقی معروف 

است۷ - سال گذشته - صد متر مربع، 

واحد سطح، پسوند فاعلی, مخفف اگر - 

حرف انتخاب، بله آلمانی، حرف گزینش 

- چرك ها۸ - غذای آماده - فیلمی با 

بازی همفری بوگارت۹ - رسانه پرحرف، از 

وسایل ارتباط جمعی، اختراع مارکونی - 

صدمه و آسیب، كارتن باز نشده - خودم، 

ضمیر وزنی، سه کیلو - آرایش در قدیم۱۰ 

- دانه خوشبو، سیاهدانه معطر - خوک 

وحشی - به اندازه، زوبین - نت ششم 

موسیقی، نفی عرب، درون چیزی۱۱ 

- كام معتبر - اثر پژمان بختیاری۱۲ 

- زیر خاك پنهان كردن - قلب، سرای 

محبت - دندانه چرخ - از موسسات 

مالی۱۳ - کشور آسیایی، کشوری در قاره 

کهن - سلطان، تاج به سر، قصر نشین، در 

شطرنج می توان آن را کیش کرد - اشاره 

به چیزی نامعلوم۱۴ - كینه . كدورت - 

زباندار بی زبان، گنگ - تكیه - قوم مرزدار 

ایرانی۱۵ - مولف گلشن صبا - درخت 

زبان گنجشك

جدول شماره ۱۷۷۷

 پیام
 ایران

کرونا مصرف آب گنبدی ها را 5۰ درصد بیشتر کرد
مدیر امور آب و فاضاب منطقه گنبدکاووس از افزایش ۵۰ درصدی مصرف آب شرب در مناطق شهری و روستایی این 
شهرستان از ابتدای امسال تاکنون به سبب شیوع کرونا و مصارف غیرشرب خبر داد و گفت که در صورت ادامه این روند، 
تابستان سخت و کم آبی پیش روی مشترکان است.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظـر بـه اینکـه خانـم اعظـم محمدی بـه اسـتناد قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی تقاضای صدور سـند مالکیت  تصرفات مفروز 
خـود از پـاک ۱ فرعـی از ۱۹۱۰ اصلـی واقـع در بخش ۹ کرمان را نمـوده که آگهی موضوع 
مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آییـن نامـه قانـون تعیین تکلیف در خصوص آن منتشـر اینک بر اسـاس 
تبصـره مـاده ۱۳ قانـون و مـاده ۱۳ آییـن نامه قانون فوق آگهـی تحدید حدود به صـورت اختصاصی 
بـه شـرح ذیل منتشـر می شـود: پاک ۴۳۱۶ فرعـی از ۱ فرعـی از ۱۹۱۰ اصلی اعظـم محمدی پاقلعه 
فرزنـد محمـود ششـدانگ خانـه مسـاحت ۲۶۲.۵ متـر مربـع واقـع در اراضـی ده شـیخ رفسـنجان 
خیابـان گلـزار شـهدا بخش ۹ کرمـان عملیات تحدید حـدود روز یکشـنبه ۱۳۹۹.۵.۱۹  سـاعت ۸:۳۰ 

صبـح در محـل وقوع ملک 
انجـام خواهـد شـد لذا بدین وسـیله به مالـک و مجاورین پاک فـوق اعام می شـود در موعد مقرر 
ایـن آگهـی در محـل وقـوع ملـک مـورد تقاضا حاضـر و چنانچه نسـبت به حـدود یا حقـوق ارتفاقی 
اعتراضـی دارنـد از تاریـخ تنظیـم صورت جلسـه تحدید حـدود به مـدت ۳۰ روز اعتراض خـود را کتبًا 
بـه ایـن واحـد ثبتـی  تسـلیم و رسـید دریافـت نماینـد و ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض 

بـه اداره ثبـت دادخواسـت الزم در ایـن خصوص را بـه دادگاه صالح تقدیـم نمایند.م_الف۳۲۷۸
تاریخ انتشار:چهارشنبه۹۹.۴.۲۵ 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان_ابوالفضل تیموری

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی-اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۴۴۶ هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای سیدمهدی هاشمی زاده زرندی 
فرزند سیداکبر  به شماره شناسنامه ۳۱۱ در یک باب خانه به مساحت ۵۳۷/۷۰ مترمربع از پاک 
۷۵۷۰ اصلی واقع در زرند خیابان شهید صدوقی کوچه ۵ خریداری از مالک رسمی آقای سیدشجاع 
مهدوی پور زرندی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف ۶۰
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۴/۱۱-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۳۹۹/۴/۲۵

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی مزایده اموال غیر منقول  ) نوبت دوم ( 
ــوص  ــی ۹۹۰۰۰۳۲ در خص ــه اجرای ــده کاس ــوص پرون ــه در خص ــردد ک ــی گ ــام م ــیله اع بدینوس
ــاغ  ــه ب ــک قطع ــور ی ــم ســاناز یاورپ ــه خان ــوم ل ــی در حــق محک ــن یعقوب ــای آرمی ــت اق محکومی
ــی و  ــتری ارزیاب ــناس دادگس ــط کارش ــف توس ــع  توقی ــی ۲۰۳۳مترمرب ــاحت تقریب ــه مس ــه ب ــوی عرص کی
ــه و محوطــه وراث  ــه خان ــا حــدود اربعــه شــماال ب ــده ب ــده بفــروش میرســد زمیــن مــورد مزای از طریــق مزای
ــا  ــا راه عمومــی روســتا غرب ــی جنوب ــه یعقوب ــه و محوطــه شــب ال ــودی و شــرقا خان ــه بهب مرحــوم محــب ال
ــده  ــرآورد گردی ــال ب ــزان ۴/۰۶۶/۰۰۰/۰۰۰ ری ــه می ــه ب ــدل ارزش کل عرص ــی پاک ــروز و عل ــه به ــه و محوط خان
اســت مزایــده در روز یکشــنبه ۹۹/۰۵/۱۲ راس ســاعت ۹ الــی ۱۰ صبــح در اجــرای احــکام مدنــی حویــق برگــزار 
مــی گــردد ، الزم بــه ذکــر اســت کــه مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع شــده و بــه کســانی کــه باالتریــن 
ــدار فــی المجلــس اخــذ و  ــده از خری ــغ مزای ــه خواهــد شــد ده درصــد مبل ــد فروخت قیمــت را پیشــنهاد دهن
مــا بقــی بایســتی حداکثــر ظــرف مــدت یــک مــاه پرداخــت گــردد در صــورت عــدم پرداخــت مــا بقــی ثمــن 
معاملــه مبلــغ واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد ۵ روز 
ــان از  ــد آن ــب بازدی ــا ترتی ــه ت ــق مراجع ــی حوی ــر شــعبه اجــرای احــکام مدن ــه دفت ــده ب ــد مزای ــل از موع قب

ــده داده شــود . ــورد مزای ــک م مل
مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش حویق – یگانی 4۷4۱

آگهی مزایده اموال غیر منقول  ) نوبت اول (  
بدینوســیله اعــام مــی گــردد کــه در خصــوص 
در خصــوص  اجرایــی ۹۸۰۳۷۸  پرونــده کاســه 
ــای  ــه اق ــوم ل ــق محک ــری در ح ــود نظ ــای بهب ــت اق محکومی
قربــان صفــوری  یــک قطعــه زمیــن واقــع در روســتای بــی بــی 
ــع ) پــس از کســر  ــه مســاحت ۹۰۶ مترمرب حیاطــی پاســی ب
حریــم راه ( متعلــق بــه محکــوم علیــه بهبــود نظــری  توقیــف 
ــده  ــق مزای ــی و از طری ــتری ارزیاب ــناس دادگس ــط کارش توس
بفــروش میرســد زمیــن مــورد مزایــده بــا حــدود اربعــه شــماال 
متصــل بــه شــالیزار متصرفــی وراث مرحــوم ســبقت الــه دنیــا 
دیــده و شــرقا محــدود نهــر آببــر و در ورای ان کوچــه ۸ متــری 
جنوبــا متصــل بــه کوچــه ۶ متــری و غربــا متصــل بــه خانــه و 
محوطــه متصرفــی اقــای جنگلــی مــی باشــد  از کل مســاحت 
ــع مســکونی و مابقــی زراعــی مــی باشــد  ارزش  ۲۵۰متــر مرب
کل ملــک بــه میــزان ۹۶/۵۴۰/۰۰۰ ریــال بــرآورد گردیــده اســت 
ــی ۱۰  ــاعت ۹ ال ــنبه ۹۹/۰۵/۱۴ راس س ــه ش ــده در روز س مزای
ــردد ،  ــی گ ــزار م ــق برگ ــی حوی ــکام مدن ــرای اح ــح در اج صب
ــده از قیمــت کارشناســی شــروع  ــه مزای ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
ــد  ــنهاد دهن ــت را پیش ــن قیم ــه باالتری ــانی ک ــه کس ــده و ب ش
فروختــه خواهــد شــد ده درصــد مبلــغ مزایــده از خریــدار فــی 
المجلــس اخــذ و مــا بقــی بایســتی حداکثــر ظــرف مــدت یــک 
مــاه پرداخــت گــردد در صــورت عــدم پرداخــت مــا بقــی ثمــن 
ــد  ــد ش ــط خواه ــت ضب ــع دول ــه نف ــزی ب ــغ واری ــه مبل معامل
متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد ۵ روز قبــل از موعــد 
مزایــده بــه دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی حویــق مراجعــه 

ــده داده شــود . ــورد مزای ــک م ــان از مل ــد آن ــب بازدی ــا ترتی ت
دادورز  اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش حویق – 
وحدانی  4۷4۰

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   

 ۱۳۹۹۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۰۸۵۴ شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن تصرفــات 
ــادی  ــمت صی ــای حش ــی آق ــارض متقاض ــه بامع مالکان
فرزنــد رحمــن بــه شــماره شناســنامه ۴۵۳۰۲۸۸۳۶ 
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــیروان در شش ــادره از ش ص
مســاحت ۵۹/۵۳ مترمربــع پــاک شــماره ۴۸۴ فرعــی از 
ــران بخــش حــوزه  ــاد ته ــه خیرآب ــع در قری ــی واق ۱۲ اصل
ثبــت ملــک ورامیــن از مالکیــت راحلــه و حشــمت و الهیــه 
ــه  ــی جمع و جمشــید و ناصــر و خســرو همگــی وراث عل
خانــی فرزنــد علــی اکبــر  محــرز گردیــده اســت لــذا بــه 
ــه ۱۵  ــه فاصل ــت ب منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوب
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
ــه مــدت دو  مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــد  ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای دادخواســت خــود را ب
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
ــادر  ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت وص
خواهــد شــد . ۱۲۶ ث / م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت 
اول : ۹۹/۰۴/۲۵ تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : ۹۹/۰۵/۰۸
رئیس ثبت اسناد و امالک  - محمد رحیم پورراینی 
4۷3۶

آگهی مزایده اموال غیر منقول     
حسـب پرونـده کاسـه ۹۸۰۳۵۲ بـه موجـب نیابـت قضایـی صـادره از اجـرای اجـکام مدنـی 
شهرسـتان تالـش موضـوع دعـوی خانـم سـارینا آقـا جانی به طرفیت اسـکندر شـریفی طاسـکوه 
محکومیـت بـه پرداخـت مبلـغ ۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق محکوم لـه و مبلغ ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و نیم عشـر در 
حـق صنـدوق دولـت که شـخص ثالـث اقای شـادمان شـریفی در قبـال بدهی محکـوم عیله مال غیـر منقول 
خـود را تعرفـه کـه پـس از شناسـایی به حیطـه توقیف در آمده و توسـط هیئت پنج نفره کارشناسـان به شـرح 
ذیـل ارزیابـی و توصیـف اجمالـی گردیـده اسـت ششـدانگ عرصـه و اعیـان زمیـن بـه مسـاحت ۲۷۹/۱۰ متر 
مربع متعلق به اقای شـادمان شـریفی طاسـکوه واقع در روسـتای سـراکه از توابع ماسـال نرسـیده به مسـجد 
مشـتمل بـر یـک بابخانـه ویایـی به مسـاحت تقریبـی ۱۱۵ مترمربع دارای سـند رسـمی بشـماره ۵۳ فرعی از 
۱۸ اصلـی مفـروز از ۲۸ فرعـی از اصلـی مذکـور بخش ۲۶ گیان با حدود اربعه شـماال دیواریسـت بطول ۱۹/۲۵ 
متـر بـه شـماره باقیمانـده ۲۸ فرعـی از ۱۸ و شـرقا در سـه قسـمت اول دیاریسـت بطـول ۷/۷۳ متـر بشـماره 
باقیمانـده ۲۸ فرعـی از ۱۸ اصلـی دوم دیواریسـت بـه طـول ۵/۸۳ متـر به باقیمانده شـماره ۲۸ فرعـی از ۱۸ و 
سـوم دیواریسـت بطـول ۵/۸۶ متـر به باقیمانـده۲۸ فرعی از ۱۸ اصلـی و جنوبا دیوار و محل درب اسـت بطول 
۹/۹۱ متـر بـه خیابـان و غربـا دیواریسـت بطـول ۱۹/۱۰متـر بشـماره باقیمانـده ۲۸ فرعـی از ۱۸ اصلـی و اعیانی 
موجـود نیـز بـا اسـکلت بتونـی و سـقف همـوار بتنـی و درب و پنجـره از نـوع الومینیـوم با سـقف داخلی کناف 
کاری دیـوار گـچ کاری دارای سیسـتم پکیـج و امتیـازات اب و بـرق و گاز شـهری کـه باتوجه بـه موقعیت ملک 
و وضعیـت اعیانـی ارزش کل عرصـه بـا اعیـان جمعـا ۶/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال بـراورد شـده اسـت بنا بریـان مقرر 
شـده اسـت ملـک موصـوف از طریـق مزایـده حضـوری و در روز دوشـنبه ۱۳۹۹/۵/۲۰ از سـاعت ۱۰ الـی ۱۱ در 
دفتـر اجـرای احـکام مدنی دادگسـتری ماسـال بفروش برسـد . قبـل از موعد مقـرر هریک ازشـرکت کنندگان 
بـه دفتـر اجـرا مراجعـه و مبلـغ ده درصـد قیمت پایـه را واریز و رسـید دریافت نموده و رسـید مربوطـه را بهمراه 
قیمـت پیشـنهادی بصـورت مکتـوب در وقـت مقرر بـه دفتر اجـرا ارائه نمایند و درخواسـت افراد بدون پیوسـت 
فیـش فاقـد اعتبـار مـی باشـد برنـده مزایـده مجموعـا میتوانـد ده درصـد قیمـت پیشـنهادی خـود را تودیع و 
نسـبت بـه الباقـی ظرف مـدت یکماه اقـدام نماید و چنانچـه برنده مزیاده ظـرف مدت یکماه نتوانـد باقیمانده 
بـرا پرداخـت نمایـد ده درصـد واریـزی پس از کسـر هزینه هـای اجرایی به نفع صنـدوق دولت ضبـط و مزایده 
تجدیـد خواهـد شـد و وجـوه واتریـزی کلیه شـرکت کننـدگان که در مزیـاده برنده نشـده اند نیز به آنها مسـترد 
خواهـد شـد و همچنیـن کسـانی کـه تمایـل بـرای شـرکت در مزایـده را دارند مـی تواننـد حداقـل ۵ روز ثبل از 

برگـزاری مزایـده بـه دفتـر اجـرا مراجعه تـا مقدمـات بازدید فراهـم اید . 
سید رحیم مهرجوی – مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ماسال    4۷3۹

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی-اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۴۱۸ هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای واحد صدرالدینی بهاءآبادی فرزند علی 
به شماره شناسنامه ۳۰۸۰۱۰۲۹۸۳ در یک باب خانه به مساحت ۳۵۳/۷۵ مترمربع مفروز و مجزی 
شده از پاک ۶ فرعی از ۲۳۸۹ اصلی واقع در زرند خیابان خلیلی کوچه ۳۰ خریداری از مالک رسمی 
آقای حسین جعفرزاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۵۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۴/۱۱- تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۳۹۹/۴/۲۵

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی- اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۴۰۸ هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حسین نخعی محمدآبادی فرزند 
حسن به شماره شناسنامه ۶۹ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۳۲۲/۵۱ مترمربع مفروز و 
مجزی شده از پاک ۱ فرعی از ۵۰۵۱ اصلی واقع در زرند روستای محمدآباد خریداری از مالک رسمی 
خانم بلقیس ضیاءابراهیمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۵۷
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۴/۱۱-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۳۹۹/۴/۲۵

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

تاریـخ  در  اریـان  بـازرگان  فـرداد  خـاص  سـهامی  شـرکت  تاسـیس   
۱۳۹۹/۰۴/۲۱  بـه شـماره ثبـت ۱۶۸۴۷ بـه شناسـه ملـی ۱۴۰۰۹۲۷۶۹۱۲ 
ثبـت و امضـا ذیـل دفاتـر تکمیل گردیده کـه خاصه آن به شـرح زیر جهت 

اطـاع عمـوم آگهـی میگـردد.
موضـوع فعالیـت: کلیـه فعالیـت های سـاختمانی، ابنیـه، راه، راه سـازی، 
طراحـی، نظـارت، اجـرا، مشـاوره، عمرانـی و معمـاری کلیـه فعالیت های 
فعالیتهـای  خدماتـی، کلیـه  بـرق، گاز،  آب،  تاسیسـاتی  و  پیمانـکاری 
صنعـت و معدنـی انجـام کلیـه امـور اسـتخراج و بهـره بـرداری معـادن، 
فـراوری نمایشـگاه و شـرکت در نمایشـگاه، طراحـی معـادن، حمـل و 
نقـل مـاده معدنـی در محـدوده معـدن، ژئوتوریسـم، خـط لولـه، خریـد 
و فـروش لولـه، سـد، سدسـازی، سـاخت پـل جـاده، ریـل، تونـل کلیـه 
فعالیـت هـای خدماتـی، حمـل و نقـل درون شـهری و سـرویس ایاب و 
ذهـاب تعمیـر و نگهـداری: شـامل تعميـر و نگهـداری تجهیزات و وسـائل 
اداری )غیـر از امـور رایانـه(، خدمـات فنـی خـودررو مـوارد مشـابه، امـور 
آشـپزخانه و رسـتوران: شـامل طبـخ و توزیع غـذا، اداره رسـتوران و بوفه و 
مـوارد مشـابه، خدمـات عمومـی: تامین نیـروی انسـانی تنظيفـات، نامه 
رسـانی، پیشـخدمتی ، امـور آبدارخانـه و خدمـات پاسـخ گویـی تلفنـی و 
مـوارد مشـابه نگهداری و خدمات فضای سـبز شـامل خدمـات باغبانی و 
نگهـداری فضـای سـبز و مـوارد مشـابه امـور تاسیسـاتی: شـامل تعمير و 
نگهـداری و بهـره بـرداری از تاسیسـات برودتـی و حرارتـی و موارد مشـابه 
کلیـه فعالیـت هـای کامپیوتری بازاریابـی غیر هرمی و غیرشـبکه ای کلیه 
فعالیـت هـای کشـاورزی کلیه فعالیت هـای تولیـدی و بازرگانـی، تولید، 
توزیـع و پخش فراوری، بسـته بنـدی، خرید و فروش، صـادرات و واردات 
اخـذ کارت بازرگانـی، اخـذ و اعطـای نمایندگـی، عقـد قـرارداد بـا نهادهای 
دولتـی در قالـب مناقصـه، مزایـده و اسـتعام وفـق مـاده ۱۷ و تبصـره ۱  
قانـون مدیریـت خدمات کشـوری در صـورت لزوم پـس از اخذ مجوزهای 

الزم از مراجـع ذیربـط
 مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

 مرکـز اصلـی : اسـتان کرمـان، شهرسـتان کرمـان، بخـش مرکزی و شـهر 

کرمـان، محله ابوذر شـمالی، خیابان شـیخ احمد کافی، کوچه شـیخ احمد 
کافـی ۱۲، پـاک ۰، طبقـه همکف کدپسـتی ۷۶۱۷۷۵۶۹۶۶ 

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی
منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی

مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسـط موسسـین طی گواهی بانکی شـماره ۶۱۰۹ مورخ 
۱۳۹۹/۴/۱۲ نـزد بانـک قـرض الحسـنه رسـالت شـعبه خواجو با کـد ۳۰۷ 

پرداخت گردیده اسـت
 اعضا هیئت مدیره

خانم سـمیرا شـاه محمـودی کوهبنانی به شـماره ملـی ۲۹۸۰۱۲۵۸۱۴ و به 
سـمت نایـب رئیـس هیئت مدیـره به مدت ۲ سـال 

اقـای عمـار زنگی آبادی به شـماره ملی ۲۹۸۰۴۳۶۷۴۷و به سـمت رئیس 
هیئـت مدیره به مدت ۲ سـال 

خانـم سـمیه شـاه محمـودی کوهبنانی بـه شـماره ملـی ۲۹۹۲۲۷۶۳۰۸ و 
بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـرد بـه مـدت ۲ سـال و بـه سـمت مدیرعامل 

بـه مدت ۲ سـال 
دارنـدگان حـق امضـا: کلید اوراق و اسـناد بهـادار و تعهد اور شـرکت از قبیل 
چـک ، سـفته ، بـروات قراردادهـا عقـود اسـامی و همچنیـن کلیـه نامـه 
هـای عـادی و اداری بـا امضـاء منفـرد مدیـر عامـل همـراه با مهر شـرکت 

معتبـر می باشـد 
اختیـارات مدیر عامل: طبق اساسـنامه بازرسـان آقـای محمدرضا مصطفی 
نـژاد بـه شـماره ملـی ۲۹۹۱۵۴۵۴۵۳بـه سـمت بـازرس اصلـی بـه مدت 

یـک سـال مالی
 خانـم مهدیـه شـاه محمودی کوهبنانـی به شـماره ملـی ۲۹۹۲۱۷۳۹۶۷به 

سـمت بـازرس علـى البـدل به مـدت یک سـال مالی
 روزنامـه کثیـر االنتشـار پیـام مـا جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعیین 
گردیـد. ثبـت موضوع فعالیت مذکور بـه منزله اخذ و صـدور پروانه فعالیت 

نمی باشـد.
اداره ثبت اسناد و امالک استان کرمان- اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری کرمان

اگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت خانم سکینه دلفاردی  فرزند دادعلی  به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شده به کاسه ۹۹۰۰۱۷۷ز این شعبه  درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان غامرضا بدوی دلفارد  فرزند علی به علت تصادف 

وشدت  جراحات در بیمارستان فوت و ورثه حین الفوت :
۱-ام البنین بدوی دلفارد فرزند غامرضا به شماره شناسنامه ۳۰۲۰۷۳۸۹۱۱متولد جیرفت )فرزند 

مونث( 
۲-فاطمه بدوی دلفارد فرزند غامرضا به شماره شناسنامه ۳۰۲۱۱۴۱۸۰۳تولد جیرفت )فرزند مونث

۳-آرمیتا بدوی دلفارد فرزند غامرضا به شماره شناسنامه ۳۰۲۰۹۰۷۹۵۰متولد جیرفت )فرزند مونث(
۴-سکینه دلفارد فرزند دادعلی به شماره شناسنامه ۲۴۲متولد جیرفت )همسر متوفی (می باشد 
اگهی میگرددتا چنانچه شخصی  نوبت  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک  با  .اینک 
اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای از متوفی نزداو می باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به این 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه یک ساردوئیه جیرفت .م الف :۸

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری کرمان 
آگهی ثبتی

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات دیجیتال سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۰۲ 
و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۴۶۲۱۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۹ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ۱ - محل شرکت در واحد ثبتی استان البرز ، شهرستان کرج ، بخش مرکزی ، شهر کرج، 
محله گلشهر غربی ، خیابان شهیدمصطفی کتوئی زاده ، بلوار ۴۵متری گلشهر )شهیدحمیدشمس( 
، پاک ۰ ، ساختمان مرکز تجاری گلشهر ، E۱۱ ، طبقه سوم کد پستی ۳۱۹۸۶۸۵۶۸۶ تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
4۷۶۱  )۹۱442۶( 
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کرونا بازار کرمان را دچار چالش کرد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: شرایط کرونا واحدهای صنفی این استان را دچار چالش کرد 

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن 
اســتان کرمــان گفــت:  تجــارت  و 
شــرایط کرونــا واحدهــای صنفــی 
ــرد  ــش ک ــار چال ــتان را دچ ــن اس ای
مســتقیم  ارتبــاط  چالــش  ایــن  و 
بــا ســبد خانــوار و زندگــی مــردم 
ــه آن را  ــم ک ــی کنی ــاش م دارد و ت

مدیریــت کنیــم.
ــدس حســینی  ــدی مهن ــدس مه مهن
فرماندهــی  بــا  دیــدار  در   نــژاد 
افــزود:  اســتان کرمــان  انتظامــی 
افزایــش قیمــت در ســبد خانــوار 
و  زندگــی  بــا  مســتقیم  نقشــی 
بــرای  لــذا  دارد  خانــوار  اقتصــاد 
ــای  ــدا کااله ــکل ابت ــن مش ــع ای رف
ــا  ــوار را احص ــبد خان ــی در س اساس

کردیــم.

وی اظهــار داشــت: همچنیــن برخــی 
بــازار  تامیــن  در  بیرونــی  عوامــل 
ارز  نیافتــن  تخصیــص  ازجملــه 
ــتان  ــاز اس ــزان نی ــه می ــه ای ب یاران
بــازار  در  مرکــزی  بانــک  توســط 

چالــش ایجــاد کــرده اســت.
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن 
اســتان کرمــان گفــت:  تجــارت  و 
ــه ۷۰ هــزار  اســتان کرمــان ســاالنه ب
ــن  ــزار ت ــاز دارد و ۱۰ ه ــکر نی ــن ش ت
آن بــا ارز یارانــه ای و مابقــی بــا 
نــرخ آزاد تامیــن مــی شــود لــذا 
بــازار  در  قیمــت  اختــاف  شــاهد 

. هســتیم
ــت  ــاف قیم ــت: اخت ــان داش وی بی
کاالهــا در بــازار، بدبینــی در جامعــه را 
ــان  ــن می ــد و در ای گســترش می ده
و  آن سواســتفاده  از  افــراد  برخــی 
دســت بــه احتــکار و گرانفروشــی 

ــار  ــازار دچ ــر ب ــن ام ــد و ای ــی زنن م
ــد. ــی کن ــش م چال

بیــان  بــا  حســینی نژاد  مهنــدس 
ــرای  ــا ب ــت ه ــی ظرفی ــه از تمام اینک
ــازار اســتفاده  ــر ب ــارت ب ــن و نظ تامی
ــن در  ــوزه اماک ــزود: ح ــم اف می کنی
ــا  ــی ب ــکاری مطلوب ــه هم ــن رابط ای
مــا دارد امــا بــه انتظــارات مــردم 
ــی  ــازار نم ــر ب ــارت ب ــن و نظ در تامی
پاســخ دهیــم و تاش  هــا  توانیــم 
حــال  در  بــازار  مدیریــت  بــرای 

افزایــش اســت.

تومان  2۰ هزار میلیارد 
طرح امسال در کرمان

افتتاح می شود  
ــح کــرد: طــی ســال هــای  وی تصری
گذشــته نامایمــات تحریــم هــا و 
افزایــش نــرخ ارز و قیمــت ســوخت 
ــر حــوزه صنعــت،  ــر مســتقیمی ب تاثی

اســتان کرمــان  تجــارت  و  معــدن 
ــا نیــز ایــن  گذاشــته و داســتان کرون
ــاش  ــذا ت ــش داد ل فشــارها را افزای
مــی کنیــم آســیب هــای ایــن حــوزه 
بــه حداقــل برســانیم و در ارتبــاط 
بــا عمــوم مــردم ایــن موضــوع را 

ــم. ــت کنی مدیری
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن 
اســتان کرمــان گفــت:  تجــارت  و 
ســرمایه گــذاری خوبــی در حــوزه 
بــه  توجــه  بــا  معــدن  و  صنعــت 
در  برنامــه  ســند  و  هــا  ظرفیــت 
ــن برنامــه  اســتان انجــام شــده و ای
ــه قطــب فــوالدی  ــزی کرمــان را ب ری
کشــور تبدیــل مــی کنــد و درپــی 
اســتفاده از ظرفیــت احــداث صنایــع 
بــرای  فــراوری  و  ســازی  قطعــه 
اســتان  در  اشــتغال  رفــع مشــکل 

. هســتیم
وی بــا بیــان اینکــه ۲۸ ابــر کارخانــه 
را در اســتان شــکل دادیــم کــه از 
اســتان  توســعه  آنــان در  ظرفیــت 
ــرد::  ــوان ک ــود عن ــی ش ــتفاده م اس
ایــن واحدهــای بــزرگ در شهرســتان 

زرنــد،  بردســیر،  ســیرجان،  هــای 
ــد  ــت دارن ــان فعالی شــهربابک و کرم
کــه  راور  هــای  شهرســتان  در  و 
ــش  ــا آمای ــز ب ــتیم نی ــی نداش ظرفیت
ــه ایــن  ــع فــوالد را ب ســرزمینی صنای

ــم. ــه بردی منطق
داد:  ادامــه  حســینی نژاد  مهنــدس 
ــروز  ــرخ ام ــا ن ــا ب ــه ه ــن کارخان ای
۱۶۰ هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه 
گــذاری داشــته اند کــه ایــن رقــم در 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــاز کار ۴۵ ه آغ
ــا  ــا ی ــرح ه ــن ط ــی ای ــود و تمام ب
 ۹۵ از  بیــش  یــا  یافتــه  تحقــق 
درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارنــد.

هــزار   ۱۰ از  بیــش  افــزود:  وی 
ــتان  ــال در اس ــان هرس ــارد توم میلی
کرمــان افتتــاح کردیــم و امســال ۲۰ 
ــارد تومــان برنامــه ریــزی  هــزار میلی
میلیــارد  هــزار  چهــار  کــه  شــده 
ــور  ــا حض ــته ب ــاه گذش ــان آن م توم
ــرداری  ــره ب ــه به ــوری ب رییــس جمه
رســید کــه نشــان مــی دهــد بــا 
ــوزه  ــن ح ــا در ای ــش ه ــود چال وج

اتفاقــات خوبــی افتــاده اســت.

ته
نک

رییـس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت اسـتان کرمان 
گفـت: سـرمایه گـذاری خوبی در حـوزه صنعـت و معدن 
بـا توجـه بـه ظرفیت هـا و سـند برنامـه در اسـتان انجام 
شـده و ایـن برنامـه ریـزی کرمـان را بـه قطـب فـوالدی 
ظرفیـت  از  اسـتفاده  درپـی  و  مـی کنـد  تبدیـل  کشـور 
رفـع  بـرای  فـراوری  و  سـازی  قطعـه  صنایـع  احـداث 

مشـکل اشـتغال در اسـتان هسـتیم.
وی بـا بیـان اینکـه 28 ابـر کارخانـه را در اسـتان شـکل 
دادیـم کـه از ظرفیـت آنـان در توسـعه اسـتان اسـتفاده 
در  بـزرگ  واحدهـای  ایـن  کـرد::  عنـوان  شـود  مـی 
شـهربابک  زرنـد،  بردسـیر،  سـیرجان،  هـای  شهرسـتان 
و کرمـان فعالیـت دارنـد و در شهرسـتان هـای راور کـه 
صنایـع  سـرزمینی  آمایـش  بـا  نیـز  نداشـتیم  ظرفیتـی 

فـوالد را بـه ایـن منطقـه بردیـم.

مدیــر ایمنــی، بهداشــت و محیــط زیســت فــوالد مبارکــه 
ــی کــه طــی  ــا عملکــرد بســیار خوب گفــت: خوشــبختانه ب
ــه  ــروی انســانی ب ــش نیـ ــای دان ــوزش و ارتق ــد آم فراین
ــری  ــری حداکث ــا بهکارگی ــن ب ــده و همچنی ــت آم دســ
ــکاران در  ــۀ هم ــکاری هم ــی و هم ــتورالعملهای ایمن دس
ــا  ــه ه ــیاری از زمین ــه در بس ــوالد مبارک ــه، ف ــن زمین ای
ازجملــه بهبـــــود شــاخصهای ضریــب تکــرار و شـــــدت 
حــوادث، نســبتبه ســایر فوالدســازان جهــان عملکــرد 
درخشــانی داشــته اســت و در باالتریــن ســطح قــرار 

دارد.
افــزود:  خصــوص  همیــن  در  مدرســیفر     حســین 
در  شــرکت  مدیریــت  راهبــرد  و  تأکیــد  خوشــبختانه 
ایمنــی  ضریــب  بیشــتر  هرچــه  ارتقــای  خصــوص 
ــق  ــر واقــع شــده و طب ــزات شــرکت مؤث ــان و تجهی کارکن

جهانــی و گزارشــهای  نمودارهــا  آنچــه 
ــوالد  ــد، شــرکت ف  )WORLD  STEEL( نشــان میدهن
مبارکــه در ســال ۹۸ و طــی ۳ مــاه ابتــدای ســال جــاری 
ــه ســایر فوالدســازان  ــب تکــرار« ۰.۸ نســبت ب ــا »ضری ب

بهتریــن عملکــرد را داشــته اســت.
وی در تشــریح وضعیــت شــرکت در زمینــۀ »ضریــب 
شــدت حــوادث« کــه بزرگــی حــوادث را نشــان میدهــد، 
تصریــح کــرد: در ایــن زمینــه نیــز شــرکت بــه عــدد 
ــا    ــز در دنی ــث نی ــن حی ــت و از ای ــه اس ــت یافت ۰.۰۱ دس

ــت. ــر   اس بینظی
وی در توضیــح عملکــرد شــرکت در زمینــۀ مدیریــت 
ــا در شــرکت نیــز گفــت: فــوالد مبارکــه در  ویــروس کرون
هفــت محــور بــرای مقابلــه بــا ایــن ویــروس برنامهریــزی 
دســتور  بــه  ســتاد  تشــکیل  اســت:  اقــدام کــرده  و 
و  اطاعرســانی  و  فرهنگســازی  شــرکت؛  مدیرعامــل 
ــوان  ــی بهعن ــری و بیماریاب ــایی، غربالگ ــوزش؛ شناس آم
ســازمانها؛  ســایر  نســبتبه  ســازمان  موفقیــت  رمــز 
اقدامــات پیشــگیرانه و بهداشــتی، بازرســی و کنتــرل 
ــام  ــن انج ــر حس ــارت ب ــام؛ نظ ــال انج ــات در ح اقدام
ــی  ــی و روان ــای اجتماع ــتی و مددکاریه ــای بهداش کاره
ــان  ــرم ایش ــای محت ــان و خانوادهه ــوزۀ کارکن ــه در ح ک
میهمانــان،  خــروج  و  ورود  هنــگام  و کنترلهایــی کــه 
ــرکت  ــار ش ــل ب ــاوگان حم ــدگان ن ــدگان و رانن بازدیدکنن

ــود. ــام میش انج
 مدرســیفر بــا اشــاره بــه اینکــه بــا شــیوع مجــدد 
ویــروس کرونــا در جامعــه، در شــرکت فــوالد مبارکــه نیــز 
تدابیــر بهــروز و کارآمدتــری در نظــر گرفتــه شــده اســت، 
اظهــار داشــت: از  آنجــا   کــه ایمنــی کارکنــان بــرای 
ــت،  ــوردار اس ــی برخ ــت خاص ــرکت از اهمی ــت ش مدیری
راهنمــای شــرکت در ایــن مســیر، ســازمان بهداشــت 
جهانــی اســت و همــواره از رهنمودهــای آن بهرهمنــد 
شــدهایم. بــه همیــن ســبب خوشــبختانه در اثــر اجــرای 
ــایر  ــا س ــاس ب ــرکت قابلقی ــت ش ــا، وضعی ــن پروتکله ای
ضمــن  توانســتهایم  و  نیســت  مشــابه  ســازمانهای 
اســتمرار و تــداوم تولیــد از نیــروی انســانی شــرکت هــم 

ــم.  ــت کنی ــوب محافظ ــو مطل ــه نح ب

مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( 
اسـتان البـرز گفـت: ۷۰ درصـد مددجویـان 
کمیتـه امـداد این اسـتان را زنان سرپرسـت 

خانـوار تشـکیل مـی دهند.
محمـد محمدی فـرد درآیین تفاهـم نامه ۲ 
جانبـه بیـن کمیته امـداد امام خمینـی )ره( 
و دفتـر امور زنان و خانواده اسـتانداری البرز 
افـزود:  بنابرایـن توانمندسـازی ایـن بخش 
از جامعـه می توانـد از ضعف هـای اقتصادی 
پیشـگیری و مانع بروز بسـیاری از مشکات 

خانواده شـود .
وی ادامـه داد: براین اسـاس این تفاهم نامه 

معاونـت اشـتغال و خودکفایـی ایـن نهـاد 
نسـبت بـه مشـاوره و هدایـت شـغلی افـراد 
معرفی شـده از سوی اسـتانداری البرز اقدام 

خواهد داشـت.
ایـن  مفـاد  مطابـق  فـرد گفـت:  محمـدی 
خانـواده  و  زنـان  امـور  دفتـر  نامـه  تفاهـم 
اسـتانداری، زنان سرپرسـت خانـوار نیازمند 
اشـتغال را کـه تحـت حمایـت هیـچ نهـاد و 
سـازمانی نمی باشـند به کمیته امداد معرفی 
مـی  کنـد تـا در خصـوص اعطای تسـهیات 
خـود اشـتغالی یا معرفـی به مراکز اشـتغال 

)کارگاه تولیـدی، کارخانـه ( اقـدام کننـد.

و  سـازنده  نقـش  بـر  تاکیـد  ضمـن  وی 
طرح هـای  در  نیکـوکاری  مراکـز  مؤثـر 
در  شـد:  یـادآور  اسـتان  محرومیت زدایـی 
نیکـوکاری  مرکـز  تشـکیل  نشسـت  ایـن 
در مجموعـه  بانـوان  تخصصـی کارآفرینـی 
شورای مشـورتی بانوان اسـتانداری البرز نیز 

گرفـت. قـرار  پیگیـری  و  موردبررسـی 
تفاهـم نامـه ۲ جانبـه کمیتـه امـداد امـام 
خمینـی )ره( اسـتان البرز با دفتـر امور زنان 
و خانـواده اسـتانداری بـا هـدف مشـاوره و 
هدایـت شـغلی زنـان سرپرسـت خانـوار در 
ایجـاد کسـب و کار پایـدار بـه امضاء رسـید.

۷۰ درصد مددجویان کمیته امداد 
البرز زنان سرپرست خانوار هستند

پرش ورزش بانوان مازندران

ورزش در مازنـدران اسـتانی کـه همواره نـام قهرمانان ورزشـی آن در تارک ورزش 
کشـور مـی درخشـد در بخش بانـوان نیز توفیقات خوبی داشـته اسـت .

وزارت ورزش و جوانـان در دولـت تدبیـر و امید همسـو با ارتقـای وضعیت ورزش 
مـردان و قهرمـان پـروری تقویـت بخـش زنـان در ایـن حـوزه را فرامـوش نکرده 
اسـت و بـا فراهـم کـردن امکانـات زیـر سـاختی بـرای تمریـن و ورزش ایـن 
قشـر زمینـه ارتقـا و پیشـرفت آنهـا را در میادیـن ورزشـی منطقـه ای ، کشـوری و 
جهانـی فراهـم کـرده اسـت . همچنیـن از سـوی دیگر با تشـویق بانوان ورزشـکار 
بـه سـمت رشـته هـای ورزشـی دیگـر بسـتر بـرای گسـترش و توسـعه فعالیـت 
هـای ورزشـی ایـن قشـر ایجاد کرده اسـت و اکنـون زنانـی در میادینـی همچون 
وزنـه بـرداری بـاز شـده اسـت و آنهـا در این زمینـه توانمنـدی های خود را نشـان 
بدهنـد . براسـاس آمـار و اطاعاتـی کـه معاونـت امـور بانـوان اداره کل ورزش و 
جوانـان مازنـدران ارائـه کـرده اسـت از سـال ۱۳۹۲ تـا پایـان سـال گذشـته ۴۵۲ 
مـدال ورزشـی در عرصـه هـای جهانی ، آسـیایی و بین الملی کسـب کـرده اند که 
عـاوه بـر پرشـمار بـودن تعداد مـدال های ورزشـی بانـوان اسـتان در این سـالها 
هـر سـال به نسـبت سـال گذشـته تعـداد ایـن مدال هـا افزایـش یافته  اسـت . 
بـه طوریکـه در سـال ۹۲ تعـداد مـدال هـای ورزشـی کسـب شـده توسـط زنـان 
ورزشـکار مازنـدران ۴۳ مـدال بـود کـه ایـن رقم طی سـالهای بعـد از آن بـه ۴۶ ، 

۵۰ ، ۹۵ ، ۸۷ ، ۹۴ افزایـش یافتـه اسـت .
ضمـن اینکـه بـر تعـداد مـدال آوری بانـوان مازنـدران در میادیـن ورزشـی اضافه 

شـده اسـت کـه ایـن نشـان از قهرمـان پـروری در ایـن اسـتان می باشـد .

خراسان 
رضوی

چهارمحال و 
بختیاری

ایجاد ۲۵۶ شغل پایدار در شهرستان فیروزه خراسان رضوی

۶ هزار میلیارد تومان برای اشتغال مددجویان کمیته امداد اختصاص یافت

ایـن  در  فیـروزه گفـت:  فرمانـدار 
شهرستان هشـت معین اقتصادی 
فعالیـت دارنـد کـه طی یک سـال 
گذشـته با اجـرای ۹۰۶ طرح زمینه 
ایجـاد ۲۵۶ شـغل پایـدار را ایجـاد کرده اند.ابوالفضل حکیم پور 
در بازدید از مراحل سـاخت مجتمـع صنعتی کارخانجات آهک 
فوالدیـار نویـن افـزود: بـه خاطـر جاذبه هـای سـرمایه گذاری 
در فیـروزه در حـال حاضـر دیگـر زمینـی در شـهرک صنعتـی 
کمـال ایـن شهرسـتان بـرای واگـذاری وجـود نـدارد و در حال 
اجـرای طـرح توسـعه این شـهرک هسـتیم و ۱۶ سـرمایه گذار 
در اولویـت دریافـت زمیـن قـرار گرفته انـد.وی ادامـه داد: ایـن 
شـهرک در رتبه بندی سـه زیسـت محیطـی قـرار دارد و بعضی 
صنایـع را نمـی توانیـم در آن مسـتقر کنیـم بـه همیـن منظور 

مراحـل سـاخت شـهرک صنعتـی طاغان کـوه شـروع شـد که 
تـا کنـون ۵۰ هکتـار زمیـن بـه آن تخصیص پیـدا کرده اسـت.

فرمانـدار فیـروزه گفت: این شـهرک صنعتی قابلیت توسـعه تا 
۱۵۰ هکتـار را دارد و به خاطر داشـتن رتبه پنج زیسـت محیطی 
می تـوان صنایـع مختلـف و بـزرگ را در آن مسـتقر کـرد و هم 
اکنـون دو واحـد متقاضـی سـرمایه گذاری حـوزه خوروسـازی 
و ذوب فلـزات در آن هسـتند کـه هرکـدام از آنهـا در مرحلـه 
نخسـت خـود حداقـل ۵۰۰ شـغل ایجـاد می کننـد کـه در حال 
دریافـت مجـوز هسـتیم و امیدواریـم در هفتـه دولـت کلنـگ 
احداثشـان زده شـود.حکیم پور افـزود: سـرمایه گذارانی کـه در 
فیـروزه فعالیـت کننـد مطابـق برنامـه پنجم توسـعه ۲۰ سـال 
و طبـق برنامـه ششـم توسـعه ۱۳ سـال معافیـت مالیاتـی 
خواهنـد داشـت و ایـن موضـوع در کنار دسترسـی بـه راه های 

ارزان،  نیـروی کار  آبـی،  منابـع  ریلـی،  و  خاکـی  مواصاتـی 
نزدیکـی بـه بازارهـای بـزرگ و شـرایط سـهل اداری کـه در 
شهرسـتان بـه وجود آمـده از مواردی اسـت که در فیـروزه برای 
سـرمایه گذاران جاذبه ایجاد کرده اسـت.وی ادامه داد: امسـال 
در بخـش اقتصـاد مقاومتـی روسـتاها و در حـوزه دامـداری و 
کشـاورزی بـرای افزایـش تولیـد و ارتقـای اقتصـاد معیشـتی 
جهـش خوبی داشـته ایم گـر چه با وجود حـدود ۱۵۰ هـزار دام 
سـبک در فیـروزه ولـی هیـچ کـدام از فعالیت هـای دامـداران 
ایـن منطقـه به دلیل سـنتی عمـل کـردن اقتصادی نیسـت و 
آنهـا در بحـث زایـش و وزن گیری دامهایشـان موفق نیسـتند.

فرمانـدار فیـروزه گفـت: در ایـن چارچـوب در آخریـن طرحـی 
کـه بـه صـورت ویـژه در شهرسـتان فیـروزه بـا همـکاری فوالد 
خراسـان به عنـوان معین اقتصادی منطقه شـروع شـد بحث 

ارتقـای بهرهـوری دام سـبک بود که بـه طور جدی مـورد توجه 
قـرار گرفتـه اسـت.حکیم پور افـزود: در بخـش اصـاح نـژاد، 
وزن گیـری و زایش هـای موفـق طرحی در دو روسـتای فیروزه 
آغـاز شـده اسـت کـه بـه زودی در تمامـی روسـتاهای ایـن 
شهرسـتان اجرایی می شـود و با اجـرای این طـرح درآمدهای 
پایـدار در ایـن بخـش سـه برابـر افزایـش می یابد.مدیرعامـل 
شـرکت مجتمـع صنعتی کارخانجـات آهک فوالدیـار نوین هم 
درایـن بازدیـد گفـت: سـاخت این مجتمع تـا کنـون ۴۰ درصد 
پیشـرفت فیزیکی داشـته اسـت و همه مراحل مهندسـی آن 
بومـی و فرآینـد سـاخت آن نیـز کامـا داخلـی اسـت.مجید 
اسـماعیل زاده افـزود: طبـق برنامه ریزی های انجام شـده امید 
اسـت مرحلـه نخسـت ایـن طـرح تا شـهریور سـال آینـده به 
بهره بـرداری برسـد و طـرح توسـعه این مجموعه نیـز در برنامه 
قـرار دارد کـه بـا راه انـدازی آن ظرفیـت تولیـد بـه ۶۰۰ تن یعنی 
دو برابـر ظرفیـت کنونـی خواهد رسـید که همه مراحـل آن هم 
توسـط مهندسـان ایرانـی خواهد بـود و افتخـاری برای صنعت 

آهک کشـورمان اسـت.

امــداد  کمیتــه  رییــس 
بــا  خمینــی)ره(  امــام 
ــث  ــت بح ــه اهمی ــاره ب اش
خصــوص  بــه  اشــتغال، 
ــر  ــان زی ــتغال مددجوی اش
پوشــش کمیتــه امــداد و خودکفــا کــردن جامعــه هــدف، 
ــاد  ــرای ایج ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــال ۶ ه ــت: امس گف
ــاص  ــاد اختص ــن نه ــش ای ــان زیرپوش ــتغال مددجوی اش

یافتــه اســت..
نشســت  در  سه شــنبه  روز  بختیــاری  مرتضــی  ســید 
اقتصــاد  ســتاد  و  برنامه ریــزی  شــورای  مشــترک 
مقاومتــی چهارمحــال و بختیــاری کــه بــا حضــور معــاون 
رییس جمهــوری و رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه 

ــزار و ۵۰۰  ــه ه ــزان س ــن می ــزود: از ای ــد، اف ــزار ش برگ
میلیــارد تومــان از محــل اعتبــارات دولتــی، یکهــزار و 
۴۰۰ میلیــارد تومــان نیــز از محــل تصویــب مجلــس 
شــورای اســامی و مابقــی از محــل اعتبــارات کمیتــه 

امــداد، اختصــاص داده شــده اســت.
ــه  ــاده ۸۳ برنام ــر اســاس م ــه ب ــر اینک ــا اشــاره ب وی، ب
ــد  ــتغال بای ــزار اش ــاالنه ۱۰۰ ه ــور، س ــعه کش ــم توس شش
ــزان ســهم  ــن می ــزار شــغل از ای ــه ۷۰ ه ایجــاد شــود، ک
کمیتــه امــداد اســت، افــزود: امســال کــه در ســال 
چهــارم ایــن برنامــه قــرار داریــم، از برنامــه جلوتــر 

هســتیم.
۵۰۰ میلیــارد  بختیــاری گفــت: پارســال ســه هــزار و 
تومــان تســهیات تبصــره ۱۶ و یکهــزار و ۹۰۰ میلیــارد 

تومــان از محــل اشــغال روســتایی بــرای ایجــاد اشــتغال 
ــاص  ــتغال اختص ــوزه اش ــور در ح ــداد کش ــه ام ــه کمیت ب

ــد. داده ش
وی اظهــار داشــت: در ســال گذشــته در چهارمحــال و 
بختیــاری چهــار هــزار و ۱۱۳ اشــتغال ایجــاد شــد کــه از 
ایــن تعــداد ۲۸۴ طــرح کشــاورزی، یکهــزار و ۲۵ طــرح 
طــرح   ۷۹۵ دســتی،  صنایــع  طــرح   ۹۸ دامپــروری، 
۴۱۱ طــرح  ۷۴۲ طــرح خدمــات،  معــدن،  و  صنعــت 
۷۱ طــرح فــرش بافــی، ۵۴  زنبــورداری  و یکهــزار و 

ــت. ــوده اس ــل ب ــل و نق ــرح حم ط
ــن  ــرای ایجــاد ای ــزود: ب ــداد کشــور اف ــه ام رییــس کمیت
ــتان  ــان در اس ــون توم ــارد و ۱۴ میلی ــا ۱۱۳ میلی طرح ه

ــد. ــرمایه گذاری ش ــه و س هزین

و  چهارمحــال  اســتان  بــرای  امســال  وی،  بــه گفتــه 
ــان  ــرای مددجوی ــغل ب ــزار ش ــج ه ــاد پن ــاری ایج بختی
 ۱۷۱ اختصاصــی  اعتبــار  بــا  نهــاد  ایــن  زیرپوشــش 

اســت. شــده   پیش بینــی  تومــان  میلیــارد 
تســهیات  دریافــت  بــرای  وثیقــه  تامیــن  بــه  وی، 
ــوان  ــه عن ــاد ب ــن نه ــان ای ــط مددجوی ــتغالزایی توس اش
ــاون  ــت مع ــا موافق ــت: ب ــرد و گف ــک مشــکل اشــاره ک ی
ــارد  ــج میلی ــا پن ــت ب ــدوق ضمان ــوری، صن ــس جمه ریی
تومــان در کشــور فعــال شــد کــه افــرادی کــه فاقــد 
ــهیات از  ــت تس ــرای دریاف ــتند، ب ــه هس ــن و وثیق ضام

ــد. ــتفاده کنن ــدوق اس ــن صن ای
طرح هــای  ایجــاد  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  بختیــاری، 
ایجــاد  اولویت هــای  از  یکــی  خانگــی  اشــتغالزایی 
اشــتغال در ایــن نهــاد اســت، گفــت:در بخــش قالیبافــی 
در ســطح کشــور موفقیت هــای زیــادی کســب شــده 
ــه  ــان کمیت ــی مددجوی ــدگان قال ــول بافن ــت و محص اس
ــن  ــرای ای ــی شــده اســت و الگــوی ب امــداد، ثبــت جهان

امــر انتخــاب شــده کــه در آینــده ایــن الگــو در ســازمان 
ــد. ــد ش ــت خواه ــور ثب ــناد کش ــت اس ثب

وی، بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از ۵۸ درصــد افــراد 
می دهنــد،  تشــکیل  زنــان  را  نهــاد  ایــن  زیرپوشــش 
افــزود: رویکــرد اصلــی اشــتغال در ایــن نهــاد تاکیــد بــر 

ــت. ــی اس ــتغال خانگ اش
رییــس کمیتــه امــداد امــام، بــا اشــاره بــه افتتــاح 
مســکن  قالــب  در  مســکونی  واحــد   ۴۴۰ و  هــزار   ۲
محرومــان در اســتان چهارمحــال وبختیــاری بــه یــاد 
۲هــزار و ۴۴۰ شــهید اســتان افــزود: از ایــن تعــداد 
ــرار  ــداد ق ــه ام ــان کمیت ــار مددجوی ــد در اختی ۵۶۳ واح

. می گیــرد
ــال  ــر در  س ــکونی دیگ ــد مس ــذاری ۵۰۰ واح وی از واگ
ــه مددجویــان ایــن نهــاد خبــر داد و گفــت: ۳۰۰  آینــده ب
ــی  ــداد توســط ســپاه و مابق ــن تع واحــد مســکونی از ای

ــود. ــداث می ش ــران اح ــداد و خی ــه ام ــط کمیت توس

بانوان ورزشکار همدانی 
سوار بر موج موفقیت

ــدان در  ــتان هم ــوان اس ورزش بان
ــزی  ــا برنامه ری ــر ب ــال های اخی س
حمایتــی  رویکــرد  و  اصولــی 
را  روبه رشــدی  رونــد  مســووالن 
ــر  ــوار ب ــون س ــرده و اکن ــپری ک س

موج موفقیت پیش می رود.
ــوان  ــه بان از واگــذاری مســوولیت ب
ــه  ــی گرفت ــای مدیریت ــه ه در عرص
هــای  زیرســاخت  ایجــاد  تــا 
مناســب بــرای فعالیــت ایــن قشــر 
و طــرح هــای مختلــف در راســتای 
توســعه ورزش در ابعــاد همگانــی و 
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــی در دول قهرمان
مویــد توانمنــدی آنهــا در مســیر 

افتخارآفرینی است.
ــدان در  ــوان هم ــه ورزش بان اگرچ
خیــز  و  افــت  قهرمانــی  عرصــه 
بــرای کســب  اکنــون  و  داشــته 
ســهمیه المپیــک در تــاش اســت 
ــاد  ــی، ایج ــاظ جمعیت ــه لح ــا ب ام
ــم  ــراری نظ ــا و برق ــاخت ه زیرس
ورزش در بیــن خانــواده ، شــاهد 

دستاوردهای موفقی بوده ایم.
ــذار در  ــای تاثیرگ ــرح ه ــرای ط اج
رونــد روبــه رشــد ورزش در بانوان از 
جشــنواره  گام،  پــارک  جملــه 
ورزش،  بــا  بانــوان  فراغــت 
ســنجش ســاختار قامــت زنــان 
فرهنگــی  جشــنواره  روســتایی، 
دختــران   ( پیرامیدهــا  ورزشــی 
ــال( و  ــر ۱۶ س ــژه زی ــید وی خورش
جشــنواره فرهنگــی ورزشــی "دا" 
بــرای افزایــش مشــارکت زنــان 
فعالیت هــای  در  روســتایی 
بــرای  ورزشــی  و  فرهنگــی 
ورزش  تاریــخ  در  بــار  نخســتین 

همدان برگزار شد.

همدان 
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست 

فوالد مبارکه خبر داد:  

شاخص های ایمنی 
فوالد مبارکه در 

باالترین سطح جهانی 

گزارش

پارکینگ رایگان دوچرخه در ساختمان های شهرداری تهران ارائه می شود
مدیر واحد توسعه سیستم های حمل و نقل پاک سازمان حمل و نقل و ترافیک، از اباغ دستورالعمل ساختمان دوستدار 

دوچرخه و ارائه پارکینگ رایگان به شهروندان و کارکنان دوچرخه سوار در ساختمان های شهرداری تهران خبر داد.
 یعقوب آزاده دل در این باره به خبرنگاران گفت: دستورالعمل ساختمان دوستدار دوچرخه جهت اجرا به تمامی شهرداری های 

مناطق و معاونت ها و سازمان های زیرمجموعه شهرداری اباغ شده است.



پیام ما سال گذشته در گزارشی 
به اصاح طرح ممنوعیت کودک 
همسری اصاح پرداخته است.

انوایرونمنت در صفحه اینستاگرام 
خود پست جدیدی منتشر کرده که 

خطر کرونا و لزوم استفاده از ماسک 
را گوشزد کرده است.

Instagramسال گشت

رسانه در آینه تصویر
شــماره جدید ماهنامه ماشین منتشر شد

گروه معارف اسامی شبکه یک سیما به 
منظور استعدادیابی قرآنی در زمینه تاوت 

قرآن کریم ویژه نوجوانان پسر زیر ۱۶ سال، 

مسابقه تلویزیونی ترنم
 را برگزار می کند.

سریال »آب پریا« به کارگردانی
مرضیه برومند از پنجشنبه )۲۶ تیر ماه( از 

آی فیلم پخش می شود.

رونمایی از گنجینه داود رشیدی در 
موزه سینما ، در آستانه سالروز تولد زنده یاد 

»داوود رشیدی« گنجینه این هنرمند با 
حضور خانواده وی در موزه سینمای ایران رونمایی شد.

حروم ؟!
حروم اون ماشینیه که آینه بغلش، 

دیه ما سه نفر

گشت ارشاد 

سریالرسانه سینما  دیالوگ

اهل تحقیق چو در کوی خرابات آیند
از ره میکده بر بام سماوات آیند
تا ببینند مگر نور تجلی جمال

همچو موسی ارنی گوی به میقات آیند
گر کرامت نشمارند می و مستی را

از چه در معرض ارباب کرامات آیند
بر سر کوی خرابات خراب اولیتر
زانکه از بهر خرابی بخرابات آیند

پارسایان که می و میکده را نفی کنند
گر بنوشند مئی جمله در اثبات آیند
ور چو من محرم اسرار خرابات شوند
فارغ از صومعه و زهد و عبادات آیند

بدواخانٔه الطاف خداوند کرم
دردمندان تمنای مداوات آیند

تشنگان آب اگر از چشمٔه حیوان جویند
فرض عینست که چون خضر بظلمات آیند

اسب اگر بر سر خواجو بدواند رسدش
آنکه شاهان جهان پیش رخش مات آیند

خواجوی کرمانی 

چه سرنوشت غریبی که کرم 

ابریشم

تمام عمر می تنید 

و به فکر پریدن بود

عکس نوشت

عکس: 
اميد علوی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

تیتوس رومی اورشلیم را تصرف 
و معبد دوم را ویران ساختـ  

این معبد را »زروباِبل« فرماندار 
داریوش بزرگ تکمیل کرده بود

نیـروی نظامـی ۶۰ هزارنفـری امپراتـوری روم 
بـه فرماندهـی تیتوس Titus پسـرِ وسپاسـیان 
 ۷۰ سـال  جـوالی  پانزدهـم   Vespasian
میـادی پـس از سـه مـاه و یـک روز محاصـره 
شـهر اورشـلیم، بـر حصـار شـهر دسـت یافـت، 
ولـی تصرف شـهر تـا آخرین روز آگوسـت طول 
)و طبـق  در هفتـم  آخریـن مقامـت  و  کشـید 
برخـی نوشـته هـا؛ هشـتم( سـپتامبر آن سـال 
میـادی   ۶۶ سـال  از  یهودیـان  یافـت.  پایـان 
برضـد امپراتـوری روم دسـت بـه شـورش زده 
بودنـد ولـی به علـت گرفتـاری هـای امپراتوری 
دیگـر  لژیـون  چنـد  فرسـتادن  اروپـا،  در  روم 
بـه اورشـلیم تـا بهـار سـال ۷۰ میـادی امـکان 

نداشـت. بـه عـاوه، دولـت روم نمـی خواسـت 
کـه بهانـه بـه شـاه اشـکانی بدهـد.

اورشـلیم  تصـرف  از  پـس  رومـی  نیروهـای 
میلیونـی(  یـک  شـهری  اینـک  و  )جروسـالم 
دوم  معبـد  بـه  را کـه  آن  معبـد  و  شـهر  ایـن 
بـود  معـروف  Templeیهودیـان(  ـ  )معبـد 
ویـران سـاختند. معبد یکـم یهودیان را پادشـاه 
ویـران  میـاد  ار  پیـش   ۵۸۶ سـال  در  باِبـل 

بـود. سـاخته 
    پادشـاه باِبـل پـس از تصـرف اورشـلیم بـر 
هـزاران  شـد،  مسـلط  نشـین  یهـودی  مناطـق 
یهـودی را در طـول سـلطِه ۴۷ سـاله بـه شـهر 
کیلومتـری  پنـج  و  هشـتاد  ـ   Babylonباِبـل
)کـه خرابـه  فـرات  رود  و کنـار  بغـداد  جنـوب 
دراسـارت  و  منتقـل  اسـت(  باقـی  آن  هـای 
خـود قـرارداده بـود کـه کـوروش بـزرگ پس از 
تصـرف باِبـل )در سـال۵۳۹ پیـش از میـاد(، 
یهودیـان را آزاد کـرد و بـه هزینه ایـران به زادگاِه 
شـان بازگردانیـد و دسـتور داد کـه ویرانـی هاِی 
Judea و مناطـق یهـودی نشـین بـاز هـم بـه 

هزینـه ایـران مرّمـت شـوند و داریـوش بـزرگ 
دنبالـه کار را گرفـت، زروبابـل Zerubbabel را 
کـه یـک یهـودی محلـی )از اسـیران آزادشـده 
منطقـه  فرمانـدار  خـود  جانـب  از  بـود  باِبـل( 
دوم سـاخته شـد کـه  معبـد  و  اورشـلیم کـرد 
پراکنـده  را  یهودیـان  و  ویـران  را  آن  تیتـوس 
ازجملـه  نشـین  یهـودی  مناطـق  سـاخت. 
اورشـلیم تـا سـلطه اسـکندر مقدونـی بـه مدت 
۲۰۷ سـال )از ۵۳۹ تـا ۳۳۲ پیـش از میـاد( 
وابسـته بـه ایـران بودنـد. در دوران اشـکانیان 
آخریـن  نیمـه  تـا  متنـاوب  صـورت  بـه  نیـز 
قـرن پیـش از میـاد وابسـته بـه ایـران و یـا 
وابسـتگان بـه ایـران بودنـد کـه ِمهـرداد پنجـم 
روم  امپراتـوری  بـه  آنهـارا  مصالحـه،  یـک  در 

واگـذار کـرد.
     تیتـوس کـه یـک ژنـرال بـود و ۲۳ ژوئـن 
سـال ۷۹ میـادی بـا رای سـنای روم امپراتـور 
بـه  ابتـا  اثـر  بـر   ۸۱ سـال  سـپتامبر   ۱۹ شـد 
دو  از  او کمتـر  امپراتـوری  درگذشـت.  طاعـون 

سـال دوام داشـت.

علیرضا پاکدل در صفحه 
اینستاگرام خود تصویر کارتونی از 
خودش را منتشر کرده و در متن 

توضیح آن نوشته که در روزهای کرونایی درست است که باید 
مراقب خودمان باشیم اما این مراقبت باعث آسیب زدن به 

محیط زیست نشود. مراقب محیط زیست باشیم.
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کتاب 

کتاب آی بی کاه آی با کاه نمایشنامه ای از گوهرمراد است.

ــرای همــه مــا  ــا »گوهرمــراد« ب ــام »غامحســین ســاعدی« ی ن

ــا  ــی ب ــم »گاو« مهرجوی ــا فیل ــه ب ــی ک ــه آن های ــت. چ آشناس

ــخ  ــرای تاری ــد ب ــور بودن ــه مجب او آشــنا شــدند و چــه کســانی ک

ــی  ــه م ــپرند، هم ــر بس ــه خاط ــارش را ب ــام آث ــور ن ــات کنک ادبی

داننــد کــه ســاعدی یکــی از برجســته تریــن نمایشــنامه نویســان 

ــت. ــران اس ــر ای ــردازان معاص ــتان پ و داس

او کــه در رشــته ی روانپزشــکی تحصیــل کــرده بــود، بــا شــناختی 

کــه از چــم و خــم روح و روان آدمــی داشــتT توانســت در هــر 

یــک از آثــارش زوایــای روان شــخصیت هــا را بــه خوبــی واکاوی 

. کند

هــر کاراکتــر در نمایشــنامه هــای ســاعدی مثــل تابلویــی 

ــت ترســیم شــده اســت. ــا دق ــات آن ب ــام جزیی ــه تم  اســت ک

کتاب آی بی کاله آی با کاله
داســتان ایــن نمایــش کــه در دو پــرده اتفــاق مــی افتــد در مــورد 

ظــن و شــک اهالــی یــک محلــه بــه حضــور دزدهــا و حرامیــان در 

حــوار محلــه شــان اســت.

ــان  ــه در ج ــه ای ک ــا ولول ــی کاه، ب ــی آی ب ــرده ی اول، یعن در پ

ــک  ــور ی ــه حض ــوند ب ــکوک میش ــه مش ــد، هم ــی افت ــی م اهال

ــرد روی  ــر »م ــه. کاراکت ــه ای در محل ــوال در ســاختمان متروک هی

ــاد  ــب اعتم ــا جل ــت دارد، ب ــور را در دس ــکان ام ــه س ــن« ک بالک

اهالــی بــه آنهــا مــی قبوالنــد کــه در ســاختمان یــک هیــوال کمیــن 

ــا دل  ــی ب ــد. اهال ــود کن ــی را ناب ــا اهال ــرده و مترصــد اســت ت ک

ســپردن بــه ایــن مــرد تــرس را در جانشــان جــای میدهنــد. امــا 

در انتهــای پــرده ی اپــل مشــخص مــی شــود کــه آن بــه ظاهــر 

هیــوال، ســایه پیرزنــی بــوده کــه عروســکی را بــر دوش میکشــیده 

اســت.

ــرده ی اول  ــع پ ــی از وقای ــاف زمان ــا اخت ــه ب ــرده ی دوم،ک در پ

اتفــاق مــی افتــد، بــار دیگــر همــان هیاهــو در محلــه اتفــاق مــی 

ــی  ــه ادعــای ب ــد ب ــی نمــی توانن ــار دیگــر اهال ــن ب ــد، امــا ای افت

ــد. اصــرار هــای مــرد روی  ــان دروغگــو اعتمــاد کنن اســاس چوپ

بالکــن و پیرمــرد هــم بــرای اثبــات ادعایشــان مثمــر ثمــر واقــع 

ــه راســتی  ــا کاه« ب ــرده ی »آی ب ــای پ ــا در انته نمــی شــود. ام

حرامیــان اهالــی را قتــل عــام مــی کننــد.

درباره کتاب
همانطــور کــه پیــش از ایــن بیــان کردیــم ، ســاعدی نقــاش 
ــی  ــا م ــه ج ــخصیت را ب ــر ش ــود ه ــار و پ ــود، ت ــا ب کاراکتره
بافــت. در ایــن نمایشــنامه هــم چنــد شــخصیت برجســته 

ــد: حضــور دارن
یکــی مــرد روی بالکــن کــه نمــاد روشــنفکران جامعــه اســت 
کــه ســعی دارد بــا ســیاه نمایــی و دروغ خاطــر مــردم را مکدر 
کنــد و در انتهــا هــم مــی بینیــم، از آنجاییکــه اعتمــاد مــردم 

نســبت بــه او ســلب شــده،حرفش خریــدار نــدارد.
دیگــری پیرمــرد کــه مشــتی از خــروار جامعــه ی بــی ســواد 

و خرافاتــی اســت.
دکتــر کــه نمــاد قشــر تحصیــل کــرده اســت و ســعی دارد بــا 

مســتند کــردن وقایــع مــردم را از فریــب برهانــد.
مکانیک که جوانی است قلدر و بزن بهادر.

ایــن نمایشــنامه در ســال ۱۳۴۶ بــه کارگردانــی جعفــر والــی 
و بــازی عــزت هللا انتظامــی، پرویــز فنــی زاده، علــی نصیریــان، 

منوچهــر فریــد و مهیــن شــهابی روی صحنــه اجــرا شــد.

آی بی کاله آی با کاله
نویسنده: غالمحسین ساعدی

انتشارات: نگاه
تعداد صفحات: ۹۶

 چهارشــنبه ۲۵ تیــر ۱۳۹۹     ســال شــانزدهم      شــماره پیاپــی ۱۷۷۷

روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی 

گرافیک: ندا صفاریان

محیط زیست: نیما افشار نادری

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

اداری : راضیه زنگی آبادی، 
محمدرضا وزیری نسب 

 جدول: شیوا کرمی
فناوری: رضا بهرام نژاد

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
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