
فراخوان مناقصـه
نوبت دوم

مناقصه گزار

اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596- 

شناسه ملی 14000275775

برآوردتضمین شرکت در مناقصهمناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی
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 فهرست بهای 158/937/000/000 6/000/000/000 
تجمیع شده راه، 
باند فرودگاه و 

زیرسازی راه آهن 
1399

2099003501000021

}921902-953818-912160-902699-921911{ بهسازی 
و رفع نقاط حادثه خیز محور نوق + احداث تقاطع غیر 
همسطح باغ شاهزاده + احداث محور کرمان- رابر )خط 

کشی راههای جدید استان کرمان(

365 1/200/000/000 22/584/776/000

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

آگهي فراخوان شناسايي شركت ها                                
به شماره 99/1/ف

شرکت معدنی و صنعتی گل و گهر در نظر دارد نسبت به ارزیابی کیفی و تعیین پیمانکاران 
واجد شرایط به منظور دعوت به مناقصه بین المللی جهت مهندسی، تامین ، اجرا، نصب 
و راه انداری سولفورزدایی از گازهای خروجی گندله سازی شماره یک مجتمع معدنی و 

صنعتی گل گهر سیرجان با شرایط ذیل اقدام نماید. 
1-موضوع مناقصه:انجام کلیه فعالیتهای مهندسی و طراحی، تهیه و تامین کاال، عملیات 
ساختمانی و تاسیسات زیربنائی، حمل ، نصب، راه اندازی و تحویل،  )EPC( همراه با 
آموزش کارخانه سولفورزدایی از گازهای گندله سازی شماره یک با روش ت زریق آمونیاک 

که منجر به محصول خروجی سولفات آمونیم گردد. 
2-نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به آدرس تهران، خیابان 

دکتر فاطمی، روبروی هتل الله، ساختمان نگین، پالک 273
3-برآورد مدت انجام کار : مدت انجام کار بیست و چهار ماه می باشد.

4-شرایط داوطلبان:  
•دارا بودن گواهینامه صالحیت پایه یک طرح و ساخت در رشته نفت و گاز و یا پایه یك 

صنعت و معدن از سازمان برنامه و بودجه کشور.
تبصره : شركت های پایه یك پیمانكاری نفت و گاز و یا پایه یك صنعت و معدن  می 
توانند با شركت های پایه یك مشاور نفت و گاز یا صنعت و معدن به صورت مشاركتی و 

با ارسال توافقنامه رسمی در این فراخوان شركت نمایند.
و  توانایی مالی   ، ، مدیریتی  و مهندسی  اجرایی، فنی  و  امکانات عملیاتی  •داشتن 

تجربیات مفید و مکفی در زمینه موضوع مناقصه. 
•قابلیت تامین تجهیزات از شرکت های معتبر داخلی و خارجی یا شرکتهای تحت 

لیسانس آنها با سابقه مفید در زمینه موضوع مناقصه.

•شرکتهای داوطلب داخلی و خارجی می توانند بصورت مشارکت یا کنسرسیوم نیز در 
مناقصه شرکت نمایند. 

•کلیه فعالیتهای مهندسی پایه و ارائه مشخصات فنی تجهیزات فرایندی کارخانه سولفور 
زدایی می بایست توسط شرکت صاحب تکنولوژی که در زمینه طراحی واحدهای سولفور 

زدایی از گازهای خروجی دانش و تجربه مستند داشته است انجام گردد. 
•شركت ها موظف هستند مدارك مربوط به شریك صاحب تكنولوژی در زمینه سولفور 
زدایی به روش تزریق آمونیاك و تولید محصول سولفات آمونیوم را به صورت كامل با 

لیست رفرنسها  و خالصه تكنولوژی پیشنهادی همراه مدارك ارسال نمایند.
•الزم به ذكر است ارسال كپی الكترونیكی تمام مدارك در قالب CD یا DVD به همراه 

پرینت مدارك الزامی می باشد.
•شركتهایی كه در نوبت اول فراخوان مدارك خود را ارسال نموده اند در این مرحله صرفا 

نیاز به ارائه نامه اعالم آماده گی مجدد و یا تكمیل نواقصی قبلی خود دارند.
5-داوطلبان می بایستی فرمهای ارزیابی کیفی و مدارک مربوط به آن را حداكثر تا پایان 
تیر ماه 1399مطابق فرمهای درخواستی تکمیل و  همراه با مستندات الزم به نشانی تهران 
خیابان فاطمی روبروی هتل الله ساختمان نگین پالك 273 دبیر خانه شركت معدنی 

و صنعتی گل گهر تحویل و رسید دریافت نمایند .
6-تکمیل و ارسال مدارک در پاسخ به این آگهی هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد 

نخواهد کرد. 
8-داوطلبان در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن 41424118-  9834 +   

مدیریت قراردادها و معامالت تماس حاصل نمایند.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

كارخانه سولفورزدايی از گازهای خروجی گندله سازی شماره يک (EPC) ارزيابي كیفي پیمانکاران طراحی، تامین و نصب
( جهت مناقصه بین المللي دو مرحله اي) 

حضور پررنگ شركت معدنی و صنعتی گل گهر
 در نخستین نمايشگاه مديريت بحران استان كرمان

مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه و 
نشست های تخصصی مدیریت بحران، 
پدافند غیرعامل و امداد و نجات استان 
کرمان، عصر امروز با حضور مسئولین 
استانی، مدیران شرکت های معدنی و 
صنعتی استان، معاونین و مدیران شرکت 
گل گهر و مدیران HSE شرکت های منطقه 
گل گهر در محل نمایشگاه های بین المللی 
جنوب شرق کرمان برگزار شد.به گزارش 
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر، در این نمایشگاه 
 HSE که با هدف نمایش توان واحدهای
شرکت های معدنی و صنعتی و امکانات و 
توانایی آن ها در مقابله با بحران ها و حفظ 

سالمت سرمایه انسانی و حفظ شرایط 
تولید پایدار برگزار شده است، شرکت های 
مختلف معدنی و صنعتی بزرگ استان 
از جمله شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، 

آخرین تدابیر، اقدامات و دستاوردهای 
خود در زمینه HSE را به نمایش می گذارند 
و با تبادل تجربیات با شرکت های بزرگ و 
کوچک در استان کرمان زمینه های تداوم 

"جهش تولید" و تحقق منویات مقام معظم 
رهبری را فراهم خواهند نمود.در مراسم 
افتتاحیه این نمایشگاه، به خاطر حضور 
فعال گل گهر در نمایشگاه از طرف شرکت 
نمایشگاه های جنوب شرق و همچنین به 
خاطر فعالیت ها و حمایت های گل گهر جهت 
مقابله با بیماری کرونا در چند ماه گذشته از 
طرف دانشگاه علوم پزشکی استان تقدیر 
به عمل آمد.این نمایشگاه از امروز تا 16 تیر 
ماه به مدت 3 روز از ساعت 17 تا 22 میزبان 
بازدیدکنندگان می باشد و غرفه شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر همه روزه پذیرای 

بازدیدکنندگان و عالقه مندان خواهد بود.
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موضــوع : خریــد 10 کیلومتــر کابــل مســی 35*1 و 10 کیلومتــر کابــل مســی 240*1 و 10 کیلومتــر آلومینیومــی 150+70*3 
و 15 کیلومتــر کابــل آلومینیومــی185+95*3

مدت تحویل اقالم موضوع مناقصه : شش ماه 
دستگاه مناقصه گزار : شرکت توزیع نیروی برق تبریز 

مهلت فروش اسناد : از تاریخ 99/04/17 لغایت 99/04/29
مبلغ تضمین شرکت مناقصه : برای کل موضوع مناقصه 1/650/250/000 ریال و برای هر گروه به شرح اسناد مناقصه می باشد . 

محل فروش اسناد :  تهران ، میدان ونک ، خیابان برزیل ، ساختمان شهید عباسپور ، بلوک 2 نیم طبقه دوم واحد 207 آقای عباسی ) 021-88887086 ( 
تبریز : کوی ولیعصر ، خیابان نظامی ، اول قطران ، ساختمان ستادی شرکت توزیع نیروی برق تبریز ، طبقه چهارم اداره مناقصات و قراردادها 

مبلــغ فــروش اســناد :  مبلــغ فــروش اســناد پانصــد هــزار ریــال قابــل واریــز بــه شــماره حســاب 130281020211 بنــام شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تبریــز 
نــزد بانــک ســرمایه شــعبه تبریــز واقــع در کــوی ولیعصــر – فلکــه بارنــج تحویــل اســناد بــا ارائــه مســتندات واریــز وجــه و بــا ارائــه معرفینامــه کتبــی خواهــد بــود . 
مهلــت و محــل تحویــل پیشــنهادات :  آخریــن مهلــت تحویــل پیشــنهادات تــا ســاعت 10 روز یکشــنبه مــورخ 99/05/12 و محــل تحویــل پیشــنهادات 
ــن 33328946-49          ــان قطــران ، تلف ــی ، اول خیاب ــان نظام ــوی ولیعصــر ، خیاب ــز ، ک ــه آدرس تبری ــز ب ــرق  تبری ــروی ب ــع نی ــه شــرکت توزی ــه دبیرخان ب

دور نــگار 33328950
ســاعت ، روز و محــل قرائــت پیشــنهادات :  ســاعت 11 روز یکشــنبه مورخــه 99/05/12 واقــع در  تبریــز ، کــوی ولیعصــر ، خیابــان نظامــی ، اول قطــران 

ســاختمان مرکــزی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق  تبریــز ، طبقــه پنجــم دفتــر معاونــت مالــی و پشــتیبانی 
شرایط خاص : ارائه گواهی تائیدیه صالحیت از توانیر الزامی است . 

آدرسهای اینترنتی شرکت بدین شرح می باشد : 
http://www.toztab.ir   شرکت توزیع نیروی برق تبریز

http://www.tavanir.org.ir و سایت توانیر http://iets.mporg.ir پایگاه اطالع رسانی مناقصه
 درج آگهــی در ســایت فقــط بــرای اطــالع رســانی بــوده و مناقصــه گــران جهــت دریافــت اســناد مــی بایســتی بــه آدرســهای ذکــر شــده در آگهــی روزنامــه 

مراجعــه فرماینــد و دریافــت اســناد از طریــق اینترنــت یــا هــر طریــق دیگــر غیــر از خریــد اســناد قابــل قبــول نمــی باشــد . 
نوبت اول : 99/04/16  نوبت دوم : 99/04/17 

شناسه آگهی : 902182

مناقصه عمومی دو مرحله ای 
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عادل کاظمی - رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

نوبت اول

چین و منافع ملی ما

حریرچی:

احتمال ابتالی مجدد 
بهبودیافتگان وجود دارد
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ایـن روزهـا صحبـت از قراردادی به ارزش حـدود 400 میلیارد دالر میان 
#ایـران و #چیـن در محافـل مطـرح اسـت و رسـانه هـای داخلـی و 

خارجـی نسـبت بـه آن واکنـش نشـان داده اند.
چنانچـه ایـن قـرارداد با توافق طرفین به فرجام برسـد مـی توان گفت 
اولیـن #قرارداد_راهبـردی اقتصادی با چنین حجمـی پس از پیروزی 
انقـالب اسـالمی ایـران اسـت و از ایـن جهت کـه باالخره نظـام به این 
نتیجه رسـیده اسـت کـه برای پیشـرفت اقتصادی نیاز بـه یک برنامه 
جامـع عملیاتـی و نـه صرفا نوشـتاری دارد مثبـت و ارزنده اسـت. اما 
نکتـه مهـم در اینگونـه قراردادها تامین و تضمین منافع ملی کشـور به 
ویـژه نسـل هـای آینده می باشـد. تجربـه تاریخـی ایران نشـان داده 
اسـت کـه کشـورمان به دالیل زیـادی مورد توجه و طمـع قدرتهای بین 
المللـی بوده اسـت و همین جایـگاه به دلیل عدم درک و شـناخت به 
موقـع از فرصتهـا و وجـود رقابتهـا و تنازعـات جریانـی و باندی و حتی 
منافـع اشـخاص ذینفوذ در تصمیـم گیریهای کالن کشـور به تهدیدات 
مکـرر و آسـیب هـای ملـی تبدیـل شـده و امروزها شـاهد یک عقب 
ماندگـی جـدی در حوزه های مختلف اقتصادی به ویژه در زیرسـاختها 
هسـتیم.#غرب و به طور مشـخص #آمریکا و #اروپا به وضوح نشـان 
داده اند که نمی توانند شـرکای قابل اعتماد و اسـتراتژیکی برای ایران 
باشـند و به طور کلی سیاسـت خاورمیانه ای خود را بر مبنای حفظ و 
تقویت و کسـب رضایت شـریک راهبردیشـان یعنی #اسرائیل تنظیم 
کـرده و از آن عـدول نمـی کننـد و سـایر کشـورها نیز صرفـا باید نقش 
اقمـاری ایـن هژمونـی منطقه ای را داشـته باشـند لـذا هرگونه تالش 
بـرای تامیـن و تضمیـن منافع ملی با چنیـن راهبردی با هـر طریق و 

مذاکـره و توافقی به سـرانجام مطلوب نخواهد رسـید .

انس طال         1.775.210

مثقال طال     36.190.250

گرم طالی 18  9.309.192

گرم طالی 24   12.402.200

بهار آزادی      95.000.000

امامی          103.850.000

نیم       52.500.000

ربع         30.400.000

گرمی       15.500.000

دالر             211.390

یورو         230.200

درهم          51.359

لیر ترکیه           27.423

دالر استرالیا      129.848

نرخ تاسیسات گردشگری 
تا شهریور تغییر نمی کند

معاون گردشگری : تاکید ما  بر سفر انفرادی و یا در 
قالب تورهای کم تعداد است، ضمن آنکه نرخ 
تاسیسات گردشگری تا شهریور تغییر نمی کند

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
24  تا  34دنبال کنید

دروغگو یا صادق؟
برخی از نمایندگان مجلس در روزی که میزبان وزیر خارجه بودند، ظریف را دروغگو خطاب کردند

روسـتای  صفیـره گفـت:  روسـتای  شـورای  رییـس 
اهـواز  شـهر  زباله هـای  مدفـن  مجـاورت  در  صفیـره 
باگذشـت حدود سـه هفته از شـروع آتش سـوزی در 

ایـن محـل، همچنـان در دود محصـور اسـت.
شـهید نواصـری درخصوص آخرین وضعیت روسـتای 
صفیـره بیـان کـرد: آتش سـوزی در مدفـن زباله شـهر 
اهـواز خامـوش شـده امـا دود همچنـان در اطـراف آن 

دارد. وجود 
وی ادامه داد: از حدود ۳هفته پیش سـایت مدیریت 
پسـماند شـهرداری اهـواز آتـش گرفـت، بـا دسـتور 
فرمانـدار اهـواز چنـد دسـتگاه بولـدوزر ایـن آتـش را 
خاموش کردند اما از شـامگاه سه شـنبه هفته گذشـته 

ایـن سـایت بـار دیگـر آتـش گرفت.
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شناسايی 205 اثر و 
محوطه تاريخی در 

كوهبنان كرمان
بررسی باستان شناسی شهرستان 

کوهبنان استان کرمان موجب 
شناسایی 205 اثر و محوطه تاریخی 
شد و بر اساس یافته های موجود، 

این منطقه یکی از کانون های 
اجتماعات در دوره پارینه سنگی و 

کریدور عبور انسان به سمت شرق 
ایران و داخل آسیا بوده است.

پايش مناطق 
زيست محیطی بوشهر 

پهپادی شد
مدیرکل حفاظت محیط زیست 

استان بوشهر گفت: با بکارگیری 
چهار فروند پهپاد ناوگان هوایی 

این اداره کل برای مدیریت و پایش 
مناطق زیست محیطی تشکیل شد.
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یادداشت  مهمان
روح هللا جمعه ای

تهران
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مدفن پسماند اهواز در نزدیکی 
روستای »صفیره« در بخش 
غیزانیه این شهرستان، از سال 
۱۳۹۱ و با تعطیل شدن مدفن 
قدیمی پسماند در منطقه 
»برومی »راه اندازی شده است

صفیره همچنان در 
دود محصور است
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دروغگو يا صادق؟
برخی از نمایندگان مجلس در روزی که میزبان وزیر خارجه بودند، ظریف را دروغگو خطاب کردند.

علنـی  جلسـه  در  ظریـف  محمدجـواد 
در  تـا  یافـت  حضـور  مجلـس  امـروز 
رابطـه بـا مسـائل سیاسـت خارجـی و 
نماینـدگان  بـه  اقتصـادی  دیپلماسـی 
گـزارش دهـد، پـس از پایـان بخـش 
قسـمت  در  و  وی  هـای  اول صحبـت 
دوم سـخنرانی او در آغـاز چندیـن تـن 
از نماینـدگان از صندلـی خود برخاسـته 
بـا فریـاد درخواسـت اخطـار، مانـع  و 
امـور خارجـه شـدند.  وزیـر  سـخنرانی 
در همیـن حیـن رئیـس مجلـس بـه 
نماینـدگان تذکـر داد کـه پـس از پایان 

صحبـت وزیـر خارجـه مهلت اخطـار به 
نماینـدگان داده می شـود امـا همچنان 
نماینـدگان فریـاد »دروغگـو« » آقـای 
ظریفـه بسـه« » دوسـت نداریـم دروغ 

بشـنویم« سـر مـی دادنـد.
بـه  خطـاب  نیـز  خارجـه  امـور  وزیـر 
نماینـدگان اخطـار داد که من اگر دروغ 
اگـر صادقانـه  گفتـم رهبـر شـنیدند و 
حـرف زدم رهبـر نیـز شـنیدند، ایشـان 
بـه مـن صـادق گفتنـد اما شـما به من 
دروغگـو گفتیـد. ایشـان به من شـجاع 
گفتنـد امـا شـما بـه مـن ذلیـل گفتید. 
امـا بنـده بـرای نماینـدگان ملت ارزش 
و احتـرام قائلم.پـس از صحبـت هـای 
خارجـه،  امـور  وزیـر  ای  دقیقـه  چنـد 

عـده ای از نماینـدگان فریـاد مـرگ بر 
دروغگـو سـر دادنـد و آقـای ظریف نیز 
اعـالم کـرد بنـده از مهمان نوازی شـما 

سپاسـگزارم.

مقاومت های داخلی در حوزه 
تهاتر باید از بین برود

تشـریح  بـا  خارجـه  امـور  وزیـر 
اقدامـات دسـتگاه دیپلماسـی در حوزه 
اقتصـادی گفت: یکـی از موضوعات در 
ایـن زمینـه تهاتـر  و حـذف دالر را از 
بـازی اقتصـادی کشـور بود و بسـیاری 
از کشـورها هـم در ایـن زمینـه بـا مـا 
مراجـع  امیدواریـم  دارنـد.  همراهـی 
داخلـی و مجلـس بتواننـد کمـک کنند، 
در  مقاومت هایـی کـه  ایـن کـه  بـرای 
وجـود  داخـل کشـور  در  تهاتـر  حـوزه 

بـرود. بیـن  از  دارد، 
ظریـف ایجـاد توافق هـای منطقه ای را 
از دیگـر اقدامـات دسـتگاه دیپلماسـی 
عنـوان کـرد و گفت: پیوسـتن ایـران به 
اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا هم نشـان 
منطقـه  انتقـال  بـه  مـا  توجـه  دهنـده 
ای قـدرت اسـت و هـم نشـان دهنـده 
توجـه مـا بـه حـوزه پیرامونـی و توجـه 
مـا بـه اقتصـاد و روابـط اقتصـادی بـا 

همسـایگان اسـت.
وزیـر امـور خارجـه در ادامـه بـه رفـع 
موانـع صادراتـی کاال و خدمـات مثـل 
و گفـت:  اشـاره کـرد  نامه هـا  ضمانـت 
یکـی از مشـکالت در توسـعه صـادرات 
بـود.  مـا  هـای  ضمانت نامـه  مشـکل 
یعنـی هـم صادرکننـدگان مـواد و هـم 
صادرکننـدگان خدمـات فنـی مهندسـی 
بردنـد کـه  مـی  رنـج  مشـکل  ایـن  از 
حـل  را  مشـکل  ایـن  کردیـم  تـالش 

کنیـم.
وی افـزود: موضـوع دیگـر شناسـایی 
اگـر  اسـت،  خارجـی  فرصت هـای 
سـایت وزارت خارجـه را مالحظه کنید 
می بینیـد همـه فرصت هـای خارجـی 
را بـه بخـش داخلـی ارائه مـی دهیم. 
اقـدام بعـدی کـه االن در حـال انجام 
توانمندی هـای  ارائـه  هسـتیم،  آن 
داخلـی بـه خارج اسـت که نـرم افزار 
و  اسـت  شـده  تهیـه  آن  امکانـات  و 
بخـش  بـا  هماهنگـی  یـک  بـه  نیـاز 
بتوانیـم ظرفیـت  دارد کـه  خصوصـی 

هـای داخلـی را هـم بـه خـارج معرفی 
کنیـم.

 بازگرداندن ایران به پروژه
 راه ابریشم 

از  دیگـر  یکـی  داد:  ادامـه  ظریـف 
فعـال  بسـیار  آن  در  کـه  حوزه هایـی 
بودیـم بحـث کریدورهـای ارتباطی بود. 
از مفـاد مهـم توافـق 25 سـاله  یکـی 
مـا و چیـن بازگردانـدن ایران بـه پروژه 
اتفاقـات  از  یکـی  اسـت.  ابریشـم  راه 
ناگـواری کـه افتـاده بـود ایـن بـود کـه 
ارتباطـی  کریدورهـای  همـه  از  ایـران 

می شـد. خـارج  منطقـه 
گفـت:  دیپلماسـی  دسـتگاه  رییـس 
همسـایگان  بـا  اهدافـی کـه  از  یکـی 
 - شـمال  کریـدور  می کنیـم  دنبـال 
جنـوب، کریدور شـرق -غـرب، راه آهن 
بـه  همـه  و  اسـت  بصـره   - شـلمچه 
خاطـر این اسـت کـه ایران را بـه عنوان 
هـاب ارتباطـی منطقـه حفـظ کنیـم و 
ایـن فرصـت ویـژه را از دسـت ندهیم.
و  اینهـا گفـت  بـر  عـالوه  افـزود:  وی 
گوهایـی بـا قـوه قضاییـه بـرای ایجـاد 

شـرایط ویـژه بـرای بخـش خصوصـی 
داشـتیم.

ظریـف توجـه بـه ظرفیت های اسـتانی 
را از دیگـر اقدامـات وزارت امـور خارجه 
عنـوان کـرد و گفـت: مـا در وزارت امور 
خارجـه در بخـش اقتصادی یـک اداره 
بـرای توجـه بـه ظرفیت هـای اسـتانی 
داریـم که در خدمت دوسـتان هسـتیم 
دنیـا  بـه  را  اسـتانی  ظرفیت هـای  کـه 
معرفـی کنیـم تا بتوانیم از این شـرایط 

بهترین اسـتفاده را داشـته باشـیم.

 توهین هـا را به جان می خرم 
و  حرف هـا  کـرد:  اضافـه  ظریـف   
خـرم.  مـی  جـان  بـه  را  توهین هـا 
بـه مـن ذلیـل گفتیـد در صورتـی کـه 
انقـالب بـه مـن شـجاع  رهبـر معظـم 
گفتـه بـود، بـه مـن دروغگـو گفتیـد در 
بـه  انقـالب  معظـم  رهبـر  صورتـی کـه 
مـن صـادق گفتـه بـود، اما مـن وظیفه 
نماینـدگان  عنـوان  بـه  شـما  از  دارم 
مـردم بـزرگ ایـران بشـنوم و به گوش 
جـان بشـنوم و از شـما تشـکر کنـم از 
انتقادهـای شـما تشـکر می کنـم حتی 
مـی  تشـکر  هـم  شـما  تندی هـای  از 

کنـم.
وی تاکیـد کـرد: امـا بدانیـد همـه مـا 
در یـک کشـتی نشسـته ایم، همـه مـا 
باهـم هسـتیم. آمریـکا لیبـرال، اصالح 
طلـب، اصولگـرا، انقالبـی و غیرانقالبـی 
صهیونیسـتی  رژیـم  نمی شناسـد. 
نمی شناسـد،  اصولگـرا  طلـب،  اصـالح 
ایـران  کل  بـا  صهیونیسـتی  رژیـم 
مخالف اسـت بـا تمامیت ارضـی ایران 
مخالـف اسـت با تمامیـت و جغرافیای 
ایـران مخالف اسـت. وزیر امـور خارجه 
خاطرنشـان کـرد: همـه بـا هـم در این 
کشـتی هسـتیم. اقتصـاد را همـه باید 
بـا هـم پیـش ببریم. بخـش خصوصی 
و  اسـت  مـا  اقتصـاد  عمـده  قسـمت 
اقتصـادی  حرکت هـای  همـه  در  مـا 
بخـش خصوصـی را بـه عنـوان موتـور 
در  مـا  می شناسـیم.  اقتصـاد  محرکـه 
همـه حرکت هـای اقتصـادی معتقدیـم 
کـه بایـد بـه بخـش خصوصـی کمـک 
کنیـم بـه همیـن دلیـل اسـت کـه در 
هـر سـفری که رفتـم بخـش اقتصادی 

همـراه مـن بودنـد.
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 برجام سند افتخار ایران است 
 رییـس دسـتگاه دیپلماسـی اضافـه کـرد: همـکاران مـن هـر روز بـا 
کشـورهای همسـایه صحبت مـی کننـد، مرزهای ترکیـه را بـاز کردند، 
بسـیاری از مرزهای عراق را بـاز کردند، مرزهای ارمنسـتان، آذربایجان، 
افغانسـتان و پاکسـتان را بـاز کردنـد، روابط بـا عمان، امـارات متحده 
عربـی،   کویـت و قطر را برقـرار کردند این کارها هیچ کـدام با دعا انجام 
نشـده اسـت ضمـن این که تـوکل ما هم به خدا اسـت ضمـن این که 
مـا همـواره معتقد بودیم کـه یک قـدرت در دنیا اسـت و نباید آمریکا 

را قدرقدرت دانسـت.
وزیـر امور خارجه تاکید کرد: دوسـتان عزیز آمریـکا را قدرقدرت ندانیم. 
برجـام تحمیلـی بـر آمریکا بـود. ان شـاهللا تاریخ نشـان خواهـد داد. 
ان شـاءهللا آینده نشـان خواهـد داد. برجام سـند افتخار ایران اسـت و 
همواره خواهد بود و ان شـاءهللا در تاریخ این کشـور ثبت خواهد شـد.

گزارش
 پیام ما

تعدادی از نمایندگان مجلس با دروغگو خطاب قرار دادن ظریف صحبت های 
او را بارها قطع کردند

 پیام
سیاست

اجازه نخواهیم داد آژانس حلقه جاسوسی کشورهای متخاصم را تکمیل کند
رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که جمهوری اسالمی در مقابل زیاده خواهی شورای حکام و آژانس 
بین المللی اتمی خواهد ایستاد و اجازه نخواهد داد که آژانس حلقه اطالعاتی و جاسوسی کشورهای متخاصم را 
تکمیل کند.
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وزیـر نیـرو در نامـه ای خطـاب بـه رئیس 
امسـال  نیـرو  وزارت  نوشـت:  جمهـوری 
هـدف نخسـت خـود را افتتـاح 250 طرح 
بـزرگ در صنعـت آب و بـرق قـرار داده 

ست. ا
بـه گـزارش ایسـنا، رضـا اردکانیـان در پی 
درخصـوص  جمهـور  رییـس  قدردانـی 
اقدامـات انجـام شـده در قالـب پویـش 
"هرهفتـه الـف ب_ایـران"، طـی نامـه ای 
اطمینـان  نوشـت:  روحانـی  بـه  خطـاب 

خاطـر می دهـم کـه در سـال 1399 نیـز 
کارکنـان خـدوم صنعت آب و برق، سـعی 
وافـر می کننـد تـا دو خدمـت حیاتـی آب 
و بـرق به کفایـت، ارائـه شـده و رضایـت 

هموطنـان فراهـم باشـد.
کـه  موفقیتـی  داریـم  بـاور  افـزود:  وی 
گزارش آن ارائه شـد، حاصـل عملکرد تنها 
وزارت نیرو نیسـت بلکه کل سازمان دولت 
از جملـه سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت 
امـور اقتصـادی و دارائـی، بانـک مرکـزی، 

وزارت نفـت، وزارت جهادکشـاورزی، وزارت 
کشـور، سـازمان حفاظـت محیط زیسـت 
و ... در ایـن توفیـق سـهیم اند و موفقیـت 
دولـت  مجموعـه  دسـتاورد  حاصل شـده 

تدبیـر و امید اسـت.
طبـق اعـالم وزارت نیـرو، اردکانیـان ادامه 
داد: اطمینـان دارم کـه دولت تدبیر و امید 
در دور اول و دوم فعالیـت خـود، انبوهـی 
پویـش  در  آنچـه  نظیـر  موفقیت هـا  از 
»هرهفتـه الـف ب_ایـران« ارائـه شـد را 
زیرسـاخت های  دارد.  خـود  کارنامـه  در 
بسـیاری در هفـت سـال گذشـته احـداث 
شـده اند، طرح هـای مهمی بـه بهره برداری 
رسـیده و برخی سـازوکارهای نرم افزاری و 

حکمرانـی کشـور نیـز اصـالح شـده اند.

بهره برداری از 250 پروژه 
بزرگ آب و برق در سال 99

علت قطعی حادثه نطنز به زودی 
اعالم می شود

ــس  ــه رئی ــق گفت ــت: طب ــس گف ــی مجل ــت مل ــیون امنی ــخنگوی کمیس س
ســازمان انــرژی اتمــی، ســناریوهای مختلــف حادثــه نطنــز در حــال بررســی 
اســت و نتایــج آن بــه زودی اعــالم مــی شــود.ابوالفضل عمویــی در گفتگــو بــا 
خبرنــگار مهــر دربــاره نشســت کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
ــی 3 ســاعت طــول  ــت مل ــار داشــت: جلســه کمیســیون امنی ــس اظه مجل
کشــید و علــی اکبــر صالحــی رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی در ایــن جلســه 
حضــور داشــت.وی بیــان کــرد: صالحــی در ایــن جلســه گزارشــی دربــاره رونــد 
ــن  ــرد و همچنی ــه ک ــدگان ارائ ــه نماین ــورمان ب ــته ای کش ــای هس فعالیت ه
در جریــان دیــدگاه اعضــای کمیســیون امنیــت ملــی قــرار گرفت.ســخنگوی 
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس تصریــح کــرد: در ایــن 
ــورد بررســی  ــم م ــران ه ــه ای ــس علی ــکام آژان ــه شــورای ح جلســه قطعنام
قــرار گرفــت و صالحــی بــه همــکاری ایــران بــا آژانــس در ادوار اخیــر اشــاره 
کــرد.وی بیــان کــرد: طبــق گفتــه رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی، در قطعنامــه 
ــم  ــر، شــورای حــکام اطالعــات مــورد ادعــای ســرویس جاسوســی رژی اخی
صهیونیســتی را مبنــای درخواســت دسترســی آژانــس قــرار داده اســت و وی 

تاکیــد کــرد کــه ایــن رونــد مــورد انتقــاد مــا اســت.

جامعهسالمت

تخلف اپراتورها حذف بسته های پرمصرف بودافزايش آمار روزانه فوتی های كرونا
ســـخنگوی وزارت بهداشـــت 
گفـــت: در 24 ســـاعت گذشـــته 
163 نفـــر در کشـــور بـــر اثـــر 
ـــا جـــان خـــود را از دســـت  کرون

ـــد. دادن
ـــد  ـــر، ســـیما ســـادات الری، بع ـــگار مه ـــزارش خبرن ـــه گ ب
ـــه  ـــه ارائ ـــی، ب ـــده تلویزیون ـــاط زن ـــر یکشـــنبه در ارتب از ظه

ـــت. ـــور پرداخ ـــا در کش ـــار کرون ـــن آم تازه تری
ــورد  ــزار و 560 مـ ــایی 2 هـ ــاره بـــه شناسـ ــا اشـ وی بـ
ــته،  ــبانه روز گذشـ ــور طـــی شـ ــا در کشـ ــد کرونـ جدیـ
ـــت  ـــر از جمعی ـــزار و 438 نف ـــون 240 ه ـــا کن ـــت: ت گف

ــاری مبتـــال شـــده اند. ــه ایـــن بیمـ ــور بـ کشـ

الری، تعـــداد فوتی هـــا در 24 ســـاعت گذشـــته را 163 
نفـــر اعـــالم کـــرد و افـــزود: بـــر همیـــن اســـاس، تـــا 
ـــالء  ـــر ابت ـــر اث ـــان ب ـــر از هموطن ـــزار و 571 نف ـــون 11 ه کن

ـــد. ـــت داده ان ـــود را از دس ـــان خ ـــاری ج ـــن بیم ـــه ای ب
ســـخنگوی وزارت بهداشـــت، آمـــار بهبـــود یافتـــگان را 
ـــرایط  ـــت: در ش ـــرد و گف ـــالم ک ـــر اع ـــزار و330 نف 201 ه
ـــا  ـــاران کرون ـــر از بیم ـــزار و168 نف ـــون 3 ه ـــی، تاکن کنون
ـــرار  ـــژه ق ـــای وی ـــت مراقبت ه ـــدید و تح ـــت ش در وضعی
دارنـــد. الری افـــزود: تاکنـــون یـــک میلیـــون و 794 
ـــد  ـــش تشـــخیص کووی ـــورد آزمای ـــه م ـــزار و 727 نمون ه

ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــور انج 19 در کش

حفاظـت  دفتـر  مدیـرکل 
مصرف کننـده  حقـوق  از 
رگوالتـوری اعالم کـرد افزایش 
بسـته های  در  تعرفـه ای 
از  برخـی  تنهـا  و  نگرفتـه  صـورت  اپراتورهـا  اینترنتـی 
بـود. آنهـا حـذف شـده  درگاه   از  پرمصـرف  بسـته های 
از  مجـازی  فضـای  در  کاربـران  گذشـته،  روزهـای  در 
اپراتورهـای  در  اینترنتـی  بسـتههای  قیمـت  افزایـش 
همـراه خبـر داده و اعتـراض کردنـد. ایـن موضـوع منجر 
بـه واکنـش حسـین فـالح جوشـقانی -رئیس سـازمان 
تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویـی- شـد کـه اعـالم 
کـرد: باالبـردن قیمت در برخـی اپراتورهـای تلفن همراه، 

وابسـتگی  به دلیـل شـیوع کرونـا  مـردم  حالـی کـه  در 
بیشـتری بـه فضـای مجـازی پیـدا کرده انـد، غیرمنطقی 
و غیرمعقـول اسـت و سـازمان تنظیـم بـا آن مخالفـت 

کـرده اسـت.
کمیسـیون   266 مصوبـه  بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  او 
تنظیـم مقـررات ارتباطـات گفـت: براسـاس ایـن مصوبه 
تعرفه هـای  تغییـر  بـرای   )SMP( مسـلط  اپراتورهـای 
تاییـد  بایـد  سرویس هایشـان  تشـویقی  و  عـادی 
رگوالتـوری را دریافـت کننـد. بـا توجـه به اینکـه افزایش 
قیمـت در برخـی اپراتورهـای تلفـن همـراه بـدون تاییـد 
رگوالتـوری انجام شـده، ایـن افزایش قیمت هـا برخالف 
مقـررات بـوده و تمامـی قیمت هـا بایـد به قبـل بازگردد. 

دولتسیاست

۴5 درصد تولید ناخالص داخلی در وزارت صمت محقق می شودآمريکا برای مذاكره چراغ سبز نشان می دهد
ــی  ــکا در پ ــت: آمری ــور گف ــاون اول رئیس جمه مع
ناکامــی از فروپاشــی نظــام جمهــوری اســالمی، 
ــرای مذاکــره چــراغ ســبز نشــان می دهــد. ــاره ب دوب
ــری  ــحاق جهانگی ــر، اس ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــا و  ــی از علم ــا جمع ــی ب ــم اندیش ــت ه ــور در نشس ــاون اول رئیس جمه مع
روحانیــون ضمــن تبریــک میــالد امــام رضــا )ع(، نقــش تاریخــی روحانیت در 
تاریــخ ایــران را خاطرنشــان کــرد و گفــت: مهمتریــن عاملــی کــه موجــب ایجاد 
ایــن نقــش در نقــاط عطــف تاریــخ ایــن کشــور شــد و در ذهــن و یــاد ملــت 
ایــران یــادگار مانــد، نحــوه ارتبــاط روحانیــت بــا مــردم و بدنــه اجتماعــی بــوده 
ــع  ــی مرج ــت را گروه ــردم روحانی ــت: م ــور گف ــت.معاون اول رئیس جمه اس
می داننــد کــه در تلــخ و شــیرین زندگــی آنهــا همراهشــان بــوده اســت. ایــن 
ــا نیــز  ــده و مهــم اســت و در حوادثــی نظیــر کرون نقــش بســیار تعییــن کنن
آثــار آن بــه وضــوح مشــخص شــد.وی بــا اشــاره بــه نقــش مراجــع عظــام و 
روحانیــت در داســتان کرونــا گفــت: آنهــا نشــان دادنــد کــه بــه ســالمت مــردم 
نــگاه ویــژه ای دارنــد و کمــک کــرده انــد تــا از شــیوع بیمــاری جلوگیــری کنیــم. 

متولیــان بقــاع متبرکــه بــا ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا بهتریــن همــکاری را 
انجــام دادنــد ایــن انتخــاب جــزو انتخابــات نــادری اســت کــه توانســتیم بدون 
کمتریــن دغدغــه و در جهــت ســالمت مــردم نمازهــای جمعــه و جماعــت و 
یــا برخــی مراکــزی کــه بــا دل مــردم ارتبــاط دارد نظیــر حــرم امــام رضــا )ع(، 
شــاه چــراغ و حضــرت معصومــه )س( تعطیــل شــود.جهانگیری تصریــح کرد: 
روحانیــون ایــران نشــان دادنــد کــه مســائل مــردم بــرای آنهــا بســیار پراهمیــت 
اســت و در عیــن حــال بــه نظــر متخصصــان امــر نیــز اعتمــاد کردنــد. همیــن 
همراهــی و همفکــری و بــه صحنــه آمــدن باعــث شــد تــا ایــن لحظــه نســبت 
ــا  ــا کرون ــه ب ــری در مقابل ــت بهت ــی از وضعی ــرفته صنعت ــورهای پیش ــه کش ب
برخــوردار باشــیم.وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نهــاد روحانیــت یکــی از ســرمایه های 
مهــم بــرای کشــور اســت و بایــد از آن حفاظــت شــود بــه مســائل مطــرح شــده 
در جلســه پیرامــون مشــکالت اقتصــادی، معیشــتی و فرهنگــی مــردم اشــاره 
ــت  ــم و دول ــه ای ــرار گرفت ــژه ای ق ــاص و وی ــرایط خ ــا در ش ــت: م ــرد و گف ک
نســبت بــه ایــن مســائل واقــف اســت و بــه دنبــال راهــکار و اتخــاذ تصمیماتی 

اســت تــا از دغدغــه مــردم بکاهــد.

سرپرســت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: 
وزارتخانــه متبوعــش 40 تــا 45 درصــد ســهم تولیــد 
از 33 درصــد ســهم  بیــش  ناخالــص داخلــی، 
ــی  ــادرات غیرنفت ــهم ص ــد س ــتغال و 75 درص اش

را در بــر می گیــرد.
ــت وزارت  ــی سرپرس ــدرس خیابان ــین م ــر، حس ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
صنعــت، معــدن و تجــارت در جلســه علنــی روز )یکشــنبه( مجلــس 
شــورای اســالمی ضمــن ارائــه گزارشــی از وزارتخانــه متبوعــش، گفــت: ایــن 
وزارتخانــه ســهم قابــل توجهــی در اقتصــاد کشــور دارد و حــدودًا 40 تــا 45 
درصــد ســهم تولیــد ناخالــص داخلــی، بیــش از 33 درصــد ســهم اشــتغال 

ــرد. ــر می گی ــی را در ب ــادرات غیرنفت ــهم ص ــد س و 75 درص
ــک  ــزرگ و کوچ ــد ب ــزار واح ــت، 72 ه ــوزه صنع ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــد، اظهــار  داریــم کــه حــدود 2.5 میلیــون اشــتغال را در کشــور رقــم می زن
ــور  ــی حض ــهرک صنعت ــی در 900 ش ــای صنعت ــد واحده ــت: 60 درص داش
ــهرک های  ــارج از ش ــی خ ــای صنعت ــد از واحده ــدود 40 درص ــد و ح دارن

ــوزه  ــه در ح ــت ک ــن اس ــا ای ــالش م ــه ت ــد و هم ــه ان ــرار گرفت ــی ق صنعت
جهــش تولیــد، بخــش عمــده ای از ایــن واحدهــا کــه بــه صــورت غیرفعــال 

ــم. ــال کنی ــال هســتند را فع ــه فع ــا نیم ی
ــد کــرد: یکــی از کارهــای مــا در ســه ماهــه  سرپرســت وزارت صمــت تاکی
ــل  ــه دلی ــاه ب ــک م ــه ی ــود ک ــات ب ــه کارخانج ــواد اولی ــن م ــر تأمی اخی
محدودیت هــای ارزی ایــن موضــوع بــا وقفــه روبــرو شــده بــود و در 
خردادمــاه تــالش کردیــم بــا هماهنگــی بانــک مرکــزی از منابــع ارز حاصــل 

ــم. ــن کنی ــات را تأمی ــه کارخانج ــواد اولی ــادرات، م از ص
مــدرس خیابانــی تاکیــد کــرد: جامعــه بــزرگ اصنــاف بــا حــدود 3 میلیــون 
واحــد صنفــی کــه 6 میلیــون نفــر شــاغل در ایــن حــوزه را شــکل می دهــد 
و بــا نــرخ حــدود تکفــل 20 میلیــون نفــر در حــوزه اصنــاف مشــغول هســتند 
و جامعــه بــزرگ صنفــی چــه قبــل از انقــالب و چــه بعــد از جنــگ اثــرات 
قابــل توجهــی در حــوزه اقتصــاد و امنیــت داشــت و در شــرایط فعلــی هــم 
ــردم  ــار م ــت و در کن ــه دول ــا مجموع ــی ب ــه اش در همراه ــن حماس بهتری

بــودن اســت.

عضو هیئت رئیسـه مجلس شـورای اسـالمی گفت: تاکنون 
125 نفـر از نمایندگان طرح سـوال از رئیـس جمهور را امضا 
کـرده انـد و احتمـاال روز چهارشـنبه این طرح اعـالم وصول 

می شود.
حجـت االسـالم سـید ناصـر موسـوی الرگانـی در گفتگـو 
بـا خبرنـگار مهـر، دربـاره آخریـن وضعیـت طـرح سـوال 
از رئیـس جمهـور، گفـت: تاکنـون 125 نفـر از نماینـدگان 
مجلـس شـورای اسـالمی طـرح سـوال از رئیـس جمهـور 
را امضـا کـرده انـد.وی افـزود: قـرار اسـت بـا جمعـی از 
نماینـدگان در ایـن بـاره برگـزار شـود و قطعًا تعـداد امضاها 

می کنـد. پیـدا  افزایـش 

رئیـس جمهـور گفـت: بـا وجـود شـرایط سـخت بـه وجود 
آمـده ناشـی از جنـگ اقتصـادی بـا دشـمنان در دو سـال 
گذشـته، آرزوی دیرینـه مـردم و نخبـگان در تحقق اقتصاد 
و  تالطم هـا  وجـود  بـا  و  شـده  پی ریـزی  نفـت  بـدون 
تکانه هـای شـدید اقتصـادی ناشـی از تحریم هـای ظالمانه 
و شـیوع ویـروس کرونا، روند شـاخص های اصلـی اقتصاد 
کشـور در بخـش تولید و صـادرات به خوبی پیـش می رود. 
رئیـس جمهـور بـا تاکیـد بـر اهمیـت نقـش دسـتگاه های 
تبلیغـی و رسـانه ها بـه ویژه صدا و سـیما و فضـای مجازی 
در مقابلـه بـا جنـگ روانـی دشـمنان، افـزود: رسـانه ها و 
دسـتگاه هـای تبلیغـی بایـد بـا اقدامـات هوشـمندانه و بـا 
اجـازه  بـاال،  اقنـاع  قـدرت  و  آگاهی بخشـی  اطالع رسـانی، 
ندهنـد مـردم اسـیر عملیـات روانـی و القائات دشـمنان در 

مـورد اقتصـاد کشـور قـرار گیرند.

حریرچـی کـه در یـک برنامـه تلویزیونـی صحبـت می کـرد، 
تاکیـد کـرد: نکته کلیدی این اسـت که پیر، میانسـال، جوان، 
نوجـوان و کـودک از نظـر ابتال در معرض ابتالی یکسـانی قرار 
دارنـد. در کـودکان و نوجوانـان و جوانـان عالئم بیمـاری کم یا 
بی عالمـت اسـت، اما احتمـال ابتالی آنها با سـایر افـراد برابر 
اسـت، امـا از آنجایـی که متوجـه بیماری نمی شـوند، احتمال 
انتقـال بیمـاری از سـوی آنهـا باالتـر اسـت. بررسـی هایی که 
انجـام دادیـم از 10 درصـد تـا 20 درصـد و حتی در مـواردی 50 
درصـد در برخـی اسـتان هـا کـه اپیدمـی آن ها زودتر شـروع 
شـده، رونـد ابتال را داشـته ایم. آمارهایی در حـد ابتالی 15 تا 
20 درصـد جمعیـت و عددهـای 15 تـا 18 میلیـون، عجیب و 
غریـب نیسـت، اما قبـال فکر می کردیـم که افـرادی که مبتال 
مـی شـوند، ایمنـی طوالنی تـری دارند، اما متوجه شـدیم که 

نیست.  اینطور 

طرح سوال از رئیس جمهور 
اعالم وصول می شود

اقتصاد کشور تحت 
مدیریت قرار دارد

 احتمال ابتالی مجدد 
بهبودیافتگان وجود دارد
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محیط زیست

ارائه الگويی برای پايش 5 آالينده خلیج گرگان
ملـی  پژوهشـگاه  محققـان  از  گروهـی 
اقیانوس شناسـی با همکاری دانشـگاه تهران 
بـا اسـتفاده از تصاویـر ماهـواره ای اقـدام بـه 
پایـش آالینده های خلیـج گرگان کردنـد و در 
ایـن تحقیقـات آنهـا موفـق بـه ارائـه الگویـی بـرای پیش بینـی آالینده هـای این 

حوضـه آبریـز شـدند.
دکتـر احمـد منبوهـی، عضـو هیـات علمی پژوهشـگاه ملـی اقیانوس شناسـی و 
علـوم جـوی در گفت وگو با ایسـنا، گفت: طرح »بررسـی آلودگی شـیمیایی خلیج 
گـرگان بـا اسـتفاده از تصاویـر ماهـواره ای« پـروژه مشـترکی بـود که بـا همکاری 

محققـان دانشـگاه تهران اجرایی شـده اسـت.
وی ادامـه داد: در ایـن طـرح بـرای پایـش آالینده های خلیج گـرگان 45 نقطه در 
خلیـج گـرگان انتخاب شـد که شـامل از رودخانه »نوکنده« به سـمت خلیـج و از 
رودخانـه »قره سـو« بـه سـمت خلیج گرگان می شـود و طـی آن میـزان کلروفیل 
و مـواد مغـذی و پارامترهـای شـیمیایی و فیزیکی این خلیج را برداشـت کردیم.
منبوهـی بـا اشـاره بـه روند اجرای ایـن تحقیقات، توضیـح داد: در بخشـی از این 

مطالعـات بـه صـورت آزمایشـگاهی اندازه گیری هـا را انجـام دادیـم و در نهایـت 
الگوریتمـی را بـرای ورود مـواد مغـذی به ویـژه نیتـرات در ایـن خلیـج بـه دسـت 
آوردیـم و در مرحلـه بعـد بـا اسـتفاده از تصاویـر ماهـواره ای اقدام به پایـش ورود 

مـواد آالینـده بـه این حوضـه آبریـز کردیم.
عضو هیات علمی پژوهشـگاه ملی اقیانوس شناسـی، مواد مغذی مورد مطالعه در 
این طرح را شـامل »نیترات«، »نیترید«، »فسـفات«، »سیلیکات« و »آمونیاک« 
دانسـت و خاطـر نشـان کـرد: این مواد مغـذی معموال از طریق سیسـتم فاضالب 
و سـایر روش هـا وارد رودخانه هـا و یـا محیط های دریایی می شـوند و حضور این 

مـواد در محیط های آبی موجب شـکوفایی جلبکی خواهد شـد.
بـه گفته وی، شـکوفایی جلبکـی در محیط های دریایی به دلیل کاهش اکسـیژن 

و مـواد غذایـی موجب مرگ و میر ماهیان خواهد شـد.
منبوهـی بـا اشـاره بـه اسـتفاده از داده هـای ماهـواره ای در ایـن مطالعات، یـادآور 
شـد: بـه منظـور ارائـه مدلی بـرای ورود مـواد آالینده به خلیـج گـرگان از داده های 
ماهـواره ای اسـتفاده شـد و از طریـق ایـن تصاویـر توانسـتیم غلظـت  آالینده ها را 

بررسـی کنیم.

 پیام
 زیست

قطع انشعاب برق واحدهای آالینده در جنوب استان تهران
رییس اداره حفاظت محیط  زیست شهرستان ری از قطع انشعاب برق چندین واحد 

آالینده در بخش کهریزک این شهرستان خبر داد.

ــهر  ــتان بوش ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ــاوگان  ــاد ن ــد پهپ ــار فرون ــری چه ــا بکارگی ــت: ب گف
پایــش  و  مدیریــت  بــرای  اداره کل  ایــن  هوایــی 

مناطــق زیســت محیطــی تشــکیل شــد.
ــا  ــو ب ــت و گ ــنبه در گف ــژاد روز یکش ــی ن ــاد قل فره
ایرنــا افــزود: از ایــن چهــار پهپــاد اکنــون یــک 
ــز  ــر نی ــتگاه دیگ ــه دس ــده و س ــال ش ــتگاه فع دس
ــت  ــت مدیری ــق تح ــه مناط ــاز در هم ــب نی ــر حس ب
و عرصه هــای طبیعــی کــه منــع پــروازی ندارنــد، 

فعالیــت خواهنــد کــرد.
ــرل  ــش و کنت ــا در پای ــن پهباده ــرد: ای ــان ک وی بی
ــود  ــت از وج ــط زیس ــت محی ــت مدیری ــق تح مناط
شــکارچیان غیرمجــاز، پیشــگیری و مهــار آتــش 
ــه برداری  ــتی و نقش ــوع زیس ــایی تن ــوزی، شناس س

بــه کارشناســان محیــط زیســت می  کننــد.
قلــی نــژاد ادامــه داد: در نخســتین عملیــات پهپــادی 
مناطــق حفاظــت شــده اســتان بوشــهر بــرای حفاظــت 

بیشــتر بررســی شده اســت.
وی گفــت: بــا اســتفاده از پهپــاد مســائل مناطــق 
حفاظــت شــده نظیــر وضعیــت پوشــش گیاهــی، 
بررســی  متخلفــان  خــروج  و  ورود  آبــی،  منابــع 

ــد. ــد ش خواه
کاربــر پهبادهــای اداره کل محیــط زیســت اســتان 
بوشــهر گفــت: اســتفاده از روش هــای نویــن پایــش 
ــای  ــی از روش ه ــای طبیع ــی عرصه ه ــت محیط زیس
موثــر در حفاظــت اســت کــه بــا کمتریــن زمــان 
ــوب اطــالع  ــت مطل ــا مدیری ــوان از وضعیــت آنه می ت

ــرد. حاصــل ک
جریــان  در  افــزود:  زارعــی  پاپــری  محمــد 
عملیات  هــای محیط بانــان نیــز چنانچــه حادثــه ای 
زمــان  مــدت  در  پهپادهــا  دهــد  رخ  آنــان  بــرای 
کوتاهــی موقعیــت جغرافیایــی آنهــا را شناســایی 

خواهنــد کــرد.

سوژه پایش مناطق 
زیست محیطی 

بوشهر پهپادی شد

صفیره همچنان در دود محصور است

مدفن پسماند اهواز در نزدیکی روستای »صفیره« در بخش غیزانیه این شهرستان، از سال 1391 و با تعطیل شدن 
مدفن قدیمی پسماند در منطقه »برومی »راه اندازی شده است

رییــس شــورای روســتای صفیــره 
گفــت: روســتای صفیــره در مجــاورت 
اهــواز  شــهر  زباله هــای  مدفــن 
از  هفتــه  ســه  حــدود  باگذشــت 
ــل،  ــن مح ــوزی در ای ــروع آتش س ش

اســت. محصــور  دود  در  همچنــان 
شــهید نواصــری روز یکشــنبه در گفــت 
ــوص  ــا درخص ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب و گ
ــره  ــتای صفی ــت روس ــن وضعی آخری
بیــان کــرد: آتش ســوزی در مدفــن 
زبالــه شــهر اهــواز خامــوش شــده 
آن  اطــراف  در  همچنــان  دود  امــا 

وجــود دارد.
3هفتــه  حــدود  از  داد:  ادامــه  وی 
پســماند  مدیریــت  ســایت  پیــش 
ــا  ــت، ب ــش گرف ــواز آت ــهرداری اه ش
دســتور فرمانــدار اهــواز چنــد دســتگاه 
خامــوش  را  آتــش  ایــن  بولــدوزر 
سه شــنبه  شــامگاه  از  امــا  کردنــد 
هفتــه گذشــته ایــن ســایت بــار دیگــر 

آتــش گرفــت.
نواصــری گفــت: نواصــر، بــا اشــاره بــه 
ــواز در  ــن پســماند اه ــدازی مدف راه ان
ــه  ــادی ک ــکالت زی ــال 1391 و مش س
ــن  ــن روســتاها در طــول ای ــی ای اهال
ــتار  ــده اند خواس ــل ش ــال ها متحم س
اهالــی  مشــکالت  رفــع  پیگیــری 

ــره  ــایت صفی ــراف س ــتاهای اط روس
ــتان  ــه شهرس ــش غیزانی ــع بخ از تواب

ــواز شــد. اه
وی بــا انتقــاد از نــوع عملکرد ســازمان 
مدیریــت پســماند شــهرداری اهواز در 
ــزود:  ــوزی ها اف ــش س ــن آت ــار ای مه
هیچکــس از ســاکنان ایــن وســتا 
دلجویــی نمــی کنــد شــرایط زندگی در 
صفیــره پــس از ســایت مدفــن زبالــه 

بســیار ســخت شــده اســت.
نواصــری توضیــح داد: فــارغ از اینکــه 
و  تعمــدی  ســوزی ها  آتــش  ایــن 
یــا ســهوی اســت انتظــار مــی رود 
ــظ  ــرای حف ــه ب ــئوالن مربوط ــه مس ک
ســالمتی مــردم ســریعتر کاری کننــد. 

از کارگــران ســایت تفکیــک  یکــی 
ــت:  ــا گف ــه ایرن ــز ب ــره نی ــه صفی زبال
ــن  ــدت گرفت ــا ش ــته ب ــه گذش از هفت
میــزان دود در ایــن منطقــه کار مــا 
ــا ســاکن  ــه ه ــل شــده و درخان تعطی
در  آتــش  و  دود  حجــم  هســتیم. 
ــروز  ــب ب ــته موج ــه گذش ــد هفت چن
ــت  ــر ای ــد کارگ ــرای چن ــکالتی ب مش

ــود. ــده ب ــایت ش س
ــزد  ــران روزم ــا کارگ ــه داد: م وی ادام
هســتیم و روزهایــی کــه بــه هــر دلیــل 
ــی  در محــل کار حاضــر نشــویم حقوق
دریافــت نمــی کنیــم، درحــال حاضــر 
نیــز بــه دلیــل بــروز آتــش ســوزی در 
ــت  ــکاری موق ــار بی ــایت دچ ــن س ای
ســازمان  مدیرعامــل  شــده ایم. 
ــواز  ــهرداری اه ــماند ش ــت پس مدیری
ــگار  ــه خبرن ــوص ب ــن خص ــز در ای نی
ایرنــا گفــت: اگرچــه آتــش مهــار 
دلیــل گســتردگی  بــه  امــا  شــده 
ــه  ــادی زبال ــدار زی ــود مق ــا و وج فض
ــت. ــخت اس ــردن دود س ــوش ک خام
وزش  افــزود:  قنواتــی  محمدرضــا 
ــش  ــل آت ــا شــدن مح ــه جابج ــاد ب ب
ســوزی و شــدت گرفتــن دود منتشــر 
شــده کمــک مــی کنــد، در تــالش 
هســتیم تــا پایــان هفتــه جــاری 
ــن دود را متوقــف  ــد شــدن ای متصاع

ــم. کنی
را  هــا  ســوزی  آتــش  ایــن  وی 
کــرد:  بیــان  و  دانســت  تعمــدی 
امــا  اســت  امکانــات کــم  اگرچــه 
در تــالش هســتیم تــا بــا همیــن 
تجهیــزات دود را مهــار کنیــم زیــرا 
ــتای  ــردم روس ــرای م ــم ب ــی دانی م

اســت. آزاردهنــده  صفیــره 
بنابــر اطــالع برخــی اهالــی روســتایی 
بــوی  و  غلیــظ  دود  منطقــه  ایــن 
آتــش ســوزی  از  ناشــی  نامطبــوع 
مکــرر ســایت پســماند صفیــره بیــش 
از هشــت هــزار نفــر از روســتاهای 
ــی  ــن درحال ــراف را آزار می دهد.ای اط
ــی  ــای نفت ــی  فلره ــه آلودگ ــت ک اس
زیســت  آلودگــی   منطقــه  ایــن  در 

محیطــی را تشــدید کــرده اســت.
کل  اداره  شــکایت  می شــود  گفتــه 
ــتان  ــت خوزس ــط زیس ــت محی حفاظ
زیســت  آلودگی هــای  خصــوص  در 
ــع  ــه در مراج ــن منطق ــی در ای محیط
ــت.  ــری اس ــت پیگی ــی در دس قضای
مدفــن پســماند اهــواز در نزدیکــی 
بخــش  در  »صفیــره«  روســتای 

غیزانیــه ایــن شهرســتان، از ســال 
بــا تعطیــل شــدن مدفــن  1391 و 
قدیمــی پســماند در منطقــه »برومــی 

»راه انــدازی شــده اســت.
ــهر  ــه ش ــن زبال ــزار ت ــک ه ــه ی روزان
اهــواز بــه ســایت پســماند اهــواز 
روش  چــه  اگــر  می شــود.  منتقــل 
بــه کار گرفتــه در ایــن ســایت )روش 
نیمــه هــوازی موســوم بــه فوکوئــوکا( 
ــع از آلودگــی زیســت  ــرار اســت مان ق
ــن  ــل دف ــه دلی ــا ب محیطــی شــود ام
آلودگی هــا  زبالــه،  غیراصولــی 
همچنــان ادامــه دارد و از چنــد ســال 
بــا آتش ســوزی های وســیع پیــش 
در فصــل گرمــا روبــه رو می شــود.

زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
گلسـتان بـا اشـاره بـه توقـف تخلیـه 
پسـاب یـد بـه تـاالب اینچـه اسـتان 
گفـت  بهره بـردار  شـرکت های  توسـط 
که تمام فاضالب ناشـی از اسـتحصال 
بـه  گلسـتان  در  معدنـی  مـاده  ایـن 

می شـود. تزریـق  زمیـن  اعمـاق 
محمـد رضـا کنعانـی روز یکشـنبه در 
گفتگـو با خبرنـگار ایرنا اظهار داشـت: 
گلسـتان  در  یـد  بهره بـردار  2 شـرکت 
ناشـی  پسـاب  گذشـته  سـال   10 از 
و  فسـیلی  شـورابه های  فـرآوری  از 

اینچـه  تـاالب  بـه  را  یـد  اسـتحصال 
هدایـت مـی کردنـد کـه پارسـال و بـا 
پیگیـری محیـط زیسـت این شـرکت 
پسـاب  تخلیـه  توقـف  هـدف  بـا  هـا 
یـد بـه تـاالب، مکلف بـه ارایـه برنامه 

شـدند. محیطـی  زیسـت  مدیریـت 
ماه گذشـته و در اثر شکسـتن بخشـی 
از دیـواره تـاالب اینچـه، میلیـون هـا 
لیتـر پسـاب خطرنـاک یـد بـه سـوی 
350 هکتـار از اراضـی مرتعـی شـمال 

گلسـتان تخلیـه شـد.
وی افـزود: پـس از شکسـتن دیـواره 

تـاالب، فعالیـت یکـی از شـرکت هـا 
متوقـف و شـرکت دوم نیـز کمتـر از 
اسـتحصال  مشـغول  نهایـی  ظرفیـت 

یـد اسـت.
زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 

گلسـتان ادامـه داد: در حـال حاضـر 
داخـل  بـه  تولیـدی  پسـاب  تمـام 
ظرفیـت  بـا  عمیـق  معدنـی  چـاه   2
ثانیـه  در  پسـاب  لیتـر   60 پذیـرش 

شـود. مـی  تزریـق 

پساب خطرناک يد گلستان به 
اعماق زمین تزريق می شود

آخرین وضعیت پرونده محیط بان 
همدانی محکوم به اعدام

ــده یــگان حفاظــت ســازمان محیــط زیســت ضمــن تشــریح آخریــن  فرمان
ــدام -  ــه اع ــوم ب ــان محک ــد« - محیط ب ــعید مومیون ــده »س ــت پرون وضعی

ــی کشــور در حــال بررســی اســت. ــوان عال ــده در دی گفــت: ایــن پرون
ــرد:  ــار ک ــنا اظه ــا ایس ــو ب ــت و گ ــی در گف ــید محبت خان ــرهنگ جمش س
محیط بــان »مومیونــد« در ســال 97 بــه اعــدام محکــوم امــا در خردادمــاه 98 
ــوان  ــا پیگیری هــا و اعتراض هــای انجــام شــده حکــم او نقــض شــد و دی ب
عالــی کشــور پرونــده را بــرای تجدیدنظــر بــه دادگاه فرســتاد. در نتیجــه پرونده 
ــی مجــدد در دادگاه اســتان، رای  ــه دســتگاه قضایــی همــدان بازگشــت ول ب

ــه اعــدام شــد. ــان محکــوم ب قصــاص صــادر و ایــن محیط ب
محیط بــان  پرونــده  دادگاه،  رای  بــه  دوم  اعتــراض  بــا  داد:  ادامــه  وی 
»مومیونــد« بــرای دومیــن بــار بــه دیــوان عالــی کشــور فرســتاده شــد و مــا 

ــتیم. ــاره هس ــی در این ب ــوان عال ــم دی ــر تصمی ــون منتظ اکن
ــع  ــور قط ــط زیســت به ط ــگان حفاظــت ســازمان محی ــده ی ــه فرمان ــه گفت ب
اصــالح قانــون اســتفاده از ســالح توســط محیط بانــان کــه در قانــون حمایــت 
ــان  ــه محیط ب ــده ب ــن پرون ــت، در ای ــده اس ــاره ش ــه آن اش ــان ب از محیط بان

محکــوم بــه اعــدام کمــک خواهــد کــرد.       

ته
نک

مدیرعامل سـازمان مدیریت پسـماند شـهرداری اهواز نیز در 
ایـن خصـوص به خبرنگار ایرنـا گفت: اگرچه آتش مهار شـده 
امـا بـه دلیل گسـتردگی فضـا و وجـود مقـدار زیـادی زباله 

خاموش کردن دود سـخت اسـت.
محمدرضـا قنواتـی افـزود: وزش بـاد به جابجا شـدن محل 
آتـش سـوزی و شـدت گرفتن دود منتشـر شـده کمک می 
کنـد، در تالش هسـتیم تا پایان هفته جاری متصاعد شـدن 

ایـن دود را متوقـف کنیم.
وی ایـن آتـش سـوزی هـا را تعمـدی دانسـت و بیـان کرد: 
اگرچـه امکانـات کم اسـت اما در تالش هسـتیم تا با همین 
تجهیـزات دود را مهـار کنیـم زیـرا مـی دانیـم بـرای مـردم 
روسـتای صفیـره آزاردهنـده اسـت. گفته می شـود شـکایت 
اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت خوزسـتان در خصـوص 
آلودگی هـای زیسـت محیطـی در ایـن منطقـه در مراجـع 

قضایـی در دسـت پیگیری اسـت.

تاالبآبزیان

تبديل تاالب »قره قشالق« به پناهگاه حیات وحشاحتمال انقراض ۶0 درصد از آبزيان جهان

یـک پژوهـش جدیـد در آلمان 
دارد  احتمـال  می دهـد  نشـان 
تـا 80 سـال آینـده 60 درصـد 
از گونه هـای مختلـف ماهیـان 

منقـرض شـوند.
شـرایط اقلیمـی در آب هـای جهـان بـه سـرعت در حـال 
تغییـر اسـت و ایـن تغییـرات اقلیمی، زیسـت گونه های 
مختلـف آبزیـان جهـان را بـا مشـکالتی جـدی مواجـه 

می کنـد.
باعـث شـده یـک  ایـن دغدغه هـای زیسـت محیطـی 
زیسـتی  آینـده  دربـاره  آلمـان  در  پژوهشـی  مؤسسـه 
گونه هـای آبـی جهـان تحقیقـات تـازه ای انجـام دهد که 

اسـت. بـوده  تحقیقـات شـوکه کننده  ایـن  نتایـج 
در پژوهـش انجـام شـده بیان شـد که به دلیـل تغییرات 
اقلیمـی در آب هـای جهان و همچنیـن افزایش میانگین 
دمـای جهـان تـا 5 درجـه، احتمـال دارد 60 درصـد از 
گونه هـای مختلـف ماهـی در جهـان تـا 80 سـال آینـده 
بـه طـور کامل منقرض شـوند. دانشـمندان دربـاره امکان 
سـازگاری ماهی هـا هـم پژوهش هایـی انجـام داده انـد 
تـا شـاید درصـد کمتـری از ماهی هـا بـه دلیـل افزایـش 
دمـای آب آسـیب ببیننـد، امـا بـا بررسـی الرو و جنیـن 
گونه هـای مختلـف ماهـی بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه 
آسـیب پذیری ماهی هـا نسـبت بـه افزایـش دمـای آب 

بسـیار زیاد اسـت.

تبدیـل  گفـت:  بنـاب  فرمانـدار 
ایـن  قشـالق«  »قـره  تـاالب 
پناهـگاه  عنـوان  بـه  شهرسـتان 
حیـات وحـش در آینـده نزدیک 
در نشسـت شـورای عالی محیط زیسـت کشـور تصویب می 
شـود.امین رفیعـی، در نشسـت کارگاه مشـورتی، بازنگـری 
برنامـه جامع مدیریت زیسـت بومی حوزه آبخیـز تاالب قره 
قشـالق که بـا حضور جمعـی از کارشناسـان حفاظت محیط 
زیسـت و جوامـع محلـی برگـزار شـد، افـزود: بـا تصویـب 
آن ضمـن اینکـه در تامیـن اعتبـار بـرای تـاالب قره قشـالق 
مشـکلی نخواهیم داشـت در بحـث حفظ و حراسـت از این 
مجموعـه نیـز دقیـق تـر و گسـترده تـر از قبل برنامـه ریزی 

خواهـد شـد.وی بـا بیان اینکـه از توجه به بحث گردشـگری 
ایـن تـاالب غفلـت شـده اسـت، اظهـار داشـت: بـا همکاری 
میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی نسـبت بـه 
احـداث کلبـه نمکی نیز در تاالب قره قشـالق اقدام شـده که 
دانشـگاه بنـاب نیز بـرای انجـام مطالعات آن اعـالم آمادگی 
کـرده اسـت.فرماندار بنـاب اظهار امیـدواری کرد، بـا تالش و 
پیگیـری مسـئولین و دولـت که جزو سیاسـت هـا و برنامه 
هـای آن اسـت و بـا همـکاری مسـئولین و جوامـع محلـی 
شهرسـتان هـای اطـراف تـاالب ضمن حفاظـت از این محل 
اسـتراتژیک، زمینه های الزم برای توسـعه گردشگری تاالب 

قـره قشـالق را نیـز فراهم سـازیم.
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 ای

س:
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گزارش

آالیندگی

نظر محیط زيست درباره راهکارهای كاهش آالينده ازن

بـــا توجـــه بـــه افزایـــش تعـــداد روزهایـــی 
ــران  ــوای تهـ ــده ازن هـ ــت  آالینـ ــه غلظـ کـ
را در شـــرایط ناســـالم بـــرای گروه هـــای 
ـــارت  ـــاون نظ ـــرار داده اســـت، مع حســـاس ق
ـــت  ـــه اس ـــده  ثانوی ـــت: ازن آالین ـــران گف ـــتان ته ـــت اس ـــط زیس ـــش محی و پای
ــای  ــی از راه هـ ــود و یکـ ــد می شـ ــه تولیـ ــای اولیـ ــب آالینده هـ ــه از ترکیـ کـ
کاهـــش انتشـــار آالینده هـــای اولیـــه و پیش ســـاز ازن »اجـــرای طـــرح 
کهـــاب« اســـت امـــا متاســـفانه وزارت نفـــت هنـــوز اقـــدام کافـــی در جهـــت 

اجرایـــی کـــردن ایـــن طـــرح انجـــام نـــداده اســـت.
محمـــد رســـتگاری در گفـــت و گـــو بـــا ایســـنا اظهارکـــرد: خودروهـــا و 
ــید  ــی دی اکسـ ــی ازن یعنـ ــاز اصلـ ــده پیش سـ ــع دو آالینـ ــا منابـ کارخانه هـ
ـــه  ـــای اولی ـــن آالینده ه ـــب ای ـــتند و ترکی ـــرار هس ـــی ف ـــای آل ـــروژن و گازه نیت
ــد. ــود می آورنـ ــه وجـ ــده ازن را بـ ــا آالینـ ــید و گرمـ ــور خورشـ ــرض نـ در معـ
ـــوا  ـــای ه ـــش دم ـــا افزای ـــراه ب ـــتان، هم ـــل تابس ـــه فص ـــا ورود ب ـــال ب ـــر س ه
و کاهـــش میـــزان ابرناکـــی شـــرایط بـــرای تشـــکیل آالینـــده ازن فراهـــم 

می شـــود و متاســـفانه مســـاله گرمایـــش جهانـــی باعـــث افزایـــش درجـــه 
ـــی آن افزایـــش غلظـــت  ـــرات جانب ـــه یکـــی از اث ـــا شـــده ک حـــرارت در کشـــور م

آالینـــده ازن اســـت و در ایـــران نیـــز بـــا آن مواجـــه شـــده ایم.
ـــرای کاهـــش  ـــی ب ـــه راهکارهای ـــه چ ـــن پرســـش ایســـنا ک ـــه ای وی در پاســـخ ب
ـــده  ـــت آالین ـــش غلظ ـــرای کاه ـــرد: ب ـــان ک ـــود دارد؟ خاطرنش ـــده ازن وج آالین
ازن بایـــد آالینده هـــای اولیـــه ماننـــد دی اکســـید نیتـــروژن و گازهـــای آلـــی 
ـــوان  ـــه بت ـــن مســـاله ای نیســـت ک ـــش زمی ـــه گرمای ـــم چراک ـــرل کنی ـــرار را کنت ف

در کوتاه مـــدت آن را برطـــرف کـــرد.
ـــرار  ـــی ف ـــای آل ـــار گازه ـــی انتش ـــع اصل ـــه مناب ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــتگاری ب رس
پمـــپ بنزین هـــا و بـــاک خودروهـــا هســـتند، گفـــت: یکـــی از  راهکارهایـــی 
کـــه بـــرای کاهـــش گازهـــای آلـــی فـــرار وجـــود دارد اجـــرای طـــرح کهـــاب 
ـــن( در  ـــر بنزی ـــل از تبخی ـــارات حاص ـــال بخ ـــت و انتق ـــش، هدای ـــرح کاه )ط
پمـــپ بنزین هـــا اســـت کـــه پیـــش از ســـال 90 مطـــرح شـــده بـــود امـــا 
ـــزم جـــدی در اجـــرای  ـــی نشـــده اســـت و ع متاســـفانه در کشـــور درســـت اجرای

نمی بینـــم. آن 
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افزایش 20 میلیارد ریالی اعتبار خدمات حمایتی دانش آموزان با نیازهای ویژه
رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: اعتبار خدمات حمایتی دانش آموزان با نیازهای ویژه از 
40 میلیارد ریال در سال 98 به 60 میلیارد ریال در سال جاری افزایش یافته است.
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 ای

س:
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فقر؛ عاملی برای كودک فروشی

تعـدادی  از  تصاویـری  پیـش  چنـدی 
نـوزاد بـرای فـروش در فضـای مجازی 
واکنـش  تصاویـری کـه  شـد؛  منتشـر 
کاربـران فضـای مجـازی را برانگیخـت 
پلیـس  نیروهـای  آن  دنبـال  بـه  و 
متهمـان پرونـده را شناسـایی و درصدد 
دسـتگیری آنهـا برآمدنـد، بـا این وجود 
امـا سـوالی کـه مطـرح می شـود ایـن 
اسـت که مسـئله کودک فروشـی ناشـی 
می دهـد؟ کـه  رخ  چـرا  و  چیسـت  از 
نایـب رئیـس انجمـن ایرانـی مطالعات 

زنـان معتقـد اسـت در رابطـه بـا جـرم 
عوامـل موثـر بـر ارتـکاب جرم نیـز باید 
موردتوجـه قـرار گیرنـد و فقـر والدیـن 
یکـی از عوامـل کـودک فروشـی اسـت.
نایـب  داور-  زهـرا  رابطـه  همیـن  در 
مطالعـات  ایرانـی  انجمـن  رئیـس 
ضمـن  ایسـنا،  بـا  گفت وگـو  در  زنـان 
اجتماعـی  و  حقوقـی  ابعـاد  تشـریح 
پدیـده کودک فروشـی، دربـاره موضـوع 
حضانـت فرزندان و چرایی سـختگیرانه 
بـودن قوانین در واگذاری و سرپرسـتی 

داد.  ارائـه  توضیحاتـی  کـودک 
کـرد:  بیـان  بـاره  ایـن  در  داور  زهـرا 
موضـوع کـودک کشـی و کودک فروشـی 
اسـت.  داشـته  وجـود  زمـان  طـول  در 

در قـرآن کریـم آمـده، فرزنـدان خـود 
را از تـرس گرسـنگی و فقـر نکشـید و 
در طـول تاریـخ می بینیـم کـه کـودکان 

می شـوند. فـروش  و  خریـد 
از  اینکـه کودک فروشـی  بیـان  بـا  وی 
قابـل  اجتماعـی  و  خانوادگـی  بعـد  دو 
بررسـی  کـرد:  تاکیـد  اسـت،  بررسـی 
بعـد  از  فروشـی  کـودک  مسـئله 
خانوادگـی نشـان می دهـد کـه از یـک 
نمی تواننـد  خانواده هایـی کـه   طـرف، 
از  اقـدام  جـای  بـه  شـوند  فرزنـددار 
داشـتن  بـرای  قانونـی  مراکـز  طریـق 
عمـل  غیرقانونـی  طـور  بـه  فرزنـد، 
کـرده و کودکـی را خریـداری می کننـد 
بـه  خانوادهـای کـه  دیگـر  طـرف  از  و 

دلیـل مشـکالت اقتصـادی یـا سـایر 
مشـکالت تـوان نگهـداری فرزنـد خود 
را نـدارد اقـدام بـه واگـذاری نـوزاد یـا 
کـودک خـود دارد؛چه بسـا هـر دو این 
خانـواده هـا از آثار حقوقـی اقدام خود 

خبرنـد. بـی 
داور تصریـح کـرد: امـا در اینجـا یـک 
نقش واسـطه هـم وجـود دارد افرادی 
کـه گاه در قالـب باند اقدام به واسـطه 
گـری و خریـد و فـروش کـودک مـی 
جـرم  مرتکـب  حقیقـت  در  و  کننـد 
کـودک  می شـوند.  انسـان  تجـارت 
فروشـی کـه بـه عنـوان جـرم و عمـل 
همیشـه  می شـود  تلقـی  غیرقانونـی 
نیسـت  خیرخواهانـه  عمـل  قالـب  در 
اعضـای  فـروش  بـرای  گاهـی  بلکـه 
بـدن، ورود بـه مشـاغل غیـر اخالقـی 
و غیرقانونـی یـا بـه کارگیـری کـودکان 

بـرای انجـام کارهایـی کـه تنهـا کـودک 
می آیـد  بـر  آن  دادن  انجـام  پـس  از 
قبـح کـودک  عملـی کـه  می دهـد؛  رخ 
مـی  بیشـتر  چنـدان  صـد  را  فروشـی 
کنـد. در این راسـتا آمارهای ارائه شـده 
از سـوی سـازمان ملـل متحـد حکایـت 
دو  از  بیـش  سـاالنه  دارد کـه  ایـن  از 
میلیـون زن و کـودک در جهـان قاچـاق 
می شـوند کـه نشـان  می دهـد تجـارت 
انسـان جـزو تجارتهای پر سـود اسـت. 
نایـب رئیـس انجمـن ایرانـی مطالعات 
مسـئله  بایـد  اینکـه  بیـان  بـا  زنـان 
قوانیـن  جنبـه  دو  از  را  کودک فروشـی 
داخلـی و تعهـدات بین المللـی بررسـی 
کـرد، گفـت: در بحـث بین المللـی ایران 
ملحـق  حقـوق کـودک  بـه کنوانسـیون 
شـده کـه در ایـن سـند تعهداتـی بـرای 
دولـت و خانـواده در نظـر گرفتـه شـده 

اسـت، همچنیـن دولـت ما بـه پروتکل 
بـر  مبنـی  کنوانسـیون  ایـن  الحاقـی 
ممنوعیـت قاچاق و فحشـا کـودکان نیز 
ملحـق شـده  که خرید و فـروش کودک 
بـه موجـب این پروتـکل ممنوع اسـت.
قانـون  در  همچنیـن  داد:  ادامـه  داور 
موضـوع  بـرای  نیـز  اسـالمی  مجـازات 
کودک فروشـی مجـازات در نظـر گرفتـه 
اسـت. در ایـن میـان نکتـه ای کـه از آن 
غفلـت داریـم ایـن اسـت کـه زمانی که 
عمـل مجرمانـه ای انجـام می شـود باید 
عملـی  عنـوان  بـه  قانونگـذار  آیـا  دیـد 
خـالف قاعده بـرای آن مجـازات تعیین 
کـرده و یـا ایـن کـه آن را نادیـده گرفته 
بـه  فروشـی  کـودک  مسـلما  اسـت؟ 
عنـوان جـرم از منظـر قانونـی موردتوجه 
بـرای  قانونگـذار  اسـت،  گرفتـه  قـرار 
بحـث  امـا  تعییـن کـرده  مجـازات  آن 

بـر سـر ایـن اسـت کـه آیـا بـا وجـود 
و  ایجـاد  الزم  بازدارندگـی  قوانیـن، 
یـا  می شـود  منتفـی  مجرمانـه  عمـل 
خیـر؟. وی در بخـش دیگـری از ایـن 
گفت وگـو بـا تاکیـد بـر اینکـه در رابطـه 
بـا جـرم عوامـل موثـر بـر ارتـکاب جرم 
نیـز بایـد موردتوجـه قرار گیرنـد، افزود: 
عوامـل کـودک  از  یکـی  والدیـن  فقـر 
فروشـی اسـت، ایـن فقـر مربـوط بـه 
از  ناشـی  فقـر  چراکـه  اسـت  دولـت 
بیـکاری و از کارافتادگـی اسـت و دولت 
بایـد اشـتغال زایی کنـد و یـا زمانـی کـه 
شـخصی از کار افتـاده اسـت براسـاس 
اصـل 28 قانـون اساسـی از او حمایـت 
خانـواده ای  اگـر  صـورت  هـر  در  کنـد. 
کودک فروشـی  مرتکـب  فقـر  اثـر  در 
می شـوند اینجـا نقـش اصلـی برعهـده 

دولـت اسـت.

ــرح  ــت: ط ــرورش گف ــر آموزش وپ وزی
فراینــد  تســهیل کننده  ســنجش 
یادگیــری اســت. حاجــی میرزایــی 
دســت اندرکاران  از  تشــکر  ضمــن 
ــرد: از لحــاظ  ــار ک طــرح ســنجش اظه
باهــم  تفاوتــی  زمان هــا  ظاهــری 
ندارنــد امــا هنگامی کــه بــا ســایر امــور 
پیونــد می خورنــد متفــاوت هســتند 
ــمند  ــیار ارزش ــا بس ــی زمان ه ــذا برخ ل
هســتند بنابرایــن اگــر برخــی امــور در 

ــن  ــام نشــود ممک ــودش انج ــان خ زم
ازلحــاظ فــردی و اجتماعــی  اســت 

اختالالتــی را بــه وجــود آورد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز جامعــه 
ــروز  ــرورش دی ــل آموزش وپ ــا حاص م
ــدن  ــرای دی ــرد: ب ــار ک ــت، اظه ــا اس م
ــراغ  ــه س ــد ب ــه بای ــک جامع ــده ی آین
مــدارس امــروز رفــت، زیــرا ســطح 
یادگیــری در مــدارس، آینــده یــک 

ســرزمین را شــکل می دهــد.

ــرد:  ــح ک ــرورش تصری ــر آموزش وپ وزی
شــکل گیری  در  عامــل  مهم تریــن 
ــری  ــراد، یادگی ــت اف شــخصیت و هوی
ــر  ــری عمیق ت ــذا هرچــه یادگی اســت ل
ــری را  ــر و مؤثرت ــخصیت بهت ــد ش باش

شــکل می دهــد.
وی بابیــان اینکــه مهم تریــن رفتــار 
زندگــی انســان یادگیــری اســت، ادامــه 
داد: هیــچ رفتــاری بــه مهمــی یادگیری 
نیســت شــاید نفــس کشــیدن این قــدر 
ــد  مهــم و حیاتــی باشــد، چراکــه فراین
ــیدن از  ــس کش ــد نف ــری همانن یادگی

گهــواره تاگــور ادامــه دارد.

تمهیدات برای رعايت 
پروتکل های بهداشتی

تصویب آیین نامه 
آموزش و پرورش مناطق مرزی 

رئیــس ســازمان مــدارس و مراکــز غیردولتــی وزارت آمــوزش و پــرورش بــا 
ــه در حــوزه آمــوزش و  ــه وجــود 16 اســتان مــرزی و مشــکالتی ک اشــاره ب
ــده  ــر عه ــن مشــکالت ب ــع ای ــرای رف ــزی ب ــت: برنامه ری ــد گف ــرورش دارن پ
آمــوزش و پــرورش مناطــق مــرزی اســت. آییــن نامــه آمــوزش و پــرورش 
ــا  ــم ت ــد و امیدواری ــی گذران ــب را م ــی تصوی ــل نهای ــرزی مراح ــق م مناط

پایــان ســال نهایــی شــود.
ــن  ــه ماموریــت ای ــا اشــاره ب ــا ایســنا، ب ــد در گفت وگــو ب ــی ون ــی زین مجتب
ــرد: اداره کل  ــار ک ــی اظه ــارکت های مردم ــذب مش ــتای ج ــازمان در راس س
ــه  ــه زیرمجموع ــرورش ک ــوزش و پ ــق آزاد تجــاری آم ــور شــوراها و مناط ام
ســازمان مــدارس غیردولتــی اســت مســئولیت ایــن امــر را بــر عهــده دارد.
دســتگاه ها  ســایر  بــا  تفاهم نامه هایــی  انعقــاد  همچنیــن  افــزود:  وی 
ــی از  ــر دولت ــدارس غی ــازمان م ــوزه س ــن در ح ــوان خیری ــتفاده از ت و اس
طریــق ایــن اداره کل دنبــال می شــود. آییــن نامــه جلــب و جــذب ســمن ها 
ــرورش را  ــی آمــوزش و پ طراحــی شــده و مراحــل تصویــب در شــورای عال

می گذرانــد.

ته
نک

بیـن خانـواده  ادامـه دربـاره مجـازات فـرد واسـط  وی در 
کـودک و فـرد گیرنـده نیـز افـزود: باید مجـازات فرد واسـط 
تشـدید شـود، زیـرا آنهـا بـه عنـوان یـک حرفـه بـرای ایـن 
موضـوع اقـدام می کننـد. کودک فروشـی عمـل مجرمانه ای 
اسـت و ایـن که عـده ای از راه های خـالف و اعمـال مجرمانه 

فقرزدایـی کننـد پذیرفته نیسـت.
نایـب رئیـس انجمـن ایرانـی مطالعـات زنـان در پاسـخ بـه 
چرایـی سـختگیرانه بـودن قوانیـن در واگذاری و سرپرسـتی 
کـودک بیـان کـرد: ایـن قوانیـن بایـد سـختگیرانه باشـد و 
از هرجهـت صالحیـت  بایـد  متقاضیـان سرپرسـتی کـودک 
عنـوان  بـه  را  بعضی هـا کـودک  چـون  شـود  احـراز  شـان 
و  خدماتـی  نیـروی  عنـوان  بـه  بلکـه  نمی خواهنـد  فرزنـد 
کار می خواهنـد. متاسـفانه سـوء اسـتفاده هایی کـه از ایـن 
می شـود  سرپرسـتی  و  فرزندخواندگـی  قالـب  در  کـودکان 
باعـث می شـود نـه تنها کشـور مـا بلکه اکثـر کشـورهای دنیا 
که حقوق کودک برایشـان مهم اسـت، قوانین سـختگیرانه ای 

داشـته باشـند.

گزارش

علمجامعه

پرداخت تسهیالت  به صندوق پژوهش و فناوری۳9 شاخص فرهنگی كالن استخراج شد
دبیــر ســتاد فرهنــگ دبیرخانــه 
انقــالب  عالــی  شــورای 
ــاخص  ــت: 39 ش ــی گف فرهنگ
ــتاد  ــن س ــی کالن در ای فرهنگ
اســتخراج شــده اســت کــه بــرای بررســی و اعالم نظــر بــه 
کمیســیون های مختلــف دبیرخانه شــورا و مراکــز مربوطه 
ارائــه می شــود تــا در نهایــت بــه تصویــب برســد.به گزارش 
روز یکشــنبه مرکــز خبــر شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، 
جلســه ســوم شــبکه ســنجش فرهنگــی کشــور بــه 
ریاســت محمــد آقاســی، دبیــر ســتاد فرهنــگ دبیرخانــه 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی در محــل دبیرخانــه ایــن 
شــورا برگــزار شــد.در ابتــدای جلســه آقاســی بــا تشــریح 

ــتاد  ــنجی در س ــنجش و افکارس ــان س ــای گفتم محوره
فرهنــگ گفــت: چهــار محــور بخــش حاکمیتــی مشــتمل 
رســانه های  سیاســت مداران،  و  سیاســت گذاران  بــر 
ــان و  ــردم و ذی نفع ــی، م گروهــی و شــبکه های اجتماع
عنصــر کلیــدی مراکــز نظرســنجی در نظــر گرفتــه شــده 
اســت. وی بــا تأکیــد بــر اینکــه در دوران مدیریــت جدیــد 
دبیرخانــه شــورای عالــی انقــالب فرهنگی بحث ســنجش 
ــا  ــه ی ــت: مصوب ــار داش ــت، اظه ــت اس ــا اهمی ــیار ب بس
ــه چــه  ــه مدنظــر اســت رجــوع می شــود ک سیاســتی ک
کاری انجــام شــده اســت و چــه کاری بایــد انجــام شــود 
و همیــن طــور دیــدگاه مــردم در رابطــه بــا موضــوع مدنظر 

ــود. ــی می ش ــز بررس نی

پذیـــرش صنـــدوق  مدیـــر 
ـــت:  ـــکوفایی گف ـــوآوری و ش ن
بانـــک   12 همـــکاری  بـــا 
بیـــش از ســـه برابـــر منابـــع 
اهرمـــی شـــده در ایـــن بانک هـــا بـــه شـــرکت هـــای 
دانـــش بنیـــان تســـهیالت اعطـــا و بـــا پرداخـــت 440 
ـــش  ـــدوق پژوه ـــه 22 صن ـــهیالت ب ـــان تس ـــارد توم میلی
ـــر  ـــا در سراس ـــترده آنه ـــت گس ـــه فعالی ـــاوری، زمین و فن

کشـــور فراهـــم شـــد.
ــتین روز از  ــنبه در نخسـ ــاش روز یکشـ ــن نوتـ محسـ
ـــای  ـــه نیازه ـــازی ارای ـــه روزه  مج ـــداد س ـــزاری روی برگ
ـــدوق  ـــن صن ـــه ای ـــزود: وظیف ـــرق اف ـــت ب ـــه صنع فناوران

در اکوسیســـتم نـــوآوری حمایـــت از شـــرکت های 
دانـــش بنیـــان اســـت و در تمـــام چرخـــه تولیـــد 
محصـــول از شـــرکت های دانـــش بنیـــان حمایـــت 

می کنـــد.
وی خاطرنشـــان کـــرد: ابزارهـــای مالـــی صنـــدوق 
نـــوآوری و شـــکوفایی در تمـــام چرخـــه تولیـــد محصـــول 
از ایـــده تـــا ورود بـــه بـــازار در خدمـــت شـــرکت های 
دانـــش بنیـــان اســـت. خدمـــات صنـــدوق نـــوآوری و 
شـــکوفایی بـــه چهـــار دســـته تقســـیم مـــی شـــود ، 
ـــه،  ـــهیالت ضمانتنام ـــه تس ـــوزه ارائ ـــات در ح ـــن خدم ای

ســـرمایه گـــذاری و توانمندســـازی هســـتند.
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موضوع کودک کشی و کودک فروشی در طول زمان وجود داشته است

و  اجتماعـی  معاونـت  قضایـی  پیشـگیری های  مدیـرکل 
پیشـگیری از وقـوع جـرم قـوه قضاییـه گفـت:  سیاسـت  
قـوه قضاییـه امـروز جلوگیـری از فرسـتادن افراد بـه زندان 
اسـت و مجـازات زنـدان گزینـه آخر لحاظ می شـود. »فرزاد 
معاونـت  قضایـی  پیشـگیری های  مدیـرکل  فرهـادی راد« 
اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم قـوه قضاییـه گفت: 
سیاسـت  قـوه قضاییـه امـروز جلوگیـری از فرسـتادن افراد 
بـه زنـدان اسـت و مجـازات زنـدان گزینـه آخـر لحـاظ می 
شـود. معاونت پیشـگیری از قـوه از سـال 94 برنامه جدی 
در کاهـش جمعیـت کیفری لحاظ کرده اسـت. برنامه های 

متعـددی در ایـن خصـوص اجرا شـده اسـت.

دسـتورالعمل های  کشـور  آمـوزش  سـنجش  سـازمان 
اطالعیـه  اعـالم کـرد.در  را   99 دکتـری  بهداشـتی کنکـور 
داوطلبـان  بـه  خطـاب  سـنجش  سـازمان  یکشـنبه  روز 
آمـده اسـت: براسـاس آخریـن اطالعـات دربـاره راه هـای 
در  آن  احتمالـی  مخاطـرات  و  کرونـا  ویـروس  انتشـار 
حـوزه هـای برگـزاری آزمـون، انتظـار مـی رود مـوارد زیـر 
را مدنظـر قـرار داده و بـرای حفـظ سـالمتی خـود، سـایر 
داوطلبـان و خانـواده هـای خـود، آن را رعایـت کنیـد.در 
ایـن اطالعیـه آمـده اسـت: داوطلبان زمـان مناسـب منزل 
تـا حـوزه امتحانـی را بـرآورد کننـد و بـه موقـع در محـل 
آزمـون حضـور یابند. حـوزه برگزاری آزمون از سـاعت 6:30 
صبـح روز برگـزاری آزمـون آمـاده حضـور داوطلبـان خواهد 
بـود. سـازمان سـنجش همچنیـن افـزود: داوطلبـان بـرای 
بـه دقایـق پایانـی  از تجمـع، حضـور خـود را  پیشـگیری 
موکـول نکـرده و از تـردد بـی مـورد در محـل آزمـون جـدا 
خـودداری کننـد. همچنیـن هنـگام ورود و خـروج به حوزه 
بـا دیگـر داوطلبـان فاصلـه مناسـب )حداقـل یـک متر( را 

حفـظ کننـد.

مدیرکل اشـتغال و کارآفرینی سـازمان بهزیسـتی کشـور از 
فعالیت 400 واحد تولیدی ماسـک، لباس گان و محصوالت 
ضدعفونـی کننده توسـط جامعه هدف بهزیسـتی خبر داد.

سـازمان  کارآفرینـی  و  اشـتغال  مدیـرکل  دهقـان،  رضـا 
بهزیسـتی کشـور در نشسـت خبـری خـود کـه ظهـر امـروز 
بـه صـورت ویدئـو کنفرانـس برگـزار شـد، گفـت: سـازمان 
بهزیسـتی از مهرمـاه سـال 98 رییـس سـازمان بهزیسـتی 
بـه اداره کل اشـتغال و کارآفرینـی ماموریـت دادنـد کـه بـا 
اشـتغال  حـوزه  در  جدیـد  ظرفیت سـازی  و  جدیـد  نـگاه 
جامعـه هدف بهزیسـتی و توسـعه کارآفرینـی در حوزه های 
مرتبـط بـا فعالیت هایـی کـه جامعـه هـدف سـازمان دارد 
برنامه هایـی را تنظیـم کنـد و منابـع را به صـورت هدفمند با 

ایـن نـگاه جدیـد جـذب و هزینـه کنـد.

»مجازاِت زندان«
 گزینه آخر است

اعالم دستورالعمل های 
بهداشتی کنکور دکتری 99

راه اندازی صندوق 
فرصت های شغلی معلوالن

مدرسهآموزش

اعالم برنامه های تابستانی اتحاديه دانش آموزانپوشش بیش از 1.5 میلیون دانش آموز در طرح سنجش نوآموزان
رئیــس ســازمان آمــورش و پــرورش اســتثنایی 
هــزار   500 و  یک میلیــون  از  بیــش  پوشــش  از 
ــر داد. ــوزان خب ــوز در طــرح ســنجش نوآم دانش آم
ســید جــواد حســینی درآئیــن افتتاحیــه طــرح 
ســنجش ســالمت نوآمــوزان بــدو ورود بــه دبســتان کــه بــا حضــور 
ســاریخانی  اســتثنایی  آموزشــی  مجتمــع  در  و  آموزش وپــرورش  وزیــر 
منطقــه 5تهــران برگــزار شــد، از آغــاز بــه کار 2200پایــگاه ســنجش بــا 
حضور20هزارعوامــل اجرایــی در سراســر کشــور خبــر داد و اظهــار کــرد: 
ــاز  ــا آغ ــاز و ت ــور آغ ــر کش ــروز در سراس ــان از ام ــه هم زم ــرح ک ــن ط در ای
ــزار  ــد ه ــون و پانص ــش از یک میلی ــه دارد، بی ــد ادام ــی جدی ــال تحصیل س

می گیرنــد. قــرار  پوشــش  تحــت  دانش آمــوز 
وی افــزود: بــر اســاس مصوبه دولت در ســال 1373و دیگر اســناد باالدســتی، 
ــاله  ــه 5س ــون برنام ــتثنایی و قان ــرورش اس ــازمان آموزش وپ ــنامه س اساس
ــرورش  ــازمان آموزش وپ ــود.رئیس س ــرا می ش ــاله اج ــنجش هرس ــرح س ط
اســتثنایی تصریــح کــرد: بــرای داشــتن یــک آموزش وپــرورش کیفــی بایــد 

تــالش کنیــم لــذا ارتقــای کیفیــت و عدالــت دو جوهــره اساســی ســند تحــول 
بنیادیــن اســت. وی ادامــه داد: بــرای ارتقــای کیفیــت تحصیلــی و جلوگیــری 
از افــت تحصیلــی ایــن طــرح بســیار مؤثــر و الزم االجراســت، زیــرا در قالــب 
ایــن طــرح، نوآمــوزان در 7گــروه شناســایی می شــوند و براســاس آن 

ــرد. ــکل می گی ــب ش ــی مناس جای ده
حســینی افــزود: شناســایی موانــع یادگیــری و کمــک بــه ارتقــای یادگیــری 

از مهم تریــن اهــداف اجــرای ایــن طــرح اســت.
دانش آمــوز  درصــد  2دهــم  5و  گذشــته  ســال  در  داد:  ادامــه  وی 
پیش دبســتانی و 6.2درصــد نوآمــوز بــدو ورود بــه دبســتان را در ایــن زمینــه 
ــن راســتا، شناســایی،  ــرد: در تی ــم. حســینی خاطرنشــان ک شناســایی کردی
تشــخیص به موقــع و جای دهــی مناســب دانش آمــوزان در مــدارس همــراه 
آمــوزش باکیفیــت، بســیار دارای اهمیــت اســت لــذا باراهنمایــی وزیــر 
ــگام و  ــه بهن ــی یــک بســته مداخل ــار 25بســته تحول ــرورش در کن آموزش وپ

ــم. ــه کردی ــی تهی انطباق

دبیــرکل اتحادیــه انحمن هــای اســالمی دانــش آمــوزان 
ضمــن تشــریح برنامه هــای ایــن تشــکل و رونــد 
فعالیــت پایگاه هــای اوقــات فراغــت تابســتانی گفــت: 
امیدواریــم حضــور 100 هــزار دانــش آمــوز دبیرســتانی را 
در برنامه هــای تابســتانی شــاهد باشــیم. بــه گــزارش ایســنا، حســین تاریخــی در 
نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه بــا بیــان اینکــه ســابقه تحــول در آمــوزش و 
پــرورش بــه ســال 79 بازمی گــردد گفــت: بعــد از آن جلســات هــم اندیشــی های 
خوبــی برگــزار شــد تــا آنکــه ســال 84 در شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بــه طور 
جــدی پیگیــری و منجــر بــه تدویــن ســندتحول بنیادیــن شــد.وی افــزود: بعــد از 
تصویــب ســند در ســال 90 امیدهــای جــدی بــرای برداشــته شــدن گامهــای جدی 
از ســوی آمــوزش و پــرورش بــرای تحــول شــکل گرفــت. یکــی از نقــاط کلیــدی 
ــه تربیــت انســان چندســاحتی اســت.دبیرکل  ــم ســند تحــول نگاهــش ب و مه
اتحادیــه انحمنهــای اســالمی دانــش آمــوزان بــا بیــان اینکــه بــه نظــر می رســد 
جــای گفتمــان ســازی و اقــدام عملیاتــی بــرای پیــاده کــردن ســندتحول بنیادیــن 
خالــی اســت گفــت: پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه ســند تحــول از پنــج منظــر مورد 

توجــه جــدی قــرار بگیــرد. نخســت تحــول محتوایــی اســت کــه بخــش عمــده 
ــوده  ــوا کارآمــد ب ــوای کتــب درســی برمی گــردد. اینکــه چقــدر محت ــه محت آن ب
اســت اکنــون محــل ســوال جــدی اســت. همچنــان درگاه انتقــال محتوا از مســیر 
کتابهــای درســی رخ مــی دهــد در حالــی کــه می تــوان از روشــهای دیگــر بهرهمنــد 

شــد هرچنــد در دوران کرونــا تجربیاتــی در ایــن بــاره داشــتیم.
تاریخــی ادامــه داد: دوم، تحــول فراینــدی اســت. همچنــان برخــی فرایندها حوزه 
حافظــه محــوری را تقویــت مــی کنــد. مکانیســم آزمونهــا و ارزیابیهــا در آمــوزش و 
پــرورش بایــد مــورد توجــه باشــد، ارزیابیهــای مکتــوب تــک بعــدی آســیبهایی به 
رونــد آمــوزش وارد کــرده اســت کــه متناســب بــا تربیت شــش ســاحتی نیســت.
وی ادامــه داد: عــالوه بــر ایــن مکانیســم کنکــور هــم مشــخصا ناظــر بــر اطالعــات 
درســی و تحصیلــی دانــش آمــوزان اســت و نمی تــوان گفــت تربیــت بایــد شــش 
ســاحتی باشــد، امــا زمانــی کــه خواســتیم بــه او گواهــی ارایــه کنیــم آن را محدود 
بــه یــک ســاحت تربیتــی کنیــم. محــور بعــدی حــوزه برنامــه درس ملــی اســت. 
تــا وقتــی برنامــه درســی منطبــق بــا ســند تحــول نباشــد نمی توانیــم انتظــار یــک 

تحول اساســی را داشــته باشــیم.
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میراث 

ثبت ملی 23 اثر فرهنگی،  تاریخی آذربایجان شرقی ابالغ شد
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نامه های جداگانه به استاندار آذربایجان 

شرقی مراتب ثبت 23 اثر فرهنگی، تاریخی را ابالغ کرد.

گردشگریگردشگری

پايان بررسی محوطه های پارينه سنگی در شهرستان فردوسبیکاری ۳ هزار فعال گردشگری در جزيره كیش

جلوگیـــری  بـــرای  حاضـــر  حـــال  در 
صنـــف  فعـــاالن  بیشـــتر  بیـــکاری  از 
ـــط  ـــول غل ـــد فرم ـــش بای گردشـــگری در کی
تعطیلـــی مراکـــز را بـــه فرمـــول صحیـــح 

ــد. ــر دهنـ ــق تغییـ ــارت دقیـ نظـ
ــات  ــر خدمـ ــه دفاتـ ــره جامعـ ــات مدیـ ــس هیـ ــدادادی )رئیـ ــی خـ علـ
ــا، و در  ــگار ایلنـ ــا خبرنـ ــو بـ ــگری کیـــش( در گفتگـ ــافرتی و گردشـ مسـ
تشـــریح شـــرایط فعلـــی جزیـــره کیـــش بـــه ویـــژه در دوران کرونـــا و در 
ـــا  ـــت: شـــرایط کرون ـــف گف ـــن صن ـــال ای ـــه فع ـــال و نیم ـــر فع خصـــوص دفات
ـــه  ـــه ک ـــده و آنچ ـــه ش ـــرار گرفت ـــش ق ـــره کی ـــر در جزی ـــورت فراگی ـــه ص ب
ـــته  ـــاور داش ـــد ب ـــم و بای ـــور نداری ـــفید در کش ـــه س ـــا نقط ـــت م ـــلم اس مس
باشـــیم کـــه تمـــام کشـــور بـــه واســـطه رفـــت و آمدهـــای بســـیاری کـــه 
دارد، مصـــون از ایـــن اپیدمـــی نبـــوده و بـــه همیـــن ترتیـــب نیـــز حـــال 
ـــز  ـــا آن چی ـــوب نیســـت ام ـــاری مطل ـــن بیم ـــه واســـطه ای ـــش ب ـــره کی جزی
ـــن  ـــطه ای ـــه واس ـــه ب ـــوده ک ـــازار ب ـــت ب ـــت، وضعی ـــر اس ـــه اجتناب ناپذی ک

ـــت. ـــده اس ـــود دی ـــر خ ـــر پیک ـــیاری را ب ـــادی بس ـــیب های بنی ـــرایط آس ش
خـــدادادی تصمیمـــات اتخـــاذ شـــده در راســـتای تعطیلـــی کشـــتی ها و 
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــد و ب ـــی خوان ـــه و غیرکارشناس ـــی عجوالن ـــا را تصمیم جنگ ه
ـــف  ـــدم توق ـــر ع ـــی ب ـــش مبن ـــه آزاد کی ـــازمان منطق ـــل س ـــدگاه مدیرعام دی
ـــاری را  ـــن بیم ـــا ای ـــه ب ـــش، راه مقابل ـــره کی ـــی در جزی ـــای صنف فعالیت ه
تشـــدید نظـــارت در انجـــام پروتکل هـــای بهداشـــتی و رعایـــت بهداشـــت 
ـــد  ـــت برندهـــای گردشـــگری خوان ـــدم فعالی ـــا ع ـــف ی ـــه جـــای توق ـــردی ب ف
ـــورد  ـــن م ـــه ای ـــازمان ب ـــده در س ـــزار ش ـــدد برگ ـــات متع ـــزود: در جلس و اف
ـــش  ـــه آزاد کی ـــازمان منطق ـــال آن س ـــه دنب ـــت و ب ـــه دول ـــردم ک ـــاره ک اش
ـــه  ـــی بـــرای مشـــاغل جزیـــره کیـــش در نظـــر گرفت ـــه تمهیـــدات رفاه چ
ـــن  ـــد؟ ای ـــدا درمی آورن ـــه ص ـــز را ب ـــی مراک ـــگ تعطیل ـــب بان ـــه مرت ـــت ک اس
ـــودش در  ـــدات خ ـــه تعه ـــه آزاد ب ـــازمان منطق ـــود س ـــه خ ـــت ک درحالی س
ـــش  ـــاره بخ ـــار و اج ـــه در  اختی ـــود ک ـــالک خ ـــه ام ـــذ کرای ـــدم اخ ـــال ع قب
ـــی  ـــه راحت ـــود را ب ـــتاجرین خ ـــک مس ـــرده و چ ـــل نک ـــوده عم ـــی ب خصوص

ـــد. ـــت زده ان برگش

مدیـــرکل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری 
ــی از  ــان جنوبـ ــتی خراسـ و صنایع دسـ
ــایی  ــی و شناسـ ــه بررسـ ــان برنامـ پایـ
ســـنگی  پارینـــه  محوطه هـــای 

شهرســـتان فـــردوس خبـــر داد.
اداره کل  روابط عمومـــی  از  نقـــل  بـــه  و  میراث آریـــا  بـــه گـــزارش 
خراســـان  اســـتان  صنایع دســـتی  و  میراث فرهنگی،گردشـــگری 
جنوبـــی، حســـن رمضانـــی گفـــت: »عملیـــات بررســـی در دهســـتان 
ـــخ 13 خـــرداد  ـــه از تاری ـــردوس ک ـــزی شهرســـتان ف ـــه بخـــش مرک حوم
ــم  ــید و علی رغـ ــان رسـ ــه پایـ ــاه بـ ــود، 11 تیرمـ ــده بـ ــاز شـ ــاه آغـ مـ
ـــورت  ـــی ص ـــال پیمایش ـــکل کام ـــه ش ـــد آن ب ـــا، فراین ـــای طاقت فرس گرم
ـــه ســـنگی  ـــه از دوران پارین ـــش از 30 محوط ـــه شناســـایی بی ـــت و ب گرف

منجـــر شـــد.«
علـــی صدرایـــی سرپرســـت بررســـی های باستان شناســـی پارینـــه 
ســـنگی شهرســـتان فـــردوس نیـــز عنـــوان کـــرد: »در ایـــن برنامـــه 

شهرســـتان  در  پارینه ســـنگی  محوطـــه   30 از  بیـــش  پیمایشـــی 
ــت.« ــرار گرفـ ــه قـ ــورد مطالعـ ــایی و مـ ــردوس شناسـ فـ

او افـــزود: »شـــرق فـــالت ایـــران، یکـــی از ناشـــناخته ترین مناطـــق 
ـــه  ـــه ب ـــوی ک ـــه نح ـــی رود، ب ـــمار م ـــه ش ـــن ب ـــر پلیئستوس ـــران در عص ای
ـــوان از آن  ـــت بت ـــا قطعی ـــه ب ـــت ک ـــه ای را یاف ـــوان محوط ـــختی می ت س
ـــاد کـــرد. ایـــن در شـــرایطی اســـت  ـــوان اســـتقراری از ایـــن دوره ی ـــه عن ب
ـــش از  ـــه بی ـــه ب ـــن منطق ـــنگی در ای ـــات پارینه س ـــینه مطالع ـــه پیش ک
7 دهـــه قبـــل بازمی گـــردد و پـــس از آن، انـــدک مطالعـــات صـــورت 
گرفتـــه نـــه بـــه شـــکل هدفمنـــد بلکـــه عمدتـــًا بـــه شـــکل مـــوردی 
انجـــام گرفته انـــد. امـــری کـــه در تحلیـــل مباحـــث پیچیـــده حیطـــه 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــت. ای ـــا نیس ـــدان راهگش ـــنگی چن ـــه س پارین
ـــران،  ـــزی ای ـــالت مرک ـــوص در ف ـــرس و به خص ـــای زاگ ـــته کوه ه در رش
ـــده و  ـــام ش ـــه داری انج ـــای دامن ـــته پژوهش ه ـــه گذش ـــک ده ـــی ی ط

ـــت.« ـــته اس ـــی داش ـــمگیری در پ ـــکا و چش ـــل ات ـــج قاب نتای

لنا
 ای

س:
عک

اسـتان  کوهبنـان  شهرسـتان  باستان شناسـی  بررسـی 
تاریخـی  و محوطـه  اثـر   205 کرمـان موجـب شناسـایی 
منطقـه  ایـن  موجـود،  یافته هـای  اسـاس  بـر  و  شـد 
پارینه سـنگی  دوره  در  اجتماعـات  کانون هـای  از  یکـی 
و کریـدور عبـور انسـان بـه سـمت شـرق ایـران و داخـل 
آسـیا بـوده اسـت.به گـزارش میـراث آریا به نقـل از روابط 
ایـن  و گردشـگری،  میراث فرهنگـی  پژوهشـگاه  عمومـی 
سـرداری  علیرضـا  مشـترک  سرپرسـتی  بـه  بررسـی ها 
عضـو هیئت علمـی پژوهشـکده باستان شناسـی و مرتضـی 
از  باستان شناسـی  دکتـری  دانش آموختـه  خانی پـور 
باستان شناسـی  نقشـه  تهیـه  به منظـور  تهـران  دانشـگاه 

کشـور در حـال اجراسـت.
بابیـان   99 تیـر   15 یکشـنبه  امـروز  سـرداری  علیرضـا 
کرمـان،  اسـتان  شـمال  در  کوهبنـان  شهرسـتان  اینکـه 
ازنظـر جغرافیـای فرهنگـی در طـول تاریـخ جـزو یکـی از 
بلوک هـای مهـم منطقـه  کرمـان بوده و حتـی در بعضی از 
دوران اسـالمی، دامنـه نفـوذ آن تـا بخش هایـی از بهابـاد 
و بافـق در اسـتان یـزد نیـز گسـترش پیداکـرده اسـت، 
شهرسـتان کوهسـتانی  ایـن  از  زیـادی  »بخـش  افـزود: 
و ازنظـر منابـع معدنـی غنـی بـوده به طوری کـه در طـول 
تاریـخ نقـش مهمـی در زندگـی مردمان این حوزه داشـته 

» است.
ایـن شهرسـتان  اظهـار کـرد: »آثـار شناسایی شـده در  او 
شـامل تپـه، محوطـه، بنا، آسـیاب، آب انبار، بافت روسـتا، 
خانه هـای تاریخـی، برج، قنـات، معدن و کارگاه شـدادی، 
گورهـای سـنگی، پناهـگاه و محوطه هـای روبـاز بـوده کـه 

متعلـق بـه دوره هـای مختلـف تاریخی اسـت.«
ایـن باستان شـناس بـا اشـاره بـه ایـن نکتـه کـه در دوره 
پناهـگاه  یـک  و  محوطـه  سـه  تاکنـون  پارینه سـنگی 
سـال  در  ایـن  از  »پیـش  تصریـح کـرد:  شناسایی شـده 
رینهولـد  توسـط  دوره  ایـن  از  شـواهدی  میـالدی،   1962
هوکرایـد زمیـن شـناس آلمانـی در کوهبنان معرفی شـده 

» د. بو

سوژه شناسایی 205 اثر 
و محوطه تاریخی 
در کوهبنان کرمان

تخريِب گنبد هشت ضلعی بخاطِر كاشِت گنبدی فلزی

بنای امامزاده از نظر بافت و اندازه و مقیاس با بافت تاریخی روستا هماهنگی و هم خوانی کامل داشت

دو  ضلعــی  هشــت  و گنبــد  مقبــره 
ــم«  ــف« و »میرهاش ــزاده »میرلط امام
پلکانــی  و  تاریخــی  روســتای  در 
شــد  تخریــب  نیشــابور  »ســوقند« 
دیگــر  کــه  ای  تحربــه  طبــق  تــا 
ــود  ــده از خ ــب ش ــای تخری امامزاده ه
ــزی  ــدی فل ــته اند، گنب ــای گذاش ــه ج ب
ســده های  از  نشــانی  هیــچ  بــدون 
ــای آن را  ــود، ج ــِت خ ــته و هوی گذش

بگیــرد.
ــاِز  ــد از آغ ــزارش ایســنا، هــر چن ــه گ ب
تخریــب گنبــد تاریخــی دو امامــزاده در 

روســتای پلکانــی ســوقند در روز شــنبه 
فیلم هایــی  و  تصاویــر   ،- تیــر   14
منتشــر شــدند تــا شــاید بتواننــد از 
تخریــب کامــِل آن جلوگیــری کننــد، 
ــد  ــد ســاعت بعــد تخریــب گنب امــا چن
و امامــزاده بــه طــور کامــل انجــام 

شــد.
ــری - فعــال گردشــگری و  فرهــاد رهب
میــراث فرهنگــی - در گفت وگــو بــا 
بیــان این کــه مقبــره ای  بــا  ایســنا؛ 
بــا یــک گنبــد هشــت  چهارگــوش، 
ــکان  ــن م ــزاده در ای ــی از دو امام ضلع
و  شــهدا  از  قبرســتانی  کنــار  در  و 
ــه  ــد، ادام ــب ش ــتا تخری ــردم روس م
و  نقاشــی  آن گچ بــری،  داخــل  داد: 

اشــعاری نوشــته شــده بــود کــه در 
زمــان تخریــب نیــز اشــعار نوشــته 
شــده روی جــداره داخــل گنبــد بــه 

می خــورد. چشــم 
او بــا اشــاره بــه این کــه بخشــی از 
و کار متوقــف شــد،  گنبــد تخریــب 
ــز در  ــر روز گذشــته نی ــزود: بعدازظه اف
ــراد بیشــتری در اطــراف  ــه اف ــی ک حال
ــور  ــده، حض ــب ش ــه تخری ــره نیم مقب
داشــتند، بقیــه گنبــد نیــز تخریــب 

ــد. ش
صحبت هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مطــرح شــده بــرای تخریــب ایــن 
امامــزاده؛ مبنــی بــر کوچــک بــودن 
آن،  بــرای گســترش  برنامه ریــزی  و 

ــب  ــن تخری ــی ای ــرد: در حال ــه ک اضاف
طرح هــای  در  احتمــاال  کــه  داد  رخ 
تهیــه شــده قــرار اســت گنبــدی فلــزی 
ــه در  ــر ک ــزاده دیگ ــد هــزاران امام مانن
مســیرهای مشــخص اســت، بــدون 
هیــچ نشــانه ای از گذشــته روی مقبــره 

ــود. ــاخته ش س
رهبــری همچنیــن بــه بافــت روســتای 
اشــاره  ســوقند  پلکانــی  قدیمــی 
می کنــد کــه 70 درصــد آن را بافــت 
خشــت و چــوب تشــکیل داده و گفــت: 
بنــای امامــزاده از نظــر بافــت و انــدازه 
ــت تاریخــی روســتا  ــا باف ــاس ب و مقی
هماهنگــی و هم خوانــی کامــل داشــت. 
ــه  ــدم ک ــره دی ــِب مقب ــان تخری در زم
الیــه ی نخســت آن؛ ســیمان و آجــر 
بــود و در گنبــد زیریــن آن، ســنگ، 
خشــت، مــالت و ســاروج قــرار داشــت 
کــه بلــدوزر بــه ســختی در طــول چنــد 
ــد. ــب کن ــاعت توانســت آن را تخری س
ــردم  ــای م ــه صحبت ه ــاره ب ــا اش او ب
در  می گوینــد  کــه  روســتا  محلــی 
ــب  ــرای تخری ــار ب ــن ب ــته چندی گذش
شــده  اقــدام  تاریخــی  بنــای  ایــن 
ــن  ــردم از ای ــکایت م ــا ش ــا ب ــود، ام ب
داد:  ادامــه  کار جلوگیــری می شــود، 
در نهایــت شــنبه 14 تیــر، مقبــره ی 
ایــن دو امامــزاده کــه 150 ســال قبــل 
ســال   50 حــدود  و  شــده  ســاخته 
ــی  ــار اقدامات ــن ب ــرای آخری ــته ب گذش
حکــم  بــا  شــده؛  انجــام  آن  روی 
دادســتانی ایــن مقبــره بــه صــورت 

کامــل تخریــب شــده اســت.
کــه  حالــی  در  وی،  گفتــه ی  بــه 
ــد  ــل معتقدن ــه نس ــل ب ــا نس محلی ه

و  »میرلطیــف«  امامــزاده   دو  کــه 
رضــا  امــام  نوه هــای  »میرهاشــم« 
)ع( هســتند، امــا اداره اوقــاف منطقــه؛ 
ســال گذشــته اعــالم کــرده اســت کــه 
امــام  نوه هــای  از  امامــزادگان  ایــن 
رضــا  هســتند.  )ع(  موســی کاظــم 
انجمــن  رییــس   - نــوری  ســلیمان 
توســعه گردشــگری چهاربــاغ - نیــز 
بــه ایســنا گفــت: بنــای ســاختماِن ایــن 
ــره ی قدیمــی در روســتای ســوقند  مقب
ــه صــورت  نیشــابور از خشــت و گل و ب
هشــت ضلعــی اســت کــه از داخــل بــه 
ــود و  ــده ب ــاخته ش ــع س ــورت مرب ص
ــزاده  ــه امام ــه بقع ــادی ب ــباهت زی ش
ســلطان سیدحســین مدفــون در خــرم 

ــت. ــک داش بی
در  کوچکــی  مســجد  وجــوِد  بــا  او 

در  حســینیه ای کــه  و  بقعــه  شــرق 
جنــوب شــرق بقعــه قــرار دارد، افــزود: 
نیــز  گذشــته  ســال های  طــول  در 
مهدیــه ای در امتــداد حســینیه ســاخته 

ــود. ــده ب ش
وی بــا اشــاره بــه این کــه ایــن روســتا 
زادگاه شــیخ عزالدیــن ســوقندی یکــی 
ــزرگ و شــاگرد  ــان ب ــان و عارف از فقیه
ــه  ــت، اضاف ــوری اس ــن ج ــیخ حس ش
ــتا از  ــن روس ــی ای ــاده ارتباط ــرد: ج ک
ــه مشــهد  ــر 9 جــاده نیشــابور ب کیلومت
از  عبــور  از  پــس  و  می شــود  جــدا 
ــن اراضــی کشــاورزی و روســتاهای  بی
ســوقند  بــه  دارالســالم  و  دشــت 
ــن  ــای ای ــوقند در انته ــه س ــد ک می رس
ــرار  ــتایی، ق ــری روس ــاده 11 کیلومت ج

ــت. ــه اس گرفت

مرمـِت بنـای قاجـاری »سـاری اصالنی« 
از محلـه قدیمی »درعمارت« شـهر کنگاور 
در فـاز نخسـت آن، 15 سـال بعـد از ثبت 

ملی آغاز شـد.
روابـط  از  نقـل  بـه  ایسـنا،  بـه گـزارش 
فرهنگـی  میـراث  کل  اداره  عمومـی 
کرمانشـاه؛ »خانـه غـالم حسـین سـاری 
اصالنـی« بـا تزئینات آجـری و طرح های 
متنـوع بـر بدنه که بیشـتر سـطوح داخلِی 
بنای آن، پوشـیده از آجر اسـت و در باالی 
بـه  پنجره هـا و سـردرها شـکل تزئینـی 
خـود گرفتـه و نمـای داخلی دیـوارِ حیاط 

کـه ترکیبـی از تزئینـات آجری و سـطوح 
گچی و 9 بهمن 1384 به شـماره 13942 
در فهرسـت آثـار ملـی کشـور ثبـت شـده، 
بـا اختصـاص اعتبـار مـورد نیـاز مرمـت 

می شـود.
اداره کل میـراث  امیـد قـادری - مدیـر 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 
کرمانشـاه - بـا بیـان این که اعتبـار مورد 
نیـاز بـرای مرمـت اساسـی بخش هـای 
آسـیب دیـده ی ایـن بنـا اختصـاص پیدا 
کـرده اسـت، گفـت: ضلـع غربـی حیـاط 
اندرونـی ایـن بنـا کامال تخریب شـده بود 

کـه توسـط ایـن اداره کل بازسـازی شـده 
ست. ا

سـاِل  بارندگی هـای  بـه  همچنیـن  او 
گذشـته در کشـور اشـاره کرد که به بخش 
دیگـری از این بنا خسـارِت شـدیدی وارد 

کـرده اسـت و افـزود: در ایـن بارندگی ها، 
سـاختمان بخـش شـمالی حیـاط کامـال 
بنـا،  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا  و  تخریـب 
آن  اضطـراری  مرمـت  بـرای  تمهیداتـی 

انجـام گرفـت.

آغاز مرمت بنای قاجاری 15 
سال بعد از ثبت

نرخ تاسیسات گردشگری 
تا شهریور تغییر نمی کند

معــاون گردشــگری بــا اشــاره بــه آنکــه درحــال حاضــر ســفر تعطیــل نیســت، 
گفــت: تاکیــد بــر ســفر انفــرادی و یــا در قالــب تورهــای کــم تعــداد اســت. 
ــا شــهریور تغییــر نمی کنــد امــا  ــرخ تاسیســات گردشــگری ت ضمــن آنکــه ن

مهرمــاه افزایــش قیمــت ســفر خواهیــم داشــت.
ــه  ــاون گردشــگری وزارتخان ــوری )مع ــی تیم ــا،  ول ــگار ایلن ــزارش خبرن ــه گ ب
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی( بــا اشــاره بــه شــرایط موجــود 
کــه بــه واســطه شــیوع ویــروس کرونــا در حــوزه ســفر و گردشــگری بوجــود 
آمــده اســت، گفــت: بــا پیگیری هــای وزارتخانــه میراث و گردشــگری در ســتاد 
ملــی کرونــا و تاثیــری کــه در آزادســازی ســفر داشــتیم، موفــق شــدیم دوره 
قرنطینــه را بــه پایــان برســانیم و اکنــون بــا رعایــت اصول بهداشــتی معیشــت 
مــردم را نیــز مدنظــر قــرار دادیــم و بحــث ســفر همــراه بــا رعایــت پروتکل هــا 
ــد،  ــاد ش ــفر ایج ــکان س ــه ام ــی ک ــه داد: از زمان ــم.او ادام ــی کردی را اجرای
ــر تاسیســات  نظارت هــا و تاکیــدات مــا هــم درخصــوص انجــام نظارت هــا ب
ــان  ــور معاون ــا حض ــه ای ب ــز جلس ــروز نی ــت. ام ــش یاف ــگری افزای گردش
گردشــگری اســتان ها در قالــب وبینــار برگــزار خواهــد شــد تــا نظارت هــا بــر 

تاسیســات، تورهــا و هتل هــا بیشــتر شــود.

ته
نک

فرهـاد رهبـری فعـال گردشـگری و میـراث فرهنگـی - در 
گفت وگـو بـا ایسـنا؛ بـا بیـان این کـه مقبـره ای چهارگـوش، با 
یک گنبد هشـت ضلعـی از دو امامزاده در این مـکان و در کنار 
قبرسـتانی از شـهدا و مـردم روسـتا تخریـب شـد، ادامـه داد: 
داخل آن گچ بری، نقاشـی و اشـعاری نوشـته شـده بود که در 
زمـان تخریب نیز اشـعار نوشـته شـده روی جـداره داخل گنبد 
بـه چشـم می خورد.او با اشـاره بـه این که بخشـی از گنبد صبح 
روز گذشـته تخریـب و کار متوقـف شـد، افـزود: بعدازظهر روز 
گذشـته نیـز در حالی کـه افراد بیشـتری در اطـراف مقبره نیمه 
تخریـب شـده، حضور داشـتند، بقیه گنبد نیز تخریب شـد.وی 
بـا اشـاره بـه صحبت هـای مطـرح شـده بـرای تخریـب ایـن 
امامـزاده؛ مبنـی بر کوچک بـودن و برنامه ریزی برای گسـترش 
آن، اضافـه کـرد: در حالـی ایـن تخریب رخ داد کـه احتماال در 
طرح هـای تهیه شـده قـرار اسـت گنبدی فلـزی مانند هـزاران 
امامـزاده دیگر که در مسـیرهای مشـخص اسـت، بـدون هیچ 

نشـانه ای از گذشـته روی مقبره سـاخته شـود.

موزهموزه

كاهش بازديدكنندگان موزه های مركزیكرونا موزه های كرمانشاه را تعطیل كرد
میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
تمامـی  تعطیلـی  از  کرمانشـاه 
موزه هـای اسـتان به مـدت یک 

داد. خبـر  هفتـه 
بـه گـزارش میـراث آریا به نقـل از روابط عمومـی اداره  کل 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی کرمانشـاه، 
امیـد قـادری از اعمـال محدودیت هـای جدیـد کرونایـی 
در اسـتان خبـر داد و  گفـت: »طبـق مصوبـه 14 تیـر 99 
سـتاد مقابلـه بـا کرونـا اسـتان، بخشـی از فعالیت هـای 

گردشـگری مشـمول ایـن محدودیت هـا شـد.«
صنایع دسـتی  و  گردشـکری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 

کرمانشـاه گفت: »براین اسـاس، تعـداد 9 موزه تحت نظر 
محوطه هـای  ولـی  می شـوند  تعطیـل  کل،  اداره  ایـن 
و  بـاز  فضاهـای  آناهیتـا کـه  و  بیسـتون  طاق بسـتان، 
پروتکل هـای  رعایـت  بـا  می تواننـد  دارنـد،  گسـترده ای 

بهداشـتی بـه فعالیـت خـود ادامـه دهنـد.«
هتل هـا،  مـدت  ایـن  در  »همچنیـن  گفـت:  قـادری 
مسـافرخانه ها، اقامتگاه هـای بوم گـردی و مراکز پذیرایی 
اسـتان هـم می تواننـد بـا 50 درصـد ظرفیـت خـود بـه 
فعالیـت ادامـه دهند.« او افـزود: »ممنوعیتی برای انجام 
سـفر در اسـتان وجود ندارد و گردشـگران با رعایت کامل 
پروتکل هـای بهداشـتی می تواننـد در ایـن مـدت سـفر 

باشند.« داشـته 

ــتان  ــای اسـ ــئول موزه هـ مسـ
بـــه  اشـــاره  بـــا  مرکـــزی 
تعـــداد  شـــدید  کاهـــش 
موزه هـــا،  از  بازدیدکننـــدگان 
ـــت. ـــوده اس ـــد ب ـــا 90 درص ـــش 80 ت ـــن کاه ـــزان ای می
ــاره  ــا اشـ ــنا بـ ــا ایسـ ــو بـ ــری در گفت وگـ ــا مظاهـ رضـ
بـــه شـــرایط اقتصـــادی نامناســـب موزه هـــای اســـتان 
ـــد  ـــه مانن ـــتان ب ـــای اس ـــوزه ه ـــرد: م ـــان ک ـــزی، بی مرک
دیگـــر موزه هـــای کشـــور از اســـفندماه 98 تـــا پایـــان 
ـــز  ـــاه نی ـــوده و در خردادم ـــل ب ـــاه 99 تعطی اردیبهشـــت م

بـــا ریـــزش شـــدید بازدیدکننـــده مواجـــه بوده انـــد.
ــوزه  ــزی دارای 9 مـ ــتان مرکـ ــرد: اسـ ــح کـ وی تصریـ

اســـت کـــه در خردادمـــاه تنهـــا 1500 بازدیدکننـــده 
داشـــته اند کـــه در قیـــاس بـــا مـــدت مشـــابه ســـال 
ـــدگان  ـــری بازدیدکنن ـــزار نف گذشـــته شـــاهد کاهـــش 8 ه

از موزه هـــای اســـتان هســـتیم.
مظاهـــری بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه اینکـــه کاهـــش 80 تـــا 90 
ـــی را  ـــادی باالی ـــارت اقتص ـــدگان خس ـــدی بازدیدکنن درص
ـــط  ـــن بلی ـــت: میانگی ـــراه داشـــته اســـت، گف ـــه هم ـــز ب نی
ـــزار  ـــر ســـه ه ـــغ ب ـــای اســـتان بال ـــد از موزه ه ـــرای بازدی ب
ـــزار  ـــا احتســـاب کاهـــش هشـــت ه ـــه ب ـــان اســـت ک توم
ـــش  ـــا کاه ـــاه ب ـــال در خردادم ـــدگان، عم ـــری بازدیدکنن نف
ـــای  ـــه موزه ه ـــی ب ـــون تومان ـــارت 24 میلی ـــد و خس درآم

ـــرو هســـتیم.  اســـتان مرکـــزی روب

رنا
 ای

س:
عک

گزارش



021-88019846

پیامک شما را درباره 6

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

سال شانزدهم | شماره پیاپی 1769 | دوشنبه 16  تیر  1399

فــوالد مبارکــه در پــی مصلحت اندیشــی 
ــح و  ــه مصال ــط ب ــت و فق ــردی نیس ف
می اندیشــد.  ملــی  اقتصــاد  اقتــدار 
خواهــد  ســخت  روزهــای  مطمئنــا 
گذشــت و فقــط عــزت و افتخــار اســت 
ــت  ــۀ صنع ــدان جبه ــرای مجاه ــه ب ک
اســالمی  جمهــوری  و  فــوالد کشــور 
ایــران باقــی خواهــد مانــد. ایــن وعــدۀ 
هدایت گــر،  کــه  اســت  خداونــد 
ــعه اســت  ــت واس ــده و رحم روزی دهن
ــه کارشــان ایمــان  ــرای کســانی کــه ب ب

دارند.
ســخنان  از  بخشــی  فــوق  مطلــب 
مهنــدس عظیمیــان مدیــر عامــل گــروه 
فــوالد مبارکــه اســت کــه روز شــنبه 
کمیتــۀ  جلســۀ  در  تیرمــاه  هفتــم 

ســالن  در  شــرکت  ایــن  مدیریــت 
ــن  ــات ای ــز تحقیق ــای مرک همایش ه

شرکت ایراد شد.
ضمــن  مبارکــه  فــوالد  مدیرعامــل 
قدردانــی از زحمــات مدیــران و کارکنــان 
شــرکت و بــا تبریــک موفقیت هــای 
ــدای  ــرد: از ابت ــح ک ــده تصری کسب ش
تأکیــد  ایمنــی  مســائل  بــر  امــر 
نیــز  حاضــر  حــال  در  و  کرده ایــم 
ــن  ــد ای ــا بای ــرایط کرون ــژه در ش به وی
ــت  ــیت و دق ــا حساس ــا را ب مراقبت ه
ــان از  ــا همچن ــم ت ــرا کنی بیشــتری اج
انســانی شــاداب و کارآمــد  نیــروی 
برخــوردار باشــیم و رونــد روبه رشــد 

تولید ادامه یابد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 

بــا اشــاره بــه اهمیــت ارتقــای بهــره وری 
خاطرنشــان کــرد:  انســانی  نیــروی 
مســئولین امــر بــا بررســی دقیــق و بــا 
ــد  ــران نواحــی بای ــۀ مدی ــکاری هم هم
در  انســانی  نیــروی  توزیــع  میــزان 
ــه  ــا ک ــد و آنج ــی کنن ــرکت را بررس ش
نیــاز اســت بــا آموزش هــای تخصصــی، 
تــوان فنــی و دانشــی نیــروی انســانی 

شرکت را  ارتقا دهند.
بخــش دیگــری از ســخنان مدیرعامــل 
ــاب آوری  ــئلۀ ت ــه مس ــه ب ــوالد مبارک ف
اختصــاص یافــت. وی در این خصوص 
ــن  ــی چندی ــازمان های جهان ــزود: س اف
ســال اســت در همــۀ حوزه هــا، ازجملــه 
صنعتــی،  و  شــهری  حوزه هــای 
ــورد  ــرح و م ــاب آوری را مط ــوع ت موض

ــد. از ایــن رو بایــد  مداقــه قــرار می دهن
در شــرکت فــوالد مبارکــه بــا اتخــاذ 
و  ســاری  کارآمــد،  اســتراتژی های 
ــاب آوری را در دســتور  ــردن ت ــاری ک ج
ــد  ــواردی مانن ــر م ــم. اگ ــرار دهی کار ق
شــیوع ویــروس کرونــا به خوبــی در 
ــاب آوری  ــود و ت ــت ش ــرکت مدیری ش
خــود را در مواجهــه بــا ایــن گونــه 
به یقیــن  دهیــم،  ارتقــا  موقعیت هــا 
چالش هایــی  چنیــن  از  شــرکت 

به خوبی گذر خواهد کرد.
همیــن  در  عظیمیــان  مهنــدس 
خصــوص ادامــه داد: در شــرایط تحریم 
و کرونــا بایــد بــرای بخش هــای منابــع 
فنــاوری،  و  تکنولــوژی  انســانی، 
ــۀ شــرکت،  ــی و بودج اقتصــادی و مال
در  تعیین شــده  اهــداف  و  صــادرات 
ــرای تأمیــن  ــن حــوزه و همچنیــن ب ای
ــی  ــالم اســتراتژیک و گلوگاه ــدار اق پای
ازجملــه الکتــرود گرافیتــی، کنســانتره و 
مــواد اولیــه نوارهــای نقالــه و تجهیــزات 

برقــی و ... متناســب بــا خط تــاب آوری 
تمهیداتــی اندیشــیده شــود کــه تولیــد 
ــا مشــکلی مواجــه  ــداوم شــرکت ب و ت
نشــود. عــالوه بــر ایــن، بایــد در حــوزۀ 
کنتــرل موجودی هــا و میــزان مصــارف 
ــته  ــی داش ــرد خوب ــل عملک و حمل ونق
باشــیم تــا بــا کمتریــن چالــش جــدی 
از ایــن شــرایط گــذر کنیــم. همچنیــن 
ــرای  ــازی و اج ــۀ بومی س ــد در زمین بای
ــدام  ــت اق ــای در دس ــع پروژه ه به موق
نیــز برنامه ریزی هــا را بازبینــی و بــا 
دقــت بیشــتر اجــرا کنیــم تــا از ایجــاد 
تولیــد  خطــوط  در  توقــف  هرگونــه 
ــای  ــد در پایانه ه ــود. بای ــری ش جلوگی
و حمــل محصــول، همــۀ  بارگیــری 
زلزلــه  و  ســیل  احتمالــی  شــرایط 
ــروز  ــگام ب ــا در هن ــی شــود ت پیش بین
ــار  ــل ب ــرای حم ــی ب ــرات احتمال خط
شــرکت متکــی بــه یــک حــوزه نباشــیم 

و دچار مشکل نشویم.

ــی  ــای نفت ــش فروآرده ه ــرکت پخ ــرکل ش مدی
ــزان عرضــه گاز ســی  اســتان ســمنان گفــت: می
ان جــی بهــار 99 نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال گذشــته در اســتان هفــت درصــد کاهــش 

یافت.

علــی اکبــر عــرب عامــری روز یکشــنبه در گفــت 
و گــو بــا ایرنــا ابــراز داشــت: ســه ماهــه نخســت 
ــب گاز ســی ان جی  ــون مترمکع امســال 26 میلی

در اســتان سمنان عرضه شد.
وی ادامــه داد: بهــار امســال 254 میلیــون لیتــر 

ــمنان  ــتان س ــی در اس ــا نفت ــرآورده ه ــواع ف ان
توزیع شد.

ــی در  ــای نفت ــع فرآورده ه ــرد: توزی ــان ک وی بی
ــار  ــه وســیله ســه انب سراســر اســتان ســمنان ب
شــاهرود،  شهرســتان های  در  اســتقراریافته 

دامغان و ســمنان انجام می شود.
ــی  ــای نفت ــش فروآرده ه ــرکت پخ ــرکل ش مدی
اســتان ســمنان خاطــر نشــان کــرد: مصــرف 
انــواع بنزیــن خــرداد امســال نســبت بــه مــدت 
مشــابه در ســال گذشــته 17 درصــد کاهــش 

داشت.
ــرد: مصــرف گاز ســی  ــح ک عــرب عامــری تصری
ان جــی در اســتان ســمنان خــرداد امســال 

ــه مــدت مشــابه در ســال گذشــته 27  نســبت ب
درصــد و مصــرف گاز مایــع 31 درصــد افزایــش 

یافت.
نفــت گاز  انــواع  مصــرف  اضافــه کــرد:  وی 
ــار خــرداد امســال نســبت  ــورو چه ــی و ی معمول
بــه مــدت مشــابه در ســال 98 بــا کاهــش پنــج 

درصد همراه بود.
ــی  ــای نفت ــش فروآرده ه ــرکت پخ ــرکل ش مدی
ــت  ــرف نف ــت: مص ــار داش ــمنان اظه ــتان س اس
ســفید خــرداد امســال نســبت بــه مــدت خــرداد 
پارســال 15 درصــد و مصــرف نفــت کــوره در 
همیــن مــدت 85 درصــد در اســتان کاهــش 

یافت.

معـاون فنـی و شـبکه ایسـتگاه های هواشناسـی سیسـتان و 
در  بـاد  وزش  لحظـه ای  سـرعت  هم اینـک  بلوچسـتان گفـت: 
و گردوغبـار حاصـل  بـر سـاعت رسـید  86 کیلومتـر  بـه  زابـل 
شـعاع دیـد افقـی در ایـن شـهر را بـه هفـت هـزار متـر کاهش 

داده است.
محمـود دیانتـی اظهارداشـت: امـروز نیـز وزش بادهای شـدید 

120 روزه در شـمال سیسـتان و بلوچستان ادامه دارد.
وی ادامـه داد: پیش بینـی می شـود وزش بـاد شـدید همچنان 
و  سیسـتان  شـمالی  شهرسـتان  پنـج  در  هفتـه  پایـان  تـا 
مـرز شـرقی  و  غربـی  نـوار  در  بـا شـدت کمتـر  و  بلوچسـتان 

استان ادامه داشته باشد.

مهندس عظیمیان: فوالد مبارکه به اقتدار 
اقتصاد ملی می اندیشد

مصرف گاز سی ان جی در استان سمنان 
7 درصد کاهش یافت

سرعت وزش باد در زابل 
به 86 کیلومتر بر ساعت رسید

اجرای طرح غربالگری تنبلی چشم 
در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

چهارمحال و بختیاری

و  چهارمحــال  بهزیســتی  سرپرســت 
اجــرای  زودهنــگام  آغــاز  از  بختیــاری 
ــا سراســر  ــان ب ــی چشــم همزم طــرح تنبل
ــر  ــتان خب ــاه در اس ــور از روز 15 تیرم کش

داد.
در  یکشــنبه  روز  محمــدی  معصومــه 
ــای  ــت پایگاه ه ــاز فعالی ــن آغ ــیه آیی حاش
اجــرای طــرح تنبلــی چشــم در اســتان بــا 
ــن طــرح همــه ســاله  ــه ای ــه اینک اشــاره ب
ــزود: امســال  ــاه اجــرا می شــد، اف در آبانم
بــه دلیــل وضعیــت نامعلــوم شــیوع کرونــا 
در نیمــه دوم ســال، تقویــم اجرایــی طــرح 

است. کرده  تغییر 
وی گفــت: ســنجش ســالمت کــودکان ســه 
ــا 6 ســاله از طریــق دســتگاه غربالگــری  ت
بینایــی در 30 پایــگاه غربالگــری در ادارات 
انجــام  ســنجی  شــنوایی  مراکــز  و 

می شود.
ــه  ــه ب ــا توج ــار داشــت: امســال ب وی اظه
اســاس  بــر  ســنجش  کرونــا،  شــیوع 
ــازمان  ــر س ــتی زیرنظ ــای بهداش پروتکل ه
از  اســتفاده  بــا  و  کشــور   بهزیســتی 
دســتگاه غربالگــری انجــام خواهــد شــد و 
تابلــو اســتفاده  از  در ســنجش کــودکان 

نمی شود.
و  چهارمحــال  بهزیســتی  سرپرســت 
بختیــاری گفــت: اســتفاده از ماســک و 
دســتکش، رعایــت کــردن فاصله گــذاری 
اجتماعــی هنــگام مراجعــه بــه پایگاه هــای 
ــگاه و  ــور در پای ــان حض ــری در زم غربالگ
تهویــه  دســتگاه  از  اســتفاده  همچنیــن 

هوا برای پایگاه ضروری اســت.

محمــدی بــا اشــاره بــه جمعیــت بیــش  از 
67 هــزار کــودک زیــر 6 ســال در اســتان، 
گفــت: ســال گذشــته بــا اجــرای ایــن 
ــنجش  ــودک س ــزار و 973 ک ــرح 50 ه ط
شــدند کــه از ایــن تعــداد ســه هــزار و 
اختــالالت  بــه  مشــکوک  کــودک   563

بینایی شناســایی شد.
معاینــات  از  داشــت:پس  اظهــار  وی 
تخصصــی یکهــزار و 991  کــودک دچــار 
ــه  ــد ک ــخیص داده ش ــی تش ــالل بینای اخت
بــرای 400 کــودکان کمــک هزینــه تهیــه 

عینک از ســوی بهزیســتی پرداخت شد.
آبــان   15 از  غربالگــری  ایــن  هرســاله 
ــه شــیوع  ــا توجــه ب ــا ب شــروع می شــد ام
ــرح از 15  ــن ط ــال ای ــا امس ــاری کرون بیم
تیرمــاه تــا 15 مهرمــاه ادامــه دارد و بــرای 
ــتگاه  ــاری از دس ــال بیم ــری از انتق جلوگی

می شود. استفاده 
تنبلــی چشــم در حــدود ســه درصــد افــراد 
ــه  ــد ک ــی رخ می ده ــود، زمان ــده می ش دی
طبیعــی  دیــد  کودکــی  دوره  در  چشــم 

باشد. نداشته 
ایــن اختــالل کــه بــه طــور معمــول در یــک 
ــالل  ــل اخت ــه دلی ــده می شــود ب چشــم دی
دیــد چشــم تنبــل بــر اثــر عوامــل مختلــف 
)دوربینــی،   انکســاری  عیــوب  نظیــر 
آستیگماتیســم(،   یــا  بینــی،  نزدیــک 
ــا استرابیســم(،  انحــراف چشــم )لوچــی ی
ــی ناشــی  ــفافیت مســیر بینای ــود ش ــا نب ی
از عواملــی ماننــد آب مرواریــد، کــدورت 

قرنیه، یــا افتادگی پلک رخ می دهد.
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افقی
 1 - برنده نوبل ادبی 1940 - ستاره2 - 

موی فری - کاغذ کاهی، شبكه رایانه 

ای - اسمی برای نابینا، نا بینا3 - حرف 

فاصله، خمیدگی كاغذ، لنگه بار - رو دست 

خوردن - نام ترکی، نام آذربایجانی - 

مبهوت و متحیر4 - حسرت، دریغ، اندوه 

سخت - بستنی به کمر، به کمر میبندند - 

گهواره - چهره5 - دختر بی پدر، گوهر بی 

همتا - خمیر ور نیامده - خواب شیرین، 

آرزوی خیالی6 - غذای بسته بندی 

شده - نت ششم موسیقی، نفی عرب، 

درون چیزی - پول مکزیک7 - جای 

فشنگ - ملخ دریایی، میگو - از دختران 

حضرت شعیب )ع(8 - یازده، دو یار هم 

قد - تیم فوتبال اف.سی.بروژ در این شهر 

قرار دارد - گاو مقدس مصریان - صدای 

زنبور9 - پا افزار - نوعی کدو - لغب 

حضرت ابراهیم ص10 - از مناطق جنگی 

جنوب كشور - زیر پا مانده - پیرو دین 

موسی )ع(11 - اصل و نژاد - چرک آلود، 

حیله گر - جمع مكتب12 - جوی خون، 

لوله خونی - هدایت کننده، راهنما، لقبی 

برای شعبده باز و معرکه گیر - پوشش، 

جامه - زمینی وسیع13 - حالل و روا، 

خالص و صاف، بوی خوش - رمق آخر 

- نا رس، مخترع کاغذ - دهن کجی14 

- به روش، مانند - كالم معتبر - چانه، 

زنخدان15 - عضوی از دهان - سریالی از 

فرج هللا سلحشور

عمودی 
1 - فرزند چنگیز - فیلمی از ابراهیم 

حاتمی کیا2 - كشف نمودن، جستجو و 

تجسس - كیف التین - درون دهان3 - 

خدای دراویش، خدای قلندر - فدراسیون 

شنا - بهبودی و رهایی از مرض - تازگی 

و شادابی، شادابی، تازگی4 - عموی 

ابراهیم، بت تراش عهد ابراهیم - علت، 

باعث و علت، علت و سبب شونده - 

استراحت كردن، خوابیدن5 - شهري در 

سيستان و بلوچستان، شهر سيستان 

- پارچه كهنه - بهره وام، پول نامشروع6 

- کلمه همراهی، آش، حرف مشایعت 

- داخل شدن، متضاد خروج - باران 

اندک - شهر مذهبی، من تبریزی7 - 

شمای بیگانه، ضمیر انگلیسی - درهم 

پیچیدن - آشفته شدن8 - خر تازی 

- خواستن، در خواست - قسمت، بهره 

- الفت، خو گرفتن، همنشین جن9 - 

فیلمی از کوین رینولدز - گرداگرد لب 

و دهان - رده10 - یكی از دو جنس، 

مذکر، جنس به ظاهر قوی - صد متر 

مربع، واحد سطح، پسوند فاعلی, مخفف 

اگر - موجودی که در آب زندگی می 

کند - اثر چربی11 - پول كره - پول 

خرد انگلیس، لقب آنفرنی هارد اوی 

در NBA - دو نفر كه با هم بازی می 

كنند12 - دهقان، زارع، فالح - نام قدیم 

ساوه - رودی در روسیه13 - گنجشك 

- جنبیدن - دوستی و محبت - كوزه 

سفالین، ظرف شراب14 - رمزینه، پیش 

شماره مخابراتی - مشك - آبشاری در 

گویان15 - مشهور، معروف، شهیر - 

سختی و مشقت

جدول شماره 1769

 پیام
 ایران

توزیع نفت سفید در سبزوار الکترونیکی شد
مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار گفت: با حذف کاال برگ، 
سهمیه نفت سفید شهری و روستایی این منطقه از ماه جاری به صورت 
الکترونیکی توزیع می شود.

آگهی ابالغ اجرایی کالسه:139904019063000162.1
بدینوسـیله بـه اقـای سـید عبـدا... وطن پریـت پاریزی نام پدر سـید مصطفـی تاریخ 
تولد 1341.3.6 شـماره ملی 3051686255 شـماره شناسنامه 5 و سید ابوالفضل وطن 
پرسـت پاریـزی نام پدر سـید علـی تاریخ تولد 1388.3.9 شـماره ملـی 3040909657 
و خانـم عصمـت گل محمـدی رسـتم آبـادی نـام پـدر علـی تاریـخ تولـد 1342.7.20 شـماره ملی 

3051709379 شـماره شناسـنامه 7 به نشـانی رفسـنجان کاظم اباد بدهکار پرونده  کالسـه
139904019063000162.1 کـه برابـر گـزارش مأمور ابالغ  شـناخته نگردیده اید ابـالغ می گردد که برابر 
سـند ازدواج   شـماره  6332  مبلـغ 9222588479  ریـال بابـت مهریـه بدهـکار میباشـید و خانم  
زهرا رجائی فرد بسـتانکار پرونده درخواسـت صدور اجرایئه نموده پس از تشـریفات قانونی اجرائیه 
صـادرو پرونـده اجرایـی بـه کالسـه 9900165 در ایـن اجـرا مطرح می باشـد لذا طبق مـاده 18 آیین 
نامـه اجرایی مفاد اسـناد رسـمی به شـما ابالغ مـی گردد از تاریخ انتشـار این آگهی کـه تاریخ ابالغ 
اجرائیـه  محسـوب اسـت فقـط یـک نوبت در روزنامه چاپ و منتشـر مـی گردد ظرف مـدت 10 روز 
نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیر این صـورت بدون انتشـار آگهی دیگـری عملیات 

اجرایـی طبق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد. 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان علی خسروانجم

آگهی ابالغ وقت تحقیق
بدینوسـیله بـه آقـای علی دادگر به واسـطه معلوم نبـودن محل اقامت در راسـتای ماده 
174 قانـون آییـن دادرسـی کیفـری ابـالغ مـی شـود کـه آقای کورش سـعیدی نسـب 
فرزنـد عبـاس علیه شـما شـکایتی دائر بر خیانـت در امانت مطرح نموده که به شـماره 
کالسـه1398/8079/142101/109 در شـعبه اول بازپرسـی دادسـرای عمومی و انقالب رفسنجان ثبت 
گردیـده لـذا ظـرف مـدت یـک از تاریـخ  نشـر آگهی جهـت اخذ دفـاع از اتهـام انتسـابی و آخرین 
دفـاع احضـار مـی گردد.نتیجه عدم حضـور برابر مقررات اعالم جلب دادرسـی و تقاضای محکومیت 

غیابی خواهـد بود.م_الف4597
بازپرس دادسرای عمومی و انقالب رفسنجان_جواد رضایی

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 79/1064
آقــای امیــر حیــدری برابــر وکالتنامــه ب شــماره 73994 
مورخــه 1398/10/12 دفترخانــه 70 تالــش بــه وکالــت از طــرف 
اقــای بهنــام آســودی نــاوی  بــه اســتناد بــه دو بــرگ گواهــی 
شــهادت شــهود بــه شــماره هــای 14874 مــورخ 1399/04/07 
دفتــر 202 و 103 تالــش بــه ایــن اداره مراجعــه و اعــام نمــوده 
اســت ســند مالکیــت 1109 ســهم مشــاع از 5299/16 ســهم از 
ــه شــماره فرعــی 1064 از 79  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن ب
اصلــی مفــروز از پــاک 982 واقــع در ناحیــه ســنگی بخــش 
ــدود و  ــا ح ــع ب ــاحت 5299/16 مترمرب ــه مس ــان ب 27  گی
ــر  ــه 545/8978 دفت ــت و صفح ــل ثب ــن ذی مشــخصات معی
27/65 بنــام مــوکل وی ثبــت و صــادر گردیــده اســت و در اثــر 
جابجائــی مفقــود گردیــده اســت بدیــن لحــاظ تقاضــای صــدور 
ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده اســت لــذا بــر اســاس تبصــره 
ــون ثبــت  اصاحــی ذیــل مــاده 120 آییــن نامــه اصاحــی قان
ــت اطــاع  ــوم جه ــاک مرق ــت پ ــدان ســند مالکی ــب فق مرات
عمــوم در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه شــخص 
ــا   ــود ی ــزد خ ــوم در ن ــند مرق ــود س ــی وج ــخاص مدع ــا اش ی
ــدارک و  ــد م ــی باش ــه قطع ــه معامل ــر گون ــام ه ــی انج مدع
مســتندات رســمی خــود را در ظــرف مهلــت ده  روز از تاریــخ 
ــش  ــاک تال ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــی ب ــن آگه ــار ای انتش
ــر اینصــورت پــس  ــل دهــد در غی ــال اخــذ رســید تحوی در قب
ــی خــود  ــه وظایــف قانون ــن اداره ب ــرر ای ــت مق از انقضــاء مهل
عمــل نمــوده و نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی بــه 

ــام وراث مالــک اقــدام نمــوده خواهــد شــد. ن
رونوشت: سناد اجرائی فرمان حضرت امام)ره(
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــه و  ــاب خان ــدانگ یکب ــی شش ــدود اختصاص ــد ح تحدی
محوطــه بــه مســاحت 398 متــر مربــع بــه شــماره فرعــی 
ــع در  ــی 19 واق ــنگ اصل ــده از 65 از س ــزی ش 1824 مج
ــه  ــات مالکان ــان تصرف ــرا بخــش 28 گی ــه س ــه خطب قری
ــک از  ــی مل ــد عســگر انتقال ــم صــدف حســینی فرزن خان
مالــک رســمی حمــزه حســینی محــرز گردیــده اســت لــذا 
ــون تعییــن تکلیــف  ــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه قان ب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام حمــزه حســینی 
ــوق  ــان حق ــن و صاحب ــه مجاوری ــه اطــاع کلی منتشــر و ب
ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود پــاک موصــوف 
از مــورخ 1399/05/13 راس ســاعت 11 صبــح در محــل 
ــک از  ــر ی ــه ه ــد. چنانچ ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ش
ــی  ــوق ارتفاق ــدود و حق ــه ح ــوم ب ــک مرق ــن مل مجاوری
ــد از  ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــوم واخواه ــک مرق مل
تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی 
روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک 
ــاده 86  ــر م ــد و براب ــذ نماین ــید اخ ــلیم و رس ــش تس تال
ــد ظــرف  ــت معتــرض بای ــون ثب ــن نامــه اصاحــی قان آئی
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره 
دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت 
پــس از گذشــت مــدت مزبــور و ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم 
ــی او  ــده قانون ــا نماین ــه وســیله متقاضــی ی دادخواســت ب
ــی را  ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ای

ــار : 1399/04/16 ــخ انتش ــد داد. 754  تاری ــه خواه ادام
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بامعــارض 
ــی و  ــخصات متقاض ــذا مش ــت ل ــده اس ــرز گردی ــی مح متقاض
ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع عمــوم در 
ــه  ــی ک ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض 
ــی  ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
ــناد و  ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ب
امــاک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد . آقــای غــام مــاه بیــن فرزنــد فــرج  به 
ــی  ــماره مل ــه ش ــتارا ب ــادره از آس ــنامه 2683 ص ــماره شناس ش
ــر  ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی 2619467731 در شش
یکبابخانــه و محوطــه کاربــری بــا کســر معبــر اختمالــی مســکونی 
ــزی  ــی مج ــاک 983 فرع ــع پ ــاحت 266/25 مترمرب ــه مس ب
شــده از 213 فرعــی از 1 اصلــی واقــع در قریــه چلونــد  بخــش 
ــژاد  ــدی ن ــن مه ــمی حس ــک رس ــداری از مال ــان خری 32 گی
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
ــت صــادر خواهــد شــد و  ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب اعت
صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد 
بــود . 758  تاریــخ انتشــار نوبــت اول :  99/04/16 تاریخ انتشــار 

نوبــت دوم :   99/04/31
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – شیرزاد عزیزی           4448



021-88019846

7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 پیام
ایران

99 درصد آرتمیای مورد نیاز كشور از 
واردات تامین می شود

رییس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور وابسته به موسسه تحقیقات علوم شیالتی ایران با بیان اینکه بیش از 99 
درصد آرتمیای مورد نیاز کشور از واردات تامین می شود

آرتمیــای  تحقیقــات  مرکــز  رییــس 
موسســه  بــه  وابســته  کشــور 
ایــران  شــیالتی  علــوم  تحقیقــات 
ــد  ــش از 99 درص ــه بی ــان اینک ــا بی ب
ــاز کشــور از واردات  ــای مــورد نی آرتمی
طبــق  گفــت:  می شــود،  تامیــن 
بررســی آمــار ارائــه شــده از ســوی 
ــش از 70  ــته بی ــال گذش ــیالت، س ش
تــن آرتمیــا وارد کشــور شــد کــه از راه 

قاچــاق بــود.
علــی نکویــی فــرد روز یکشــنبه در 
گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا 
ــده  ــه ش ــمی ارائ ــار رس ــه آم ــاره ب اش
اظهــار  ایــران  شــیالت  ســوی  از 

ــن گــزارش در ســال  ــق ای داشــت: طب
ــو  ــن میگ ــزار ت ــش از 43 ه 1398 بی
60 درصــد  تولیــد شــد و  در کشــور 
ــرای  ــه کشــور ب ــای وارد شــده ب آرتمی
مــورد  میگــو  مقــدار  ایــن  تغذیــه 

اســتفاده قــرار گرفــت.
ــه  ــه برنام ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
افزایــش  راســتای  در  الزم  ریــزی 
طــور  بــه  کشــور،  در  میگــو  تولیــد 
یقیــن نیــاز کشــور بــه آرتمیــا در ســال 
جــاری فراتــر از 70 تــن خواهــد بــود.
آرتمیــای  تحقیقــات  مرکــز  رییــس 
کشــور بــا تاکیــد بــر اینکــه واردات 
ــش ورود  ــه چال ــده همیش ــود زن موج
ــور  ــل کش ــه داخ ــاری زا ب ــل بیم عوام
ــه  ــرد: ب ــان ک ــود دارد، بی ــراه خ را هم
ــوی  ــی میگ ــذای اصل ــه غ ــل اینک دلی

تولیــد شــده در کشــور آرتمیاســت، 
برخــی  احتمــال مــی رود کــه  ایــن 
از دشــمنان در راســتای ضربــه زدن 
ــوده  ــه آل ــدام ب ــه اقتصــاد کشــور، اق ب
کــردن آرتمیــای قاچــاق وارد شــده بــه 

کشــور باشــند.
وی افــزود: بــه دلیــل اینکــه آرتمیــای 
طریــق  از  کشــور  در  مصــرف  مــورد 
هیــچ  و  شــده  وارد کشــور  قاچــاق 
بــر ســالمت آن نمی شــود،  نظارتــی 
ــه برخــی  ــال وجــود دارد ک ــن احتم ای
در  آرتمیــا  آلــوده  محموله هــای  از 
علیــه  خرابــکاری  نوعــی  گذشــته، 

اقتصــاد صنعــت آبــزی باشــد.
ــع  ــه را منب ــه ارومی ــرد دریاچ نکویی ف
غنــی آرتمیــا دانســت و گفــت: بــا 
ــی  ــه ط ــه ارومی ــراز دریاچ ــش ت افزای

آرتمیــای  تعــداد  اخیــر،  ســال های 
موجــود در ایــن دریاچــه نیــز افزایــش 
ــه  ــوری ک ــه ط ــته ب ــمگیری داش چش
میــزان آرتمیــای موجــود در هــر یــک 
ــا 540  ــه از 43 ت ــن دریاچ ــر از ای لیت

ــزارش شــده اســت. ــدد گ ع
هفــت  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ذخایــر  از  نمونه بــرداری  ایســتگاه 
فعــال  ارومیــه  دریاچــه  در  آرتمیــا 
اســت کــه شــاخصه های شــیمیایی 
ــا  ــل داده ه ــرای تحلی ــی را ب و فیزیک
داشــت:  اظهــار  می دهنــد،  گــزارش 
میــزان آرتمیــای موجــود در هــر لیتــر 
از دریاچــه ارومیــه طــی ســال گذشــته 
ــود کــه ایــن رقــم  ــا 12 عــدد ب پنــج ت
ــر رشــد را نشــان  امســال چندیــن براب

. هــد می د
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه افزایــش 
ــا  میــزان آرتمیــا در دریاچــه ارومیــه ب
وجــود افزایــش شــوری آب آن اتفــاق 
وجــود  بــا  افــزود:  اســت،  افتــاده 
ــه  ــن دریاچ ــوری ای ــزان ش ــه می اینک
ــیده  ــر رس ــر لیت ــرم در ه ــه 378 گ ب
ــک  ــته نزدی ــال گذش ــه س ــبت ب و نس
بــه 2 برابــر افزایــش یافتــه اســت 
امــا شــاهد آن هســتیم کــه بــه دلیــل 
تــراز، وســعت دریاچــه و  افزایــش 
ایــن  تعــداد  زیــاد،  تخــم گــذاری 
جانــداران ریــز افزایــش یافتــه اســت.
ــا  ــه آرتمی ــان اینک ــا بی ــرد ب ــی ف نکوی
ــرم  ــا 150 گ ــوری 120 ت ــزان ش در می
ــه  ــد ب ــر آب می توان ــر لیت ــک در ه نم
ــزود:  ــد، اف ــد کن ــب رش ــورت مناس ص
ــا در  ــزان آرتمی افزایــش چشــم گیر می
ــش  ــود افزای ــا وج ــه ب ــه ارومی دریاچ
شــوری آب، ایــن نویــد را می دهــد 
کــه بــا آغــاز فصــل بارش هــا طــی 
نســبی  کاهــش  و  جــاری  ســال 
چنــد  افزایــش  شــاهد  شــوری، 
در  ریــز  جانــداران  ایــن  برابــری 

دریاچــه خواهیــم بــود.
شــرایط  در  آرتمیــا  داد:  ادامــه  وی 
ــده تولیــد  ــوزاد زن ــد ن مناســب می توان

کنــد ولــی در صــورت افزایــش شــوری 
آب، ایــن جانــدار در رحــم خــود نــوزاد 
ــا  ــد ت ــه تخــم تبدیــل می کن ــده را ب زن

ــداری بیشــتری داشــته باشــد. پای
آرتمیــای  تحقیقــات  مرکــز  رییــس 
ــذای  ــال" غ ــک "دونالی ــه جلب ــور ب کش
ــرد  ــاره ک ــز اش ــا نی ــاز آرتمی ــورد نی م
در  جلبــک  ایــن  میــزان  گفــت:  و 
ــون شــرایط  ــم اکن ــه ه ــه ارومی دریاچ
مناســبی دارد و  بــه 28 تــا 48 هــزار 

عــدد در هــر لیتــر می رســد.
ــن بررســی ها  ــه آخری ــا اشــاره ب وی ب
ــود در  ــای موج ــده از آرتمی ــام ش انج
دریاچــه ارومیــه گفــت: تنهــا 10 درصــد 
ــورت  ــه در ص ــن دریاچ ــای ای از آرتمی
واردات  بــه  کشــور  نیــاز  فــرآوری 
ــر  ــه صف ــی را ب ــول دریای ــن محص ای

ند. می رســا
نکویــی فــرد بــا بیــان اینکــه برداشــت 
آرتمیــا از دریاچــه ارومیــه نیازمنــد 
ــر  ــور زی ــش مح ــول پژوه ــت اص رعای
ــار  ــت، اظه ــالح اس ــع ذیص ــر مراج نظ
داشــت: دریاچــه ارومیــه می توانــد 
منبعــی بــرای صــادرات آرتمیــا بــه 

ــد. ــورها باش ــر کش دیگ
آرتمیــا  کیلوگــرم  هــر  قیمــت  وی 
عنــوان  دالر   100 تــا   70 بیــن  را 
کــرد و ادامــه داد: بهــره بــرداری از 
آرتمیــای دریاچــه ارومیــه می توانــد 
بودجــه  بــه  را  آذربایجان غربــی 

کنــد. نیــاز  بــی  دولتــی 
 )Artemia( آرتمیــا بــا نــام علمــی
اســت سخت پوســت کــه  جانــداری 
در آب هــای شــور زندگــی می کنــد کــه 
دریاچــه ارومیــه یکــی از غنی تریــن 
شــمرده  جهــان  در  آرتمیــا  منابــع 

. د می شــو
آذربایجــان  آبــی  نگیــن  وســعت 
هم اکنــون بــه ســه هــزار و 62 کیلومتــر 
ــراز آن نیــز یک هــزار و 271  ــع و ت مرب
ــت  ــیده اس ــانتی متر رس ــر و 65 س مت
کــه وضعیــت مناســبی نســبت بــه 

دارد. ســال های گذشــته 

ــا بیــان  مدیــر عامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی البــرز ب
اینکــه امســال بیــش از 70 واحــد راکــد صنعتــی اســتان بــه 
ــه  ــی ب ــوان کرد:بازدیدهای ــد، عن ــی گردن ــاز م ــد ب چرخــه تولی
همیــن منظــور انجــام و طبــق گــزارش بــه عمــل آمــده، ایــن 

تعــداد واحــد قابلیــت راه انــدازی دوبــاره را دارنــد.
ــبکه  ــکاری ش ــل و هم ــت: باتعام ــی گف ــن فرش ــد امی محم
بانکــی و دســتگاه هــای خدمــات رســان در اســتان تــا پایــان 
ــا راه  ــه ب ــیده ک ــرداری رس ــره ب ــه به ــا ب ــن واحده ــال ای س
انــدازی دوبــاره آنهــا، ظرفیــت اشــتغال 2 هــزار نفــر در البــرز 

فراهــم مــی شــود.
ــی  ــدی و صنعت ــد تولی ــت 90 واح ــه بازگش ــاره ب ــا اش وی ب
ــی اســتان در ســال گذشــته  ــا و نواحــی صنعت در شــهرک ه
اظهــار داشــت: بــا بازچرخانــی ایــن واحدهــا، زمینــه اشــتغال 

ــرز ایجــاد شــد. ســه هــزار و 200 نفــر در الب
ــرمایه  ــتن س ــی، نداش ــع مال ــود مناب ــه داد: نب ــی ادام فرش
رده خــارج  از  قاچــاق،  وجــود کاالی مشــابه  گــردش،  در 
بــودن تکنولــوژی و نداشــتن بــازار ســبب شــده بــود تــا ایــن 
ــد. ــت کنن ــود فعالی ــت خ ــر از ظرفی ــا کمت ــد و ی ــا راک واحده
بــه رشــد وضعیــت تولیــد  بــه رونــد رو  بــا اشــاره  وی 
ــی  ــی صنعت ــهرک ونواح ــادی در ش ــق اقتص ــتغال و رون اش
ــه خصــوص  اســتان گفــت: حمایــت از واحدهــای تولیــدی ب
ــه بازگشــت  ــد، در ســال هــای گذشــته ، زمین ــای راک واحده
ــا  ــد ب ــه تولی ــه چرخ ــد را ب ــای راک ــتر واحده ــه بیش ــر چ ه
هــدف اشــتغال مولــد و پایــدار جوانــان فراهــم شــده اســت.
ــا بیــان اینکــه نــرم افــزاری بــرای بهــره بــرداری از   فرشــی ب
واحدهــای صنعتــی تحــت تملــک بانکهــا تهیــه شــده اســت، 
ــک  ــی تحــت تمل گفــت: تمــام مشــخصات واحدهــای صنعت
ــوم  ــار عم ــه دراختی ــده ک ــت ش ــامانه ثب ــن س ــا در ای بانکه

ــرد. قرارمــی گی
ــی  ــای صنعت ــک واحده ــه تمل ــل ب ــه تمای ــرمایه گذاران ک س
ــه  ــن زمین ــد در ای ــد مــی توانن ــک هــا دارن ــک بان تحــت تمل
ــذاران  ــرز ســرمایه گ ــا دســتور اســتاندار الب ــه ب وارد شــوند ک
ــی  ــرار م ــت ق ــورد حمای ــژه م ــورت وی ــه ص ــوزه ب ــن ح در ای

ــد. گیرن
البــرز دارای ســه هــزار و 500واحــد تولیــدی و صنعتــی اســت 
کــه بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی 
ــن  ــی ای ــدی و صنعت ــای تولی ــوع کل واحده ــتان از مجم اس
اســتان حــدود ســه هــزار واحــد تولیــدی آنهــا کوچــک و بــا 

ــد. ــده ان ــدازی ش ــر راه ان ــر از 50 نف ــتغالزایی کمت اش
ــی اســتان در شــهرک  بیــش از 55 درصــد واحدهــای صنعت
هــای صنعتــی دولتــی و غیردولتــی مســتقر بــوده  کــه 
ــت. ــر اس ــزار نف ــا 67 ه ــن واحده ــتغالزایی ای ــت اش ظرفی

حــوزه صنعــت و معــدن کهگیلویــه و بویراحمــد بــا داشــتن 
ظرفیــت هــای طبیعــی و مشــوق های ســرمایه گــذاری در 
مناطــق محــروم مــی توانــد ســکوی پرتــاب بــرای تحقــق 

جهــش تولیــد در ایــن اســتان باشــد.
ایــن اســتان بــا داشــتن ظرفیــت هــای فــراوان در صنایــع 
پاییــن دســتی نفــت،گاز و پتروشــیمی از ســویی و تولیــد 
ــد  ــی توان ــن محصــول کشــاورزی م ــزار ت ســالیانه 910 ه

بهشــت ســرمایه گــذاری در ســال جهــش تولیــد باشــد.
ــزون  ــتان اف ــن اس ــع ای ــوزه صنای ــذاری در ح ــرمایه گ س
بــر جهــش تولیــد بــرای صنعتگــران مــی توانــد بــا 
ایجــاد صنایــع تبدیلــی گرهگشــای رونــق تولیــد در حــوزه 

ــد. ــز باش ــاورزی نی کش
ــد  ــه و بویراحم ــدن در کهگیلوی ــت و مع ــر حــوزه صنع عم

ــل ظرفیــت  ــن دلی ــه همی ــرن اســت و ب ــم ق ــر از نی کمت
هــای فراوانــی در ایــن بخــش هــا بــرای ســرمایه گــذاری 

ــود دارد. ــتان وج در اس
ــه و بویراحمــد  ــی در کهگیلوی ــه صنعت 13 شــهرک و ناحی
ــی در شــهرک  ــای صنعت وجــود دارد و برخــی از واحــد ه
هــا و برخــی دیگــر خــارج از شــهرک هــا و نواحــی صنعتی 
هســتند.هم اینــک 330 واحــد فعــال صنعتــی بــا حجــم 
ســرمایه گــذاری بــر اســاس پروانــه بهــره بــرداری 11 هــزار 
و 500 میلیــارد ریــال در کهگیلویــه و بویراحمــد وجــود دارد.

برنامه های جهش تولید در حوزه صنعت و معدن
ــه  ــارت کهگیلوی ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــاون س مع
ــه و  ــواد اولی ــن م ــه تامی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد ب و بویراحم
تجهیــزات مــورد نیــاز تولیــد از مهمتریــن نیازهــای جهــش 

ــه  ــزود: برنام ــت اف ــتان اس ــت اس ــوزه صنع ــد در ح تولی
ریــزی حمایــت از واحدهــای تولیــدی در این مقولــه انجام 
شــده اســت.دارا فرامــرزی افــزود: بــرای تحقــق ایــن امــر 
ــذاران  ــرمایه گ ــود و درآن س ــی ش ــدازی م ــایتی راه ان س
نیازهــا و توانمنــدی هــای خــود را درج مــی کننــد تــا هــم 
بــازار فــروش بــرای آنــان ایجــاد شــود و هــم کاالهایــی کــه 
در کشــور تولیــد مــی شــود از ســوی صنعتگــران خریداری 

و بــه رونــق تولیــد در آن واحدهــا کمــک شــود.
وی تبلیغــات مناســب را گمشــده جهــش تولید در اســتان 
دانســت و افــزود: بــا وجــود تولیــد برخــی کاالهــا بــا قیمت 
و کیفیــت مناســب امــا بــه دلیــل معرفــی نشــدن ســرمایه 
گــذاران موفــق بــه فــروش بــه موقــع محصــوالت تولیــدی 

خــود نمی شــوند.

صنعت و معدن سکوی جهش تولید در كهگیلويه و بويراحمد تعمیر کم هزینه یدک کش پرقدرت 
به دست متخصصان داخلی

معـاون فنـی ونگهـداری اداره کل بنادر و دریانـوردی هرمزگان گفـت: یدکش پرقدرتی 
کـه سیسـتم رانـش )z-drive( آن بـه دلیـل گیـر کردن اشـیای شـناور روی دریا از 
ناحیـه پروانـه دچـار آسـیب و از سـرویس خـارج شـده بـود، بـا تـالش متخصصان 
شـاغل در اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات دریایی بندر شـهید رجایی بازسـازی شـد 
و بـه چرخـه فعالیـت بازگشـت.محمدرضا پـور رجبـی بـا اعالم ایـن خبر افـزود: بعد 
از پایـان محاسـبه فنـی و قـراردادن شـناور یـدک کش "شـهید حقگو" روی سرسـره 
تعمیراتـی بنـدر، بـدون خـارج سـازی پروانـه و انتقـال بـه کارگاه، بـرای نخسـتین 
بارعملیـات گام سـنجی در مقـر کـورت نـازل پروانه انجام شـد و تعمیـرات الزم روی  
سیسـتم رانـش یدک کش یاد شـده درمدت سـه روز با موفقیت صـورت گرفت. وی 
بیـان داشـت: یدک کـش پرقدرت شـهید حقگو متعلق به سـازمان بنـادرو دریانوردی 
اسـت کـه انجام تمامـی عملیات های پهلودهی و جداسـازی، اسـکورت و شـیفینگ 
کشـتی های تجـاری و نفتکش هـا را در بندرشـهید رجایـی برعهـده دارد. ایـن مقـام 
بنـدری اظهـار داشـت: انجـام خدمـات و تعمیـرات یـدک کش های مشـابه پیش از 
این در یاردهای کشـتی سـازی خارج از کشـور و یا کشتی سـازی های داخلی صورت 
می گرفـت کـه متحمل هزینه های سـنگین و خروج ارز از کشـور و زمـان بندی در آمد 
و شـد و زمان داک و تعمیرات می شـد که خارج شـدن این شـناور با کاربری تعریف 
شـده بـه مـدت طوالنی خـود زیان سـنگینی را برای بندرشـهید رجایی درپی داشـت

اصفهان 

کرمان

کرمان

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

توسعه بزرگراه های اصفهان نیازمند 11 هزار میلیارد ريال اعتبار است

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان:

پیگیرِی ساخت سه ايستگاه آتش نشانی در شهر كرمان

درخواست مدیر آبفا شهرستان کرمان: 

صرفه جويی حداقل 10 درصدی در مصرف آب شرب
علیرضــا قاری قــرآن مدیــرکل راه و شهرســازی 
ــت  ــت: در دول ــار داش ــان اظه ــتان اصفه اس
دوازدهــم اقدامــات خوبــی بــرای توســعه 
بزرگراه هــا در نظــر گرفتــه شــده و ســاالنه 150 

ــود.  ــرداری می ش ــداث و بهره ب ــتان اح ــراه در اس ــر بزرگ ــا 200 کیلومت ت
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت بزرگــراه در حمــل و نقــل زمینــی و تســهیل در تــردد 
خودروهــا، ادامــه داد:  بــرای احــداث هــر کیلومتــر بزرگــراه در اســتان اصفهان 30 

تــا 35 میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز اســت. 
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان افــزود: کلیــه راه هــای اســتان بصورت 
ــاط  ــی نق ــتند و بعض ــوردار هس ــبی برخ ــی نس ــی و از ایمن ــی و آزادراه بزرگراه
پرحادثــه شناســایی شــده هــم بــا مشــارکت ایــن اداره کل و ســازمان راهــداری 

وحمــل ونقــل جــاده ای در حــال اصــالح هســتند. 
وی اضافــه کــرد: ســاالنه هشــت تــا 10 دســتگاه تقاطــع غیــر همســطح نیــز در 

ــرد.  ــرار می گی ــرداری ق ــورد بهره ب ــه اســتان احــداث و م ــر حادث ــاط پ نق
علیرضــا قاری قــرآن بــا اشــاره بــه اعتبــارات توســعه راه هــای اســتان اصفهــان 
گفــت: اعتبــار ابالغــی ســال 98 بــرای توســعه راههــای اســتان یــک هــزار و 454 

میلیــارد ریــال و  اعتبــار اســتانی نیــز  188 میلیــارد ریــال بــود. 
وی خاطرنشــان کــرد: ســه هــزار و 690 میلیــارد ریــال در ســال هــای 97 و 98 

بــرای توســعه راههــای اســتان هزینــه شــده اســت. 
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 
راه هــای اســتان ظرفیــت ترافیــک موجــود را نــدارد و هــرروز بــه تعــداد خــودرو 
هــا نیــز اضافــه می شــود، ظرفیــت ســاخت یــک هــزار کیلومتــر بزرگــراه بصــورت 

تبدیــل جــاده 2 خطــه بــه 4 خطــه وجــود دارد. 
11 هــزار و 500 کیلومتــر راه در اســتان اصفهــان وجــود دارد و بــا توجــه به موقعیت 
ویــژه جغرافیایــی، بــه عنــوان چهارراهــی ترانزیتــی رتبه نخســت حمل بــار و رتبه 

ســوم حمل مســافر را در کشــور داراســت.  

میرزایــی  رضــا 
ســاخت  گفــت: 
شــماره  ایســتگاه 
آتش نشــانی   11
پیگیــری  حــال  در  مطهــری  شــهرک  در 
اســت کــه در ایــن خصــوص اداره کل راه 
جهــت  را  خــود  موافقــت  شهرســازی  و 
اســت. کــرده  اعــالم  زمیــن  واگــذاری 
ــاخت  ــت س ــن جه ــد زمی ــزود: خری وی اف
در  یــک  شــماره  آتش نشــانی  ایســتگاه 
ــز در  ــام( نی ــان ام ــی )خیاب ــارراه طالقان چه

دســتور کار قــرار دارد.
و  آتش نشــانی  ســازمان  مدیرعامــل 

طراحــی  از  شــهرداری  ایمنــی  خدمــات 
محــل ایســتگاه  شــماره دو جهــت ســاخت 
چندطبقــه  ادارِی  ســاختمان  و  ایســتگاه 
خبــر داد و گفــت: در خصــوص طراحــی 
و احــداث مرکــز آمــوزش آتش نشــانی و 
بحــران در محــل ایســتگاه شــماره شــش در 
ــای  ــز پیگیری ه ــه نی ــاده کوهپای ــدای ج ابت

الزم در حــال انجــام اســت.
ــودروی  ــتگاه خ ــک دس ــز ی ــی تجهی میرزای
»رنــو میــدالم ســنگین« جهــت اطفــای 
حریــق و تجهیــز خــودروی »تویوتــا وانــت« 
ازجملــه  را  شــهری  امدادونجــات  بــرای 
ســال جاری  کار  دســتور  در  اقدامــات 

تجهیــزات  خریــد  افــزود:  و  دانســت 
ــوارد  ــه م ــق ازجمل ــای حری ــدادی و اطف ام

دیگــر اســت.
و  آتش نشــانی  ســازمان  مدیرعامــل 
بــه  شــهرداری کرمــان  ایمنــی  خدمــات 
ــوز  ــودروی »ایس ــتگاه خ ــه دس ــل س تحوی
ــت  ــازمان پســماند جه ــه س ــن« ب شــش ت
بازســازی و تبدیــل بــه خــودروی پیشــروی 
ــن  ــت: ای ــرد و گف ــاره ک ــق اش ــای حری اطف
ــال  ــون در ح ــودرو هم اکن ــتگاه خ ــه دس س

ــت. ــازی اس بازس
ــودروی  ــتگاه خ ــک دس ــز ی ــی تجهی میرزای
ــم  ــا حج ــتیبانی ب ــر پش ــه تانک ــنگین ب س

آب بــاال را ازجملــه نیازهــای دیگــر ســازمان 
کــرد:  خاطرنشــان  و  ذکــر  آتش نشــانی 
خریــد شاســی ســنگین و تجهیــز خــودروی 
ــوارد در دســتور  ــه دیگــر م فوماتیــک ازجمل

ــت. کار اس
ســهمیه  اخــذ  جهــت  پیگیــری  بــه  وی 
ــان هیدرولیکــی 56 متــری از ســازمان  نردب
شــهرداری ها در ســال گذشــته اشــاره کــرد و 
گفــت: آمــوزش شــهروندان و دانش آمــوزان 
ــا  ــدد ب ــای متع ــرای مانوره ــدارس و اج م
ازجملــه  نیــز،  ارگان هــا  همــکاری دیگــر 

ــت. ــوده اس ــال 98 ب ــاِت س اقدام
و  آتش نشــانی  ســازمان  مدیرعامــل 
ــد 3500  ــی شــهرداری از خری ــات ایمن خدم
کیلوگــرم پرکلریــن و 150 دســت لبــاس 
مخصــوص ضدعفونــی بــرای مقابلــه بــا 

شــیوع ویــروس کرونــا خبــر داد.
دو دســتگاه خــودروی  تجهیــز  میرزایــی 
امدادونجــات و پیشــرو از مــدل ایســوز، 
خریــد 12 دســتگاه تنفســی، 40 دســت 
کفــش  جفــت   190 و  عملیاتــی  لبــاس 
نیــز  را  آتش نشــانی  مخصــوص  ایمنــی 
ــت. ــته دانس ــال گذش ــات س ــه اقدام ازجمل
مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی وخدمــات 
ایمنــی همچنیــن از صــدور دســتورالعمل 
ــاختمانی  ــه س ــذ پروان ــان اخ ــی در زم ایمن

ــر داد. خب
ــود نیــروی متخصــص در  ــه کمب ــی ب میرزای
ســازمان آتش نشــانی اشــاره کــرد و گفــت: 
طریــق  از  آتش نشــان  نیــروی  جــذب 
برگــزاری آزمــون نیــز در حــال پیگیــری 

ــت. اس

ــتان  ــا شهرس ــر آبف ــی مدی ــد صمدان حمی
ــه  ــا برنام ــی ب ــوی تلفن ــان در گفتگ کرم
رادیویــی مرکــز کرمــان خواســتار مصــرف 
ــه آب توســط شــهروندان ، ســازمانها  بهین

ــد. ــف ش ــای مختل و نهاده
ــی گفــت: آب شــرب  ــن تمــاس تلفن ــا شهرســتان کرمــان در ای ــر آبف مدی
کالنشــهر کرمــان بــا پراکندگــی جمعیتــی بســیار بــاال از چاههــای عمیــق بــا 

مســافت بیــش از 100کیلومتــری شــهر تامیــن مــی شــود. 
وی افــزود: تــوان تولیــد آب در حــال حاضــر 1950 لیتــر بــر ثانیــه اســت در 
حالیکــه مصــرف آب در ســاعات پیــک مصــرف 3000 لیتــر بــر ثانیــه اســت 
ــن  ــا و همچنی ــبانه روزی از کولره ــتفاده ش ــا و اس ــن گرم ــا اوج گرفت و ب
ــه  ــا ک ــروس کرون ــا شــیوع وی ــه ب حساســیت بجــای شــهروندان در مقابل
ایــن امــر مزیــد بــر علــت نیــز شــده اســت،مصرف آب نیــز افزایــش مــی 

یابــد.
صمدانــی در ادامــه بیــان داشــت: بــا توجــه مــوارد ذکــر شــده شــهر کرمــان 
ــا بیــش از 1000 لیتــر آب در ثانیــه مواجــه اســت و کوچکتریــن مصــرف  ب
بــی رویــه تاثیــر بســزایی در ناپایــداری ارتفــاع مخــازن ذخیــره شــهر دارد .
مدیــر آبفــا شهرســتان کرمــان بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه جبــران تفاوت 
تولیــد و مصــرف باعــث نارضایتــی مشــترکین مــی شــود ، افــزود: ضمــن 
ــد  ــط 10 درص ــر فق ــهروندان، اگ ــکیبایی ش ــر و ش ــکر از صب ــر و تش تقدی
صرفــه جویــی توســط شــهروندان ،ســازمانها و نهادهــای مختلــف صــورت 
گیــرد  و حتــی المقــدور  ســاعات اســتفاده از کولرهــای آبــی کاهــش یابــد 

کمــک بســیار مهمــی در امــر خدمــت رســانی آبفــا صــورت مــی پذیــرد.
وی در پایــان گفــت: شــهروندان مــوارد مشــکوک اســتفاده از پمــپ هــای 

غیــر مجــاز و مصــرف غیــر اصولــی آب را حتمــا بــه 122 گــزارش دهنــد.

ایجاد 10 هزار فرصت شغلی 
در روستاهای فارس

مدیـر کل دفتر امور روسـتایی و شـوراهای 

سـال   2 طـی  فـارس گفـت:  اسـتانداری 

گذشـته تاکنـون افـزون بـر 10 هـزار فرصت 

شـغلی در روسـتاهای ایـن اسـتان ایجـاد 

شـده است.سـید کمال پاک فطـرت افزود: 

طـی  مسـئوالن  دغدغه هـای  از  یکـی 

سـال های اخیـر مهاجـرت روسـتاییان بـه 

بـا  فـارس  اسـتان  در  کـه  بـود  شـهرها 

همراهـی و همـکاری دهیـاران و شـوراها و 

کمک هـای دولـت کـه منجر بـه راه انـدازی 

کسـب و کارهـای خانگی در روسـتاها شـد 

بـه  روسـتاییان  از  توجهـی  قابـل  تعـداد 

روسـتاها بازگشـتند.وی ادامـه داد: بـرای 

راه انـدازی و ایجـاد 10 هـزار فرصت شـغلی 

مذکـور در روسـتاهای اسـتان 550 میلیارد 

تومـان تسـهیالت پرداخـت شـده اسـت.او 

اظهـار داشـت: عالوه بـر ایجـاد فرصت های 

جهـت  در  اقداماتـی  انجـام  شـغلی، 

و  جمـع آوری  روسـتاها،  زیباسـازی 

سـاماندهی زباله هـا و پسـماندها، سـاخت 

پارک هـا و سـایر فعالیت هـای عمرانـی بـا 

همراهـی و همـکاری دهیـاران و شـوراها 

سـبب بهره منـدی روسـتاییان از امکاناتـی 

بازگشـت  انگیـزه  ایجـاد  و  مطلوب تـر 

روسـتاییان مهاجـرت کـرده بـه روسـتاها 

شـد.پاک فطرت ، ضمـن گرامیداشـت 14 تا 

بیسـتم تیرماه هفته نکوداشـت دهیاری ها 

و  شـکل گیری  افـزود:  شـهرداری ها  و 

اسـتقرار شـوراهای اسـالمی شـهر و روستا 

با رای مسـتقیم مردم و انتخاب شـهرداران 

عنـوان  بـه  شـوراها  سـوی  از  دهیـاران  و 

مدیـران اجرایـی سـکونتگاه های شـهری و 

بزرگتریـن  از  می تـوان  را  روسـتایی 

تحقـق  جهـت  در  نظـام  افتخارهـای 

نهاهـای  تقویـت  دینـی،  مردم سـاالری 

محلـی و مدنـی و نقطـه عطـف در پیونـد 

حاکمیت با مردم دانست.

بازگشت 70 واحد فارس
راکد صنعتی البرز به 

چرخه تولید
گزارش

شوش رتبه نخست تولید گندم کشور را کسب کرد
رییس جهاد کشاورزی شهرستان شوش گفت: این شهرستان برای چهارمین سال پی در پی رتبه نخست 
تولید محصول گندم کشور را کسب کرد.علیرضا ملک زاده افزود: کشاورزان شهرستان شوش با تولید بیش 

از 200 هزار تن محصول گندم برای چهارمین سال پی در پی رتبه  نخست تولید گندم در استان خوزستان و 
کشور را به خود اختصاص داد.



آغاز اکران سه فیلم جدید
در سینماها 

در جدیدترین جلسه شورای صنفی نمایش 
مقرر شد، 3 فیلم جدید از 25 تیر ماه اکران 

خود را در سینماها آغاز کنند.

جشنواره ای برای کودکان 
کار کوره های آجرپزی

نخستین جشنواره نقاشی کودکان کار با حضور 
کودکان فعال در کوره های آجرپزی با عنوان 

دستم را نگیر در شهرستان قرچک برگزار شد. 

پریناز فیلمی به کارگردانی بهرام بهرامیان 
و نویسندگی بابک کایدان ساختٔه سال 1389 
است. این فیلم به مدت 7 سال توقیف بود. 

دلیل توقیف کاراکتر اصلی فیلم با بازی فاطمه معتمدآریا بود.

شارلوت:تو کاری نکردی که بخوای بابتش 
 شرمنده باشی

مل گیبسون:من کاری نکردم؛برای همین 
شرمنده ام

میهن پرست 

جشنواره سینمافیلم  دیالوگ

بیدلی گردل ز دلبر برنگیرد گومگیر
عاشقی را گر مالمت در نگیرد گو مگیر
گر ز دست او دلم از پا درآید گو درآی
ور ز پای او سرم سر برنگیرد گو مگیر
پادشاهی با گدائی گر نسازد گومساز

خود پرستی دست مستی گر نگیرد گو مگیر
آنکه در ملک مالحت کوس شاهی می زند
گر گدائی را به چیزی بر نگیرد گو مگیر
هر که نتواند سر اندر پای جانان باختن
گر حدیث خنجرش در سر نگیرد گومگیر
و آنکه او در عالم معنی ز دلبردور نیست

گر بصورت دامن دلبر نگیرد گومگیر
بلبل بی دل که بی گل خار خارش می کند

گر بترک اللٔه احمر نگیرد گو مگیر
پیر ما را گر به خلوت با جوانی سرخوشست
گر جز این ره مذهبی دیگر نگیرد گو مگیر

بیدلی گر سر بشیدائی برآرد گو برآر
گمرهی گر عقل را رهبر نگیرد گو مگیر

خاجو آنساعت که جانبازان سراندازی کنند
گر تهی دستی بترک سرنگیرد گو مگیر

خواجوی کرمانی 

 
اشتباهمیکنندبعضیها

کهاشتباهنمیکنند!
بایدراهافتاد،

مثلرودهاکهبعضیبهدریا
میرسند

بعضیهمبهدریانمیرسند.
رفتن،هیچربطیبهرسیدن

ندارد!

سیدعلیصالحی

عکس نوشت

عکس: 
مسعود قرایی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

روزی كه »حسن صّباح« كار 
مبارزه را آغاز كرد - عقاید و 

راهكارهای او
موّرخـان ـ متفـق القـول، هفتـم جـوالی 1071 
)16 تیرمـاه 450( را روزی می دانند كه حسـن 
صّبـاح كار دیوانـی ]امـور اداری دولتـی[ را رهـا 
كـرد تـا راه مبـارزه بـا فسـاد، تجـاوز، سـلطه 
گـری و زورگویـان را در پیـش گیـرد و جهـان 
بهتـری بسـازد. وی از نظـر فلسـفی معتقـد بـه 
آزادی اجتماعـی، تعـاون، بـرادری، عدم تصرف 
مناطـق و برتـری بـر ملـل دیگـر بـا توسـل بـه 
پشـیمان  بخشـودن  و  بـود  مسـلح  نیـروی 
را  را تشـویق و »حـرص مـال زدن«  شـدگان 

نهـی مـی كرد.
سـال  یـك  مبـارزه،  دنیـای  بـه  حسـن  ورود 
پیـش از كشـته شـدن آلـپ ارسـالن، سـلطان 
رسـیدن  حكومـت  بـه  و  وقـت،  سـلجوقی 
پسـرش ملكشـاه، و جنـگ ملكشـاه بـا عموی 
خـود »قـاورد« حاكـم كرمـان بـر سـر قـدرت 
انجـام گرفـت. حسـن پـس از كنـاره گیـری از 
دسـتگاه دولـت كـه بـه نوشـته خـود او »در آن 
ضعیـف كشـی و حـق را ناحـق کـردن« رواج 
داشـت بـه »ری« زادگاه خـود رفـت و بـه تفكر 

و  سـران  برخـی  او  نشسـت.  آینـده  دربـاره 
بـزرگان را عامـل ایـن فسـاد و کارهـای مغایـر 
تعاریـف انسـانّیت تشـخیص داده بـود کـه بـه 
زعـم او، بـا از میـان بـردن آنـان مسـائل حـل 
مـی شد.حسـن صبـاح كـه 90 سـال عمـر كرد 
سـال  مـه  مـاه  سـوم  و  بیسـت  چهارشـنبه  و 
1134 میـالدی درگذشـت مـردی تحصیلكـرده 
و هوشـمند بـود كـه تـا 35 سـالگی كار دولتـی 
داشـت و یـک مدیـر ماهـر و فـردی سـازمان 
دهنـده بـود. وی در ایـن سـن بـه سـوریه و 
مصـر سـفر كـرد. در آن زمان، فاطمیـه در مصر 
حكومـت داشـتند. شـیعه هفـت امامـی كه در 
آنجـا رواج داشـت در همـان ایام بـه فرقه های 
مختلـف و از جملـه »دروزی« منشـعب شـده 
بـود و حسـن صباح راه اسـماعیلیه )به نوشـته 
پیـش  در  را   )Ismailism اروپایـی  مورخـان 
گرفـت و بـه ایـران بازگشـت تا در اینجـا، مردم 
را بـه افـکار خـود و نیـز گرایـش بـه ایـن فرقه 
دعـوت كنـد.وی پـس از بازگشـت بـه میهـن، 
كار »حقیقـت یابـی« را از اصفهـان آغـاز كـرد؛ 
سـپس بـه یـزد، كرمـان و آنـگاه بـه تبرسـتان 
)مازنـدران( و از آنجـا بـه ری و قزویـن رفـت. 
حسـن از ایـن سـفرهای داخلـی توشـه بـزرگ 
بـرای رسـیدن بـه هـدف برگرفت، ولـی در برابر 

مـی  را  سـلجوقیان  توانمنـد  امپراتـوری  خـود 
روش  مبـارزه،  كار  در  دیـد. حسـن سـرانجام 
كامـال تـازه ای در پیش گرفت ]روشـی مشـابه 
آن چـه كـه در جهـان امـروز - دهـه آخـر قرن 
و  دارد[  جریـان   -  21 قـرن  اول  دهـه  و   20
تصمیـم گرفـت كـه خـوی از جان گذشـتگی در 
پیـروان خـود كـه آنهـا را »فدایـی« مـی خواند 
ایجـاد كنـد، نخسـت بـه مخالفـان اخطـار دهد 
و چنانچـه بـه زورگویـی و ... ادامـه دهند، برای 
برانـدازی شـان از زهـر و خنجر اسـتفاده كند، و 
بـه جـای تصرف شـهرها، بر دژهای كوهسـتانی 
مسـلط و در آنجا مسـتقر شـود، و از داخل این 
دژهـا بـه تبلیـغ عقاید خـود، گـردآوری پیروان 
و آمـوزش آنـان و ایجـاد کتابخانـه بپـردازد. بـا 
ایـن برنامـه، حسـن متوجه مناطق كوهسـتانی 
شـد، و قلعه )دژ( الموت را در قزوین تصاحب 
مـردم  او همدسـت كـردن  دوم  برنامـه  كـرد. 
روسـتاهای اطـراف ایـن قـالع بود و بـه زودی 
بـر 74 قلعـه در سراسـر ایـران و شـمال عـراق 
مسـتولی شـد. پیروانـش او را »سـیدنا« مـی 
هـای  نوشـته  او،  كارهـای  دربـاره  خواندنـد. 
الـه،  فضـل  رشـیدالدین  جوینـی،  عطاملـك 
ابـن اثیـر، دكتـر ایوانـف و دكتـر برنـارد لویس 

Lewis دقیقتـر هسـتند.

اینجا مرز ایران و جمهوری آذربایجان اســت  ســمت 

راســت جنگل های جمهوری آذربایجان و سمت چپ 

جنگلهــای ایران!   همیــن عکس به تنهایی گویای 

همه چیز اســت؛   با محیط زیســت خود چه کردیم؟  

 چه آینده ای در انتظار ماســت؟

Instagram

وز
یر

 د
ما

م 
پیا

کتاب 

شــهرداری در نظــر دارد اجــرای آســفالت در ســطح مناطــق ســه گانــه شــهرداری را بــر اســاس فهرســت بهــای راه و بانــد فــرودگاه ســال 99 از طریــق مناقصــات 
عمومــی بــه شــرح ذیــل بــه پیمانــکاران و شــرکت هــای واجــد الشــرایط واگــذار نمایــد.

سپرده شرکت در مناقصه مبلغ برآورد اولیه )ریال( عنوان پروژه ردیف

1.212.777.259 24.225.545.173 آسفالت منطقه یک 1

1.228.390.079 24.567.801.572 آسفالت منطقه دو 2

1.237.622.252 24.752.445.050 آسفالت منطقه سه 3

1- تاریخ خریداری اسناد: از تاریخ انتشار آگهی 99/04/14 لغایت 99/04/18
2- محل خریداری اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی ساری

3- شرکت کنندگان می بایست جهت شرکت در مناقصه مبلغ 1.500.000 ریال بابت خریداری اسناد به حساب سیبا درآمد شهرداری به شماره 0108598799000 واریز نمایند.
4- شرکت کنندگان می بایست دارای حداقل رتبه 5 رشته راه باشند.

5- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

عباس رجبی- شهردار ساری
4341

آگهی مناقصه عمومی ) یک مرحله ای(»آگهی مناقصه عمومی«
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان چهارمحــال و بختیــاری در نظــر دارد عملیــات اجرایــی طــرح تکمیــل انتقــال آب اراضــی  کشــاورزی 

را از طریق مناقصه طبق شرایط و مشخصات ذیل واگذار نماید.

تضمین شرکت در مناقصه )ریال( مطابق موضوع مناقصهردیف
آئین نامه تضمین معامالت دولتی

تکمیل ساختمانهای ایستگاه های 1 و 2 پروژه تامین و انتقال آب اراضی کشاورزی دهکهنه 1
400.000.000رویکرد شهرستان اردل و ... به شرح اسناد مناقصه با برآورد 7.894.677.564 ریال

تاریــخ و محــل تهیــه اســناد مناقصــه : از تاریــخ انتشــار آگهــی لغایــت 1399/04/18 از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــا آدرس           
www.setadiran.ir قابــل دریافــت مــی باشــد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه شامل دریافت اسناد ، ارسال پاکات و بازگشایی پیشنهادات قیمت از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می شود .
شناسه آگهی : 901415

تاریخ انتشار نوبت اول : 99/04/14
سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاریتاریخ انتشار نوبت دوم : 99/04/16

نوبت اول

سازمان جهاد کشاورزی           
استان چهارمحال و بختیاری

دوم

جناب آقای بهرام رستمی
پیشکسوت محترم مطبوعات استان همدان

بــا انــدوه فــراوان درگذشــت همســر گرامیتــان را  خدمــت شــما و خانــواده 
ــات و  ــو درج ــه عل ــرای آن مرحوم ــرده و ب ــرض ک ــلیت ع ــان تس محترمت

ــم. ــر آرزومندی ــدگان صب ــرای بازمان ب

سرپرست روزنامه پیام ما استان همدان

اناهلل و انا الیه راجعون

آب جارو نیست

 پوست گردو
نویسنده: ای ین مک یوئن

ترجمه: فرشته شایان
انتشارات: نفیر

اولیـن جملـه ای کـه در کتـاب می خوانیـم از شکسـپیر )هملـت( 

اسـت:

نمی دیـدم  را  پریشـان  خواب هـای  ایـن  اگـر  مـن!  خـدای  آه 
می توانسـتم در پوسـت گردویی محصور باشـم و خود را پادشـاه 

سـرزمینی بیکـران بدانم.
ایـن اولیـن و هوشـمندانه ترین سـر نخـی اسـت کـه نویسـنده 
بـه مخاطـب می دهـد تـا بدانـد بـا چـه داسـتانی روبه رو اسـت. 
رفتـه رفتـه بـا خوانـدن کتاب پـی به ارتبـاط و تطابق پذیـری این 
جملـه بـا راوی داسـتان می شـویم و در نهایـت می توانیـم ایـن 
جنیـن را هملـت به روز شـده یا مـدرن بنامیم. فهم ایـن نکته به 
بیشـتر شـگفت انگیز شـدن رمان دامـن می زند، انتخاب اسـامی 
و محوریـت داسـتان، همـه و همـه عناصـری هسـتند که بسـیار 
هوشـمندانه توسـط نویسـنده انتخـاب شـده اند بـه طـوری کـه 
اگـر کسـی با داسـتان هملت هم آشـنایی نداشـته باشـد جذب 
می شـود و بـرای آشـنایان با هملت کشـف و شـهودی بـه مراتب 

شـیرین تر رقـم میزند.

جمالتی از متن رمان پوست گردو
بـا بی قـراری بنـد نافـم را لمـس می کنـم. برایـم حکـم تسـبیح 
را دارد. بـا خـودم می گویـم صبـر کن ببینـم، مگر رفتـار کودکانه، 
کـه در آینـده انتظـارم را می کشـد، چه اشـکالی دارد؟ مـن آنقدر 
از ایـن سـخنرانی ها شـنیده ام کـه یـاد گرفتـه ام چطور اسـتدالل 
مخالـف ارائـه بدهـم. بدبینـی خیلـی راحـت اسـت، لذتبخـش 
اسـت حتـی. مشـخصه و شـاه پـر کاله روشـنفکران همـه جای 
دنیاسـت و مسـئولیت ارائـه راهـکار را از دوش اهالـی اندیشـه 

برمی دارد.
جریـان خونـش از طریق تـاپ تاپ قلبش، که به صـدای پرتاب 
تـوپ از توپخانـه ای در دوردسـت می مانـد، بـه مـن ضربه هایـی 
وارد می کنـد، و می توانـم احسـاس کنـم کـه دارد بـا یک تصمیم 
کلنجـار مـی رود. مـن عضـوی در درون بـدن مـادرم هسـتم، و از 
افـکارش جـدا نیسـتم. مـن هـم در کاری کـه قـرار اسـت انجام 
دهـد بـا او همدسـتم. وقتـی در نهایـت تصمیمـش را، حکـم 
محرمانـه اش را، تـک کلمـه خائنانـه اش را، بـه زبان بیـاورد انگار 

آن تصمیـم از زبـان بـی تجربـه ی خـودم بیـرون آمده اسـت.
محصـور بـودن در یـک پوسـت گـردو، دیـدن دنیـا از دو سـوراخ 
بـی نهایـت کوچـک، بـه انـدازه ی یـک دانه ی شـن. چرا کـه نه؟ 
وقتـی کل ادبیـات، کل هنـر، تمامـی تالش های بشـر تنها ذره ای 
از جهانـی اسـت کـه هرچیـزی در آن محتمل اسـت. و حتی این 
جهان هم ممکن اسـت ذره ای باشـد در دل انبوهی از جهان های 

واقعـی و جهان هـای احتمالـی دیگر.
ایـن مگس هـا پـرواز کنـان بـه آنجـا می رونـد تـا بچرخنـد و بـا 
همگانی شـان  نخوت انگیـز  تنبلـی  بیاورنـد.  بـاال  راحـت  خیـال 
جامعـه ای بـا تفریحات سرخوشـانه، اهـداف اشـتراکی و مدارای 
متقابـل می سـازد. ایـن جماعت بی مهـره ی خواب آلـود با جهان 
هم عقیده اسـت، شـیفته ی زندگی سـرمایه داری با تمام فسـاد 
پیرامونـش اسـت. از سـوی دیگـر مـا گونـه ای شـادتر، نگـران و 
همیشـه مخالـف هسـتیم. اضطـراب در جانمـان ریشـه کـرده، 

خیلـی داریـم تنـد می رویم.
وقـت مناسـبی اسـت کـه مـن لگـد دیگـری بـه مـادرم بزنـم و 
توسـط حقیقـت زیبـای موجودیتـم حواسـش را پـرت کنـم تـا 
داد و هـوار نکنـد. نـه یـک بـار، نـه دوبـار، کـه بـه تعـداد آن عدد 
سـحرآمیز در تمـام داسـتان های کهـن، سـه بـار، مثـل تعـداد 

دفعـات انـکار مسـیح توسـط پطـرس.

 دوشــنبه 16 تیــر 1399     ســال شــانزدهم      شــماره پیاپــی 1769

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: نیماافشارنادری

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

اداری : راضیه زنگی آبادی، 
محمدرضا وزیری نسب 

 جدول: شیوا کرمی
فناوری: رضا بهرام نژاد

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 
بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema
@payamema www.payamema.ir
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