
شـهرداری بم در نظـر دارد مناقصه عمومی پیاده روسـازی بلوار صاحب 
الزمـان را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید 
، کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه 
پیشـنهاد مناقصـه گـران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه 
www.setadiran. :تـدارکات الکترونیکـی دولت )سـتاد( بـه آدرس
ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم 
عضویـت قبلـی، مراحـل ثبـت نام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی 

امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقق سـازند.
 - برآورد اجرای کار مبلغ 12/۳۹۳/11۹/1۵۰ریال براسـاس فهرسـت بهای 

واحد پايه رشـته ابنیه سـال ۹۹ می باشـد. 
- مدت اجرای پروژه ۶ ماه می باشد. 

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

- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است.
 - تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ۹۹/۴/۹ می باشد .

 1۷:۰۰ سـاعت  سـایت:  از  مناقصـه  اسـناد  دریافـت  زمانـی  مهلـت   -
مـورخ۹۹/۴/18

- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 1۷:۰۰ مورخ۹۹/۴/28
- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 1۰:۰۰ مورخ۹۹/۴/۳۰

اطالعـات تماس دسـتگاه مناقصـه گزار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر 
بـم- آدرس  الـف:  پاکت هـای  ارائـه  و  مناقصـه  اسـناد  در خصـوص 
بلـوار شـهید رجایـی سـایت اداری-شـهرداری بم امـور قراردادهـا تلفن: 
انجـام  جهـت  سـتاد  سـامانه  تمـاس  اطالعـات   ۰۳۴-۴۴۳۴۵21۴
مراحـل عضویـت در سـامانه: مرکز تمـاس ۴1۹۳۴-۰21 دفتـر ثبت نام: 

8۵1۹۳۷۶8-88۹۶۹۷۳۷

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای   

محمد بنی اسدی شهردار بم

 )نوبت دوم(

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

ت اولفراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
نوب

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژهای به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تداکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1۳۹۹/۰۴/18 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 1۴ روز 1۳۹۹/۰۴/18 تا تاریخ 1۳۹۹/۰۴/2۵

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 1۴ روز سه شنبه تاریخ 1۳۹۹/۰۵/۰۷
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1۳۹۹/۰۵/۰8

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای الــف: آدرس: جیرفــت- حدفاصل 
ســیلو و پلیــس راه، بلــوار ورودی شــهرک صنعتــی شــماره 2 تلفــن: ۴۳۳1۰۵1۶-۰۳۴ و ســایت www.jkerman.mrud.ir و پایــگاه ملــی اطــالع رســانی 

)http://iets.mporg.ir( مناقصــات کشــور
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴1۹۳۴-۰21 و دفتر ثبت نام 88۹۶۹۷۳۷ و 8۵1۹2۷۶8

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

153/ج98/3
ایاب ذهاب عوامل نظارتی در پروژه 

های راهسازی و مسکن اداره کل راه و 
شهرسازی جنوب استان کرمان

687،000،000
ضمانت نامه 
بانکی) مطابق 
با فرمت ارایه 

شده در اسناد( 
_ اصل فیش 
واریز وجه  نقد

بصورت مقطوع13،737،755،750

154/ج98/3
پروژه احداث ساختمان تجاری خدماتی 

سبزواران
2،533،000،00050،649،505،673

ابنیه، تاسیسات برقی و 
مکانیکی سال 1399 و 

بخشنامه سرجمع

کنش و واکنش 
در جامعۀ امروز ایران

رهبر انقالب:
در تالش برای حمایت از 

فلسطین فروگذار  نمی کنیم
2

5

ظهـور بحرانهـای پـی درپـی و وضعیـت نابسـامان جامعـۀ امـروز 
ایـران موجـب شـده انبوهـی از تحلیلهـا و اظهارنظرهـا در سـطح 

رسـانه هـا و شـبکه هـای اجتماعـی منتشـر شـود.
در میـان تحلیلگـران مسـائل ایـران در یکـی دو دهـۀ اخیـر و در 
مواجهـه بـا تغییـرات عمـدۀ جامعهـای و ظهـور انبوهـی از بحرانها 
هـم در سـطح حکمرانی و هم در سـطح جامعـه مفاهیم جدیدی 
خلـق شـده اسـت ازقبیـل »ِسرشـدگی اجتماعـی«، »احسـاس 
عجـز اجتماعی«، »خسـتگی اجتماعی«، »فروپاشـی اجتماعی«، 
»بحـران  انسـجام«،  »بحـران  قـدرت«،  سـاختار  »فرسـایش 
»ابربحرانهـای«  حتـی  و  کارآمـدی«  »بحـران  مشـروعیت«، 
تـاش  همگـی  ... کـه  و  فرسـودگی  زیسـتمحیطی،  گوناگـون 
میکننـد چتـری مفهومـی بسـازند تـا بتوانـد هـم پدیـده هـای 
مختلـف را دربرگیـرد و در عیـن حـال متضمـن هشـدار مناسـبی 

بـه حاکمـان، اصحـاب فکـر و اعضـای جامعـه باشـد.
در مقابـل، آنچـه براسـاس نظرسـنجیهای انجـام شـده به دسـت 
آمـده، میـزان بـی تفاوتـی اجتماعـی در جامعـه ایـران تنهـا نـزد 
و  شـده  مشـاهده  جامعـه  افـراد  چهـارم  یـک  از  بیـش  کمـی 
عامگرایـی اخاقـی نیـز نـزد بیـش از 70درصـد اعضـای جامعـه 
یافـت میشـود)1(. در نتیجـه، پذیرفتـن اصـل ایـن بحـران هنوز 
محـل تردیـد جـدی اسـت. بـه عـاوه، در تفسـیر چنیـن پدیـده 
هایـی یافتـن علـت یـا علـل اصلـی و نسـبت دادن رویدادهـا بـه 

آن حساسـیت باالیـی دارد.
جامعـۀ امـروز ایـران همـراه بـا جامعـۀ جهانـی در حـال تجربـۀ 
دگرگونیهای بزرگ اسـت. تحلیلگـران مختلف در تاش برای فهم 
ایـن دگرگونیهـا و تغییرات مفهومسـازیهای مختلف برسـاختهاند. 
بـزرگ  »حرکـت  شـبکهای«،  »جامعـۀ  پسـاصنعتی«،  »جامعـۀ 
رهاییبخـش«، »فرهنـگ مدنـی«، »پسامدرنیسـم« و ... نمونـه 
ای از ایـن مفاهیـم انـد. فرضیۀ محـوری در این تغییـر را میتوان 

حـول دوگانـۀ عاملیت ــساختار مـدون کرد.
سیاسـی  پیشـینۀ  در  مزمـن  تاریخـی  اسـتبداد  بـه  توجـه  بـا 
ایـران، حاکمیـت سیاسـی و دولـت در معنـای امـروزی عاملیـت 

انس طا         1.782.210

مثقال طا     36.190.250

گرم طای 18  9.228.192

گرم طای 24   12.384.200

بهار آزادی      92.000.000

امامی          96.850.000

نیم       51.500.000

ربع         29.400.000

گرمی       15.500.000

دالر             211.390

یورو         230.200

درهم          51.359

لیر ترکیه           27.423

دالر استرالیا      129.848

۶۴ قلم شی عتیقه 
در کرمان کشف شد

سرپرست فرماندهی یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: در سه ماه 

ابتدایی سال جاری تعداد ۶۴ قلم شی عتیقه در این استان 
کشف و ضبط شد

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
2۵ تا ۳۳دنبال کنید

حذف رقیب به بهانه نظارت
با توقف صدور مجوز سریال های نمایش خانگی در وزارت ارشاد، به زودی صدور مجوزها در اختیار صداوسیما قرار می گیرد

آتـش سـوزی از صبـح روز دوشـنبه ۱۶ تیرمـاه در 
اسـتان  محـدوده  در  خائیـز  تـکاب  تنـگ  منطقـه 
خوزسـتان و شهرسـتان بهبهـان شـروع شـده و بـه 
محـض اطـاع به منظـور جلوگیـری از سـرایت آتش 
بـه سـمت محـدوده اسـتان کهگیلویـه و بویراحمد در 
منطقـه حفاظـت شـده خائیـز کهگیلویـه، بافاصلـه 
دسـتورات و پیـش بینـی هـای الزم بـرای جلوگیری 
بـه منطقـه خائیـز در شهرسـتان  از سـرایت آتـش 

کهگیلویـه انجـام شـده اسـت.
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به روزرسانی 
مداوم پروتکل های 

موزه ای کرونا
رییس پژوهشکده حفاظت و مرمت 

آثارتاریخی - فرهنگی خبر داد: 
بازنگری مداوم تمامی دستورالعمل ها 
و پروتکل های تهیه شده و ابالغی در 

این زمینه و به روز نگهداشتن آن ها در 
دستور کار این پژوهشکده است.

برنامه جامع تاالب ها در 
سطح ملی پیگیری می شود

مدیر ملی طرح حفاظت از 
تاالب های ایران از برگزاری نشست 

مشترک با مدیرکل دفتر فنی و 
برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور برای 
بررسی نقش وزارت کشور در اجرایی 

شدن برنامه های مدیریت جامع 
زیست بومی تاالب ها خبر داد

رنا
 ای

س:
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en
ei
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یادداشت  مهمان
احمد شکرچی

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1770

سه شنبه 17 تیر 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

دمای باالی هوا، صعب 
العبور و صخره ای بودن 
منطقه و واقع شدن بخشی از 
آتش سوزی در محدوده سد 
مارون که دسترسی به این 
منطقه ندارد، روند مهار آتش 
را کُند کرده است

آتش دوباره در دل 
خائیز شعله ور شد

2

3

اصلـی و محـوری بـوده و شـهروندان و افـراد تحت 
سـلطه، عاملیـت حداقلـی داشـته انـد. بـا توجـه به 
مفهـوم »سـاختاریابی« در جامعه شناسـی معاصر، 
بـا کنشـگری  مسـتمر  تعامـل  در  نیـز  سـاختارها 
دولـت شـکل گرفتـه و تثبیـت شـده انـد. دگرگونی 
بزرگـی کـه جامعـۀ ایـران امـروز در حـال تجربـۀ 
آن اسـت را میتـوان »تغییـر در قـدرت عاملیـت« 
کنشـگران گوناگـون خوانـد. در بیانـی سـاده، توازن 

بـه  نسـبت  دولتهـا  عاملیـت  قـدرت  در  پیشـین 
شـهروندان بـه هـم خـورده و ملتهـا در هزارۀ سـوم، 
بـه علـل گوناگونـی از عاملیت افزونتـری در مواجهه 
ایـن فراینـد  بـا دولتهـا برخـوردار شـدهاند. طبعـًا 
خطـی و یکسـویه نبـوده و الزامـًا همیشـه و بـرای 
همـۀ جوامـع نیـز صعـودی نخواهـد بـود. امـا روند 
تحوالت نشـان از دگرگونی جدی در این نسـبت در 

جامعـۀ ایـران مـی دهـد.



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4
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حذف رقیب به بهانه نظارت
با توقف صدور مجوز سریال های نمایش خانگی در وزارت ارشاد، به زودی صدور مجوزها 

در اختیار صداوسیما قرار می گیرد.

آمـار تولیـد، توزیـع و فروش سـریال های 
مـردم  نشـان می دهـد  نمایـش خانگـی 
برقـرار  بخـش  ایـن  بـا  خوبـی  ارتبـاط 
امـا  می کننـد.  دنبـال  را  آن  و  کرده انـد 
خبرهایـی مبنی بر انتقال مدیریت شـبکه 
نمایـش خانگـی بـه صداوسـیما شـنیده 
می شـود؛ موضوعـی کـه برخـی آن را آغـاز 
خانگـی  شـبکه  آثـار  شـدن  تلویزیونـی 

می داننـد.
مدیـرکل  حبشـی  بهمـن  پیـش  چنـدی 
سـازمان  فیلـم  تولیـد  بـر  نظـارت  دفتـر 
سـینمایی، از توقـف صـدور مجـوز تولیـد 
داد. خبـر  خانگـی  نمایـش  سـریال های 

او دربـاره ایـن اتفاق چنین گفـت: »تعداد 
مجوزهـای صـادره و سـریال های در حـال 
نمایـش  بـرای  توزیـع  آمـاده  و  تولیـد 
خانگی بیشـتر از نیاز و ظرفیت بازار اسـت 
و تـا نمایـش چند سـریال آمـاده توزیع و 
ایجـاد تعـادل میـان زنجیره صـدور مجوز 
تـا توزیع، الزم اسـت چند ماهـی از صدور 

مجـوز جدید خـودداری شـود.«
امـا با اعـام این خبر، روزنامه همشـهری 
بـه نقـل از منابـع خـود در گزارشـی عنوان 
کـرد که بـا توقف صدور مجوز سـریال های 
نمایـش خانگـی در وزارت ارشـاد، به زودی 
صـدور مجوزهـا در اختیار صداوسـیما قرار 
می گیـرد. هـر چنـد تاکنـون هیـچ مرجـع 
امـا  نکـرده،  اعـام  را  خبـر  ایـن  رسـمی 
انتقادهایـی دربـاره انتقال مدیریت شـبکه 

نمایـش خانگـی بـه صداوسـیما صـورت 
اسـت. گرفته 

گلسـتانه  مهـدی  بـا  دلیـل  همیـن  بـه 
تهیه کننده سـریال »عاشـقانه« و کارگردان 
سـریال »رقص روی شیشـه« که هر دو را 
بـرای شـبکه نمایـش خانگی تولیـد کرده 
و همچنیـن صـادق یـاری سـرمایه گذار و 
تهیه کننـده مجموعه هـای نمایـش خانگی 
»ممنوعـه« و »کرگـدن« گفت وگـو کردیم.

نهاد صادر کننده پروانه نمایش 
برای ما اهمیت دارد

مهـدی گلسـتانه دربـاره احتمـال انتقـال 
بـه  خانگـی  نمایـش  شـبکه  مدیریـت 
سـازمان صداوسـیما و تاثیر آن در ساخت 
نمایـش خانگـی، گفـت:  آثـار  و کیفیـت 
تصـور شـخصی مـن ایـن اسـت کـه در 

حـوزه صـدور مجـوز هیـچ تفاوتـی بیـن 
وزارت ارشـاد و صداوسـیما وجـود نـدارد. 
ارشـاد و شـورای  حتـی گاهـی در وزارت 
را  سـخت تری  مراحـل  سـاخت،  پروانـه 
نسـبت بـه صداوسـیما می گذرانیـم؛ یعنی 
بـرای مـا نهاد صـادر کننده پروانه سـاخت 
اهمیـت چندانـی نـدارد و بیشـتر از هـر 
چیـزی نهاد صـادر کننـده پروانـه نمایش 
مهـم اسـت. چـون آنجاسـت کـه به طـور 
معمـول همـه چیـز بـا حرف هایی کـه قباً 
زده شـده، هم خوانـی نـدارد و حتی ممکن 
اسـت هزار و یک با سـر طرحـی بیاید که 

در ابتـدا تصویـب شـده اسـت.

درگیری دو سازمان
معتقدنـد  برخـی  این کـه  بـه  توجـه  بـا 
کیفیـت سـریال های تولیـد شـده اخیـر 
نسـبت به محصوالت نخسـت افت داشته 
و گاهـی شـبیه آثار ترکیه ای شـده اند، این 
مسـأله مطـرح می شـود کـه شـاید انتقال 
مدیریـت نمایـش خانگـی به صداوسـیما 
به همین دلیل باشـد. گلسـتانه در پاسـخ 
بـه ایـن مطلـب تاکیـد کـرد، این گونه طور 
نیسـت؛ در واقعیـت مسـأله فراتـر از ایـن 
مـوارد اسـت و بـه ایـن جزئیـات ختـم 

نمی شـود.
مشـخصی  تعریـف  چـون  سال هاسـت 
از صـوت و تصویـر فراگیـر وجـود نـدارد، 
سـازمان  و  صداوسـیما  بیـن  درگیـری 
اسـت.طبق  آمـده  وجـود  بـه  سـینمایی 
قانـون اساسـی مجـوز هـر نـوع صـوت و 
سـازمان  توسـط  بایـد  فراگیـری  تصویـر 
صداوسـیما داده شـود. بـا اینکـه در قانون 
اساسـی مـا مشـخص شـده اسـت، امـا 
مسـأله  ایـن  از  واحـدی  تعریـف  چـون 

نیسـت،  معلـوم  جزئیـات  و  نداریـم 
صداوسـیما عقیـده دارد همیـن VODهـا 
و IPDهـا و حتـی کانال هـای تلگرامی نیز 
شـامل صـوت و تصویـر فراگیـر می شـود. 
امـا وزارت فرهنـگ و ارشـاد تاکیـد دارد 
ایـن بخـش، جزو صـوت و تصویـر فراگیر 
ایـن  بـه  ایـن اختـاف منجـر  نیسـت و 
تصمیـم شـده اسـت. در غیـر ایـن صورت 
سـریال ها  و  فیلم هـا  محتـوای  شـاید 

چنـدان مرتبـط بـا ایـن بحـث نباشـد.

خطر ورود جزئیات تلویزیون در 
آثار شبکه نمایش خانگی

بـا قـرار گرفتـن شـبکه نمایـش خانگـی 
مطـرح  موضـوع  ایـن  ذیـل صداوسـیما، 
می شـود کـه ممکـن اسـت آثـار بـا خـط 
قرمزهـا و محدودیت هایـی خـاص مواجه 
شـوند. برخـی از ایـن خط قرمزهـا ممکن 
اسـت الزم باشـند و برخی شـان نیز ممکن 
اسـت سـلیقه ای و بـرای تضعیـف رقیـب 

باشد. 
دربـاره  عاشـقانه  سـریال  تهیه کننـده 
ایـن موضـوع گفـت: مـا در شـیوه اجـرای 

طرح هـا و فیلم نامه هـا تـا حدودی دسـت 
بازتری نسـبت بـه ممیزی هـای تلویزیون 
داریـم. البتـه ایـن امـکان بسـیار انـدک 
اسـت، امـا همیـن امـکان انـدک نیـز بـه 
پوشـش  نـوع  جملـه  از  می آیـد؛  چشـم 
لوکیشـن هایی کـه  و  بازیگـران  و گریـم 
انتخـاب می کنیـم. چـون امـکان نمایـش 
بسـیاری از ایـن لوکیشـن ها در تلویزیـون 
سـاده ای  ندارد.محدودیت هـای  وجـود 
بایـد  حتـی  و  دارد  وجـود  تلویزیـون  در 
باشـد،  آرم یـک ماشـین 206  پوشـیده 
بـا اینکـه ماشـین فریـاد می زنـد کـه 206 
اسـت و پوشـاندن یـا نپوشـاندن ایـن آرم 
تفـاوت چندانی نـدارد. ایـن محدودیت ها 
به طـور حتـم مخاطبـان نمایـش خانگـی 
هزینـه  مخاطـب  داد.ایـن  خواهـد  آزار  را 
می کنـد تـا محصولـی باکیفیـت ببینـد و 
محصـول باکیفیـت، مجموعـه ای از همین 
مـوارد اسـت و اگـر ایـن مـوارد را حـذف 
کنیـم، تعریـف محصول باکیفیـت تفاوت 
می کنـد و شـاید نتیجـه چندان بـاب میل 

ایران پـاس نباشـد.|  مخاطـب 

ته
نک

تعامل دو سازمان، خروجی بهتر 
و باکیفیت تر

از  خانگـی،  نمایـش  سـریال  تهیه کننـده  یـاری  صـادق 
ارزیابـی اش دربـاره انتقـال مدیریت شـبکه نمایش خانگی 
بـه صداوسـیما و محقـق شـدن این اتفـاق  گفت: بـه نظرم 
اگـر سـازمان صداوسـیما و وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
در ایـن ماجـرا بـه یـک تعامـل دوجانبـه و دوطرفه برسـند، 
خروجـی آن می توانـد محصول خیلی خوب و مناسـب تری 
باشد.سـازمان صداوسـیما جایـگاه ویـژه خـود را در کشـور 
دارد؛ وزارت فرهنـگ و ارشـاد نیـز همین طـور. امـا از آنجـا 
کـه هـر دو یک مسـیر را می خواهنـد طی کنند و مسیرشـان 
نیـز  تولیدهـای محصول هـای فرهنگی و ارائه آن در کشـور 

اسـت، پـس بهتر اسـت بـا یکدیگـر تعامل داشـته باشـند.

گزارش
هنگامه ملکی

با انتقال مدیریت شبکه نمایش خانگی به صداوسیما شاهد آغاز تلویزیونی شدن آثار شبکه خانگی هستیم

 پیام
سیاست

مصوبه تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور ابالغ شد
معاون اول رییس جمهوری مصوبه تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارزهای موجود در کشور را اباغ کرد

سنا
 ای

س:
عک

وزیـر امـور خارجه بـا تاکید بـر اینکه جای 
دیپلماسـی کفـت خیابـان نیسـت،   گفت: 
بـرای  ایـران  توانمندی هـای  و  بالندگـی 
آمریکا و رژیم صهیونیسـتی نگرانی ایجاد 
کـرده و همیـن امـر موجـب صف کشـی 
شـده است.محمدجواد ظریف  در نشست 
مدیران ارشـد وزارت امـور خارجه با معاون 
اول رییـس جمهوری ضمن خیر مقدم به 
وی گفـت: مجموعـه ای از همـکاران وزارت 
امـور خارجـه امـروز در ایـن جلسـه حضور 

دارنـد، گروهـی از مدیـران ارشـد دسـتگاه 
دیپلماسـی هسـتند کـه بـه دلیل شـرایط 
کرونایـی و حفـظ و رعایـت پروتکل هـا به 
ایـن میـزان حضـور دارند.  وی یادآورشـد: 
صحنـه  در  خارجـه  امـور  وزارت  امـروز 
خارجـی بـا کشـورها و گروه هایـی مواجـه 
اسـت کـه از همـه تـوان خـود برای فشـار 
بـر مردم ایـران اسـتفاده می کنند.  شـاید 
کمتـر زمانـی بـرای هیچ کشـوری بـه این 
میـزان فشـار از سـوی برخـی قدرت هـا به 

ویـژه ایـاالت متحده و رژیم صهیونیسـتی 
دیـده نشـده و  بالندگـی و توانمندی هـای 
ایـران اسـت کـه بـرای آنهـا نگرانـی ایجاد 
کـرده و موجـب صف کشـی شـده اسـت.
اشـاره  بـا  دیپلماسـی  دسـتگاه  رییـس 
بـه حضـور روز یکشـنبه خـود در مجلـس 
شـورای اسـامی تصریح کـرد: وزارت امور 
خارجه در این جنگ دشـوار  مجبور اسـت 
مقابـل دوسـتان داخلـی بـه دفـاع از خود 
بپـردازد. اگرچـه وظیفـه خـود می دانیـم 
از کشـور دفـاع کنیـم. همـه همـکاران من 
همـه نامایمـات و توهین هـا را بـه جـان 
بعضـا مجبـور می شـوند  می خرنـد  ولـی 
 نکاتـی کـه بـرای دفـاع از خود الزم اسـت 

بگویند. را 

توانمندی ایران موجب نگرانی  
رژیم صهیونیستی شده است

ایران از تالش برای حمایت از 
مردم فلسطین  فروگذار نمی کند

رهبر معظم انقاب در پیامی خطاب به اسـماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسـی 
حمـاس، خاطرنشـان کردنـد: جمهـوری اسـامی ایران بـه حکم وظیفـه دینی 
و انسـانی خـود هرگـز از هیـچ تاشـی برای حمایـت از ملت مظلوم فلسـطین 
در راسـتای بازپـس گیـری حقوق خود و دفع شـر رژیم صهیونیسـتی فروگذار 
نخواهـد کرد.بـه گـزارش ایلنـا، مقـام معظـم رهبـری در پاسـخ به »اسـماعیل 
هنیـه« رئیـس دفتـر سیاسـی جنبش حماس،نوشـت: رهبر معظـم انقاب در 
ایـن نامـه خطـاب بـه هنیه خاطرنشـان کردنـد: مرقومه جنابعالـی در خصوص 
تحـوالت اخیـر در عرصـه فلسـطین عزیـز را بـا دقـت ماحظـه کـردم. از اینکه 
حرکـت مقاومت فلسـطین بـا مجاهدت و ایسـتادگی خود در برابـر توطئه های 
آمریـکا و رژیم صهیونیسـتی موجبات ضعف و ناکامـی آنها را فراهم آورده و در 
مقابـل، عـزت و سـربلندی امت اسـامی را باعث گردیده اسـت خداوند متعال 
را شـکر مـی گـزارم و از شـما مجاهـدان شـجاع تشـکر و قدردانـی می کنـم. 
ایشـان در ادامـه فرمودنـد: دشـمن زبـون کـه در عرصـه میدانی شکسـت های 
غیـر قابـل جبرانـی متحمل شـده اسـت راهبـرد توسـعه طلبی خـود و تضییع 
حقـوق مسـلم فلسـطینی ها را ابتدا با فشـار اقتصـادی و محاصره غـزه مظلوم 

و آنـگاه بـا نیرنـگ مذاکـره و طـرح صلح و سـازش دنبـال می نماید

دولتدولت

اعالم جزییات وام ودیعه به مستاجرانمردم از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند
ســتاد  در  معیــن  مقــام 
ــای  ــا کرون ــه ب ــت مقابل مدیری
بویــر  و  کهگیلویــه  اســتان 
ــداوم  ــر ت ــد ب ــا تاکی ــد ب احم
همــکاری و همراهــی مــردم بــرای عبــور از بحــران 
ــد  ــر احم ــه و بوی ــردم اســتان کهگیلوی ــت: م ــا، گف کرون
ســفرهای غیرضــروری را بــه ویــژه بــه اســتان های 
ــری«  ــینعلی امی ــد. »حس ــق بیاندازن ــه تعوی ــوار ب همج
روز دوشــنبه در جلســه ســتاد مدیریــت مقابلــه بــا 
ــه  ــد ک ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــای اس ــروس کرون وی
ــان  ــظ ج ــد، حف ــزار ش ــس برگ ــو کنفران ــکل ویدی به ش
شــهروندان را اولویــت نخســت دولــت دانســت و گفــت: 

زیرســاخت هایی بهداشــتی و درمانــی کــه در هفــت 
ــد،  ــم ش ــد فراه ــر و امی ــت تدبی ــته در دول ــال گذش س
ــا  ــم ب ــا بتوانی ــد ت ــردم آم ــه کمــک کشــور و م ــروز ب ام

ــم. ــه کنی ــدرت مقابل ــا ق ــا ب ــاری کرون بیم
ــتاد  ــه س ــنبه در جلس ــری« روز دوش ــینعلی امی »حس
مدیریــت مقابلــه بــا ویــروس کرونــای اســتان کهگیلویــه 
و بویراحمــد کــه به شــکل ویدیــو کنفرانــس برگــزار 
شــد، حفــظ جــان شــهروندان را اولویــت نخســت دولــت 
دانســت و گفــت: زیرســاخت هایی بهداشــتی و درمانــی 
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــته در دول ــال گذش ــت س ــه در هف ک
فراهــم شــد، امــروز بــه کمــک کشــور و مــردم آمــد تــا 

ــه کنیــم. ــا قــدرت مقابل ــا ب ــا بیمــاری کرون بتوانیــم ب

معـــاون وزیـــر راه وشهرســـازی 
جزییاتـــی دربـــاره ارایـــه وام 
ودیعـــه بـــه مســـتاجران را 

اعـــام کـــرد.
و  امـــور مســـکن  محمـــود محمـــودزاده، معـــاون 
ــادی  ــگار اقتصـ ــا خبرنـ ــو بـ ــت وگـ ــاختمان در گفـ سـ
ـــه  ـــی ب ـــهیات حمایت ـــه تس ـــات ارای ـــاره جزیی ـــا درب ایلن
ــازی  ــت: وزارت راه و شهرسـ ــار داشـ ــتاجران اظهـ مسـ
ـــرده اســـت  ـــام ک ـــاره اع ـــن ب ـــود را در ای پیشـــنهادات خ
و بانـــک مرکـــزی دربـــاره ســـقف ایـــن تســـهیات و 
ــا  ــد امـ ــری می کنـ ــم گیـ ــع تصمیـ ــن منابـ ــل ایـ محـ
ســـاز و کار پرداخـــت اقســـاط ایـــن تســـهیات کمـــی 

متفـــاوت از ســـایر وام هـــا خواهـــد بـــود.
وی ادامـــه داد: هنـــوز تصمیـــم گیـــری نشـــده اســـت 
ـــتاجر  ـــه مس ـــا ب ـــود ی ـــک داده ش ـــه مال ـــن وام ب ـــه ای ک
ــه  ــر ایـــن اســـت کـ ــرار بـ ــورت، قـ ــر صـ ــه هـ ــا بـ امـ
ـــول و ســـود آن،  ـــای پرداخـــت اصـــل پ ـــه ج مســـتاجر ب
ـــر  ـــرارداد اگ ـــان دوره ق ـــد. در پای ـــود را بپردازن ـــط س فق
ـــند،  ـــم برس ـــه تفاه ـــد ب ـــرای تمدی ـــتاجر ب ـــک و مس مال
ـــه  ـــتاجر ب ـــا مس ـــک ی ـــار مال ـــغ در اختی ـــن مبل ـــاز ای ب
ـــدن  ـــه بازگردان ـــازی ب ـــود و نی ـــد ب ـــی خواه ـــورت امان ص
ـــول  ـــام پ ـــورت تم ـــن ص ـــر ای ـــت در غی ـــغ وام نیس مبل

بایـــد بازگردانـــده شـــود.    

رنا
 ای

س:
عک

اقتصادجامعه

به تخلفات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان رسیدگی می شودماسک نزدن بی مسئولیتی در قبال جامعه است
ســخنگوی حــزب اتحــاد ملــت گفــت: حضــور 
برخــی افــراد در جامعــه بــدون ماســک زدن نشــانه 
ــی  ــده ب ــه نشــان دهن ــان نیســت؛ بلک شــجاعت آن
مســئولیتی آنــان نســبت بــه خــود و دیگــران اســت.
حســین نورانی نــژاد در گفــت وگــو بــا ایســنا، در ارتبــاط بــا اهمیــت اســتفاده 
از روش هــای پیشــگیرانه  همچــون ماســک زدن در مقابلــه بــا بیمــاری حاصل 
از ویــروس کرونــا اظهــار کــرد: طبــق اطاعاتــی کــه از ســوی جامعــه پزشــکی 
ــک  ــا ی ــروز تنه ــه اســت ماســک زدن ام ــرار گرفت ــردم ق ــه م ــار هم در اختی
مســئولیت نســبت بــه خــود نیســت، بلکــه مســئولیتی اجتماعــی اســت کــه 
بایــد توســط تمــام افــراد یــک جامعــه فــارغ از جنســیت و جایــگاه اجتماعــی 

و تــوان اقتصــادی رعایــت شــود. 
وی ادامــه داد: در شــرایطی کــه تمــام دنیــا درگیــر مبــارزه بــا ایــن ویــروس 
هســتند و پزشــکان اعــام کردنــد فعــا درمــان قطعــی بــرای ایــن ویــروس 
پیــدا نکردنــد، اســتفاده از روش هــای پیشــگیرانه مثــل ماســک زدن، رعایــت 
ــر  ــردد غی ــدم ت ــع شــلوغ و ع ــز از حضــور در جوام ــه اجتماعــی ، پرهی فاصل

ــدن اســت.  ــرای ســامت مان ــن راه ب ــا مطمئن تری ضــروری در خیابان ه
ــط  ــه فق ــوق ن ــکات ف ــختگیرانه ن ــت س ــت: رعای ــی گف ــال سیاس ــن فع ای
ــی  ــا دیگران ــه باعــث می شــود ت ــد ک ــه حســاب می آی محافظــت شــخصی ب
ــا نشــوند .  ــک مبت ــروس مهل ــن وی ــه ای ــاط هســتند ب ــا در ارتب ــا م ــه ب ک
ــزدن ماســک نشــان از هیــچ صفــت مثبتــی نیســت.  ــژاد گفــت: ن ــی ن نوران
نــه نشــان شــجاعت و نــه معتــرض بــودن اســت. تنهــا نشــانه بــی توجهــی و 
بــی مســئولیتی نســبت بــه خــود و دیگــران اســت. فکــر مــی کنــم اکثریــت 
ــردن  ــاری ک ــرای اجب ــت ب ــت دول ــی از دخال ــوارد اینچنین ــم در م ــه ه جامع

اســتفاده از ماســک، دفــاع مــی کننــد. 
ــرد،  ــختگیری نک ــه س ــن زمین ــم در ای ــت ه ــر دول ــت: اگ ــان گف وی در پای
ــن موضــوع  ــه ای ــی ب ــازی عموم ــا فضاس ــد ب ــی توانن ــی م ــن اجتماع فعالی
ــتفاده از  ــه اس ــوت ب ــروز دع ــد؛ ام ــان دهن ــی  نش ــی و اجتماع ــش مدن کن
روش هــای پیشــگیرانه در مقابلــه بــا کرونــا یــک وظیفــه مهــم اجتماعــی بــه 

ــد.  حســاب مــی آی

رییـس قـوه قضاییـه گفـت: نبایـد منابـع کشـور در 
اختیـار افـراد بـی صاحیتی قرار بگیرد کـه به تعهدات 

خـود عمـل نمی کننـد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از قـوه قضاییـه، سـید 
ابراهیـم رییسـی در جلسـه شـورای عالـی قـوه قضاییـه بـا تشـکر از زحمـات 
همکاران دسـتگاه قضا بابت رسـیدگی جهـادی به پرونده هـای قضایی همزمان 
بـا شـیوع کرونـا، گفـت: تـاش همـکاران دسـتگاه قضایـی کـه با وجود شـیوع 
بیمـاری کرونـا و مشـکات ناشـی از آن تـاش می کننـد تـا پرونده  هـای مردم 

بـه موقـع رسـیدگی شـده و دچـار اطالـه دادرسـی نشـود قابـل تقدیر اسـت.
رییـس قـوه قضاییـه رعایـت مسـائل بهداشـتی در سراسـر کشـور و در جریان 
رسـیدگی بـه ایـن پرونده  هـا را یک ضرورت دانسـته و گفت: همـکاران قضایی 
در سراسـر کشـور بـه نحـوی اقـدام کننـد کـه هـم کار مـردم راه بیافتـد و هـم 
سـامتی مـردم و کارکنـان دسـتگاه قضـا تامین شـود. تامین سـامت مراجعه 
کننـدگان و همـکاران قضایـی برای ما اولویت اسـت و در ایـن زمینه هر اقدامی 

کـه از جانـب مرکـز الزم باشـد انجـام خواهیم داد.

رییسـی بـه شـرایط اقتصادی این روزهای کشـور نیز اشـاره کـرده و گفت: آنچه 
کـه ایـن روزهـا موجـب رنجش مردم شـده عدم مدیریـت بازار، عـدم مدیریت 
قیمـت  هـا و نوسـانات بـازار اسـت. امـا ایـن اولیـن کار دشـمن نیسـت و بارها 
دیـده شـده دشـمن از طریـق اخـال در نظـام ارزی و پولـی کشـور بـه دنبـال 

دشـمنی کردن اسـت.
رییـس قـوه قضاییـه افـزود: برخی راه حـل این مسـاله را در مذاکره بـا امریکا 
و اروپـا مـی  دیدنـد، کـه البتـه برای همگان روشـن شـد که راه نادرسـتی اسـت 
و بایـد بـه دسـتان پرتـوان مـردان و زنان این کشـور دل بسـت. هیچ مشـکلی 
نداریـم اال اینکـه راهـکار آن در درون کشـور وجود دارد و این همان اصلی اسـت 
کـه رهبـر معظـم انقـاب در همـه این سـال  ها بـر آن تاکید داشـتند. رییسـی 
الزمـه بـرون رفـت از ایـن شـرایط و ایجـاد ثبـات اقتصـادی در بـازار را فعالیـت 
جهـادی دانسـته و ادامـه داد: ایـن شـرایط تاش جـدی و سـریع را می  طلبد. 
وجـود طـرح  هایـی بـرای برون رفـت از شـرایط فعلـی اقتصادی یـک ضرورت 

اسـت و تبییـن ایـن طـرح  ها بـرای مـردم از ضـرورت  های بعدی اسـت.

ــال آن  ــه دنب ــت: ب ــس گف ــت در مجل ــردم رش ــده م نماین
هســتیم کــه تحقیــق و تفحــص از وزارت ارتباطــات و 
فنــاوری اطاعــات را بــه علــت تخلفــات شــرکت های 
اقمــاری ایــن وزارتخانــه در قراردادهــای منعقــد شــده کلیــد 

ــم. بزنی
ــد  ــر، از کلی ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــژاد در گفتگ ــار کوچکی ن جب
خــوردن تحقیــق و تفحــص جدیــدی در مجلــس شــورای 

اســامی خبــر داد.
ــال  ــه دنب ــدگان ب ــن از نماین ــد ت ــده و چن ــت: بن وی گف
ــات و  ــق و تفحــص از وزارت ارتباط ــه تحقی آن هســتیم ک

ــم. ــد بزنی ــات را کلی ــاوری اطاع فن

سـخنگوی وزارت بهداشـت گفت: در 24 ساعت گذشته 160 نفر 
در کشـور بـر اثر کرونا جـان خود را از دسـت دادند.

بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، سـیما سـادات الری، بعـد از ظهـر 
دوشـنبه در ارتبـاط زنـده تلویزیونی، به ارائـه تازه ترین آمار کرونا 
در کشـور پرداخت.وی با اشـاره به شناسـایی 2 هزار و 613 مورد 
جدیـد کرونـا در کشـور طی شـبانه روز گذشـته، گفـت: تا کنون 
243 هـزار و 51 نفـر از جمعیـت کشـور بـه ایـن بیمـاری مبتا 
شـده اند.الری، تعداد فوتی ها در 24 سـاعت گذشـته را 160 نفر 
اعـام کرد و افزود: بر همین اسـاس، تا کنـون 11 هزار و731 نفر 
از هموطنـان بـر اثـر ابتاء به ایـن بیماری جان خود را از دسـت 
داده انـد. سـخنگوی وزارت بهداشـت، آمار بهبود یافتـگان را 204 
هـزار و 83 نفـر اعـام کـرد و گفـت: در شـرایط کنونـی، تاکنون 
3 هـزار و 201 نفـر از بیمـاران کرونـا در وضعیـت شـدید و تحت 

مراقبت هـای ویـژه قـرار دارند.

معـاون اقتصـادی وزیر امور خارجه گفـت: راه دور زدن تحریم ها 
ایجاد تهاتر با کشورهاسـت که باید سـاماندهی جدیدتری پیدا 
کند.غامرضـا انصـاری عصر امروز دوشـنبه در نشسـت مدیران 
ارشـد وزارت امـور خارجه بـا معاون اول رییس  جمهـوری اظهار 
داشـت: تجـارت خارجـی ایـران امروز یک جهت درسـتی یافته  
بـه طـوری کـه  تنـوع در اقتصـاد خارجی مـا قابل توجه اسـت. 
کشـورهای منطقه طرف اول تجاری ایران هسـتند و دولت های 
یازدهـم و دوازدهـم توانسـته  مسـیر تبـادل را بـه شـرق جهـت 
دهنـد هرچنـد که روابط تجاری بـا اروپا هم ادامـه دارد. انصاری 
افـزود: در سـال گذشـته از وازدات از 112 کشـور بـه مرحبـه ای 
رسـیدیم کـه بـه 120 کشـور صـادرات داشـته ایم. حـذف نفت از 
بودجه یکی از آرزوهای کشـور بوده و بودجه بدون نفت امسـال 
شـروع شـده اسـت و همیـن  زمینه سـاز تحوالتـی در سـاختار 

اقتصادی کشـور است.

تحقیق و تفحص از وزارت 
ارتباطات کلید خورد

شناسایی 2۶1۳ بیمار 
جدید کرونا

تهاتر با کشورها باید 
ساماندهی پیدا کند
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هواخبر

هزینه 370 میلیون دالری دولت برای مقابله با گرد و غبارتخصیص بودجه برای ارتقای زیرساخت های آرادکوه

ـــع و  ـــاماندهی صنای ـــرکت س ـــل ش مدیرعام
ـــرای  ـــار ب ـــهر از اختصـــاص اعتب مشـــاغل ش
و  بهداشـــتی  زیرســـاخت های  ارتقـــای 
ـــهر  ـــورای ش ـــوی ش ـــوه از س ـــی آرادک درمان
ـــد  ـــیه بازدی ـــان در حاش ـــی مفاخری ـــید عل ـــنا س ـــزارش ایس ـــه گ ـــر داد.ب خب
از نقاهتـــگاه آرادکـــوه بـــا تأکیـــد بـــر ظرفیـــت نقاهتـــگاه و پناهگاه هـــای 
ســـگ های بی صاحـــب بـــرای جـــذب گردشـــگر گفـــت: ایجـــاد مناطـــق 
ــد از  ــات می توانـ ــت از حیوانـ ــرد حمایـ ــا رویکـ ــهری بـ ــگری شـ گردشـ
جاذبه هـــای توریســـتی پایتخـــت قلمـــداد شـــود امـــا در حـــال حاضـــر 
ـــدارد. ـــود ن ـــه در ســـطح کشـــور وج ـــران بلک ـــا در ته ـــه تنه ـــی ن ـــن فضای چنی
ـــگاه  ـــری گردشـــگری در نقاهت ـــرای کارب ـــن زیرســـاخت ب ـــزوم تامی ـــه ل وی ب
ـــخصی در  ـــتانداردهای مش ـــد اس ـــن کار بای ـــرای ای ـــت: ب ـــرد و گف ـــاره ک اش
ـــتفاده  ـــب اس ـــدون صاح ـــگ های ب ـــت س ـــا از ظرفی ـــود ت ـــه ش ـــر گرفت نظ
ــهر در  ــاغل شـ ــع و مشـ ــاماندهی صنایـ ــرکت سـ ــل شـ ــرد. مدیرعامـ کـ
ــات  ــان ها و حیوانـ ــتی انسـ ــرای همزیسـ ــا بـ ــه آموزش هـ ــوص ارائـ خصـ

شـــهری تصریـــح کـــرد:در نقاهتگاه هـــا بعـــد از درمـــان و واکسیناســـیون 
ـــی  ـــات، مهربان ـــده حیوان ـــرای دهک ـــا ب ـــت آن ه ـــوان از ظرفی ـــگ ها می ت س
ـــتفاده  ـــورد اس ـــی م ـــات آموزش ـــمی و موضوع ـــودکان اوتیس ـــودکان، ک ـــا ک ب
قـــرار داد. توالـــی آمـــوزش و اســـتفاده شـــهروندان جاذبـــه گردشـــگری 

ــد. ــاد می کنـ ایجـ
ــات  ــه حیوانـ ــی بـ ــوه غذادهـ ــال نحـ ــور مثـ ــه داد: به طـ ــان ادامـ مفاخریـ
کـــه اکنـــون بـــه شـــکل نادرســـتی بـــا ترحـــم در حـــال انجـــام از ســـوی 
ـــا  ـــرد ت ـــاح ک ـــز اص ـــن مراک ـــک ای ـــا کم ـــوان ب ـــت را می ت ـــهروندان اس ش
از آســـیب های آن بـــه اکوسیســـتم کاســـت. وی بـــا اشـــاره بـــه لـــزوم 
ـــوه  ـــگاه آرادک ـــی در نقاهت ـــک درمان ـــرای کلینی ـــزات ب ـــی تجهی ـــن برخ تامی
اظهارکـــرد: بـــر اســـاس قـــول مســـاعد مهنـــدس میانـــی بـــه عنـــوان 
رئیـــس کمیتـــه محیـــط زیســـت شـــورای شـــهر تهـــران اعتبـــاری بـــرای 
تامیـــن زیرســـاخت های بهداشـــتی و تجهیـــز کلینیک هـــای درمانـــی 
ــات الزم  ــاری اقدامـ ــال جـ ــان سـ ــا پایـ ــد و تـ ــدا می کنـ ــاص پیـ اختصـ

درخصـــوص آن انجـــام خواهـــد شـــد.

دبیـــر ســـتاد مقابلـــه بـــا پدیـــده گـــرد و 
غبـــار گفـــت: دولـــت دوازدهـــم از ســـال 
ـــون دالر  ـــدود 370 میلی ـــا 1399 ح 1396 ت
ـــدوق  ـــار از صن ـــرد و غب ـــا گ ـــه ب ـــرای مقابل ب
توســـعه ملـــی هزینـــه کـــرد کـــه چنیـــن اقدامـــی در دولت هـــای قبلـــی 
ـــت. ـــته اس ـــابقه نداش ـــز س ـــدم نی ـــک ص ـــم و ی ـــک ده ـــد ی ـــی در ح حت

چنـــد ســـالی اســـت کـــه اســـتان های جنوبـــی و غربـــی کشـــور، درگیـــر 
ـــق  ـــوی مناط ـــوغاتی از س ـــت  س ـــار اس ـــرد و غب ـــران گ ـــام بح ـــه ن ـــی ب معضل
بیابانـــی کشـــورهای همســـایه ماننـــد ســـوریه، عربســـتان و عـــراق کـــه 
ـــران  ـــرد، ای ـــه ک ـــا آن مقابل ـــی ب ـــی و عمل ـــای علم ـــر و راهکاره ـــا تدبی ـــد ب بای
ـــوی  ـــات ج ـــی و جریان ـــت جغرافیای ـــاظ موقعی ـــه لح ـــه ب ـــت ک ـــوری اس کش
بیشـــترین تاثیـــر را از ایـــن پدیـــده می گیـــرد بـــه طـــوری کـــه در زمـــان 
ـــه خـــارج  ـــادر ب ـــی ق ـــی و جنوب ـــار مـــردم اســـتان هـــای غرب وقـــوع گـــرد و غب
ـــیه  ـــه در حاش ـــتاها ک ـــی روس ـــی برخ ـــتند و حت ـــود نیس ـــازل خ ـــدن از من ش
ـــد. وی روز  ـــی رون ـــرو م ـــر در خـــاک ف ـــا کم ـــد ت ـــرار دارن ـــق مســـتعد ق مناط

ـــتاد  ـــت: س ـــا گف ـــت ایرن ـــط زیس ـــگار محی ـــا خبرن ـــو ب ـــت وگ ـــنبه در گف دوش
ـــا پدیـــده گـــرد و غبـــار در دولـــت دوازدهـــم بســـیار فعـــال تـــر  ملـــی مقابلـــه ب
ـــام  ـــه انج ـــاخصی ک ـــات ش ـــی از اقدام ـــت، یک ـــوده اس ـــم ب ـــت یازده از دول
ـــایی  ـــار را شناس ـــرد و غب ـــش گ ـــای پراکن ـــون ه ـــه کان ـــت ک ـــن اس ـــم ای دادی
ـــخص  ـــا را مش ـــون ه ـــن کان ـــزی ای ـــار خی ـــزان غب ـــدت می ـــد از آن ش و بع

ـــم. کردی
ـــرد  ـــی گ ـــی داخل ـــرح منشـــاء یاب ـــزود: از اواســـط ســـال 96 ط طهماســـبی اف
ـــی  ـــات داخل ـــا اســـتفاده از تجربی ـــا یـــک روش کامـــا علمـــی و ب ـــار را ب و غب
ـــده  ـــام ش ـــتا انج ـــن راس ـــارج در ای ـــه در خ ـــی ک ـــری از اقدامات ـــره گی و به
ـــال  ـــه دو س ـــک ب ـــد از نزدی ـــه بع ـــد ک ـــن ش ـــه ای ـــم و نتیج ـــاز کردی ـــود آغ ب
ـــا  ـــی ت ـــیار جزئ ـــزی از  بس ـــار خی ـــیل غب ـــا پتانس ـــق ب ـــور، مناط کار در کش
ـــه 57  ـــک ب ـــد نزدی ـــخص ش ـــه مش ـــم ک ـــایی کردی ـــدید را شناس ـــیار ش بس
ـــد  ـــار تولی ـــن غب ـــون ت ـــج میلی ـــه ســـاالنه حـــدود پن ـــار اســـت ک ـــون هکت میلی
ـــار حـــدود هشـــت  ـــه طـــور متوســـط ایـــن 57 میلیـــون هکت ـــد کـــه ب مـــی کنن

ـــد. ـــی کنن ـــده م ـــوا پراکن ـــار در ه ـــار غب ـــر هکت ـــرم در ه کیلوگ
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مرکز غیراستاندارد نگهداری وحوش در بوشهر تعطیل شد
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اعام کرد: فعالیت یکی از مراکز نگهداری حیات وحش بوشهر به دلیل رعایت 

نکردن شرایط استاندارد متوقف شد.

رنا
 ای

س:
عک

تفاهم نامـه ای بـا هـدف فراهـم آوردن زمینـه همکاری هـای 
سـازنده بـرای توسـعه فناوری های حفاظت محیط زیسـت و 
تأمیـن نیازهـای فناورانه صنایع در زمینـه کاهش آالینده های 
محیط زیسـتی بـا تکیـه بر ظرفیـت شـرکت های دانش بنیان 
در راسـتای جهـش تولیـد و توسـعه اقتصـاد دانش بنیـان و 
پایـدار امضـا شـد. ایـن تفاهـم نامـه در سـال جهـش تولید 
ملـی و بـا توجـه به همگانی بـودن وظیفه حفاظـت از محیط 
زیسـت موضـوع اصـل پنجاهم قانـون اساسـی و هم چنین 
ظرفیـت هـا و توانمنـدی هـای فناورانه شـرکت هـای دانش 
بنیـان در ایـن زمینـه، میـان صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی 
ریاسـت جمهـوری بـه نمایندگـی محمدصـادق خیاطیـان به 
عنـوان عضـو هیات عامل و سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
بـه نمایندگـی مسـعود تجریشـی بـه عنـوان معـاون محیـط 
زیسـت انسـانی امضا شـد.فراهم آوردن زمینه همکاری های 
سـازنده بـرای توسـعه فنـاوری های حفاظت محیط زیسـت 
و تأمیـن نیازهـای فناورانـه صنایـع در زمینـه کاهـش آالینده 
هـای محیـط زیسـتی بـا تکیـه بـر ظرفیـت شـرکت هـای 
دانـش بنیـان در راسـتای جهـش تولیـد و توسـعه اقتصـاد 
دانـش بنیـان و پایـدار،  تقویـت ارتباط بازیگران زیسـت بوم 
نـوآوری در حـوزه محیـط زیسـت و ایجاد شـبکه های خاق 
و ارزش آفریـن بـا مشـارکت سـازمانهای مرتبـط، واحدهـای 
صنعتـی و شـرکتهای دانـش بنیـان، فنـاور و اسـتارتاپ هـا، 
تامیـن مالـی شـرکت هـای دانـش بنیـان و طـرح هـای 
نوآورانـه و فناورانـه در زمینـه حفاظـت محیط زیسـت، کمک 
بـه توسـعه و تجـاری سـازی فنـاوری در شـرکتهای دانـش 
بنیـان بـه ویـژه از طریـق صنـدوق ملـی محیـط زیسـت یـا 
صنـدوق هـای سـرمایه گـذاری جسـورانه با مشـارکت سـایر 
شـرکت هـا، سـازمانها و نهادهـای فعـال و حمایـت از راه 
انـدازی شـتاب دهنده هـای دانش بنیان تخصصـی در حوزه 
هـای محیـط زیسـتی و صنایـع وابسـته، به منظـور کمک به 
فراینـد توسـعه و تجـاری سـازی فنـاوری در این حـوزه ها با 
تکیـه بـر اسـتارتاپ هـا و هسـته هـای فنـاور برخـی اهداف 

ایـن تفاهـم نامه اسـت.

سوژه توسعه 
فناوری های 

حفاظت از محیط زیست 

آتش دوباره در دل خائیز شعله ور شد

وقوع آتش سوزی جنگل ها و مراتع خائیز

آتــش ســوزی از صبــح روز دوشــنبه 
تــکاب  تنــگ  منطقــه  در  تیرمــاه   16
ــتان  ــتان خوزس ــدوده اس ــز در مح خائی
و شهرســتان بهبهــان شــروع شــده و بــه 
ــری  ــور جلوگی ــه منظ ــاع ب ــض اط مح
ــه ســمت محــدوده  ــش ب از ســرایت آت
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد در منطقــه 
کهگیلویــه،  خائیــز  شــده  حفاظــت 
بافاصلــه دســتورات و پیــش بینــی 
ــرایت  ــری از س ــرای جلوگی ــای الزم ب ه
آتــش بــه منطقــه خائیــز در شهرســتان 

ــت. ــده اس ــام ش ــه انج کهگیلوی

ــری،  ــین کانت ــات را حس ــن توضیح ای
اســتاندار کهگیلویــه و بویراحمــد داده 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــرده اس ــه ک و اضاف
ــکاب  ــگ ت ــه تن آتــش ســوزی در منطق
ــه  ــش ب ــرایت آت ــال س ــان، احتم بهبه

ــود دارد. ــز وج ــه خائی منطق
ــن  ــه ای ــاعت اولی ــرد: در س وی اظهارک
نشســت  تشــکیل  دســتور  اتفــاق 
اضطــراری ســتاد بحــران در فرمانــداری 
و  فرمانــدار  ریاســت  بــا  کهگیلویــه 
ــن  ــران ای ــت بح ــای مدیری ــایر اعض س

شهرســتان را صــادر شــد.
بویراحمــد  و  کهگیلویــه  اســتاندار 
خاطرنشــان کــرد: نامــه فــوری و گزارش 
شــریعتی  دکتــر  آقــای  بــه  واقعــه 

دســتور  جهــت  خوزســتان  اســتاندار 
اقــدام بــه موقــع و اعــزام امکانــات، 
ــا  ــه ب ــزات مقابل ــرو و تجهی ــرد، نی بالگ

گســترش آتــش ارســال شــد.
و  پیگیــری  کانتــری تصریــح کــرد: 
از  بالگــرد  فرونــد   2 اعــزام  تــدارک 
طریــق اســتان بــه منطقــه خائیــز بــرای 
جلوگیــری از ســرایت آتــش بــه منطقــه 
ــام شــد. ــا انج ــل نیروه ــی کام و آمادگ
وی ادامــه داد: هــم اکنــون فرمانــدار 
شهرســتان کهگیلویــه و مدیــرکل محیــط 
زیســت بــا کلیــه امکانــات و افــراد 
آمــوزش دیــده، محلــی و منابــع طبیعــی 
بــا  مقابلــه  تجهیــزات  و  شهرســتان 
آتــش از جملــه بــا 20 دســتگاه دمنــده و 

آتــش کــوب و ســایر تجهیــزات انفــرادی 
از ســاعات اولیــه پــس از اطــاع از 
ــه مســتقر و در  ــش ســوزی در منطق آت
حــال مهــار و مقابلــه بــا ســرایت آتــش 
ــتان  ــدوده شهرس ــه مح ــل از ورود ب قب

ــتند. ــه هس کهگیلوی
اســتاندار کهگیلویــه و بویراحمــد عنــوان 
آمــاده  بــرای  الزم  دســتورات  کــرد: 
بــاش کامــل تجهیــزات و امکانــات الزم 
ــای  ــش ســوزی ه ــا آت ــه ب ــرای مقابل ب

ــد. ــادر کردن ــی را ص احتمال
ــط  ــل از رواب ــه نق ــنا ب ــزارش ایس ــه گ ب
و  کهگیلویــه  اســتانداری  عمومــی 
بویراحمــد، وی بیــان کــرد: تیمهــای 
بحــران  مدیریــت  ســتاد  و  امــدادی 
اســتان و شهرســتان در آمــاده بــاش 
کامــل هســتند و هشــدارهای الزم داده 

ــد. ش
ــت:  ــه گف ــتان کهگیلوی ــدار شهرس فرمان
ــه دســتگاه های  ــات هم ــا و امکان نیروه
عضــو ســتاد بحــران شهرســتان بــه 
جنگل هــای  ســوزی  آتــش  محــل 

ــد. ــده ان ــزام ش ــز اع خائی
بــا  اتابــک در گفــت و گــو  علیرضــا 
خبرنــگار ایســنا افــزود: بوســیله بالگــرد 
ــون  ــت و گاز گچســاران تاکن شــرکت نف
هشــت ســورتی پــرواز بــرای اعــزام 
ــده و  ــام ش ــات انج ــه ارتفاع ــا ب نیروه
نیروهــا در حــال خامــوش کــردن آتــش 

ــتند. هس
هــوا،  بــاالی  دمــای  اظهارکــرد:  وی 
بــودن  ای  و صخــره  العبــور  صعــب 
از  بخشــی  شــدن  واقــع  و  منطقــه 
ســد  محــدوده  در  ســوزی  آتــش 
ــن  ــه ای ــی ب ــا دسترس ــه م ــارون ک م

ــش را  ــار آت ــد مه ــم، رون ــه نداری منطق
کُنــد کــرده اســت.

ــات وحــش  ــح کــرد: حی ــک تصری اتاب
ــه  ــش ب ــد و آت ــکلی ندارن ــه مش منطق

ــک نیســت. ــات وحــش نزدی حی
ســمت  از  آتــش  کــرد:  بیــان  وی 
بهبهــان بــه تنــگ تــکاب ســرایت کــرد 
ــه منطقــه  و در حــال نزدیــک شــدن ب

ــت. ــز اس ــده خائی ــت ش حفاظ
اســتان   بحــران  مدیریــت  مدیــرکل 
وقــوع  از  بویراحمــد  و  کهگیلویــه 
مراتــع  و  جنگل هــا  ســوزی  آتــش 
ــر  ــز خب ــده خائی ــت ش ــه حفاظ منطق

د.  دا
ــو  ــت و گ ــار در گف ــدی تب ــد محم وحی
ــدار  ــزود: فرمان ــنا اف ــگار ایس ــا خبرن ب
شهرســتان کهگیلویــه در گزارشــی از 

وقــوع آتــش ســوزی جنگل هــا مراتــع 
منطقــه حفاظــت شــده خائیــز خبــرداد 
کــه بــا دســتور اســتاندار نیروهــای 
زیســت  محیــط  و  طبیعــی  منابــع 
محــل  بــه  فرمانــداری کهگیلویــه  و 

ــدند. ــزام ش ــوزی اع ــش س آت
پیگیری هــای  بــا  اظهارکــرد:  وی 
و  نفــت  شــرکت  بالگــرد  اســتاندار 
ــا  ــال نیروه ــرای انتق ــاران ب گاز گچس
ــات و محــل آتــش ســوزی  ــه ارتفاع ب

ــت. ــده اس ــزام ش اع
اســتان   بحــران  مدیریــت  مدیــرکل 
ــرد:  ــح ک ــد تصری ــه و بویراحم کهگیلوی
نیروهــای  و  ظرفیت هــای  همــه  از 
شهرســتان اســتفاده کنــد و در صــورت 
ــکاری  ــه کمــک اســتانداری هم ــاز ب نی

ــت. ــد داش الزم را خواه

آذربایجـان شـرقی مدیر عامل سـازمان 
تبریـز،  شـهرداری  پسـماند  مدیریـت 
حـل کاهـش  راه  را  انـدازه  بـه  خریـد 
گفـت:  و  کـرد  عنـوان  پسـماند  تولیـد 
بـرای حفـظ محیـط زیسـت، سـامتی 
بـه  بایـد  پاکیزگـی شـهر  و  شـهروندان 

نیـاز خریـد کنیـم. انـدازه 
علیرضـا اصغـری بـا بیـان ایـن مطلـب 
گفـت: از شـهروندان عزیـز تقاضا داریم 
در راسـتای حفاظـت از محیـط زیسـت 
بـه مدیریـت پسـماند خانگـی پرداختـه 
را  پسـماند  تولیـد  امـکان  حـد  تـا  و 

کاهـش دهنـد.
وی افـزود: شـهر همیشـه تمیـز تبریـز 
مرهـون همـکاری شـهروندان و تـاش 
پاکبانـان اسـت و ایـن امـر بـا توجه به 
فرهنـگ باالی شـهروندان تبریـزی باید 
روز بـه روز روند صعودی داشـته باشـد.
روابـط  از  نقـل  بـه  ایسـنا،  بـه گـزارش 
عمومـی شـهرداری تبریـز، وی با اشـاره 
جابجایـی شـرکت هـای پیمانـکار حوزه 
تولیـد  کاهـش  ضـرورت  و  پسـماند 
توجـه  بـا  کـرد:  خاطرنشـان  پسـماند 
خدمـات  هـای  شـرکت  جابجایـی  بـه 

شـهری و شـروع بـه کار شـرکت هایـی 
بـا قـرارداد جدیـد، از شـهروندان عزیـز 
تقاضـا داریـم تـا یـک هفتـه همـکاری 
و  زبالـه  کمتـر  تولیـد  امـر  در  ویـژه 
تفکیـک از مبـدا و تنظیف شـهر داشـته 

باشـند.
وی در خاتمـه گفـت: در ایـن وضعیـت 
عنـوان  بـه  را  پاکبانـان  کرونایـی، 
را  مدیـران  و  شـهر  پاکیزگـی  سـفیران 

نگذاریـم. تنهـا 

خرید به اندازه، راه حل کاهش 
تولید پسماند

برنامه جامع تاالب ها در سطح 
ملی پیگیری می شود

مدیــر ملــی طــرح حفاظــت از تاالب هــای ایــران از برگــزاری نشســت مشــترک بــا 
مدیــرکل دفتــر فنــی و برنامه ریــزی عمرانــی وزارت کشــور بــرای بررســی نقــش 
ــی  ــت بوم ــع زیس ــت جام ــای مدیری ــدن برنامه ه ــی ش ــور در اجرای وزارت کش
تاالب هــا خبــر داد.بــه گــزارش ایســنا علــی ارواحــی گفــت: در حــال حاضــر 34 
تــاالب صاحــب برنامــه مدیریــت جامــع هســتند کــه از ایــن تعــداد 18 برنامــه 
فراینــد تصویــب را طــی کــرده و آمــاده اجــرا مــی باشــد، ایــن در حالیســت کــه 
ــن  ــی شــدن ای ــود از اجرای ــاله خ ــج س ــه کاری پن ــا برنام ــق ب ــز مطاب ــرح نی ط
ــرای مدیریــت بهتــر  برنامه هــا حمایــت و پشــتیبانی خواهــد کــرد.وی افــزود: ب
ــی  ــع زیســت بوم ــت جام ــای مدیری ــا ضــروری اســت اجــرای برنامه ه تاالب ه
تاالب هــا همزمــان در چنــد ســطح پیگیــری شــود.ارواحی ادامــه داد: همــکاری 
ــن ارکان  ــی از مهمتری ــی یک ــطح مل ــط در س ــازمان های مرتب ــا و س وزراتخانه ه
اجرایــی شــدن ایــن برنامه هــا اســت. بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه برنامه هــای 
مدیریــت جامــع زیســت بومی تاالب هــا طــی یــک فراینــد بیــن بخشــی تدویــن 
ــن  ــت ای ــه ریاس ــتند ک ــازمانی هس ــاختار س ــا دارای س ــی آنه ــوند و تمام می ش
ــت  ــروری اس ــت، ض ــا اس ــتانداری ها و فرمانداری ه ــده اس ــه عه ــاختارها ب س

ــرد.      ــورت گی ــی ص ــای بین بخش ــا همکاری ه ــز ب ــا نی ــرای برنامه ه اج

ته
نک

مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتان  کهگیلویـه و بویراحمد از 
وقوع آتش سـوزی جنگل هـا و مراتع منطقه حفاظت شـده 

خائیز خبـر داد. 
وحیـد محمـدی تبـار در گفت و گو بـا خبرنگار ایسـنا افزود: 
فرمانـدار شهرسـتان کهگیلویـه در گزارشـی از وقـوع آتـش 
سـوزی جنگل ها مراتـع منطقه حفاظت شـده خائیز خبرداد 
کـه بـا دسـتور اسـتاندار نیروهـای منابـع طبیعـی و محیط 
زیسـت و فرمانـداری کهگیلویه به محل آتش سـوزی اعزام 

شدند.
وی اظهارکـرد: با پیگیری های اسـتاندار بالگرد شـرکت نفت 
و گاز گچسـاران بـرای انتقـال نیروهـا بـه ارتفاعـات و محل 

آتش سـوزی اعزام شـده اسـت.
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتان  کهگیلویـه و بویراحمـد 
تصریـح کـرد: از همـه ظرفیت هـای و نیروهـای شهرسـتان 
اسـتفاده کند و در صورت نیاز به کمک اسـتانداری همکاری 

الزم را خواهـد داشـت.

دریاخبر

الشه یک فک خزری در گیالن به گل نشستمهار حریق در میانکاله
یـگان  مامـوران  تـاش  بـا 
زیسـت  محیـط  حفاظـت 
جوامـع  و  بهشـهر  شهرسـتان 
سـوزی  آتـش  محلـی 

شـد. مهـار  میانکالـه 
باشـگاه  هـای  اسـتان  گـروه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
خبرنـگاران جـوان از سـاری ،روابـط عمومـی اداره کل 
حفاظـت محیـط زیسـت مازنـدران، اعام کـرد: منطقه 
میانکالـه صحـرا حاشـیه ضلـع شـمالی تـاالب دچـار 
حریـق شـد کـه پـس از دو سـاعت تـاش مامـوران 
جوامـع  و  بهشـهر  زیسـت  محیـط  حفاظـت  یـگان 
محلـی )دامـداران منطقـه( ایـن آتـش سـوزی مهـار 

. شد
وسـعت آتـش سـوزی حـدود 5000 متربع و پوشـش 

گیاهـی آن سـازیل بوده اسـت.
آتـش سـوزی دیگـری در منطقـه پروانـه بـادی اتفاق 
افتـاد کـه بـا تـاش مامـوران یـگان حفاظـت محیـط 
ایـن  منطقـه  دامـداران  و  بهشـهر  زیسـت شهرسـتان 
 50 سـوزی  آتـش  وسـعت  مهارشـد.  سـوزی  آتـش 
مترمربـع وپوشـش گیاهی تمشـک، سـازیل و درخت 

انـار طعمـه حریـق شـد.
بـرای  شناسـایی  و  انسـانی  سـوزی  آتـش  عامـل 

اسـت. بررسـی  دسـت  در  متخلفـان 

الشـه یـک فک خزری توسـط 
مامـوران یـگان حفاظت محیط 
زیسـت در سـاحل رودسر واقع 
شـده  دیـده  شـرق گیـان  در 

است.
بـه گـزارش روز دوشـنبه روابـط عمومـی حفاظـت محیط 
زیسـت گیـان بـه ایرنـا ، رئیـس اداره حفاظـت محیـط 
زیسـت شهرسـتان رودسـر بـا اعـام ایـن خبـر گفـت: 
ماموران یگان حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان رودسـر 
حیـن ماموریـت گشـت،کنترل و جلوگیـری از تخلفـات 
شـکار و صیـد، الشـه یـک فـک خـزری را در سـاحل این 

شهرسـتان کشـف کردند.

علـی محمـد پـور بیـان کـرد: فـک خـزری بـا نـام علمی 
نـام التیـن Caspean Seal در  Phoca Caspica و 
گـروه پسـتانداران دریایـی جـا دارد و شـکار آن ممنـوع 
اسـت؛. قلمـروی ایـن گونـه ارزشـمند، تنهـا دریاچـه خزر 
اسـت کـه نیازمنـد توجـه مضاعـف بـه منظـور حفاظـت و 

تامیـن محیطـی سـالم بـرای زیسـتن اسـت.
تورهـای  در  افتـادن  داد:عواملـی چـون گیـر  ادامـه  وی 
ماهیگیـری، برخـورد بـا قایق ها ، کشـتی هـا و همینطور 
و  ماهیگیـران  توسـط  عمـدی  کشـتار  اوقـات  برخـی 
محیطـی، کاهـش  زیسـت  هـای  آلودگـی  شـکارچیان، 
ذخایـر غذایـی دریاچـه خـزر از جمله عوامـل تاثیرگذار در 
کاهـش جمعیـت فـک هـای خـزری به شـمار مـی رود.

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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پیام
جامعه 

آمادگی مددجویان بهزیستی برای تولید و توزیع محصوالت بهداشتی کرونا در مترو و پایانه های مسافربری
مدیرکل اشتغال و کارآفرینی سازمانی بهزیستی کشور از آمادگی مددجویان برای تولید و توزیع محصوالت بهداشتی کرونا در 
پایانه های مسافربری و ایستگاه های مترو خبر داد. 

کاهش صدقات جمع آوری شده بدنبال شیوع کرونا

مشــارکت های  توســعه  معــاون 
امــام  امــداد  کمیتــه  مردمــی 
خمینــی)ره( بــا بیــان اینکــه از ابتــدای 
امســال تــا کنــون 63 میلیــارد تومــان 
اســت  آوری شــده  صدقــات جمــع 
ــه  ــا تخلی ــیوع کرون ــی ش ــت: در پ گف
فروردیــن  در  صندوق هــای صدقــات 
ــه  ــام شــد ک ــوع اع و اردیبهشــت ممن
همیــن امــر افــت صدقــات جمــع آوری 

شــده را در پــی داشــت.
بــه گــزارش ایســنا، علیرضــا عســگریان 

در نشســت خبــری امــروز خــود گفــت: 
امســال  و   9٨  ،9٧ ســال های  طــی 
بودیــم.  اقتصــادی  مســائل  درگیــر 
زیســت  مشــکات  بــا  همچنیــن 
محیطــی مثــل ســیل رو بــه رو شــدیم 

ــد. ــردم موثرن ــت م ــه روی معیش ک
نیــز  زکات  بحــث  خصــوص  در  وی 
ــع آوری  ــزود: امســال کل زکات جم اف
ــه  ــود ک ــان ب ــارد توم ــده 495 میلی ش
ــل ٨٨  ــال قب ــه س ــبت ب ــد آن نس رش
ــود  ــن وج ــا ای ــت. ب ــوده اس ــد ب درص
اگــر تــورم و رشــد زکات را مقایســه 
 5٠ رشــد  بــه  توانیــم  مــی  کنیــم 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــیم و ب ــدی برس درص

بیشــتری  زکات  امســال  مــردم 
پرداخــت کردنــد.

ــه اینکــه میــزان  ــا اشــاره ب عســگری ب
تحقــق برنامــه مــا نیــز 61 درصــد بــوده 
اســت، تصریــح کــرد: زکات فطریــه 
امســال ٢6٠ میلیــارد تومــان بــوده 
ــل رشــد 51  ــال قب ــه س ــه نســبت ب ک
درصــدی داشــته، ایــن رقــم همچنیــن 
نســبت بــه کل ســال قبــل  3٧ درصــد 

رشــد داشــته اســت.
مشــارکت های  توســعه  معــاون 
داد:  ادامــه  امــداد  مردمــی کمیتــه 
 54 زکات  دریافــت  بــرای  امســال  
و  کردیــم  تاســیس  پایــگاه  هــزار 

داشــتیم. گســترده  تبلیغــات 
تــا  اینکــه  بیــان  بــا  عســگریان 
تومــان صدقــات  میلیــارد   63 االن 
جمــع آوری شــده اســت ادامــه داد: 
امســال در ایــن بخــش افــت وجــود 
ــا در  ــه صندوق ه ــون تخلی ــته چ داش
ــود  ــوع ب ــن و اردیبهشــت ممن فروردی
ــورت  ــه ص ــتان ها ب ــی از اس ــا برخ ام
پایلــوت انتخــاب و تخلیــه شــدند کــه 

ــتند. ــدی داش ــد 11 درص رش
وی بــا بیــان اینکــه دو نــوع زکات 
واجــب و مســتحب داریــم کــه زکات 
واجــب معمــوال تــا آخرمهرمــاه تمــام 
ــم  ــال تفاه ــزود: امس ــود، اف ــی ش م
تبلیغــات  ســازمان  بــا  نامــه ای 
اســامی امضــاء کردیــم و قــرار شــد 
ایــن ســازمان خیلــی موثــر پــای کار 

زکات بیایــد.
توســعه  معــاون  گفتــه  بــه 
بخــش  در  مردمــی  مشــارکت های 
ــز امســال 336  ــام و محســنین نی ایت
آوری شــده  تومــان جمــع  میلیــارد 
اســت کــه رشــد ٧1 درصــدی را نشــان 

. هــد می د
همچنیــن  داد:  ادامــه  عســگریان 
تعــداد حامیــان نیــز ٢٠ تــا 3٠ درصــد 
ــان  ــداد حامی رشــد داشــته اســت. تع
ــرده  ــام ک ــت ن ــایت ثب ــه در س ــز ک نی
ــر  ــزار نف ــون و 433 ه ــک میلی ــد ی ان
ــزار  ــداد ٧69 ه ــن تع ــا  از ای ــوده ام ب
ــغ را پرداخــت  ــال شــده و مبل ــر فع نف

نــد. کرده ا
عســگریان بــا بیــان اینکــه ســرانه 
دریافتــی ایتــام 54٧ هــزار تومــان 

ــور  ــم در کش ــت: 6٢٠٠ یتی ــت، گف اس
حامــی ندارنــد.

مشــارکت های  توســعه  معــاون 
بیــان  بــا  امــداد  کمیتــه  مردمــی 
ایتــام و محســنین  اینکــه مجمــوع 
ــر  ــزار نف ــدود 13 ه ــی ح ــدون حام ب
اســت، افــزود: تمــام داده هــای مربوط 
روی ســایت  ایتــام  و  بــه حامیــان 

 . هســتند
3٠ درصــد حامیــان  بــه گفتــه وی، 
طریــق  از  را  خودشــان  کمک هــای 
ســایت پرداخــت مــی کننــد و مــا 
بقــی از روشــهای قدیمــی پرداخــت 
می کننــد کــه امیدواریــم تــا پایــان 
ــن  ــا ای ــد، ب ــد برس ــه ٨٠ درص ــال ب س
ــی  ــد حام ــی بخواه ــال االن هرکس ح
ــدام  ــایت اق ــق س ــد از طری ــود بای ش
کنــد. عســگریان در مــورد ســقف و 

کــف مبلــغ پرداختــی گفــت:در ســایت 
مبالــغ  در  دهیــم  مــی  پیشــنهاد 
بــاالی 5٠٠ هــزار تومــان حامــی افــراد 
ــی از  ــد. یک ــش ده ــتری را پوش بیش
ــی کمــک  مزایــای ســایت پرداخــت آن
بــه حســاب ایتــام و محســنین اســت.
وی در مــورد مراکــز نیکــوکاری نیــز 
اظهــار کــرد: در ســال 9٧ تعــداد مراکــز 
نیکــوکاری کــه شــامل طیــف وســیعی 
حوزه هــای  و  مســاجد  و  مراکــز  از 
هســتند   ... و  خیریه هــا  علمیــه، 
 49٧ اســت.  بــوده  مرکــز   163٨
ــه  ــده ک ــع آوری ش ــز جم ــارد نی میلیی
ــه 36٠٠  ــز ب ــداد مراک ــال 9٨ تع در س
مرکــز رســیده و ارزش ریالــی خدمــات 
ــد  ــا 3٠٠ درص ــارد ب ــه 1100 میلی ــز ب نی

ــت. ــیده اس ــد رس رش

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع 
اســتاندار تهــران گفــت: شــرایط اســتان 
تهــران متفــاوت اســت و ســاختار اداری 
فعلــی پاســخگوی جمعیــت نیســت 
ــری  ــه گ ــه مطالب ــن زمین ــد در ای و بای
ــد در  ــاح جدی ــا اص ــیم ت ــته باش داش
ــرد. ــکل بگی ــتان ش ــاختار اداری اس س
ــا  ــا، غامرض ــگار ایلن ــزارش خبرن ــه گ ب
کمیتــه  جلســه  در  پاشــا  عبــاس 
عملکــرد  ارزیابــی  و  اداری  ســامت 

دســتگاه هــای اجرایــی اســتان تهــران 
کــه بــا حضــور زنگیشــه مدیــرکل دفتــر 
برگــزار  و ســایر مســئوالن  بازرســی 
ــوان  ــه عن ــه ب ــن کمیت ــت: ای ــد، گف ش
اتــاق فکــر جهــت اســتیفای حقــق 
مــی  اداری  ســامت  و  شــهروندی 
باشــد تــا سیاســت گذاری مناســبی 
را در شــورای راهبــری اســتان و حتــی 
ــم. ــه کنی ــورای اداری ارائ ــات ش جلس
ــای  ــاک ه ــی از م ــه داد: یک وی ادام

ــی  ــهید رجای ــنواره ش ــی در جش ارزیاب
ــای  ــنجه ه ــرار دادن س ــاک ق ــز م نی
ــد، از  ــی باش ــه ســامت اداری م کمیت
ــز  ــه حائ ــن کمیت ــات ای ــن رو جلس ای
ــران  ــذا مدی ــت بســیار اســت و ل اهمی
در  فعــال  بــه حضــور  ملــزم  عضــو 

جلســات هســتند.
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع 
اســتاندار تهــران تصریــح کــرد: ذات 
ــرل و نظــارت اســت  ــر کنت ــت ب مدیری
کــه بــا برنامــه ریــزی مبتنــی بــر 
اســناد باالدســتی و توجــه بــه ســرمایه 
انســانی مــی توانــد اثرگــذاری موثــری 

ــد. ــته باش ــف داش ــاد مختل در ابع

ضرورت اصالح ساختار اداری 
استان تهران

آغاز فعالیت مدارس
 از 1۵ شهریور

وزیــر آمــوزش و پــرورش اظهارکــرد: زمــان بازگشــایی مــدارس 
ــه  ــا ب ــزاری کاس ه ــت برگ ــود و کیفی ــد ب ــهریورماه خواه 15 ش
ــت شــرایط  ــا رعای صــورت حضــوری و غیرحضــوری متناســب ب

پروتکل هــای بهداشــتی تعییــن می گــردد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــی میرزای ــن حاج ــنا، محس ــزارش ایس ــه گ ب
ــی  ــتاد مل ــم س ــرد: تصمی ــار ک ــدارس، اظه ــایی م ــان بازگش زم
کرونــا مبنــی بــر بازگشــایی مــدارس از تاریــخ 15 شــهریور مــاه 

ــی هســتیم. ــات ســتاد مل ــع تصمیم ــا تاب اســت و م
ــایی  ــان بازگش ــه زم ــان اینک ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم وزی
ــود، گفــت: کیفیــت برگــزاری  مــدارس 15 شــهریورماه خواهــد ب
ــا  ــب ب ــوری متناس ــوری و غیرحض ــورت حض ــه ص ــا ب کاس ه
رعایــت شــرایط پروتکل هــای بهداشــتی تعییــن می گــردد.

ــرار  ــه در آن ق ــا ک ــوج دوم شــیوع کرون ــزود: چنانچــه م وی اف
داریــم، تشــدید شــود و تصمیــم ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا 
تغییــر کنــد؛ امــکان تغییــر زمــان بازگشــایی مــدارس نیــز 

ــود دارد. وج

ته
نک

امـداد  کمیتـه  مردمـی  مشـارکت های  توسـعه  معـاون 
و  داد  توضیـح  را  ایـن کمک هـا  مـوارد مصـرف  مهمتریـن 
گفـت:  ٩ درصـد در زمینـه جهیزیـه،۶ درصـد مسـکن، ٢ 
درصـد بهداشـت و درمـان، ١٠ درصـد تحصیلـی، ۵٠ درصـد 
سـبد کاال معیشـتی، ۹ درصـد پوشـاک، ٣ درصـد ایتـام و 

محسـنین و ١٣ درصـد سـایر نیازهـا بـوده اسـت.
عسـگریان بـا بیـان اینکـه امیدواریـم تعـداد ایـن مراکز در 
سـال ٩٩ بـه 8۰۰۰ مرکـز برسـد تصریـح کـرد: از بیـن ٣٩٠٠ 

مرکـز موجـود ۵٠٠ مرکـز تخصصـی هسـتند.
سـامانه  ایـن  گفـت:  نیـز  سـخا  سـامانه  خصـوص  در  وی 
تعییـن  و  مشـخص کـرده  را  محرومـان  درصـد   ٩٠ بـاالی 
می کنـد هـر فـرد چـه کمکـی دریافـت کرده اسـت. ایـن کار 
بـه توزیـع عادالنـه کمک هـا منجر می شـود. معاون توسـعه 
مشـارکت های مردمـی کمیتـه امداد افـزود: در مـاه رمضان 
قـرار بـود ٣ میلیـون غـذا و ۴٠٠ هـزار بسـته غذایـی توزیـع 
شـود و ٣١٣ آشـپزخانه هـم فعالیت کنـد، امـا از ١١ میلیون 

و ٢٠٠ هـزار پـرس غـذا عبـور کردیـم.

گزارش

کنکورخبر

حضور کارشناسان بهداشت در کنکور دکتری ۹۹رسیدگی به تخلفات مالی  برخی سازمان ها
ـــی  ـــی و اجتماع ـــاون سیاس مع
اســـتانداری تهـــران از پیگیـــری 
ـــی  ـــرد مال ـــر عملک ـــارت ب و نظ
ســـازمان هـــای مـــردم نهـــاد 
و انجمـــن هـــای خیریـــه خبـــر داد. جلســـه شـــورای 
ــاد  ــردم نهـ ــای مـ ــازمان هـ ــت از سـ ــعه و حمایـ توسـ
صبـــح امـــروز  یکشـــنبه 1٥ تیرمـــاه بـــه ریاســـت 
ـــی  ـــی و اجتماع ـــاون سیاس ـــی مع ـــن بیگ ـــکراله حس ش
ــه مروســـتی  ــور فرزانـ ــا حضـ ــران و بـ ــتانداری تهـ اسـ
ــتانداری  ــی اسـ ــی و فرهنگـ ــر اجتماعـ ــرکل دفتـ مدیـ
ــی  ــر اجتماعـ ــای دفتـ ــمن هـ ــوزه سـ ــان حـ و معاونـ
اســـتانداری و مدیـــران اســـتانی عضـــو شـــورا برگـــزار 

ـــدادی از  ـــی تع ـــراز مال ـــت ت ـــه وضعی ـــیدگی ب ـــد. رس ش
انجمـــن هـــای خیریـــه در دســـتور کار ایـــن جلســـه شـــورا 
ـــتانداری  ـــی اس ـــی و اجتماع ـــت.معاون سیاس ـــرار داش ق
ـــون  ـــه در قان ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــن جلســـه ب ـــران در ای ته
ــردم  ــای مـ ــازمان هـ ــه سـ ــوط بـ ــه مربـ ــن نامـ و آییـ
نهـــاد  بـــه رســـیدگی وضعیـــت مالـــی ســـمن هـــا از 
طریـــق موسســـات حسابرســـی اشـــاره شـــده اســـت، 
ـــای  ـــن ه ـــاد و انجم ـــردم نه ـــای م ـــازمان ه ـــت: س گف
ـــراز حســـاب  ـــی و ت ـــه صـــورت هـــای مال ـــه تهی ـــه ب خیری
هـــای مجموعـــه خـــود دقـــت نظـــر داشـــته باشـــند و 
ـــر  ـــده در دفت ـــه تشـــکیل ش ـــق کمیت ـــوارد از طری ـــن م ای

اجتماعـــی پیگیـــری خواهـــد شـــد.

ســـازمان  ســـخنگوی 
ســـنجش آمـــوزش کشـــور 
کارشناســـان  گفـــت: 
بـــا  ســـامت  و  بهداشـــت 
هماهنگـــی عوامـــل بهداشـــتی و درمانـــی شـــهرها در 
حوزه هـــای امتحانـــی کنکـــور دکتـــری 99 حضـــور 

. بنـــد می یا
ـــو  ـــت و گ ـــنبه در گف ـــزی روز دوش ـــن آمی ـــه زری فاطم
ـــه  ـــا اشـــاره ب ـــا، ب ـــگار دانشـــگاه و آمـــوزش ایرن ـــا خبرن ب
حضـــور کارشناســـان بهداشـــت و ســـامت در جلســـه 
کنکـــور دکتـــری 99 و دیگـــر آزمـــون هـــای ســـازمان 
ــهرهای  ــری 99 در شـ ــور دکتـ ــت: کنکـ ــنجش، گفـ سـ

بـــزرگ برگـــزار مـــی شـــود و بـــر اســـاس هماهنگـــی 
ـــان  ـــت، درم ـــا وزارت بهداش ـــده ب ـــل آم ـــه عم ـــای ب ه
ــت،  ــوزه بهداشـ ــدگان حـ ــکی، نماینـ ــوزش پزشـ و آمـ
ـــا بیمارســـتان شـــهر محـــل  ـــوم پزشـــکی ی دانشـــگاه عل
ــای  ــوزه هـ ــام حـ ــری در تمـ ــون دکتـ ــزاری آزمـ برگـ

ـــوند. ـــی ش ـــر م ـــون حاض ـــن آزم ـــده ای ـــزار کنن برگ
ـــی  ـــل اجرای ـــر عوام ـــاوه ب ـــال ع ـــرد: امس ـــد ک وی تاکی
ـــده  ـــد، نماین ـــور دارن ـــا حض ـــوزه ه ـــال در ح ـــر س ـــه ه ک
ـــن،  ـــر ای ـــاوه ب ـــده اســـت. ع ـــه ش ـــم اضاف بهداشـــت ه
بســـتگی بـــه تمهیـــدات شـــهرهای برگـــزاری کننـــده 
ــی  ــر مـ ــًا حاضـ ــس حتمـ ــای آمبوالنـ ــور نیروهـ کنکـ

ـــوند. ش

 ٣٠ درصد حامیان کمک های خودشان را از طریق سایت پرداخت می کنند 

هـای  ماهـواره  طبقـه  از  شناسـایی  ماهـواره  یـک  چیـن 
شـیان-6 )02( بـه فضـا پرتـاب کـرد؛ ایـن دومیـن پرتـاب 
موفقـی اسـت کـه ایـن کشـور در عـرض دو روز انجـام داده 
اسـت. بـه گـزارش خبرگـزاری شـینهوا، این ماهواره توسـط 
 Jiuquan 2« از مرکز پرتاب ماهـوارهD راکـت »النگ مـارچ
بـه فضـا پرتاب شـد. شـرکت علـم و فنـاوری هوافضا چین 
اعـام کـرد کـه از این ماهـواره عمدتًا برای انجام تشـخیص 
هـای محیطـی و آزمایش های فنی مرتبط اسـتفاده خواهد 
شـد. ایـن در حالـی اسـت کـه کارشناسـان غربـی معتقدند 
کـه ایـن توصیـف بـرای ماهواره هـای شناسـایی اسـتفاده 

می شـود. 

علـوم  و  بدنـی  تربیـت  پژوهشـگاه  علمـی  هیـأت  عضـو 
ورزشـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری گفـت: نتایـج 
یک پژوهش نشـان داد رشـد حرکتـی، اجتماعی و عاطفی 
دانش آمـوزان کم تـوان ذهنی شـاغل به تحصیـل در مدارس 
ابتدایـی عـادی از همتایـان آنهـا در مدارس اسـتثنایی بهتر 
اسـت.به گـزارش روز دوشـنبه پژوهشـگاه تربیـت بدنـی و 
علـوم ورزشـی وزارت علـوم، علـی کاشـی بـا اشـاره به طرح 
پژوهشـی تأثیـر برنامه هـای آمـوزش فراگیـر در مـدارس 
ابتدایی بر رشـد حرکتـی، اجتماعی و عاطفـی دانش آموزان 
دارای کم توانـی ذهنـی، اظهـار داشـت: این طرح پژوهشـی 
در خصـوص تأثیـر سیسـتم آمـوزش فراگیـر بـر رشـد چند 
جانبـه افـراد بـا کم توانـی ذهنـی انجـام شد.کاشـی گفـت:  
یکـی از سیسـتم های آموزشـی کـه در سراسـر دنیـا بـرای 
سیسـتم  قرارگرفـت،  توجـه  مـورد  ذهنـی  افـراد کم تـوان 
آمـوزش فراگیـر اسـت و به افـراد کم توان ذهنـی کمک می 

کنـد در کنـار سـایر افـراد مشـغول بـه تحصیل شـوند.

معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتاندار تهـران با اشـاره به 
لـزوم فعـال سـازی واحدهـای راکـد از تهیـه بانـک اطاعاتـی 
واحدهـای راکـد اسـتان تهـران خبـر داد.به گـزارش ایلنـا به نقل 
از پایگاه اطاع رسـانی اسـتانداری تهران، حشـمت هللا عسگری 
در جلسـه بررسـی واحدهـای تملیکـی و راکـد اسـتان با اشـاره 
بـه ضـرورت تعییـن تکلیـف امـوال تملیکـی از سـوی بانک ها 
اظهـار داشـت: تعییـن تکلیف امـوال تملیکی از سـوی بانک ها 
اولویت اسـتان تهران اسـت که با احصا آمارها و اطاعات دقیق 
و تهیـه بانـک اطاعاتـی در این زمینه می تـوان به روند فعالیت 
هـا سـرعت بخشـید.وی ادامـه داد: در سـال جهش تولیـد و در 
شـرایطی کـه به واسـطه کرونا برخـی واحدهای اقتصـادی دچار 
آسـیب شـده انـد، فعـال سـازی واحدهـای راکد نقـش موثری 
در افزایـش تولیـد و ایجاد اشـتغال دارد؛ از اینـرو یکی از اولویت 

هـای مهـم اسـتان تهـران در این زمینه تعریف شـده اسـت.

چین یک ماهواره شناسایی 
به فضا پرتاب کرد

رشد اجتماعی دانش آموزان 
کم توان ذهنی

تهیه بانک اطالعاتی 
واحدهای راکد

جامعهسالمت

جلوگیری از اعمال سلیقه در اجرای قوانین تامین اجتماعیترس کرونایی ها از َانگ و پنهان کردن بیماری
یــک متخصــص روانشناســی ســامت بــا اشــاره بــه 
اینکــه اســترس و اضطــراب هــم در ایجــاد بیمــاری 
و هــم در بهبــود بیمــاری نقــش بســزایی دارد، گفــت: 
یکــی از مشــکات موجــود بــرای بیمــاران مبتــا بــه 
ــن  ــود؛ ای ــا زده می ش ــه آنه ــه ب ــت ک ــی اس ــگ اجتماع ــا، ان ــروس کرون وی
موضــوع باعــث می شــود اگــر فــردی بــه کرونــا مبتــا شــد بیمــاری خــود را 

پنهــان کنــد کــه در ایــن حالــت ممکــن اســت بیمــاری افزایــش یابــد.
ــی  ــور کل ــه ط ــه ب ــان اینک ــا بی ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــور در گفت وگ ــن رفیعی پ امی
ــاری  ــود بیم ــار و بهب ــاد، انتش ــی در ایج ــی و اجتماع ــتی، روان ــل زیس عوام
ــار کــرد: اســترس و اضطــراب هــم در ایجــاد بیمــاری  دخیــل هســتند، اظه
و هــم در بهبــود بیمــاری نقــش بســزایی دارد؛ بخش هــای متعــددی 
ماننــد سیســتم عصبــی،  سیســتم روانــی، سیســتم ایمنــی و غــدد داخلــی 
مهم تریــن بخش هــای تنظیم کننــده بــدن هســتند کــه هریــک از آنهــا 

ــد. ــده دارن ــی را برعه ــمانی وظایف ــکل جس ــروز مش ــگام ب هن

ــا بیــان اینکــه روان انســان در مدیریــت بیمــاری و افزایــش سیســتم  وی ب
ــد  ــی مانن ــکات روان ــر مش ــاره تاثی ــت، درب ــر اس ــیار موث ــدن بس ــی ب ایمن
اســترس و اضطــراب در عــود بیمــاری کرونــا توضیحاتــی ارائــه داد و گفــت: 
ــع  ــد بالطب ــش یاب ــترس افزای ــطح اس ــه س ــی ک ــناختی زمان ــر روانش از نظ
سیســتم ایمنــی بــدن کاهــش می یابــد کــه ضعیــف بــودن سیســتم ایمنــی 
بــدن موجــب افزایــش آســیب زایی بیمــاری خواهــد شــد. در واقــع هنــگام 
افزایــش اســترس، بــدن در وضعیــت هشــدار قــرار می گیــرد کــه اگــر میــزان 
ــزول  ــزان کورتی ــد می ــاال باش ــدن ب ــی در ب ــل توجه ــدار قاب ــه مق ــترس ب اس
بــدن افزایــش می یابــد. ایــن متخصــص روانشناســی ســامت معتقــد اســت 
ــودی  ــی افزایــش نشــاط، شــادی و شــادکامی موجــب بهب ــه طــور کل ــه ب ک
رونــد بیمــاری خواهــد شــد و ایــن یعنــی هنــگام بیمــاری بایــد اســترس و 
اضطــراب فــرد مدیریــت شــود، در ایــن مســیر می تــوان از طریــق مدیتیشــن 
ــزان اســترس  ــر ذهــن(، شــوخ طبعــی و افزایــش نشــاط و... می )تســلط ب
ــر و  ــار فعال ت ــرد بیم ــی ف ــتم ایمن ــا سیس ــرد ت ــت ک ــا را مدیری ــرد مبت ف

ــود. ــر ش ــریع تر و راحت ت ــاری س ــا بیم ــه ب مقابل

گفــت:  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  مدیرعامــل 
تجمیــع، تنقیــح و تلخیــص بخشــنامه های ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی بــا همــکاری و مشــورت نمایندگان 
و اعضــای تشــکل های مختلــف درحــال انجــام 
ــه اتمــام  ــده ب ــد طــی ماه هــای آین ــن فرآین ــی می شــود ای اســت و پیش بین
ــرد:  ــار ک ــاره اظه ــن ب ــنا، در ای ــا ایس ــو ب ــاالری در گفت وگ ــد.مصطفی س برس
ــی در سراســر کشــور براســاس  ــن اجتماع ــی ســازمان تأمی ــای اجرای واحده
ــال  ــدود 45 س ــول ح ــه در ط ــد ک ــت می کنن ــنامه فعالی ــش از 2000 بخش بی
فعالیــت ایــن ســازمان بــا قانــون فعلــی صــادر شــده اســت. ایــن بخشــنامه ها 
ــه تجمیــع، تلخیــص و تنقیــح  ــاز ب در ادوار مختلــف صــادر شــده اســت و نی

ــت. ــان اس ــراوان کارشناس ــد ف ــورد تأکی ــنامه ها م ــن بخش ای
وی افــزود: بــه همیــن منظــور شــورای تنقیــح بخشــنامه های ســازمان تأمیــن 
ــراد صاحبنظــر در حوزه هــای  ــران، کارشناســان و اف ــا حضــور مدی ــی ب اجتماع
مختلــف و همچنیــن مدیــران و مشــاوران حقوقــی درحــال برگــزاری اســت. 
هــر جلســه شــورای تنقیــح بــا دســتور کار مشــخص و بــرای بررســی و تنقیــح 

ــزار می شــود و  ــک موضــوع خــاص برگ ــاره ی بخشــنامه های صــادر شــده درب
ــاره برخــی از موضوعــات دارای حساســیت و پیچیدگــی بیشــتر جلســات  درب

متعــددی برگــزار شــده اســت.
ــی  ــنامه تنقیح ــد بخش ــدور چن ــی از ص ــن اجتماع ــازمان تأمی ــل س مدیرعام
ــدور  ــد ص ــده فرآین ــای آین ــت: در ماه ه ــر داد و گف ــر خب ــای اخی ــی ماه ه ط
ــدود 60  ــه ح ــم ک ــار داری ــود و انتظ ــل می ش ــی تکمی ــنامه های تنقیح بخش

ــود. ــی ش ــنامه قبل ــش از 2000 بخش ــن بی ــی جایگزی ــنامه تنقیح بخش
ســاالری افزایش شــفافیت و پیشــگیری از تفســیر پذیری و اعمال ســلیقه در 
اجــرای قوانیــن و همچنیــن افزایــش هماهنگــی و وحــدت رویــه در واحدهــای 
ــدور  ــت ص ــج مثب ــن نتای ــی را از مهمتری ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی س اجرای
ــدد و  ــنامه های متع ــود بخش ــت: وج ــمرد و گف ــی برش ــنامه های تنقیح بخش
تفســیرپذیر یکــی از مهمتریــن عوامــل بــاال بــودن تعــداد پرونده هــای مرتبــط 
بــا ســازمان تأمیــن اجتماعــی در دیــوان عدالــت اداری اســت کــه امیدواریــم با 
ــود وضعیــت و کاهــش پرونده هــا در مراجــع  تنقیــح بخشــنامه ها شــاهد بهب

قضایــی باشــیم.
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پیام
میراث 

تخصیص ٢/١میلیارد ریال برای تکمیل زیرساخت های منطقه نمونه گردشگری سرچشمه محالت
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان  مرکزی از اختصاص یک میلیارد و 200 میلیون ریال برای 

تکمیل زیرساخت های منطقه نمونه گردشگری و پارک سرچشمه محات خبر داد.

موزهمیراث

به روزرسانی مداوم پروتکل های موزه ای کروناباب عالی کاخ گلستان بازگشایی می شود

مدیـــر مجموعـــه جهانـــی کاخ گلســـتان از 
ـــان  ـــع در خیاب ـــی واق ـــاب عال ـــایی ب بازگش
ـــاه  ـــهریور م ـــن کاخ در ش ـــرو ای ـــر خس ناص

ـــر داد. ـــاری خب ـــال ج س
آفریـــن امامـــی روز دوشـــنبه در گفـــت و گـــو بـــا خبرنـــگار فرهنگـــی ایرنـــا، بـــا 
ـــار داشـــت:  ـــی کاخ گلســـتان، اظه ـــاب عال ـــات بازگشـــایی ب ـــه جزئی اشـــاره ب
ـــدان و  ـــواره منتق ـــود و هم ـــرح ب ـــل مط ـــا قب ـــدت ه ـــایی از م ـــن بازگش ای
ـــردی کاخ  ـــورای راهب ـــات ش ـــی از جلس ـــت؛  در یک ـــادی داش ـــداران زی طرف
ـــن در  ـــرار اســـت ای ـــاال ق ـــه شـــد و ح ـــن در گرفت ـــه بازگشـــایی ای ـــم ب تصمی

ـــود. ـــایی ش ـــاه بازگش ـــهریور م ـــان ش پای
وی افـــزود: هـــم اکنـــون در حـــال انجـــام تغییـــرات کوچـــک و جزیـــی 
و نصـــب تجهیـــزات حفاظتـــی مـــورد نیـــاز بـــرای ورود و خـــروج بازدیـــد 
کننـــدگان هســـتیم و امیدواریـــم بـــزودی میزبـــان عاقمنـــدان بـــه ایـــن 
ـــه در  ـــن ک ـــام ای ـــا اع ـــیم.امامی ب ـــز باش ـــن در نی ـــی از ای ـــه جهان مجموع
ـــزود:  ـــد، اف ـــی ده ـــه م ـــش ادام ـــه فعالیت ـــان ب ـــز همچن ـــن کاخ نی ـــی ای فعل

امـــکان ورود بازدیـــد کننـــدگان از خیابـــان ناصـــر خســـرو و بـــازار بـــه مجموعـــه 
ـــن  ـــه در ای ـــرادی ک ـــاط اف ـــا ارتب ـــت ت ـــوده اس ـــن در ب ـــایی ای ـــل بازگش دلی
ـــود.مدیر  ـــا کاخ گلســـتان میســـر  ش ـــد ب ـــی کنن ـــردد م ـــان ت بخـــش از خیاب
ـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه بازگشـــایی ایـــن در  مجموعـــه جهانـــی کاخ گلســـتان ب
مـــی توانـــد محورتاریخـــی- گردشـــگری  کـــه از میـــدان امـــام خمینـــی  آغـــاز 
ـــدان  ـــد، گفـــت: عاقمن ـــاره فعـــال کن ـــازار ادامـــه دارد را دوب ـــا ب مـــی شـــود و ت
ــاره،  ــان شـــمس العمـ ــد از جلوخـ ــیر گردشـــگری می تواننـ در ایـــن مسـ
ـــد  ـــد کنن ـــه ربازدی ـــام جمع ـــه ام ـــون و خان ـــه داروالفن ـــروی، مدرس ـــه م کوچ
ـــد  ـــر پیون ـــاالن باردیگ ـــا عودج ـــت ب ـــی دول ـــران یعن ـــم ته ـــه قدی و دو محل
ـــوروز  ـــد ن ـــد عی ـــال مانن ـــای س ـــزود: در بخشـــی از روزه ـــورد. وی اف ـــی خ م
ـــی  ـــی حت ـــد ول ـــه می کنن ـــه کاخ مراجع ـــد ب ـــرای بازدی ـــادی ب ـــدان زی عاقمن
ـــدگان  ـــد کنن ـــم بازدی ـــل حج ـــه دلی ـــی ب ـــی اینترنت ـــط فروش ـــود بلی ـــا وج ب
ـــا  ـــاال ب ـــه ح ـــد ک ـــی آم ـــود م ـــه وج ـــل در ورودی ب ـــادی در مقاب ـــم زی تراک
ـــوان  ـــده را مـــی ت ـــد کنن ـــزان بازدی ـــن می داشـــتن دو در ایـــن کاخ،  حجـــم ای

ـــرد. ـــیم ک ـــرای دو در تقس ب

و  حفاظـــت  پژوهشـــکده  رییـــس 
فرهنگـــی   - آثارتاریخـــی  مرمـــت 
خبـــر داد: بازنگـــری مـــداوم تمامـــی 
دســـتورالعمل ها و پروتکل هـــای تهیـــه 
ـــا در دســـتور کار  ـــه روز نگهداشـــتن آن ه ـــه و ب ـــن زمین ـــی در ای شـــده و اباغ

ایـــن پژوهشـــکده اســـت.
بـــه گـــزارش ایســـنا، غامرضـــا رحمانـــی بـــا بیـــان اینکـــه پژوهشـــکده 
ـــه  ـــکل مقابل ـــتین پروت ـــی نخس ـــی - فرهنگ ـــار تاریخ ـــت آث ـــت و مرم حفاظ
ــت: از  ــرد، گفـ ــه کـ ــوزه ای را تهیـ ــای مـ ــروس در محیط هـ ــا ویـ ــا کرونـ بـ
نخســـتین اطاعیه هـــای رســـمی در خصـــوص شـــرایط ویـــژه، ایـــن 
پژوهشـــکده بـــه منظـــور پاســـخگویی بـــه نیازهـــای تخصصـــی میـــراث 
ـــکل  ـــی متش ـــکیل تیم ـــا تش ـــل شـــد و ب ـــی و گردشـــگری وارد عم فرهنگ
ـــا  ـــا کرون ـــه ب ـــکل مقابل ـــن پروت ـــط، اولی ـــف و مرتب ـــای  مختل از تخصص ه

ــرد. ــر کـ ــوزه ای را منتشـ ــای مـ ــروس در محیط هـ ویـ
 وی بـــا بیـــان اینکـــه بـــه دلیـــل ماهیـــت ایـــن ویـــروس، هنـــوز 

ــاد  ــر روز ابعـ ــود دارد و هـ ــا آن وجـ ــه بـ ــادی در رابطـ ــناخته های زیـ ناشـ
تـــازه ای از رفتـــار و ویژگی هـــای آن شناســـایی می شـــود، ادامـــه داد: بـــه 
ـــای  ـــتورالعمل ها و پروتکل ه ـــی دس ـــداوم تمام ـــری م ـــل بازنگ ـــن دلی همی
تهیـــه شـــده و اباغـــی در ایـــن زمینـــه و بـــه روز نگهداشـــتن آن هـــا از اهمیـــت 
ـــار  ـــت آث ـــت و مرم ـــکده حفاظ ـــه پژوهش ـــت، در نتیج ـــوردار اس ـــی برخ باالی
تاریخـــی –فرهنگـــی، عـــاوه بـــر آن کـــه بـــا تهیـــه ویدیوهـــای آموزشـــی 
ـــر و تشـــریح ســـاده  ـــا راهنمـــای منتشـــر شـــده ســـعی در فهـــم بهت ـــط ب مرتب
تـــر مطالـــب دارد، بـــه طـــور مـــداوم نیـــز رویکردهـــای مقابلـــه ای را بـــر 

اســـاس آخریـــن اطاعـــات بـــه روزرســـانی می کنـــد.
رحمانـــی تاکیـــد کـــرد: برخـــورد علمـــی در طراحـــی و ارایـــه راهبردهـــای 
ـــکده  ـــوده و پژوهش ـــم ب ـــیار مه ـــورد بس ـــن م ـــگیری در ای ـــی و پیش حفاظت
ـــع  ـــن مرج ـــوان اولی ـــه عن ـــی ب ـــی – فرهنگ ـــار تاریخ ـــت آث ـــت و مرم حفاظ
ـــر  ـــات ب ـــار اطاع ـــه انتش ـــبت ب ـــه نس ـــن زمین ـــا در ای ـــده راهنم ـــه  کنن ارای
اســـاس منابـــع موثـــق و قابـــل اتـــکاء حاصـــل از آخریـــن اطاعـــات و 

دســـتاوردها حساســـیت ویـــژه ای دارد.

میـراث  کل  اداره  حفاظـت  یـگان  فرماندهـی  سرپرسـت 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان کرمـان گفت: 
در سـه مـاه ابتدایی سـال جـاری تعداد 64 قلم شـی عتیقه 

در ایـن اسـتان کشـف و ضبـط شـد.
سـید هـادی جعفـری روز دوشـنبه در گفت و گو بـا خبرنگار 
ایرنـا افـزود: طـی ایـن مـدت 9 حفـار غیرمجـاز در اسـتان 
کرمان دسـتگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شـده اند و 
چهـار حفاری غیرقانونی نیز توسـط سـودجویان اشـیا عتیقه 

انجام شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد:از حفـاران و قاچاقچیـان کاسـه، پیکـره 
انسـان و حیوان، پیکره اسـب سـوار و جام پایه دار)سـنگی 
و مفرغـی( در شهرسـتان ارزوییـه، زیـورآالت در شهرسـتان 
بردسـیر و دیگر اشـیا از سـایر شهرسـتان های استان کشف 

است. شـده 
میـراث  کل  اداره  حفاظـت  یـگان  فرماندهـی  سرپرسـت 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان کرمـان اظهار 
داشـت: بیشـترین قدمـت متعلـق بـه کشـفیات شهرسـتان 

ارزوییـه اسـت کـه بـه چهـار هـزار سـال قبـل برمـی گـرد.
وی با بیان اینکه اسـتان کرمان دارای محوطه های باسـتانی 
و اماکـن تاریخـی فراوانـی اسـت، تاکیـد کـرد: بـا توجـه بـه 
ضـرورت صیانـت و حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی اسـتان 
کرمـان ایـن اداره کل نیازمنـد همکاری مـردم و انجمن های 

مردم نهاد اسـت.
جعفـری افـزود: نیروهـای یـگان حفاظـت ایـن سـازمان در 
قالـب 40 پایـگاه بطور شـبانه روزی از محوطـه های تاریخی، 
باسـتانی و اماکـن مـوزه ای این اسـتان پاسـداری می کند.
وی تاکیـد کـرد: از مـردم فرهنـگ دوسـت اسـتان کرمـان 
درخواسـت داریـم کـه در راسـتای حفـظ و صیانـت از ارزش 
هـای تاریخـی  و فرهنگـی کـه نشـان دهنـده هویـت ملـی 
کشـورمان اسـت، همواره احسـاس مسـئولیت کـرده و اخبار 
و اطاعـات خـود را در اختیـار یگان حفاظـت میراث فرهنگی 

اسـتان و سـایر ضابطـان قضایـی بگذارند.

سوژه ۶۴ قلم شی 
عتیقه در کرمان 

کشف شد

جزئیات بیشتر از وام گردشگری ویژه کرونا

درحال حاضر بیش از 2 هزار پرونده گردشگری متقاضی تسهیالت جبرانی خسارت کرونا در نوبت پرداخت بانک ها قرار دارد

معــاون گردشــگری کشــور همزمــان بــا 
آغــاز مرحلــه دوم ثبــت نــام تســهیات 
جبرانــی خســارت کرونــا بــه گروه هــای 
رقــم  افزایــش  از  غیربیمــه ای، 
تســهیات حمایتــی گردشــگری، بــه 16 
ــن  ــغ ای ــر داد. مبل ــان خب ــون توم میلی
ــرای ایــن بخــش قبــا 12  تســهیات ب

ــود. ــان ب ــون توم میلی
بــا  وگــو  گفــت  در  تیمــوری  ولــی 
ایســنا اشــاره کــرد کــه نــرخ ســود 
ایــن تســهیات همچنــان 12 درصــد 
اســت، دربــاره افزایــش رقــم تســهیات 

بــرای جبــران  حمایتــی گردشــگری 
خســارات ناشــی از شــیوع ویــروس 
داد: طبــق مصوبــه  توضیــح  کرونــا، 
ــارت  ــی خس ــهیات جبران ــت، تس دول
کرونــا بــا دو مبلــغ متفــاوت بــه دو 
گــروه تعلــق مــی گیــرد؛ دســته ای 
ــا،  ــتاد کرون ــت و س ــم دول ــا حک ــه ب ک
همزمــان بــا شــیوع ایــن ویــروس 
 16 از  حــاال  و  بــود  شــده  تعطیــل 
ــی  ــد م ــره من ــان وام به ــون توم میلی
ــم  ــا حک ــه ب ــی ک ــروه دوم ــوند و گ ش
ــد  ــل نبودن ــمی تعطی ــه رس ــا مصوب و ی
ــه ناچــار و یــا اختیــاری تعطیــل  امــا ب
شــدند کــه مشــمول 12 میلیــون تومــان 

تســهیات مــی شــوند.

ــرد: مشــاغل گردشــگری  ــه ک وی اضاف
بودنــد،  دوم  گــروه  جــزو  ابتــدا  در 
درحالــی کــه در بســیاری از اســتان هــا 
بــا دســتور اســتانداران و فرمانــداران 
تعطیــل شــده بودنــد. بنابرایــن بــا 
پیگیــری و رایزنــی هــای مکــرر موفــق 
ــا و کمیتــه  ــه ســتاد کرون شــدیم مصوب
ــی  ــر تعطیل ــت را دال ب ــی دول اجتماع
صنعــت گردشــگری دریافــت کنیــم. 
تاییدیــه وزارت کشــور نیــز دریافــت 
شــده و بــه آقــای نهاوندیــان ـ معــاون 
و مســؤول  رییس جمهــور  اقتصــادی 
پیامدهــای  بــا  مقابلــه  کارگــروه 
اقتصــادی شــیوع کرونــا ـ ارســال و 
متعاقبــا دســتور آن در روز یکشــنبه 

ــه آقــای شــریعتمداری  )15 تیرمــاه( ب
ـ وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ـ 
ــاغ شــده اســت؛ نهایتــا گردشــگری  اب
از  کــه  گرفــت  قــرار  ای  رســته  در 
ــان در ازای  ــون توم ــهیات 16 میلی تس
ــد  ــد خواه ــره من ــر شــغل، به ــظ ه حف

ــد. ش
در  تســهیات  ایــن  داد:  ادامــه  او 
ــی  ــق م ــروه تعل ــه دو گ ــگری ب گردش
گیــرد؛ نخســت مشــاغلی کــه دارای 
کــد کارگاهــی بیمــه تامیــن اجتماعــی 
ــت  ــش ثب ــاه پی ــک م ــتند و از ی هس
نــام آن هــا در ســامانه کارا شــروع 
ــتم  ــا بیس ــان ت ــت و همچن ــده اس ش
نــام  ثبــت  دارنــد  مهلــت  تیرمــاه 
ــی  ــت م ــروه درخواس ــن گ ــد. از ای کنن
ــر پیامــک وزارت کار را  ــی اگ ــم حت کنی
دریافــت نکــرده انــد، حتمــا در ســامانه 
ــن  ــه ای ــرا ک ــد، چ ــام کنن ــت ن کارا ثب
اطاعــات بــرای دریافــت تســهیات 
ــرد.  ــک تقاضــا، کمــک خواهــد ک تحری
البتــه پیگیــری ایــن تســهیات کــه در 
ــد  ــی خواه ــش خصوص ــت از بخ حمای

ــت. ــاز راه اس ــا در آغ ــود، فع ب
معــاون گردشــگری بــا اشــاره بــه ایــن 
دارای  گردشــگری  بنــگاه   7200 کــه 
ــن  ــازمان تامی ــه س ــی بیم ــد کارگاه ک
اجتماعــی واجــد شــرایط دریافــت ایــن 
تســهیات هســتند، افــزود: واحدهــای 
ــروی  ــط نی ــه ازای متوس ــگری ب گردش
انســانی حفــظ شــده فــارغ از ایــن کــه 
تعطیــل و یــا بــاز هســتند، مــی تواننــد 
ــت  ــهیات ثب ــن تس ــت ای ــرای دریاف ب
نــام کننــد. ممکــن اســت برخــی از ایــن 
ــدان خــود  ــگاه هــا تعــدادی از کارمن بن

را کاهــش داده و بــرای دریافــت بیمــه 
ــا  ــه ب ــرده باشــند ک ــی ک ــکاری معرف بی
ــم  ــکان فراه ــن ام تســهیل شــرایط، ای
ــداد  ــر تع ــه ازای ه ــا ب ــگاه ه ــده بن ش
تســهیات  از  شــده  حفــظ  نیــروی 
حمایتــی بهــره منــد شــوند. فقــط یــک 
اســت  ممکــن  دارد  وجــود  مشــکل 
بنگاهــی قبــا بــه تعــداد کارمنــدان 
ــا  ــد ام ــرده باش ــهیات ک ــای تس تقاض
بــا ادامــه رونــد بیــکاری و تعطیلــی هــا، 
ــکاری  ــه بی ــه بیم ــود را ب ــدان خ کارمن
معرفــی کــرده باشــد کــه در آن صــورت 
بــرای وزارت کار توجیــه نــدارد هــم 
بیمــه بیــکاری بدهــد و هــم تســهیات 
جبرانــی خســارت. توصیــه بــر ایــن 
ــا  اســت کــه بنــگاه هــای گردشــگری ب
هــر تعــداد نیــروی بیمــه ای کــه حفــظ 

کــرده انــد ثبــت تقاضــا داشــته باشــند 
تــا پرونــده آن هــا در جریــان رســیدگی 

ــی مواجــه نشــود. ــا مانع ب
ــه  ــی کــه ب ــه انتقادهای او در واکنــش ب
فراینــد رســیدگی در ســامانه کارا وارد 
ــار کــرد: ســامانه کارا  شــده اســت، اظه
ــد کامــا ســاده ای دارد. تاییدیــه  فراین
ــی شــد  ــوط م ــی مرب ــه زمان ــی ب طوالن
کــه بیــن وزارت کار، بانــک مرکــزی، 
ــکاتی  ــتانی مش ــعب اس ــا و ش بانک ه
وجــود داشــت کــه اکنــون بــا رفــع 
ایــن مســاله مــدت زمــان رســیدگی بــه 
پرونــده هــا و صــدور تاییدیــه بــه کمتــر 
از یــک روز رســیده اســت. در حــال 
بخــش گردشــگری  در  نیــز  حاضــر 
هیــچ پرونــده تاییــد نشــده ای وجــود 

ــدارد. ن

حمایـت  و  برنامه ریـزی  دفتـر  مدیـرکل 
آمادگـی  اعـام  از  توسـعه گردشـگری  از 
یونسـکو بـرای تـداوم همکاری ها بـا ایران 
بـه منظـور »تدویـن برنامـه ملـی توسـعه 

گردشـگری« خبـر داد.
بـه گـزارش میـراث  آریـا بـه نقـل از روابط 
 عمومی وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایع دسـتی، علیرضـا رحیمـی گفـت: 
در  انجام شـده  مذاکـرات  اسـاس  »بـر 
تمـاس تصویـری بین معاون گردشـگری 
بـا سرپرسـت دفتـر منطقـه ای یونسـکو 
در تهـران مسـتقر در پاریـس، مقـرر شـد 

همکاری های مشـترک برای انجـام پروژه 
"تدویـن برنامه ملی توسـعه گردشـگری" 
کـه پـس از بحـران کرونا دچار وقفه شـده 
بـود، در سـال جـاری نیـز تـداوم داشـته 

باشد.«
او افزود: »در این پروژه، یونسـکو به عنوان 
هماهنگ کننـده بـا مشـاوران بین المللـی 
بین المللـی  تامین کننـده منابـع مالـی  و 
و همچنیـن سـازمان جهانـی گردشـگری 
)UNWTO( در زمینـه کمک هـای فنـی 

همـکاری خواهند داشـت.«
رحیمـی اظهـار داشـت: »سرپرسـت دفتر 

مذاکـرات،  ایـن  در  یونسـکو  منطقـه ای 
همکاری هـای دوجانبـه بـرای اجـرای این 
ابـراز  پـروژه را حائـز اهمیـت دانسـته و 
بـا مهیـا شـدن شـرایط  امیـدواری کـرد 
توجـه  بـا  بین المللـی  مـراودات  انجـام 

بـه شـیوع بیمـاری کرونـا، زمینه اسـتقرار 
مشـاوران فنی پـروژه در ایران بـرای تدوام 
اجـرای  و  گذشـته  سـال  همکاری هـای 
فراهـم  بعـدی هرچـه سـریع تر  فازهـای 

شـود.«

اعالم آمادگی یونسکو برای 
تداوم همکاری ها

مرمت استحفاظی و اضطراری 
بازار قیصریه الر آغاز شد

ــع  ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــی اداره کل می ــراث فرهنگ ــاون می مع
دســتی اســتان فــارس گفــت: مرمــت بــازار قیصریــه الر بــا اعتبــاری بالــغ بــر 
2000 میلیــون ریــال از محــل اعتبــارات ملــی و بــا نظارت مســتقیم کارشناســان 
فنــی حــوزه معاونــت میــراث فرهنگــی آغــاز شــده اســت. عبدالرضــا نصیــری 
ــع  ــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنای ــراث فرهنگــی اداره کل می ــاون می )مع
ــه  ــازار قیصری ــراری ب ــتحفاظی و اضط ــت اس ــارس( مرم ــتان ف ــتی اس دس
ــته ها،  ــدود راس ــاء ان ــوق، احی ــار س ــگل چه ــدود کاه ــد ان ــامل تجدی الر را ش
ــته ها  ــام راس ــه ب ــنگی لب ــای س ــرای آبچک ه ــام و اج ــای ب ــاء ناودان ه احی
دانســت و گفــت: بــازار قیصریــه مجموعــه ای نفیــس و متنــوع  از شــیوه ها و 
شــگردهای معمــاری گذشــته از پیــش از صفویــه تــا قاجاریــه اســت کــه چهار 
ــازار را  داالن طوالنــی، شــمالی، جنوبــی، شــرقی و غربــی ســاختمان اصلــی ب
ــرم  ــش برجســته ب ــی نق ــت فیزیک ــام حفاظ ــن از اتم ــازد.وی همچنی می س
دلــک شــیراز بــا اعتبــاری بالــغ بــر 150 میلیــون ریــال از محــل اعتبــارات ملــی 
ــراث فرهنگــی  ــت می ــی حــوزه معاون ــا نظــارت مســتقیم کارشناســان فن و ب
خبــر داد و افــزود: در ایــن عملیــات پــی ریــزی  و فنــس گــذاری محــدوده 

نقــش بــرم دلــک بــه طــول حــدود 50 متــر پایــان یافتــه اســت.

ته
نک

معـاون وزارت میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
دربـاره تسـهیالت گـروه دوم کـه شـامل فعاالن گردشـگری 
یـادآور  اسـت،  بیمـه  بـدون  هنرمنـدان صنایـع دسـتی  و 
شـد: ایـن گـروه شـامل راهنمایـان گردشـگری، بومگـردی 
هـا و هنرمنـدان صنایـع دسـتی فاقـد شـماره بیمـه اسـت. 
در فراینـدی دولـت تسـهیالتی را بـرای مشـاغل بـدون بیمه 
درنظـر گرفتـه بـود کـه پـس از رایزنـی و مذاکـرات فـراوان، 
فعـاالن گردشـگری و صنایع دسـتی نیز به این رسـته اضافه 
شـدند کـه ثبـت نـام آن هـا در سـامانه کارا از دوشـنبه 1۶ 
تیرمـاه آغـاز می شـود. این گـروه نیز فـارغ از اینکـه پیامک 
وزارت کار را گرفتـه یـا نگرفتـه اند، مـی توانند بـرای دریافت 
تسـهیالت حمایتی گردشـگری ثبت نام کنـد.وی ادامه داد: 
هرچنـد رقـم تسـهیالت ایـن گـروه در سـامانه اندک اسـت 
)۶ میلیـون تومـان(، امـا درخواسـت می کنیم بـدون توجه 
بـه این رقـم تقاضای خـود را بـرای دریافت تسـهیالت ثبت 

. کنند

میراثمیراث

تعطیلی موزه های هرمزگان تا اطالع ثانویدرهای موزه »لوور« فرانسه باز شد
پـس  پاریـس  »لـوور«  مـوزه 
از مدت هـا تعطیلـی ناشـی از 
شـیوع ویـروس کرونـا امـروز 

شـد. بازگشـایی 
بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از فرانـس24، درهـای موزه 
»لوور« فرانسـه که از سـیزدهم مارس بـرای جلوگیری از 
گسـترش ویروس »کرونا« بسـته شـده بود روز دوشـنبه 

بـه روی بازدیدکنندگان باز شـد.
پربازدیدتریـن مـوزه جهـان در طـول چهار مـاه تعطیلی با 

40 میلیون یورو خسـارت مواجه شـده اسـت.
بـا اینکـه بـا بازگشـایی ایـن مـوزه، بازدیـد از اغلـب آثـار 
نقاشـی مشـهور »مونالیـزا« و  تابلـو  محبـوب همچـون 

مجموعـه آثـار تاریخـی امکان پذیـر اسـت اما دسترسـی 
بـه برخـی از سـالن های ایـن مـوزه کـه رعایـت فاصلـه 
اجتماعـی بـا مشـکاتی همـراه خواهـد همچنـان مقدور 

. نیست
بـا وجـود عامت هـای یـادآوری رعایت فاصله کـه بر کف 
سـالن تابلو نقاشـی »مونالیزا« نصب شـده اسـت، دیگر 
خبـری ازدحـام جمعیـت بـرای سـلفی گرفتـن نخواهـد 
بـود. حـدود 70 درصد از 9.6 میلیـون بازدیدکننده »لوور« 
در سـال گذشـته را گردشـگران خارجـی تشـکیل دادند و 
بـا توجـه بـه اینکـه محدودیت هـای سـفری در برخـی از 
کشـورها همچنـان باقـی اسـت، مدیـر این مـوزه کاهش 

شـدید شـمار بازدیدکننـدگان را پیش بینـی می کنـد.

و  میـــراث  کل  مدیـــر 
هرمـــزگان  گردشـــگری 
بـــا اعـــام خبـــر تعطیلـــی 
اســـتان  ایـــن  موزه هـــای 
گفـــت: موزه هـــا تـــا اطـــاع ثانـــوی تعطیـــل هســـتند 

هســـتند. بـــاز  هتل هـــا  امـــا 
ــیوع  ــه شـ ــه بـ ــا، باتوجـ ــگار ایلنـ ــزارش خبرنـ ــه گـ بـ
مجـــدد ویـــروس کرونـــا در کشـــور و افزایـــش آمـــار 
بیمـــاران کرونایـــی ایـــرج حریریچـــی )معـــاون وزیـــر 
ـــی  ـــال احتمال ـــته از اعم ـــه گذش ـــر هفت ـــت( اواخ بهداش
ـــک  ـــی ی ـــامل تعطیل ـــا ش ـــد کرون ـــای جدی محدودیت ه
هفتـــه ای مـــوارد گـــروه 3و4 در 13 اســـتان خبـــر داد. 

ایـــن اســـتان ها شـــامل سیســـتان و بلوچســـتان، 
ـــتان،  ـــاه، کردس ـــتان، کرمانش ـــهر، خوزس ـــزگان، بوش هرم
فـــارس،  آذربایجان شـــرقی،  آذربایجان غربـــی، 

ــان اســـت. ــرز و کرمـ ــران، البـ ــان رضـــوی، تهـ خراسـ
 باتوجـــه بـــه آنکـــه مـــوزه و بـــاغ موزه هـــا، تاالرهـــای 
پذیرایـــی، کافـــه، قهوه خانـــه، چایخانـــه، بـــاغ وحـــش 
ــه  ــی و... ازجملـ ــی آبـ ــز تفریحـ ــهربازی ها، مراکـ و شـ
ــا در  ــی از آنهـ ــه بخشـ ــتند کـ ــروه 3و4 هسـ ــوارد گـ مـ
حـــوزه میـــراث و گردشـــگری و ســـفر فعـــال هســـتند 
ـــتاد  ـــه س ـــز ب ـــن مراک ـــی ای ـــی احتمال ـــن رو تعطیل از ای

ــا اســـتان ها واگـــذار شـــده اســـت. کرونـ

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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ورامیـن – خبرنـگار پیـام مـا : فرمانـده 
انتظامـی ویـژه شـرق  اسـتان تهـران از 
اوبـاش  و  اراذل  از  تـن   15 دسـتگیری 
سـابقه دار در عملیـات ضربتـی پلیـس 
شهرسـتان  در  اسـتان  عمومـی  امنیـت 

ورامین خبر داد. 
سـردار "کیومـرث عزیـزی"  بـه اجـرای 
طـرح ضربتی پلیـس امنیـت عمومی با 
هدف دسـتگیری و کنترل ارازل و اوباش 
سـابقه دار اسـتان و ارتقاء امنیت عمومی 
اشـاره کـرد و گفت: این طرح در سـاعات 
اولیـه صبـح و با حضور تیـم های متعدد 

عملیاتی در شهرستان ورامین اجرا شد.
از  یکـی  امنیـت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
اجتماعـی  زندگـی  اساسـی  ملزومـات 
اسـت و پلیـس حافـظ آن اسـت، افزود: 

تحـرکات تعـدادي اراذل واوبـاش داراي 
شناسـنامه امنيتي در سطوح مختلف در 
برخـی شهرسـتان هـا، موجـب نگرانـی 
تعـدادی از شـهروندان بودکـه در همیـن 
راسـتا عملیـات پلیـس امنیـت عمومـی 

طرح ریزی شد.
فرمانـده انتظامـی اسـتان از اجـرای این 
طـرح در شهرسـتان ورامیـن، خبـر داد و 
اراذل  از  تـن   15 مجمـوع  در  گفـت: 
شناسـنامه دار استان که جرایمی از جمله 
نـزاع های دسـته جمعی، تخریـب اموال 
عمومـی، اخاذی، ایجاد رعب و وحشـت، 
و  و جـرح  حمـل سـاح سـرد، ضـرب 
درگیـری بـا مامـوران در سـوابق آنهـا بود، 
دسـتگیر و بـه مرجـع قضائـی معرفـی و 

برخی نیز راهی زندان شدند.

مقابلـه  بـر  تاکیـد  بـا  عزیـزی  سـردار 
مسـتمر و مقتدرانـه پلیـس بـا اراذل و 
اوبـاش و برهـم زننـدگان نظـم و امنیـت 
نیـروی  کـرد:  تصریـح  اسـتان،  مـردم 
برابـر  در  مـردم  حمایـت  بـا  انتظامـی 
آرامـش  و  نظـم  بخواهنـد  افـرادی کـه 
جامعـه را برهـم زننـد، محکـم و اسـتوار 

ایستاده است.
بـا  ادامـه  انتظامـی اسـتان در  فرمانـده 
اشـاره بـه یـک نکتـه جالـب در خصوص 
اوبـاش  و  ارازل  از  یکـی  دسـتگیری 
معـروف و سـابقه دار فـراری افـزود: این 
فـرد کـه نوچه هـای زیـادی هـم دارد در 
یـک بخـش از دیوار که شـبیه النه موش 
بـود مخفـی شـده بـود امـا با تیزهوشـی 

پلیس شناسایی و دستگیر شد.

کشـف  بـه  اشـاره  بـا  عزیـزی  سـردار 
تعـدادی سـاح سـرد و مقادیـری مـواد 
مخـدر و کاالهـای ممنوعـه از متهمـان، از 
عمـوم شـهروندان دعوت کـرد: در صورت 
از  اطـاع  و  اوبـاش  و  اراذل  شناسـایی 

فعالیـت های مجرمانه آنـان، مراتب را به 
مرکـز فوریـت هـای پلیسـی 110 اطـاع 

دهید
فرماندهی انتظامی ویژه شرق 

استان تهران

امـــاك  پـــور معاونـــت  علـــی عباســـی 

ـــی اداره كل راه وشهرســـازی خواســـتار  حقوق

ــل  ــرای حـ ــم بـ ــكاری و تفاهـ ــل همـ تعامـ

مشـــكات ملكـــی وحقوقـــی فـــی مابیـــن 

اداره كل راه وشهرســـازی اســـتان كرمـــان و 

ــتان  ــه اسـ ــور خیریـ ــاف وامـ اداره كل اوقـ

كرمـــان شـــد بـــه گـــزارش اداره ارتباطـــات 

ــازی  ــانی اداره كل راه وشهرسـ ــاع رسـ واطـ

ـــن  ـــترك معاونی ـــه مش ـــان جلس ـــتان كرم اس

ــاك  اداره كل راه  ــی وامـ ــران حقوقـ ومدیـ

وامـــور  اوقـــاف  كل  واداره  وشهرســـازی 

خیریـــه اســـتان كرمـــان بـــا حضـــور علـــی 

ــاون امـــاك و حقوقـــی  ــور معـ عباســـی پـ

ــان   ــتان كرمـ ــازی اسـ اداره كل راه وشهرسـ

ــاك اداره كل راه  ــی وامـ ــكاران حقوقـ وهمـ

وشهرســـازی و آقـــای مهنـــدس مهـــر آســـا 

معـــاون حقوقـــی اداره اوقـــاف، حـــاج آقـــا 

رضایـــی رئیـــس اداره اوقـــاف شهرســـاتان 

ـــاور اداره  ـــر مش ـــك فك ـــای نی ـــیر ، آق بردیس

كل اوقـــاف در ســـالن اجتماعـــات اداره كل 

راه وشهرســـازی برگزار گردید. 

كـــه در خصـــوص مســـائل ومشـــكات و 

ـــث  ـــن دو اداره كل بح ـــی بی ـــات ملك اختاف

ـــد  ـــت  ومقررگردی ـــورت گرف ـــر ص ـــادل نظ وتب

ــن  ــم  بیـ ــكاری  و تفاهـ ــل وهمـ ــا تعامـ بـ

مدیـــران  دو دســـتگاه  نســـبت بـــه حـــل 

مشـــكات ومعضـــات اقـــدام ومســـاعدت 

شود. 

النه موش هم به داد اوباش فراری نرسید  آغاز همکاری اداره راه و شهر سازی 
کرمان با اداره کل اوقاف استان کرمان 
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- نــام بنــدر آلبانی - بلند، بلند و 
مرتفع، مرتفع5 - نشــانه جمع، 

بله شــیرازی، بله بی ادب - کلمه 

همراهی، آش، حرف مشــایعت 
- آتــش6 - دلیر - پیمودن - 

گرداگــرد لب و دهان7 - قصد و 
آهنــگ، رکن اصلی نماز - نوعی 
ســاز - کز وارونه - دختر عرب8 
- به اندازه، زوبین - وســیله ای 

در مطبخ، طرف مشــبك پلو پزی - 
اثر شــجریان9 - سپاس شیرین، 

شــكننده - تکرار حرف - حرف 
ندا10 - عجیب - انســانهای بسیار 

باهوش - ماه ســرد، روز گذشته11 
- گیاه مرداب، ســاز موالنا، ساز 

شــاکی - به جریان انداختن، انجام 
دادن، روا كرئــن امری - عددی دو 

رقمی12 - شــادمان شدن - پناه 
دهنــده، فریاد رس - قدرت و توان، 

جرأت13 - مقیم - همان ســیب 
است - درودگر

عمودی 
1 - شــهری در خراسان - 

سپاســگزار2 - بندگاه میان ساعد 
و بازو، مرفق - پســندیده، خوب 
- جــذاب، جالب و جذاب، جالب 

3 - ســگ انگلیسی - شهرت تیم 
میامــی در NBA - فتنه، بدی، فتنه 
و بدی - منقار کوتاه4 - همســایه 
- همانندان، همســران5 - آزاد و 

رها، افســار گسیخته - دوراندیش - 
جــام معروف6 - مادر لر، بیماری، 

تصدیق روســی - کاغذ کاهی، شبكه 
رایانــه ای - آرواره، جانوردریایی 

- نــام مادر حضرت مهدی )عج(7 
- نــوآوری، پدید آوردن چیزی - از 
حواس پنجگانه8 - فریاد تشــویق، 

درمقام تحســین می كشند - از 
احشــام، پرفسور حیوانات - رمق 

آخر - ســطح، چهره، مایه پیشرفت 

بعضــی ها9 - هزار كیلو، بدن، 
ماهی كنســروی - خدمتكار - میوه 
مربایــی، میوه نكو، میوه پاییزی10 

- علم سرشــماری، احصائیه - 

اثرتاریخی كاشــان11 - تردید، دو 
دلــی، از میطات نماز - صد متر 

مربع، واحد ســطح، پسوند فاعلی, 
مخفف اگر - پســران - كاه 

پادشــاهی، دیهیم، افسر12 - ترکیب 
ید بــا عنصری دیگر - نام دخترانه 

- ثروتمنــد13 - آلبوم همایون 
شجریان - ماقات

جدول شماره 1۷۷۰

 پیام
 ایران

با حمایت فوالد مبارکه و در مجتمع فوالد سبا به دست آمد؛
 ایران به جمع سازندگان رباتهای مکندۀ کاتالیست پیوست 
برای اولین بار در کشور، با حمایت و همکاری شرکت فوالد مبارکه و شرکت دانشبنیان زاگرس صنعت آرکا، ربات مکنده که کار 
تخلیۀ کاتالیستها در واحد احیا مستقیم را بر عهده دارد، طراحی و ساخته شد و به بهرهبرداری رسید.

نظـر بـه ایـن کـه پروانـه هـای بهـره بـرداری؛ معـدن گرانیت 
ابـارق بـم 1 بـه شـماره 1۰/۹۰28۶ مـورخ 8۴/۰2/2۵ بنـام 
شـرکت ارگ گرانیـت کویر کرمان و معدن گرانیـت ابارق بم 2 
به شـماره 1۰/1۶۹28۴ مـورخ 8۵/12/1۷ بنام آقای عبدالرضا 
تحسـینی مفقـود گردیده،لـذا بدینوسـیله باطـالع می رسـاند 
کلیـه مفاد مـدارک مذبـور از درجه اعتبار سـاقط و پروانه های 

بهـره بـرداری مزبـور هیچگونـه ارزش و اعتبار قانونـی ندارد.
مجید پویان- معاونت امور معادن و صنایع معدنی

شناســنامه خــودرو پرایــد 1۳1مدل1۳۹۷ســفید - 
روغنــی  رنــگ بــه شــماره  موتــور N1۳ /۶۰۴۵۹۷۴ و  
شــماره شاســی NAS۴111۰۰J۳۴21۳۳۳ بــه شــماره 
پــالک ۴2ن 8۹۳ ایــران ۶۵متعلــق بــه امیــد رهــی 
فرزنــد محمــد مفقــود واز درجــه اعتبــار ســاقط گردیده 

اســت .منوجــان 

شناسنامه وسند  خودرو پژو ۴۰۵مدل1۳۹2 خاکستری 
به شماره  موتور12۴K۰28۰۷۴۶ و  – متالیک رنگ 
شماره شاسی NAAMOICAIDR۰1۷۳۵۳ به شماره 
پالک ۴۷ن ۳82 ایران ۳۳ متعلق به مهدی شاهرخی 
فرزند محمد  مفقود واز درجه اعتبار ساقط گردیده است. 
منوجان 

آگهی مفقودی پروانه بهره برداری

مفقودی

مفقودی

وم
ت د

نوب

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای 
فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139960319008000274 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای حسـین رحمانـی نعیـم آبـادی فرزنـد محمد به شـماره شناسـنامه 
5938 در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 265/5مترمربـع از پـاک 7672 اصلـی واقـع در زرنـد 
خیابـان صیـاد شـیرازی کوچـه 7 خریداری از مالک رسـمی آقای احمدامیر ناصـر امینیان محرز 
گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ 
رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهـد شـد. م/الف 51
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/3- تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/4/17

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای 
فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139960319008000416 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای محمد ایـزدی جال آبادی فرزند علی به شـماره شناسـنامه 
23 در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 297 مترمربـع از پاک 2382 اصلـی واقـع در زرند خیابان 
پوریـای ولـی خریـداری از مالـک رسـمی نجمـه آقا موسـوی اسـترآبادی محـرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15روز آگهی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الف 59
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/17- تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/4/31

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

تاســیس موسســه غیــر تجــاری آمــا هنــر هگمتانــه درتاریــخ 1399،04،11 بــه شــماره ثبــت 1013 بــه شناســه 
ملــی 14009253828 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع 
ــینمایی و  ــری و س ــی و هن ــای فرهنگ ــور فعالیته ــه ام ــام کلی ــوع : انج ــردد. 1 - موض ــی میگ ــوم آگه عم
مطبوعاتــی خبــری و خبرگــزاری و نشــریه از جملــه تبلیغات«ثبــت موضــوع فعالیــت موسســه مذکــور بمنزلــه 
ــی پــس از اخــذ مجوزهــای الزم 2 -  ــه فعالیــت نمــی باشــد«در صــورت ضــرورت قانون اخــذ و صــدور پروان
مــدت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود 3 - مرکــز اصلــی : اســتان همــدان، شهرســتان همــدان، بخــش 
مرکــزی، شــهر همــدان، محلــه حســین خانــی، کوچــه جــراح هــا، کوچــه شــاهد، پــاک 0 ، طبقــه همکــف، 
ــد مــی باشــد. 5 - اســامی و  ــال نق ــی : 10000000 ری کدپســتی 6518658791 4 - ســرمایه شــخصیت حقوق
ــم  ــال ســهم الشــرکه، خان ــان خشــنود دارای 6000000 ری ــد محمدی ــای مجی ــزان ســهم الشــرکه شــرکا : آق می
مریــم محمدیــان خشــنود دارای 2000000 ریــال ســهم الشــرکه وآقــای میثــم محمدیــان خشــنود دارای 2000000 
ــه  ــی 3871460281 ب ــنود باکدمل ــان خش ــد محمدی ــای مجی ــران : آق ــن مدی ــهم الشــرکه 6 - اولی ــال س ری
ســمت مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره، خانــم مریــم محمدیــان خشــنود باکدملــی 3874088367 بــه 
ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره وآقــای میثــم محمدیــان خشــنود باکدملــی 3875750152 بــه ســمت 
ــدگان حــق امضــاء : تمامــی اســناد  ــد. 7 - دارن ــرای مــدت 5 ســال انتخــاب گردیدن ــره ب عضــو هیئــت مدی
ــا  ــات مؤسســه ب ــرات و مکاتب ــل چــک، ســفته، ب ــا و اســناد و اوراق بانکــی از قبی ــدآور و قرارداده ــی تعه مال
امضــای مدیرعامــل بــه تنهایــی یــا نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه تنهایــی و ممهــور بــه مهــر مؤسســه اعتبــار 
خواهــد داشــت. 8 - اختیــارات مدیرعامــل : طبــق اساســنامه 9 - روزنامــه کثیراالنتشــار پیــام مــا بــرای درج 
آگهــی هــای مؤسســه تعییــن گردیــد. بــه اســتناد مجــوز شــماره 100،10719،ص، 98 تاریــخ 1398،12،13 اداره 

کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان همــدان آگهــی گردیــده اســت. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
4510 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )905679( 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقــای محمــد مهــدی ســهراب بیــگ بــه وکالــت از طــرف مالــک امیــر عبــاس 
ــه  ــر وکالتنامــه شــماره 13507 مــورخ 1397/06/03 دفترخان ســهراب بیــگ براب
1199 تهــران ضمــن تســلیم دو بــرگ استشــهادیه تصدیــق شــه اعــام نمــوده 
ــاحت  ــه مس ــدانگ ب ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــت س ــند مالکی ــه س ــت ک اس
18000متــر مربــع قطعــه تفکیکــی بشــماره 122 فرعــی از 362 از اصلــی مفــروز 
از پــاک 362 فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در اراضــی محمــد ابــاد جــز حــوزه 
ــور ســند بشــماره چاپــی  ــی رضــا ســلیم پ ــام عل ــه ن ثبتــی شهرســتان کــرج ب
ــی 115151  ــند قطع ــر س ــپس براب ــد س ــلیم گردی ــادر و تس 824594 ب 95 ص
مــورخ 1396/08/11 دفتــر خانــه 298 تهــران ســه دانــگ مشــاع از 6 دانــگ بــه 
ــده و تقاضــای  ــود گردی ــگاری مفق ــت ســهل ان ــه عل ــل شــده ب متقاضــی منتق
صــدور نســد مالکیــت  المثنــی را نمــوده اســت . لذامراتــب بــه اســتناد  تبصــره 
یــک اصاحــی مــاده 120ائیــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت اگهــی میشــود 
تــا چنانچــه کســی مدعــی وجودســند مالکیــت نزدخــود  و یــا انجــام معاملــه 
نســبت بــه ملــک مذکــور باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی بــه مــدت ده روز  
اعتــراض خودراضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت بــه ایــن اداره تســلیم تــا وفــق 
مقــررات عمــل گــردد بدیهــی اســت چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی واصل 
ــه نشــود ســند مالکیــت المثنــی  نشــود ویادرصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائ

ــه متقاضــی تســلیم خواهدشــد م الــف 99/131/ف  طبــق مقــررات صــادر وب
منصور هدایت کار – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج 

از طرف محمد ابراهیم بحیرایی  4506

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

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

برابــر رای شــماره 139860318018005061 - 98/10/11 هیــات موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ــنگر  ــک س ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس س
ــه بامعــارض متقاضــی ســکینه باباخانــی ســنگری  تصرفــات مالکان
فرزنــد غامرضــا بــه شــماره ملــی 6539712448 صــادره از رشــت  در 
ــه مســاحت  ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن ب
ــنگ5  ــی از س ــاک 12 فرع ــده از پ ــزی ش ــع مج 4408/71  مترمرب
اصلــی واقــع در قریــه امشــه بخــش 12 گیــان ، کــه بــرای آن شــماره 
پــاک 160 فرعــی در نظــر گرفتــه شــده ،  خریــداری از مالــک رســمی 
آقــای ســید علــی حســینی امشــی ) از ســند زارعانــه 47449-
ــوم  ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی 47/10/30 (  مح
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
ــذ  ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت دو م
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 
مالکیــت صــادر خواهــد شــد .  تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/04/02 

تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : مــورخ 99/04/17
رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی  4024

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

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

برابــر رای شــماره 139860318018005058 - 98/10/11 هیــات موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ــنگر  ــک س ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس س
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی مــاه خانــم باباخانــی ســنگری 
فرزنــد غامرضــا بــه شــماره ملــی 6539709511 صادره از رشــت  در ســه 
دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 4408/71  
مترمربــع مجــزی شــده از پــاک 12 فرعــی از ســنگ5 اصلــی واقــع در 
قریــه امشــه بخــش 12 گیــان ، کــه بــرای آن شــماره پــاک 160 فرعــی 
در نظــر گرفتــه شــده ،  خریــداری از مالــک رســمی آقــای ســید علــی 
ــح  ــه 47449-47/10/30 و ســند صل حســینی امشــی ) از ســند زارعان
12685-96/11/01 (  محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عموم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
ــه  مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را ب
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهی اســت در صــورت انقضــای مدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 
ــخ انتشــار  ــت اول : 99/04/02 تاری ــخ انتشــار نوب ــد شــد .  تاری خواه

نوبــت دوم : مــورخ 99/04/17
رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی  4023

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  آگهی موضوع 

ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
ــوع  ــات موض ــماره 139860318018005450 - 98/10/29 هی ــر رای ش براب
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات 
ــد  ــنگری فرزن ــی س ــم  باباخان ــاه خان ــی م ــارض متقاض ــه بالمع مالکان
غالمرضــا بــه شــماره ملــی 6539709511 صــادره از رشــت  در ســه 
دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 31154/88  
مترمربــع مجــزی شــده از پــالک 12 فرعــی از ســنگ5 اصلــی واقــع در 
قریــه امشــه بخــش 12 گیــالن ، کــه بــرای آن شــماره پــالک 161 فرعــی 
ــی  ــای ســید عل ــک رســمی آق ــداری از مال ــه شــده ،  خری در نظــر گرفت
ــح  ــند صل ــه 47449-47/10/30 و س ــند زارعان ــی ) از س ــینی امش حس
12685-96/11/01 (  محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
ــاه  ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن باشــند م
ــرف  ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ اعت
ــه  ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
ــت صــادر  ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع مذک
خواهــد شــد .  تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/04/02 تاریــخ انتشــار نوبــت 

ــورخ 99/04/17 دوم : م
4022 رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  آگهی 

موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860318018005453 - 98/10/29 هیــات موضــوع 
ــد  ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاق قان
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر 
ــنگری  ــی س ــکینه باباخان ــی س ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
فرزنــد غالمرضــا بــه شــماره ملــی 6539712448 صــادره از رشــت  در 
ــاحت  ــه مس ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــاع از  شش ــگ مش ــه دان س
ــنگ5  ــی از س ــالک 12 فرع ــده از پ ــزی ش ــع مج 31154/88  مترمرب
اصلــی واقــع در قریــه امشــه بخــش 12 گیــالن ، کــه بــرای آن شــماره 
پــالک 161 فرعــی در نظــر گرفتــه شــده ،  خریــداری از مالــک رســمی 
آقــای ســید علــی حســینی امشــی ) از ســند زارعانــه 47/10/30-47449 
و ســند صلــح 12685-96/11/01 (  محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی  در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
ــی اســت در صــورت  ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای خــود را ب
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 
ــت اول : 99/04/02  ــخ انتشــار نوب ــد شــد .  تاری ــت صــادر خواه مالکی

ــورخ 99/04/17 ــت دوم : م ــخ انتشــار نوب تاری
4025 رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی 
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 پیام
ایران

شهر جهانی انگور؛ شاهکار 
کشاورزی ایران در فائو

سرانه تولید انگور مالیر باالتر از میانگین جهانی

سیاسـت های تدبیرگونـه دولت اینجـا رنگ حقیقت 
گرفـت و بسترسـاز راهـی شـد تـا انگـور مایـر در 
پیـچ و خـم مشـکات و تنگناهـای اقتصـادی، پـا 
در مسـیر جهانـی شـدن بگـذارد و امیـد در تک تـک 
تاکسـتان های ایـن شـهر شـروع بـه روییـدن کنـد.

عنـوان شـهر جهانـی انگـور در سـایه حمایـت دولـت 
تدبیـر و امیـد، وزیـر جهـاد کشـاورزی و البته تاش 
شـهر،  ایـن  مسـووالن  شـبانه روزی  و  بی دریـغ 
نماینـدگان ایـن شهرسـتان در دوره دهـم مجلـس 
شـورای اسـامی، برای همیشـه بر سـینه مایر حک 
شـد و شـاهراه توسـعه و پیشـرفت دومیـن شـهر 
بـزرگ اسـتان همـدان را برای همیشـه ترسـیم کرد.
دهـم آذر سـال 97 روزی اسـت کـه بـا ثبـت نظـام 
تولیـد انگـور مایـر در سـازمان جهانـی خواروبـار و 
کشـاورزی ملـل متحد)فائـو(، انگـور مایـر بـر بـام 
کشـاورزی دنیا نشسـت و حق مالکیـت برند جهانی 

بـرای تاکسـتان های زرخیـز ایـن شـهر ثبـت شـد؛ 
نامـی پرآوازه که جز در سـایه تدبیـر و حمایت دولت 

و دسـت اندرکاران آن محقـق نمی شـد.
قدمـت بیـش از 700 سـاله نظـام تولیـد انگـور دّره 
جـوزان مایـر در کنـار تنـوع زیسـتی و کشـاورزی، 
فعالیـت باغـداری، برخـورداری از دانـش و مهـارت 
تولیـد فرآورده هـای انگـور، وجـود روحیه مشـارکتی 
در امـور باغداری، دسترسـی آسـان با شـبکه راه های 
اصلی کشـور، برخورداری از جذابیت های گردشـگری، 
همجـواری بـا منطقه حفاظت شـده لشـگردر، وجود 
یـک  و  فصلـی  چشـمه های  و  عمیـق  چاه هـای 
رودخانـه دائمـی در ایـن منطقه همـه گویای ظرفیت 
بی انتهـای محصـول انگو در این شـهر اسـت که باید 
روزی خـود را بـه جهانیـان معرفی می کرد؛ شـرایطی 
کـه دولـت دوازدهـم بسـترهای تحقـق آن را فراهـم 

کرد.
سـال 95 بـود کـه جرقـه ثبـت جهانـی نظـام تولیـد 
انگـور مایـر در جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان زده 

شـد و در ادامه، موسسـه پژوهش هـای برنامه ریزی، 
اقتصـاد و توسـعه روسـتایی وزارت جهـاد کشـاورزی 
بـه عنـوان حامـی و پشـتیبان شـهر جهانـی انگـور، 
آغازگـر راهـی بـود کـه نتیجـه آن بـه اینجا ختم شـد 
کـه تاریـخ 12 هـزار سـاله کشـاورزی ایـران در ایـن 
سـازمان به رسمیت شـناخته شود؛ دسـتاوردی مهم 
کـه در مسـیر ُپـر فـراز و نشـیب در عرصـه جهانـی، 

دولـت تسـهیل گر آن بـود.

انگور مالیر با قدمتی 
بیش از ۷۰۰ سال

در میـان ده ها درخواسـت واصله از سـایر کشـورهای 
انگورخیـز دنیـا ایـن مایـر بـود کـه بـا جمع بنـدی 
پرونـده ای ُپـر و پیمـان، توانسـت گـوی سـبقت را از 
رقبـای خـود بگیـرد و نظـام تولیـد انگـور خـود را بـا 
قدمتـی چند صد سـاله در سـازمان جهانـی خواروبار 
و کشـاورزی ملـل متحد)فائـو( ثبـت کنـد و بـرگ 
دیگـری از افتخارات خود را در تقویم این شهرسـتان 
رقـم بزنـد. نقشـه کاربـری انگـور دره جـوزان، نقشـه 
دسترسـی به شـهر مایر، وجود راه آهن و فرودگاه و 
دسترسـی بـه پایتخت و مرکز اسـتان نسـبت به دره 
جـوزان و روسـتاهای پیرامـون، تهیه عکـس از دامنه 
کـوه دره جـوزان، توضیـح علـت برتـری انگـور مایـر 
بـا داخـل ایـران و جهـان، علـل جالـب بـودن منطقه 
بـرای گردشـگران، نقـش انگـور دره جـوزان در امنیت 
غذایـی و معیشـت مـردم، آمـار صـادرات و تولیدات 
انگـور منطقـه، روش مبـارزه بـا سـرمازدگی و روش 
داربسـتی، شـناخت فرهنگ، آداب و رسـوم از سایت 
انگور دره جوزان، چشـم انداز منطقه و نقشـه حفاظت 
منطقـه از جملـه 22 بنـد مطرح شـده در ثبت جهانی 
انگـور مایر بود که توسـط سـازمان فائـو برای تکمیل 

ایـن پرونده درخواسـت شـد.
تمـام ریـز و درشـت مـوارد درخواسـتی بـا محوریـت 
فرمانـداری ویـژه مایـر برای سـازمان فائو مهیا شـد 
و قبـل از ورود نماینـدگان فائـو بـرای بررسـی پرونده 
و بازدیـد از منطقه کشـت و تولید انگـور در دره جوزان 
در 25 و 26 مهرمـاه سـال 97، سـتاد اجرایـی ثبـت 
جهانـی انگـور به دسـتور فـوری فرمانـدار ویـژه مایر 
تشـکیل و پنـج کمیتـه زیرمجموعـه این سـتاد برای 
سـرعت بخشـیدن بـه رونـد تکمیـل پرونـده ثبـت 

جهانـی انگـور فعالیـت روزانـه خـود را آغـاز کردند.
مایری هـا  قرمـز  فـرش  و  رسـید  فـرا  موعـود  روز 
بـرای میزبانـی از نماینـدگان فائـو پهـن شـد. بازدید 
داربسـتی،  باغ هـای  انگـور،  تحقیقـات  ایسـتگاه  از 
واحدهـای فـرآوری کشـمش، مـوزه فرهنگـی مایر، 

کارگاه مرواربافی، خاک کردن سـنتی تاکسـتان های 
مایـر، قنـات روسـتای جـوزان، سـایت شـیره پزی 
مانیـزان، خانه هـای بوم گـردی، مشـتقات تولیـدی 
انگـور، بازارچه های محلی و سـوغات، زدن نخسـتین 
گـره فرش انگور و مشـتقات آن جاذبه هایی منحصر 
بـه فـرد از مایـر بود که مهمانان تازه وارد از آن سـوی 

دنیـا را بـه حیرت وا داشـت.
اسـتعدادها و توانمندی هایـی که منجر به ثبت شـهر 
جهانـی انگـور در دهـم آذرمـاه شـده و نظـام تولیـد 

انگـور مایـر برنـدی برای سـازمان فائو شـد.
و  اقتصـاد  برنامه ریـزی،  پژوهش هـای  موسسـه 
توسـعه روسـتایی وزارت جهـاد کشـاورزی در ایـن 
مـدت 2 مرحلـه پرونده ثبت جهانی انگـور مایر را به 
زبـان التیـن ترجمـه و بـه دفتر سـازمان فائو ارسـال 
کـرد و ایـن یکـی از پرونده هایـی بـود کـه بـه گفتـه 
معـاون پژوهشـی این موسسـه بـا کمک مسـووالن 
محلی، جامعه کشـاورزان، تولیدکننـدگان و هر فردی 
کـه منفعتـی در ایـن نظـام تولیـد داشـت، در کنـار 
موسسـه پژوهش هـای وزارت جهـاد کشـاورزی بـه 
ثمـر نشسـت.در نهایت یکـی از میراث های ارزشـمند 
ایـران پـس از نظـام کشـاورزی قنـات  کشـاورزی 
کاشـان در سـال 1393 بـه عنـوان دومیـن میـراث 
مهم کشـاورزی جمهوری اسـامی و پنجاه و سومین 
میـراث مهـم کشـاورزی جهـان در سـازمان جهانـی 
خواروبـار و کشـاورزی ملـل متحد)فائـو( بـه ثبـت 
رسـید.میراثی که سـازمان فائو پشـتیبان آن اسـت و 
نماینـده دائم جمهوری اسـامی ایـران در فائو معتقد 
اسـت: ثبـت این رخـداد جهانی یک دسـتاورد بزرگ 
بـرای کشـور اسـت و جامعـه جهانـی بـرای حفـظ و 
نگهـداری آن کمـک خواهد کرد تا این سیسـتم بهتر 

نگه داشـته شـود.
بنابـر اعـام فائـو، ایـن دسـتاورد مهـم بـا پذیـرش 
ارایـه شـده در  مـدارک، مسـتندات و دفاعیه هـای 
اجـاس گروه مشـاوران علمی دبیرخانـه میراث های 
مهـم کشـاورزی جهانـی )GIAHS( از تاریـخ هفتـم 
الی دهم آذرماه سـال 97 در سـازمان فائو در شهر ُرم 
ایتالیا حاصل شـد و این ثبت بـا آزمونه)پایلوت( دره 

جـوزان شهرسـتان مایـر صـورت گرفت.
ذکـر ایـن نکته ضـروری اسـت که طبق بررسـی های 
سـازمان فائو سـهم اسـتان همـدان از باغ هـای انگور 
کشـور 6.3 و از نظر تولید 10.6 درصد اسـت که مایر 
بـا بیـش از 11 هـزار هکتـار و تولیـد سـاالنه بیـش از 
240 هـزار ُتـن بیشـترین سـهم را از نظـر سـطح زیر 
کشـت و تولیـد در ایـن اسـتان بـه خـود اختصـاص 

است. داده 

حال آنکه انگور 54 درصد از محصوالت باغی اسـتان 
همـدان را بـه خـود اختصـاص داده و سـاالنه حـدود 
404 هـزار تـن انگـور در ایـن اسـتان تولید می شـود 
کـه بیـش از نیمـی از ایـن میـزان تولیـد مربـوط به 
شهرسـتان مایـر اسـت و همچنـان در سـرانه تولید 

انگـور باالتـر از میانگیـن جهانی تکیه زده اسـت

سرانه تولید انگور مالیر 
باالتر از میانگین جهانی

همچنیـن سـرانه تولیـد انگـور در ایـران بـه ازای هر 
نفر 45 کیلوگرم، در اسـتان همـدان 235 کیلوگرم و 
در منطقـه دره جـوزان مایر 11 تـن و 660 کیلوگرم و 

یـک هـزار و 166 برابـر میانگین جهانی اسـت.
ویژگـی منحصـر بـه فـردی کـه گـواه جهانـی شـدن 
انگـور ایـن منطقه اسـت و از نظر سـطح زیر کشـت 
نیـز از چهـار هـزار و 250 هکتـار اراضـی زراعـی در 
منطقـه دّره جـوزان مایر، سـه هزار هکتـار باغ انگور 
بـا میانگیـن تولیـد 35 ُتـن در هکتـار اسـت؛ در 
حالیکـه میانگیـن تولید انگور در مایـر در هر هکتار 
بی شـمار  توانمندی هـای  کنـار  اسـت.در  تـن   22
انگـور و تاکسـتان های مایـر، امـا دانشـگاه ملـی 
ایـن شـهر بازویـی قدرتمنـد بـرای حوزه کشـاورزی 
به ویـژه انگور و کشـمش اسـت کـه در همین راسـتا 
سـال 1390 رخـداد مهمی در این دانشـگاه به عنوان 
سـال های  در  دولـت  مهـم  دسـتاوردهای  از  یکـی 
گذشـته رقـم خـورد و یکـی دیگـر از نخسـتین های 
مایـر بـا عنـوان »پژوهشـکده انگـور و کشـمش« 
در سـطح ملـی شـکل گرفـت و در حقیقـت آغـاز 
مسـیری روشـن بـرای شـهر جهانـی انگـور بـود تـا 
بتوانـد در ارتقـا و اثربخشـی پژوهش هـای کاربردی 
در اقتصـاد منطقه و کشـور و کمک به تجاری سـازی 
گامـی  انگـور  صنعـت  پژوهشـی  دسـتاوردهای 
راهبـردی بـردارد. هنـوز هـم در سـایه حمایت دولت 
و پیگیـری مسـووالن دانشـگاه مایـر و نماینـدگان 
بزرگـی  افتخـارات  شهرسـتان،  ایـن  در  مجلـس 

نصیـب پژوهشـکده انگـور و کشـمش می شـود.
ایـن  در  انسـانی  نیـروی  جـذب  مجـوز  اخـذ 
آزمایشـگاهی  تجهیـزات  تامیـن  پژوهشـکده، 
کارگاهـی، تبدیـل وضعیـت پژوهشـکده از اصولـی 
بـه قطعـی بـه منظـور اختصـاص ردیـف بودجـه 
تحقیقاتـی،  مـزارع  ایجـاد  ملـی،  اعتبـارات  از 
اخـذ مجـوز هشـت رشـته دکتـری و پذیـرش 16 
دانشـجوی دکتـری و دانـش آموختگی نخسـتین 
ایـن  جملـه  از  را  پژوهشـکده  ایـن  دانشـجویان 

بـرد. نـام  می تـوان  افتخـارات 

رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی زنجــان گفــت: طــرح کاهــش 
آالیندگــی و ارتقــای کیفیــت بــرای هشــت محصــول کشــاورزی 

ُپرمصــرف منتخــب در ایــن اســتان اجــرا می شــود.
جــواد تاراســی از تشــکیل کمیتــه راهبردی بــا همکاری دانشــگاه 
ــش  ــا و کاه ــرح ارتق ــرای ط ــرای اج ــان ب ــکی زنج ــوم پزش عل
ــه  ــا توجــه ب ــر داد و افــزود: ب ــده محصــوالت منتخــب خب آالین
ابــاغ مصوبــات نشســت ملــی روســای دبیرخانه هــای کارگــروه 
ــل  ــن عوام ــود میانگی ــی اصــاح و بهب ــت غذای ســامت و امنی
خطــر زا اعــم از ســموم آفــات نباتــی، فلــزات ســنگین و نیتــرات 
ــتان  ــاورزی پرمصــرف در اس ــداد از محصــوالت کش ــن تع در ای

انجــام مــی  شــود.
ــه ای، گوجــه  ــار گلخان ــه ای، خی ــار بوت  وی، ســیب درختــی، خی
فرنگــی بوتــه ای و گلخانــه ای، پیــاز و ســیب زمینــی را از 
محصوالتــی برشــمرد کــه آالینــده هــای آنهــا ارزیابــی مــی شــود.
رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان زنجــان بــه تفاهم نامه 
منعقــد شــده مابیــن وزارت جهــاد کشــاورزی و وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی اشــاره کــرد و گفــت: بــه منظور ســالم 
ســازی محصــوالت کشــاورزی کمیتــه فنــی تهدیــد کننده هــای 
محیطــی ســامت بــا موضــوع مدیریــت آالیندگــی آب و آبیــاری 
محصــوالت، مدیریــت مصــرف ســموم آفــت کش هــا و کودهــای 

شــیمیایی در اســتان آغــاز بــه کار کــرد.
تاراســی خاطرنشــان کــرد: ســازمان جهــاد کشــاورزی بــه عنــوان 
ارائــه دهنــده برنامــه عملیاتــی و ســازمان غــذا و دارو بــه عنــوان 

نقطــه کانونــی برنامــه هســتند.
وی ادامــه داد: بازرســی مســتمر، نمونــه بــرداری و انجــام 
ــز  ــوم پزشــکی و مرک ــکاری دانشــگاه عل ــا هم ــا ب ــش ه آزمای
بهداشــت بــه منظــور کنتــرل باقیمانده هــای ســموم آفــت کــش، 
ــا  ــنیک و ب ــوم و آرس ــنگین، ســرب، کادمی ــزات س ــرات، فل نیت

ــود. ــام می ش ــخص انج ــی مش ــای زمان ــه دوره ه ــه ب توج
رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان زنجــان گفــت: طــی 
ســال های گذشــته نیــز بــا توجــه بــه اجــرای برنامه هــای 
ترویجــی و عملیاتــی، محصــوالت کشــاورزی اســتان از ســطح 

ــود. ــی برخــوردار ب کیفیــت باالی
ــع  ــزان توزی ــازی می ــتاندارد س ــواره اس ــی، هم ــه تاراس ــه گفت ب
کودهــای شــیمیایی و ســموم کشــاورزی بــرای تولیــد محصــول 
ــاک،  ــی آب و خ ــدم آلودگ ــت، ع ــط زیس ــظ محی ــالم و حف س
مدیریــت و بررســی میــزان آالینده هــا در محصــوالت کشــاورزی 
ــای  ــش زدن بقای ــری از آت ــا جلوگی ــاک ب ــظ ســامت خ و حف

گیاهــی رویکــرد مدیریتــی ایــن ســازمان اســت.

بندرعبــاس  نفــت  پاالیــش  شــرکت 
رضــا)ع(  امــام  میــاد  بــا  همزمــان 
در راســتای پیشــگیری و مقابلــه بــا 
ــه  ــال ب ــارد ری ــا، 50 میلی ــاری کرون بیم
دانشــگاه علــوم پزشــکی پرداخــت کــرد.
نفــت  پاالیــش  شــرکت  مدیرعامــل 
ــانه ها  ــه رس ــنبه ب ــاس عصریکش بندرعب
اعــام کــرد: ایــن مبلــغ در راســتای 
ایفــای نقــش مســوولیت های اجتماعــی 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــک ب و کم

بــرای خدمــات رســانی مناســب بــه 
بیمــاران و اجــرای اقدامــات پیشــگیرانه 
بــرای کنتــرل و مبــارزه بــا ایــن بیمــاری 

ــد. ــدا ش اه
ــار  ــیوع و انتش ــزود: ش ــور اف هاشــم نام
و  جامعــه  شــرایط  کرونــا  ویــروس 
ــر  ــی را تحــت تاثی فعالیت هــای اجتماع
قــرار داده لــذا همــه وظیفــه داریــم 
در قبــال ســامت جامعــه احســاس 
مســوولیت کــرده و بــرای بهبــود شــرایط 

و  بهداشــت  متولیــان  هماهنگــی  بــا 
درمــان همــکاری داشــته باشــیم.

نیــز  ایــن  از  پیــش  داد:  ادامــه  وی 
ــاس در  ــت بندرعب ــش نف ــرکت پاالی ش
ــه  ــی ب ــات و همدل ــرح مواس ــب ط قال
منظــور حمایــت از اقشــار آســیب دیــده 
از ویــروس کرونــا مبلــغ 4 میلیــارد و 500 
ــرای تهیــه ســبدهای  ــال را ب میلیــون ری
غذایــی و توزیــع در بیــن خانــواده هــای 

ــاص داد. ــتان اختص ــد اس نیازمن
نفــت  پاالیــش  شــرکت  مدیرعامــل 
ــرکت  ــن ش ــرد: ای ــه ک ــاس اضاف بندرعب
ــک  ــوان ی ــه عن ــتان ب ــی اس ــزرگ نفت ب
ــرده  ــاش ک ــواره ت ــرو هم ــت پیش صنع
در کنــار رســالت اصلــی خــود کــه تامیــن 

بخشــی از انــرژی و تولیــد فرآورده هــای 
ــرای  ــت، ب ــور اس ــاز کش ــورد نی ــی م نفت
زیرســاخت های  توســعه  بــه  کمــک 
پیرامونــی بــه ویــژه شــیوع ویــروس 
کرونــا بــه بســترهای بهداشــت و درمــان 
نفــت  پاالیشــگاه  دارد.   ویــژه  تــوه 
ــای  ــمالی آب ه ــه ش ــاس در کران بندرعب
شــهر  مجــاورت  و  فــارس  خلیــج 
بندرعبــاس قــرار دارد و مدرن تریــن و 
تنهــا پاالیشــگاه تصفیــه نفــت خــام 
ســنگین در ایــران و خاورمیانــه اســت و 
درحــال حاضــر 18 درصــد پاالیــش نفــت 
خــام و میعانــات گازی و بــه تبــع آن 
ــد  ــاز کشــور را تولی ــورد نی محصــوالت م

. می کنــد

پاالیش نفت بندرعباس ۵0 میلیارد ریال 
به علوم پزشکی هرمزگان کمک کرد

ثبت نام ۵30 متقاضی طرح اقدام ملی 

مسکن در چهارمحال و بختیاری تایید شد

معـاون بازآفرینـی شـهری و مسـکن اداره کل راه و شهرسـازی چهارمحـال و 
بختیـاری از تاییـد 530 متقاضـی طـرح اقـدام ملـی مسـکن در اسـتان خبر 
داد و گفـت: از ایـن تعـداد تاکنـون برای 430 متقاضی تشـکیل پرونده شـده 
اسـت.ابراهیم علیرضایـی افـزود: نحـوه تقاضـا در سـایت و تاییـد متقاضیان 
بـه صـورت سراسـری اسـت و اسـتان ها در ایـن رابطـه حـق هیـچ دخالـت و 

یـا اعمـال نظـری ندارند.
وی، سـهمیه ایـن اسـتان در طـرح اقـدام ملی مسـکن را 2 هـزار و293 واحد 
اعـام کـرد و گفـت: از ایـن تعـداد یک هـزار و 133 واحـد در شـهرکرد و یک 

هـزار و 160 واحـد در شـهرهای زیـر 20 هزار خانوار اسـت.
علیرضایـی، رونـد اجـرای طـرح اقـدام ملـی مسـکن در اسـتان را مطلـوب 
ارزیابـی کـرد و افـزود: تاکنـون چنـد شـهرک در اسـتان آماده سـازی شـده و 
بنیـاد مسـکن انقـاب اسـامی نیز در این خصوص در شـهرهای زیـر 20 هزار 
نفـر در حـال اجرای طرح اسـت. معاون بازآفرینی شـهری و مسـکن اداره کل 
از جانمایـی محلـه 34 منظریـه  بختیـاری  و  راه و شهرسـازی چهارمحـال 
شـهرکرد بـرای اجـرای ایـن طـرح خبـر داد و گفـت: ایـن منطقـه 34 هکتـار 

وسـعت و ظرفیـت ایجـاد بیـش از سـه هـزار واحـد مسـکونی را دارد.

اصفهان 

کرمان
اهواز 

مدیرکل دیوان محاسبات :
آبفا اصفهان پروژه های ماندگاری برای نسل های آینده احداث کرده است

جذب بیش از 6400 مشترک در سه ماهه اول  سال ۹۹ 
توسط شرکت گاز استان کرمان

رکورد مصرف برق سال ۹۸ در خوزستان شکسته شد

محاسـبات  دیـوان  مدیـرکل 
از  بازدیـد  در  اصفهـان  اسـتان 
فرسـوده  شـبکه  بازسـازی  پـروژه 
جنـوب  پمپـاژ  اصفهان،ایسـتگاه 
شـرق اصفهـان و تصفیـه خانـه فاضـاب هرنـد و اژیـه گفت: 
در سـالهای اخیـر بـدون شـک شـرکت آب و فاضاب اسـتان 
اصفهـان یکـی از بهتریـن دسـتگاههای اجرایـی اسـتان بـوده 
کـه توانسـته بـه رغـم چالشـهای موجـود، خدماتـی پایـدار به 

دهنـد. ارائـه  مشـترکین 
 مهنـدس بهـزاد فاطـون زاده با اشـاره به بازدید از تاسیسـات 
آبفـا ، عنـوان کـرد: نظـارت بـر اجـرای کیفیـت کار بـه خوبی از 
سـوی شـرکت آبفـا صـورت گرفتـه، بطوریکـه مـی تـوان گفت 

پروژههایـی مانـدگار بـا طـول عمـر باال برای نسـل هـای آینده 
احـداث شـده اسـت.وی پیرامـون شـیوه هـای حسابرسـی 
دیوان محاسـبات تصریح کرد:همانطور که شـرکت آبفا اسـتان 
اصفهـان در اجـرای پـروژه هـا از تکنولـوژی نویـن و علـم روز 
دنیـا بهـره منـد اسـت، دیوان محاسـبات نیـز به منظـور بهتر و 
دقیق تر محاسـبات از حسابرسـی آناین اسـتفاده می کند،که 
ایـن امـر در قالب سـامانه صاح سیسـتم نظـارت الکترونیک 
انجـام مـی گیرد.فاطـون زاده هـدف از حسابرسـی آنایـن را 
افزایش بهره وری دسـتگاههای اجرایی دانسـت و خاطرنشان 
ساخت:بررسـی و حسابرسـی  آناین دسـتگاههای اجرایی به 
منظـور رفـع ابهامـات در دسـتور کار قرار گرفت تا با شـناخت و 
درک متقابـل از اجـرای رونـد کارهـا ، بتوان حمایت بیشـتری 

از دسـتگاههای اجرایی نمود.مدیرکل دیوان محاسـبات استان 
اصفهانبیـان کـرد: دیوان محاسـبات بـا اطاع و آگاهـی از روند 
اجـرای فعالیتهـا در دسـتگاههای اجرایـی مـی توانـد بـا ارائـه 
ی راه حـل هایـی بـه یـک وحـدت رویـه بـرای انجـام بهتـر 
وسـریعتر کارهـا برسـد،و حضـور مشـاوران دیـوان محاسـبات 
در دسـتگاههای اجرایـی بـا هـدف شـفافیت و پاسـداری از 
بیت المـال اسـت.در ادامـه مدیرعامـل شـرکت آبفـا اسـتان 
اصفهـان بـا بیـان اینکه در ایـن بازدید قطـره ای  از فعالیتهای 
شـرکت آبفا را با وجود بسـیاری از چالشـها در ارائه خدمات به 
مردم از نزدیک مشـاهده کردید اظهارداشـت: بسـیار خرسندم 
کـه از نزدیـک برخـی از مشـکات دسـتگاههای اجرایـی در 
عملیاتـی کـردن پـروژه هـا ماحظـه شـد، ایـن درحالیسـت 

کـه در قالـب یـک موافقـت نامـه و بررسـی سـند نمـی شـود 
دسـتگاه اجرایـی را ارزیابی کرد.مهندس هاشـم امینی با بیان 
اینکـه شـرکت آبفـا اسـتان اصفهان در 10 سـال اخیر بـا وجود 
خشکسـالی هـای مسـتمر توانسـت خدمـات زیربنایـی را به 
صـورت پایـدار بـه مـردم در سـطح اسـتان ارائه دهـد تصریح 
کرد:شـرکت آبفـا اسـتان اصفهـان عـاوه بـر تامین پایـدار آب 
شـرب و بهداشـت مشـترکین، جمـع آوری،دفـع و تصفیـه 
فاضـاب مـردم را هـم در دسـتور کار دارد که این امر در سـطح 
سـامت و بهداشت عمومی بسیار موثر اسـت.وی ادامه داد:در 
چندسـال اخیـر فعـاالن صنعـت آبفـا در خـط مقـدم خدمـت 
رسـانی پایدار به مردم اسـتان،  برای اینکه بتوانند پاسـخگوی 
نیـاز هـای زیربنایـی باشـند از تمـام ظرفیتهـا در ایـن زمینـه 
اسـتفاده کردنـد، بطوریکه بیش از 2 هـزار میلیارد تومان خارج 
از ظرفیـت منابع مالی هزینه شـده و در قالـب اعتبارات جاری 
و تملـک دارایـی و سـرمایه ای در راسـتای خدمـات رسـانی 

پایـدار بـه مردم هزینـه گردیده اسـت.

در ســه ماهــه ابتدایــی ســال جــاری بیــش 
از 6400 مشــترک و مصــرف کننــده جدیــد 
مختلــف  هــای  بخــش  در  طبیعــی  گاز 
صنعتــی  و  تجــاری  خانگــی،  از  اعــم 
ــترکین گاز  ــع مش ــه جم ــان ب ــتان کرم اس
ــن  ــی در ای ــترکین گاز طبیع ــداد مش ــتا تع ــن راس ــه در همی ــته اند ک پیوس

ــت. ــیده اس ــترک رس ــرز 665000 مش ــه م ــتان ب اس
ــاح  ــدس ف ــان ، مهن ــط عمومــی شــرکت گاز اســتان کرم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــون ب ــالجاری تاکن ــدای س ــه داد: از ابت ــوق ادام ــر ف ــام خب ــن اع ضم
میــزان 340 کیلومتــر شــبکه گاز بــه شــبکه هــای گازرســانی اســتان اضافــه 
شــده و همچنیــن بیــش از 3000علمــک بــه متقاضیــان گاز در ســطح 

ــده اســت . ــذار گردی اســتان واگ

ــی نیــز اشــاره کــرد  ــه گازرســانی شهرســتان هــای جنوب مهنــدس فــاح، ب
ــهر  ــداد 3 ش ــته تع ــال گذش ــان س ــا پای ــی ت ــهر جنوب ــزود: از 14ش و اف
گازرســانی شــده اســت  و پیــش بینــی مــی کنیــم کــه در ســال 99 تعــداد 

ــزوده گــردد. ــداد اف ــن تع ــه ای ــی دیگــر ب 5 شــهر جنوب
ــن  ــان قطــب کشــاورزی ای ــوب کرم ــه جن ــد از آنجــا ک ــه دادن ایشــان ادام
اســتان پهنــاور مــی باشــد وبزرگتریــن ســطح گلخانــه هــای کشــور را در خود 
ــد دســتاوردهای  ــه ایــن منطقــه مــی توان جــای داده اســت ، گازرســانی ب
ــه آن  ــه همــراه داشــته باشــد کــه از جمل ــرای اســتان ب ــی را ب بســیار خوب
هــا میتــوان بــه افزایــش میــزان اشــتغالزایی و محرومیــت زدایــی در ایــن 
ــدازی  ــه ای و  راه ان ــد محصــوالت گلخان ــش تولی ــل افزای ــه دلی مناطــق ب

صنایــع تولیــدی و صنعتــی مختلــف اشــاره نمــود. 

بــرق منطقــه  مدیــر عامــل شــرکت 
ــورد  ــه رک ــان اینک ــا بی ــتان ب ای خوزس
در   98 ســال  بــرق  مصــرف  پیــک 
اســتان شکســته شــد از مشــترکین 
ــته  ــتری داش ــیت بیش ــرق حساس ــرف ب ــت مص ــت در مدیری خواس

باشــند.
محمــود دشــت بــزرگ اظهــار کــرد: بــا شــروع هفتــه جــاری و 
افزایــش دمــا مصــرف بــرق نیــز افزایــش پیــدا کــرد و روز گذشــته ) 
یکشــنبه 15 تیرمــاه(، پیــک مصــرف بــرق ســال 98 کــه هشــت هــزار 
ــود، شکســته شــد. و 83 مــگاوات و در دوازدهــم تیرمــاه رخ داده ب
وی بیــان کــرد: اوج مصــرف بــرق در روز گذشــته هشــت هــزار و 132 
ــه هفــت هــزار و 762 مــگاوات مشــابه  ــوده کــه نســبت ب مــگاوات ب
مصــرف بــرق در ســال قبــل؛ 4.5 درصــد رشــد را نشــان مــی دهــد.

ــا توجــه  ــزود: ب ــه ای خوزســتان اف ــرق منطق ــر عامــل شــرکت ب مدی
ــران  ــت بح ــدار مدیری ــی و هش ــازمان هواشناس ــی س ــش بین ــه پی ب
اســتانداری خوزســتان مبنــی بــر افزایــش دمــا 49 درجــه  یــا 
بیشــترتا آخــر هفتــه در اغلــب مناطــق اســتان و افزایــش اســتفاده از 
وســایل سرمایشــی، از مــردم مــی خواهیــم کــه بــا مدیریــت مصــرف 
بــرق بــه خصــوص در ســاعت هــای پیــک )14 تــا 17 و 21 تــا 23( 

ــد. ــاری کنن ــرق ی مــا را در تامیــن ب
دشــت بــزرگ تاکیــد کــرد: مصــرف زیــاد بــرق باعــث مــی شــود تــا 
ــه  ــی ک ــد و از آنجای ــدا کن ــش پی ــزات افزای ــری از تجهی درصــد بارگی
ــزات فشــار واد  ــن تجهی ــه ای ــاال ب ــری ب ــار بارگی ــا در کن ــش دم افزای
مــی کنــد باعــث آســیب بــه آنهــا و خاموشــی هــای ناخواســته مــی 
شــود کــه بــا مصــرف 5 تــا 10 درصــدی مشــترکین مــی تــوان از آن 

ــرد. ــری ک جلوگی

اجرای طرح کاهش 
آالیندگی برای هشت 

محصول کشاورزی 
ُپرمصرف در زنجان گزارش

مسافران ناوگان حمل و نقل عمومی ملزم به استفاده از ماسک هستند
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: براساس مصوبه ستاد استانی مقابله با بیماری کرونا، تمامی مسافران 

ناوگان حمل و نقل عمومی شهری اعم از تاکسی و اتوبوس از )یکشنبه 15 تیر( ملزم به استفاده از ماسک هستند.
مهرداد ساالری افزود: کلیه شهروندان نیز موظف هستند از ماسک استفاده نمایند و سیستم حمل و  نقل عمومی باید از ارایه 

خدمات به مسافران بدون ماسک خودداری کنند. 



پیام ما سال گذشته در گزارشی به 
تهدیدحاشیه نشینی پرداخته است.

آیا بشر مفهوم توسعه را درست و 
کامل درک کرده است؟

Instagramسال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید مجله هفتگی کرگدن منتشر شد

به رنگ ارغوان سیزدهمین فیلم ابراهیم 
حاتمی کیا محصول سال 1383 ایران است. 
این فیلم پس از پنج سال توقیف )در دولت 

احمدی نژاد، در بیست و هشتمین جشنواره فیلم 
فجر حضور یافت و جایزه سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره 

را به دست آورد.

فراخوان بیست و هفتمین جشنواره 

هنرهای تجسمی جوانان منتشر 
شد. این جشنواره 23 تا 28 شهریور ماه 99 

در تهران برگزار می شود. 

ماسک های نقاشی شده 
نمایشگاه »ماسک بزن« با نگاهی به پاندمی 
کرونا، 70 ماسک طراحی شده از 70 هنرمند 
را از 20 تا 31 تیر ماه در گالری کاما در معرض دید عموم می گذارد.

یه کم سخت، یه کم دیر... ولی می رسیم 

یک عاشقانه ی ساده

جشنواره فیلمنمایشگاه دیالوگ

ساقی سیمبر بیار شراب
مطرب خوش نوا بساز رباب

مست عشقیم عیب ما مکنید
فاتقوا هللا یا اولی االلباب

عقل چون دید اهل میکده را
گفت طوبی لهم و حسن مب

بی گل روی او چرا یکدم
نشود چشم من تهی ز گالب

همچو خالش که دید در بستان
باغبانی نشسته بر سر آب

چشم او جز بخواب نتوان دید
گر چه بی او خیال باشد خواب

لب و گفتار و زلف و عارض اوست
باده و شکر و شب و مهتاب

همچو چشمش کسی نشان ندهد
جادوئی مست خفته در محراب
در غریبی شکسته شد خواجو
آن غریب شکسته را دریاب

خواجوی کرمانی 

 

روز باشکوه تولد
روز تلخ مرگ

چند روزی در میان

عباس کیارستمی

عکس نوشت

عکس: 
حمیدرضا امیری متین

وز
یر
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م 
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کتاب 

داستان این رمان در مورد زندگی مشترک زوج خرمشهری به نام 
های رسول و نوال است که با شروع جنگ و مرگ اولین فرزندشان 

هیچگاه به شکل عادی خود باز نمیگردند.
بـا اینکـه جنـگ تمـام شـده امـا نـوال هنـوز آن را نپذیرفتـه و در بهت 
روزهـای جنـگ بـه سـر مـی بـرد و سـعی مـی کنـد با بـه دنیـا آوردن 
فرزنـدی پسـر بـه خـودش امیـد دهـد که جنـگ پایـان یافتـه و می 

توانـد زندگـی اش را از نـو شـروع کنـد و…
در قسمت دیگری از پشت جلد کتاب آمده است:

مرعشـی با اسـتفاده از فضاهای متعدد روایی سرنوشـت این خانواده 
 را در دوره  زمانـی طوالنـی  ای روایـت مـی  کند. قصـه آدم هایی که برای 
گـذر از خاطراتـی دور یـا نزدیـک ناچار شـده اند بـه بازخوانـی آن  ها. به 
همیـن خاطـر “هـرس” رمانی اسـت قصه  گـو با چندیـن روایت فرعی 
مهـم کـه مخاطبـش  را در عین تماشـای شـهر به دل طبیعـت مرموز 

خوزسـتان هـم مـی  برد. رمانی بـرای روایـت وجدان  های نـاآرام…

قسمت هایی از متن کتاب هرس
شـاید نـوال راسـت گفته بـود؛ گذشـته از زندگـی آن ها پاک نمیشـد. 
رسـول ایـن همـه سـال بـی خود بـا آن جنگیـده بـود. آن جـا، زیر آن 
خـاک کـه داشـت دفنـش میکـرد، دلـش خواسـت تمـام آن روزهـا 
برگردنـد و همـه شـان را طـوری که بودنـد زندگی کند؛ طـوری که واقعا 
بودنـد. نـه آن طـور تقلبـی که خودش سـاخته بود. خواسـت سـال ها 
بـرای شـرهان عـزاداری کنـد. آن قـدر گریـه کنـد کـه از چشـم هایش 
خـون بیاید. خواسـت قبل از مردن برود خرمشـهر خانـه ی خرابش را 
ببینـد، مثـل همـه که رفته بودنـد و دیده بودند. خواسـت حـاال که قرار 
اسـت بمیـرد توی خرمشـهر بمیـرد. کنار شـرهان. کنار خانـه اش. کنار 
زندگـی اش بـا نـوال؛ کـه همـان روز اول جنگ با پسـرش خاک شـد 
و از دسـت رفت.تـو جنگـه ندیـدی. دروغ میگـی که دیـدی. اگه دیده 
بـودی میدونسـتی فرقـی نداره کی سـر قبر کی گریه کنـه. کی بچه ی 

کیـه بـزرگ کنه. میدونسـتی همین کـه زنده ن بس شـونه.

 -
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نوبت دوم

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 

نوبت دوم

عادل کاظمی - رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

نوبت دوم

ری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان اداره کل راهدا

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي
به استناد ماده 63 آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه های علوم پزشکی 

نام سازمان : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز- مرکز بهداشت شرق کرج
موضوع : پروژه اجرای اسكلت مرکز خدمات جامع سالمت نساء

محــل دريافــت اوراق: دبیرخانــه مرکــزی دانشــگاه )طبقــه همكــف( بــا ارائــه معرفــی نامــه از طــرف شــرکت بــا مهــر و امضــاء 
شــرکت و اخــذ رســید مــدارک مربوطــه را تحویــل گیرنــد.

مهلت دريافت اوراق: به مدت5 روز از تاریخ 99/04/21  لغایت  99/04/25 
مهلت قبول پيشنهادات )تحويل پاكات(:  به مدت 12روز از تاریخ  99/04/28 لغایت 99/05/08

محل تحویل پاکات مناقصه دبیرخانه حراست دانشگاه )طبقه اول( میباشد. 
ميــزان ســپرده تضميــن شــركت در مناقصــه: 539/900/000 ریــال بــه صــورت فیش واریــزي بــه حســاب جــاری 218126438 
)شــبا IR 930130100000000218126438(نــزد بانــک رفــاه شــعبه بهــار کــرج کــد 972 یــا ارایــه ضمانتنامــه بانكی)بجــز بانــک 

اقتصــاد نویــن( بنــام دانشــگاه علــوم پزشــكي وخدمــات بهداشــتي درمانــي البــرز کــه مــدت ضمانتنامــه نبایدکمتــر از 3 مــاه باشــد.
ــزد  ــه حســاب جــاری 218126426 ن ــال ب ــه مبلــغ 300/000 ری ــه فیــش واریــزی ب ــر1: جهــت دریافــت اوراق مناقصــه، ارائ تذك

بانــک رفــاه شــعبه بهارکــرج کــد 972 بــه نــام دانشــگاه علــوم پزشــكی البــرز و معرفــی نامــه شــرکت الزامــی مــی باشــد.
تذكــر2: در صــورت دریافــت اخطــار کتبــی قطعــی  بابــت طــرف قــرارداد بــودن بــا دانشــگاه و واحدهــای تابعــه آن، متقاضــی حــق 

شــرکت در مناقصــه را نخواهــد داشــت.
پرداخت هزینه چاپ آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.

کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.
نشاني سازمان : بلوار طالقانی شمالی – باالتر از میدان طالقانی – شهرک اداری –ساختمان مرکزی 4509

شماره تماس:   026-3253369 
شناسه اگهی905559

4509

 هرس
نویسنده: نسیم مرعشی

انتشارات: چشمه

 سه شــنبه 17 تیــر 1399     ســال شــانزدهم      شــماره پیاپــی 1770

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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