
بدونماسک،مسافرنمیپذیریم
در پـی دسـتور رئیـس جمهـور کـه از ابتـدای هفتـه 
گذشـته اسـتفاده از ماسـک را در کشـور اجبـاری کـرد، 
نقـل  و  حمـل  وسـایل  از  اسـتفاده  بـرای  مسـافران 
عمومـی از جملـه هواپیما، قطار، اتوبـوس، مینی بوس 
و تاکسـی بایـد ماسـک داشـته باشـند؛ در غیـر ایـن 

صـورت خدماتـی بـه آنهـا داده نخواهـد شـد.
 حسـن روحانـی - رئیـس جمهـوری - در جلسـه 
سـتاد مقابلـه بـا کرونـا تاکید کرد: اسـتفاده از ماسـک 
در محیط هـای عمومـی شـلوغ بایـد اجبـاری باشـد و 
چنانچـه کسـی بـدون ماسـک بـه دسـتگاه، نهـاد و یا 
ارگانـی بـرای دریافـت خدمـت مراجعه کـرد، بایـد از او 
بخواهنـد ماسـک داشـته باشـد و حتی بایـد از حضور 
کارمنـدان و کارکنـان در ادارات و دسـتگاه ها در صـورت 
عـدم رعایـت دسـتورالعمل های بهداشـتی و اسـتفاده 

نکـردن از ماسـک، جلوگیـری شـود.
در این راسـتا، بر اسـاس آنچه مسـئوالن دسـتگاه های 
مختلـف زیرمجموعـه وزارت راه و شهرسـازی اعـام 
انجـام هرگونـه سـفرهای  بـرای  کرده انـد، مسـافران 
بـرون شـهری بـا اسـتفاده از وسـایل حمـل و نقـل 
عمومـی بایـد ماسـک داشـته باشـند و در غیـر ایـن 

صـورت بـه آنهـا خدماتـی داده نخواهـد شـد.

هواپیمایـی  سـازمان  سـخنگوی  جعفـرزاده-  رضـا 
- در ایـن بـاره اظهـار کـرد: براسـاس مصوبـه بیسـت 
و ششـمین جلسـه سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا کـه 
در تاریـخ هشـتم تیـر مـاه امسـال در حضـور رئیـس 
جمهـور برگـزار شـد اسـتفاده اجبـاری از ماسـک در 
اماکـن سرپوشـیده مورد تاکید قـرار گرفت و سـازمان 
و  کننـدگان  مشـایعت  مسـافران،  نیـز  هواپیمایـی 

مسـتقبلین را بـه اسـتفاده از ماسـک ملـزم کـرد. 
ادامـه پروازهـای  تنهـا راهـکار  بـه ایسـنا گفـت:  وی 
مسـافری تشدید اقدامات پیشـگیرانه، رعایت پروتکل 
های بهداشـتی و اجرای قانون اسـتفاده از ماسـک در 
همـه جاسـت؛ بنابرایـن اگر شـرکت هـای هواپیمایی، 
فـرودگاه هـا یـا هـر یـک از زیرمجموعـه هـای بخش 
هوایـی در اجـرای ایـن قانـون تعلـل کننـد بـا آن هـا 
موسـوی-  میرحسـن  مـی کنیم.همچنیـن  برخـورد 
معـاون مسـافری شـرکت راه آهن جمهوری اسـامی 
ایـران- در ایـن بـاره بـه ایسـنا گفـت: گرچـه پیـش از 
ایـن نیـز اسـتفاده از ماسـک را در همـه ایسـتگاه های 
راه آهـن و کوپـه هـای قطار الزامی کـرده بودیم و تاکید 
شـده بود که همه از ماسـک اسـتفاده کنند اما پس از 
دسـتور رئیس جمهور برای اجباری شـدن ماسـک اگر 

اباغیـه آن از سـوی سـتاد مقابلـه با کرونا به ما برسـد 
قطعـا آن را اجرایـی می کنیم و مجـددًا تاکید می کنیم 
تا اسـتفاده از ماسـک در همه ایسـتگاه های راه آهن و 
قطـار اجباری شـود.داریوش باقرجـوان -مدیرکل دفتر 
حمـل و نقـل مسـافری سـازمان راهـداری و حمـل و 
نقـل جـاده ای- نیـز دربـاره اجباری شـدن اسـتفاده از 
ماسـک بـه ایسـنا اینگونـه توضیـح داد: بـا وجـود این 
کـه در گذشـته نیـز اسـتفاده از ماسـک را تاکیـد و 
اجبـاری کـرده بودیـم امـا بـا توجـه بـه دسـتور رئیس 
جمهـور، از ایـن بـه بعـد از پذیـرش مسـافران بـدون 
ماسـک در پایانه هـای مسـافربری و نـاوگان جـاده ای 

بیـن شـهری معذرویم.
بـه گـزارش ایسـنا، بـا توجـه به بـاال رفتـن آمـار ابتا و 
جـان باختـگان بیمـاری کویـد ۱۹ در هفته هـای اخیر و 
ایـن کـه ویـروس کرونـا در این زمینـه رکورد خـود را در 
ماه های نخسـت ورود به کشـور زده اسـت. اسـتفاده از 
ماسـک اجبـاری اسـت و بـه نظر می رسـد بایـد مردم 
جـدی تـر از گذشـته به اجـرای این پروتکل بهداشـتی 
بـه ویژه هنـگام سـفرهای برون شـهری توجه داشـته 
باشـند چـرا کـه در غیـر ایـن صـورت نمی تواننـد سـفر 
خـود را بـا وسـایل حمـل و نقـل عمومی انجـام دهند.
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تمديد آگهی شناسايی و 1
ارزيابی کیفی پیمانکاران

احداث ايستگاه تقلیل فشار گاز خط نورد گرم شماره 2 به  
ظرفیت 50,000 متر مکعب بر ساعت به همراه خط انتقال و 

  EPC اتصال به شبکه داخلی شرکت فوالد مبارکه  بصورت
قراردادهای 1399/5/4

خريد

تمديد آگهی شناسايی و 2
ارزيابی کیفی پیمانکاران

احداث پست 63 به 6/6 کیلوولت خط نورد گرم شماره 2 و 
قراردادهای 1399/5/4تونل انتقال برق

خريد

تمديد آگهی شناسايی و 3
ارزيابی کیفی پیمانکاران

اجرای عملیات خاکبرداری – سیويل و ساختمانهای اداری 
قراردادهای 99/04/29خط نورد گرم 2

خريد

تمديد آگهی شناسايی و 4
ارزيابی کیفی پیمانکاران

اجرای عملیات ساخت و نصب اسکلت فلزی سالنهای انبار 
تختال، خط نورد گرم، کارگاه غلطک، اسکین پاس و انبار 

ذخیره کالف خط نورد گرم   2
قراردادهای 99/04/29

خريد
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 روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه 

آگهی شرکت فوالد مبارکه 

جهانسوم،نویدمحمدزادهو
واقعیتقربانیشده

آذریجهرمی:

وزیرارتباطاتمسئول
فیلترینگنیست
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نوید محمدزاده یکی از سـتایش شـده ترین بازیگران سـال های اخیر 
کـه معمـوال تـن بـه مصاحبـه مطبوعاتـی نمی دهـد، در برنامـه »کافه 
آپـارات« دربـاره فعالیت های تبلیغاتـی اش توضیحاتی داد که بیشـتر 

پاسـخی بـه انتقادهایـی بـود کـه در ماه های اخیر از او شـده اسـت.
البتـه بیشـتر ایـن انتقادها غیرمنصفانـه و غیرحرفـه ای و محل عرضه 
و تبلور آن اینسـتاگرام اسـت. رسـانه ای که خوشـبختانه یا متاسـفانه 
بـه بیشـتر مـردم، این فرصـت و اجـازه را داده که در امـور مختلف نظر 
بدهنـد، کینه پراکنـی کننـد یـا به هـر پدیده، شـخصیت یـا جریانی که 

بـاب میل شـان نیسـت بتازند.
البتـه کـه بازیگـران معمـوال از مواهـب این شـبکه اجتماعی اسـتفاده 
کـرده و طبیعـی اسـت کـه گاهـی مجبـور به تحمـل پیامدهـای منفی 
آن هـم باشـند. ضمـن ایـن کـه خاصیـت ایـن شـبکه ها برداشـتن 
فاصلـه میـان انسان هاسـت، زمینـی شـدن سـتاره ها هـم بخشـی از 
کارکـرد آنهاسـت. شـبکه های اجتماعـی گاهـی عاملـی بـرای عیـان 
شـدن واقعیت هایـی هسـتند که بـدون آنها یـا فراموش می شـدند یا 

انعکاسـی در جامعـه نداشـتند.
در مصاحبـه نویـد محمـدزاده نکتـه درسـت و هوشـمندانه ای وجـود 
دیـروز  و  امـروز  بـه  محـدود  و  ماسـت  جامعـه  آفـت  داشـت کـه 
نیسـت. مشـکلی اسـت عمیـق و ریشـه دار در جامعـه ای کـه بـا انواع 
محدودیت هـا و کمبودهـا سـر می کنـد و طبیعی اسـت کـه مردمش، 
فیلم سـازش، بازیگـرش یـا منتقـدش متاثـر از ایـن شـرایط و فضـا 
مشـکات مختلف داشـته باشـند تا آنجا که داوری درسـت و منصفانه 
را برنتابنـد یـا مجبـور باشـند واقعیت را طـور دیگری تفسـیر و تعریف 
کننـد. بـه همیـن دلیـل در برنامه ای تخصصـی چند منتقـد می توانند 
دور هـم بنشـینند و بـرای سـریالی که کیفیـت آن در مقایسـه با دیگر 
سـریال های شـبکه نمایـش خانگـی کامـا متفـاوت و کاری شسـته 
رفتـه اسـت، خـط و نشـان بکشـند و ناجوانمردانـه بـه کارگـردان ایـن 
پـروژه حملـه کننـد. کمی غیـر قابل بـاور اسـت منتقدانی کـه بحث از 
سـلیقه نـازل و کیفیت پاییـن می کنند این قـدر ندانند کـه »هم گناه« 
بهتـر از »آقـازاده« اسـت. اما جنس کارگـردان و تهیه کننـده »آقازاده« 
بـا کارگـردان »هم گنـاه« فـرق دارد. آیـا همـه تماشـاگران ایـن نکات 

فرامتنـی را می داننـد و قابلیـت کشـف حقیقـت را دارنـد؟
جهان سـوم جایی اسـت کـه آدم های متخصص یـک حرفه می توانند 
ذهـن مخاطـب را گمـراه کننـد، اطاعات نادرسـت بدهنـد و واقعیت را 
مخـدوش کننـد. به همیـن دلیل، می شـود بازیگری که دسـت کم در 
یـک دهـه اخیـر از بهترین هـای تئاتـر و سـینما بـوده، )چه دوسـتش 
بداریـم چـه از او خوش مـان نیاید( چنـد نقش متفاوت بـازی کرده و 
چندیـن جایـزه داخلـی و خارجـی در کارنامه دارد، به بـاد انتقاد گرفت 
که چرا کار تبلیغاتی کرده. می شـود تیزر سـن ایچ را دوسـت نداشـت 
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تخلیه الستیک در دریا 
غیرقانونی اعالم شد

با توجه به تخلیه الستیک های فرسوده در برخی از شهرهای 
ساحلی استان بوشهر و ایجاد آلودگی توسط برخی از صیادان 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر این اقدام را غیر 

قانونی اعالم و از پیگیری و ممانعت از این اقدام خبر داد.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
25تا37دنبال کنید

اختالفبرسرانتقالگورستانزبالهها
اززمستان97وبادستوررییسجمهورقراربودمرکزدفعزبالهآرادکوهمنتقلشود،

دستوریکهبااختالفمیانمسئوالنهنوزعملینشدهاست

دریایـی  هـای  بـوم   زیسـت  دفتـر  کل  مدیـر 
گفـت: محیـط  زیسـت  حفاظـت  سـازمان 

وقتـی گـرد و غبـار بـر روی دریاهـا و اقیانوس ها 
بـه  کافـی  نـور  نمی دهـد  اجـازه  می نشـیند، 
آنهـا  روی  بـر  و  برسـد  مرجانـی  آبسـنگ های 
رسـوب می کنـد در ایـن شـرایط فیتوپالنگتـون 
 هایـی کـه با آبسـنگ ها همزیسـتی دارنـد دیگر 
قـادر بـه انجـام عمـل فتوسـنتز نیسـتند از ایـن 
رو مرجان هـا را تـرک می کننـد کـه ایـن مسـاله 
موجـب تنهایـی و سفیدشـدگی آنهـا می شـود.
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اشیاء باستانی متعلق 
به ایران از اتریش 

بازگردانده می شوند
تعدادیازاشیایباستانیمتعلق
بهایرانکهبهکشوراتریشقاچاق

شدهبود،طییکمعاضدتقضائی
میاندوکشوربهنمایندهایراندر

اتریشتحویلدادهشد.

شورای هماهنگی 
موسیقی کشور 

تشکیل شود
وزیرفرهنگوارشاداسالمیگفت:
برایتدوینوتصویبسیاستهای

اجرایی،ضوابطوآییننامههای
مربوطبهحوزهموسیقیوانجام
هماهنگیهایالزمبیننهادهای
مسئولدرامرموسیقی،شورای

هماهنگیموسیقیکشورتشکیلشود.
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یادداشتمهمان
محدثه واعظی پور

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1773
شنبه 21 تیر 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

بیش از هشت هزار گونه 
حیاتی در مرجان ها زندگی 
می کنند و خانه خود را در این 
سازه های گچی بنا می کنند

سایه ویرانگر 
گرد و غبار بر روی 
آبسنگ های مرجانی
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امـا این کـه بخواهیم حضـور محمـدزاده در تبلیغات را 
نفـی کنیـم، جدا از ایـن که دخالت در حریم شـخصی 
افـراد اسـت )ماجرایـی کـه بـرای اغلـب مـردم مـا 
اهمیتـی نـدارد( یـک سـره غلـط اسـت. تبلیغـات بـا 
افـراد مشـهور و محبـوب گره خورده و سـتاره ها معموال 
وسـیله ای بـرای جذاب تـر شـدن تبلیغـات هسـتند. 
پـس نه حضور جمشـید مشـایخی در عرصه تبلیغات 
عامـل کم رنـگ شـدن جایـگاه تاریخی او در سـینمای 
ایـران بود، نـه حضور محمدرضا گلـزار، نوید محمدزاده، 
مهـدی مهدوی کیـا یا هر سـتاره دیگری عملی زشـت 
ترجیـح  مـا،  اغلـب  می شـود.  محسـوب  ناپسـند  و 
می دهیـم قد و قـواره زندگی مان را کوتـاه ببینیم و این 
بـرای بسـیاری از مـا یـک جـور پـز و افتخار اسـت که 
بگوییم سـریال ایرانی نمی بینیم، فیلم ایرانی دوسـت 
نداریـم، فوتبـال ایرانی کـه چیزی برای تماشـا ندارد یا 
هـر اتفاقـی که داخل این مرزهـا رخ می دهد کوچک و 

حقیر بشـماریم. سـتاره های سینما، موسیقی و ورزش 
خارجـی، اشـتباه ها، خطاهـا و لغزش هایـی دارنـد. در 
دوران حرفه ای شـان اوج و فـرود وجـود دارد و لزومـا 
آن  از  ترانه هایـی کـه  یـا  سـریال ها  فیلم هـا،  همـه 
سـوی آب آمـده، پرفـروش و پرمخاطب بـوده باارزش 
و خـاص نیسـتند. امـا جهـان سـوم جایـی اسـت که 
آدم هایـش هـر چیزی که خودی نیسـت، می سـتایند 

و مقابـل آن از موضـع ضعـف برخـورد می کنند.
اگـر نوید محمـدزاده یا اصغـر فرهـادی در ترکیه، هند، 
مصـر یا لبنـان زندگی می کردنـد برای ما مایـه افتخار 
بـود کـه فیلم های شـان را دنبـال کنیـم، حتی می شـد 
بـه کشـف چنین سـینماگرانی ببالیـم اما حـاال که آنها 
از مـا هسـتند، جایـزه دادن بـه آنهـا در فسـتیوال ها 
سیاسـی اسـت و دیـده شدن شـان در تبلیغـات مایـه 

خجالـت و آبروریزی.
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مسئوالنهنوزعملینشدهاست

انتقــال مرکــز دفــع پســماند آرادکــوه بــه 
ــایت های  ــن س ــی از بزرگتری ــوان یک عن
ــن روزهــا محــل  ــه ای پســماند خاورمیان
زیســت  محیــط  کل  اداره  اختــاف 
چراکــه  اســت  تهــران  شــهرداری  و 
ــد  ــی نمی دان ــن کار را علم ــهرداری ای ش
امــا محیــط زیســت پیگیــر انتقــال ایــن 

ــت. ــز اس مرک
ــوه در  ــردازش آرادک ــع و پ ــع دف مجتم
بخــش کهریــزک شهرســتان ری محلــی 
ــن  ــا 7500 ت ــه 7000 ت ــه روزان ــت ک اس
بــه  پایتخــت  شــهری  پســماندهای 
آن منتقــل می شــود. قبــل از شــیوع 
ــات  ــاذ عملی ــا اتخ ــا و ب ــروس کرون وی
بــه  میــزان  ایــن  پســماند  تفکیــک 
ــا  ــا ب ــود ام ــیده ب ــن در روز رس 4۹00 ت
شــیوع ویــروس کرونــا و رعایــت مــوارد 
ــی  ــرای مدت ــات ب ــن عملی بهداشــتی ای
پســماند  میــزان  اکنــون  و  متوقــف 
شــهری پایتخــت بــار دیگــر بــه 7000 تــا 

7500 تــن در روز رســیده اســت.
ــار  ــام آث ــر تم ــوه عاوه ب ــع آرادک مجتم
مخربــی کــه بــرای محیــط زیســت 
ــا  ــد شــیرابه ت ــد، از تولی ــی کن ــاد م ایج
ــوان یکــی  ــوا، به عن آلودگــی خــاک و ه
بوی نامطبــوع  اصلــی  کانون هــای  از 
مســیر فــرودگاه امــام خمینــی و شــهر 
ــاله  ــن مس ــرح و همی ــز مط ــران نی ته
باعــث تاکیــد بیــش از پیــش ســازمان 
ــال  ــر انتق ــت ب ــط زیس ــت محی حفاظ

ــت. ــده اس ــع ش ــن مجتم ای
انتقــال  دربــاره  نظرهایــی  اختــاف 

آرادکــوه  میــان مدیریــت شــهری و 
ــه  ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
وجــود آمــد و زهــرا صدراعظــم نــوری- 
رئیــس کمیســیون ســامت شــورای 
ــه  ــود ک ــه ب ــران گفت ــهر ته ــامی ش اس
ــی  ــع قطع ــن مجتم ــال ای ــوع انتق موض
نشــده و درســت نیســت و اگــر قــرار بــر 
ــی  ــل کاف ــد دالی ــال باشــد بای ــن انتق ای
وجــود داشــته باشــد و بــر اســاس 
مطالعــات و داده هــای دقیــق چنیــن 

ــود. ــاذ ش ــی اتخ تصمیم
در  نــوری  صدراعظــم  صحبت هــای 
ــرکل  ــن مدی ــش از ای ــه پی ــود ک حالی ب
ــران  ــتان ته ــت اس ــط زیس ــت محی وق
ــال  ــاره انتق ــری- درب ــرث کانت - کیوم
بــود: ســازمان  ایــن مجتمــع گفتــه 
بــا تمــام  حفاظــت محیــط زیســت 
تــوان کارشناســی در خدمــت شــهرداری 
ــات الزم  ــا اقدام ــود ت ــد ب ــران خواه ته
ــهرداری  ــه ش ــی ک ــه مکان های ــبت ب نس
در  آرادکــوه  مجتمــع  انتقــال  بــرای 
نظــر گرفتــه اســت را بررســی کنــد. 
شــهرداری بــر اســاس قانــون بایــد 
مــکان یابــی الزم در ایــن زمینــه انجــام 
ــوان  ــه عن ــبی را ب ــل مناس ــد و مح ده
محیــط  ســازمان  بــه  خــود  گزینــه 
زیســت معرفــی کنــد و ســازمان محیــط 
ــع  ــوان در جهــت رف ــا تمــام ت زیســت ب

ــرد. ــد ک ــک خواه ــکل کم مش
بــا ایــن حــال کیومــرث کانتــری پــس 
از گذشــت کمتــر از یــک مــاه بیــان کــرد 
ــط زیســت  کــه ســازمان حفاظــت محی
ــه  ــرده ک ــام ک ــران اع ــه شــهرداری ته ب
آمــاده همــکاری بــرای مکان یابــی و 
مدیریــت اصولــی پســماندها اســت امــا 

شــهرداری تهــران هنــوز اقدامــی در ایــن 
ــداده و مــکان جدیــدی  جهــت انجــام ن
ــن  ــکان جایگزی ــوان م ــه عن ــا ب ــه م ب

ــرده اســت. ــی نک ــوه معرف ــرای آرادک ب
ــرکل  ــود کــه مدی ــز ســال گذشــته ب پایی
حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران 
ضــرورت  بــر  محمــودی-  ســعید   –
ــرد و  ــد ک ــوه تاکی ــال مجتمــع آرادک انتق
گفــت: ایــن ســایت یکــی از بزرگتریــن 
خاورمیانــه  پســماند  ســایت های 
روزانــه  زیــادی  زباله هــای  و  اســت 
ــود  ــال داده می ش ــکان انتق ــن م ــه ای ب
ــا  ــه م ــدی زبال ــرانه تولی ــن س همچنی
ــی  ــن جهان ــتر از میانگی ــور بیش در کش
ــکاتی  ــه مش ــه ب ــا توج ــا ب ــت، ام اس
کــه ســایت آراد کــوه دارد، جابجایــی آن 
ــت.  ــی اس ــی و حتم ــل اساس ــک اص ی
حتــی اگــر ایــن ســایت دفــع پســماند 
بــوی بــدی هــم متصاعــد نمی کــرد 
می شــد  جابجــا  می بایســت  بــاز 
چــرا کــه نمی تــوان ســال های ســال 
ــه یــک  پســماندهای یــک کانشــهر را ب

ــرد. ــل ک ــه منتق نقط
محمــودی همچنیــن بــا بیــان ایــن کــه 
شــهرداری بایــد بپذیــرد کــه ایــن ســایت 
بایــد منتقــل شــود، تصریــح کــرد: عاوه 
ــر انتقــال الزم اســت کــه شــیوه دفــع  ب
پســماند نیــز اصــاح شــود و مــا پیگیــر 
ایــن موضــوع هســتیم و منتظریــم کــه 
شــهرداری جایگزیــن ایــن ســایت را 
بــرای ارزیابی هــای زیســت محیطــی 

بــه مــا معرفــی کنــد.
ســازمان  رئیــس  بعــد  چنــدی 
حفاظــت محیــط زیســت – عیســی 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب ــری- نی کانت

یکــی از منشــاهای بــوی نامطبــوع 
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــوه اس ــران آرادک ته
زیســت  ســازمان حفاظــت محیــط 
ــه  ــه نقط ــوه ب ــال آرادک ــنهاد انتق پیش
ــا شــهرداری  دیگــری را داده اســت ام
ــک  ــال ی ــن انتق ــه ای ــد هزین می گوی
ــی  ــن پول ــه چنی ــارد دالر اســت ک میلی

نیســت. دســترس  در 
ــری در  ــه کانت ــود ک ــی ب ــن در حال ای
ــار کــرده  ــز اظه زمســتان ســال ۹7  نی
بــود کــه رئیــس جمهــوری دســتور 
ــوه را  ــه آرادک ــع زبال ــز دف ــال مرک انتق
ــه  ــع زبال ــز دف ــن مرک ــت و ای داده اس
عــاوه بــر مشــکات بهداشــتی و دفــع 
غیــر اســتاندارد بــه عنــوان یکــی از 
ــوع در  ــوی نامطب ــاد ب ــای ایج کانون ه
ــناخته  ــام )ره( ش ــرودگاه ام ــیر ف مس

می شــود.
ایــن حــال مدیرعامــل ســازمان  بــا 
ــران-  ــهرداری ته ــماند ش ــت پس مدیری
بیــان  ضمــن   – علیپــور  صدرالدیــن 
ــت  ــوع پایتخ ــوی نامطب ــا ب ــه منش اینک
ــدازی و اجــرای  ــوه نیســت از راه ان آرادک
»طــرح کاپ« )کاهــش پســماند( خبــر 

داد.
ــارات  ــه اظه ــش ب ــن در واکن او همچنی
معــاون   - توکلــی کجانــی  حســین 
ــهرری -  ــژه ش ــدار وی ــتاندار و فرمان اس
مبنــی بــر ضــرورت انتقــال مجتمــع 
کــه  مشــکاتی  دلیــل  بــه  آرادکــوه 
می کنــد،  ایجــاد  شــهرری  بــرای 
گفــت: بعضــی از موضوعــات تخصصــی 
ــاز  ــا نی ــاره آن ه ــر درب ــت و اظهارنظ اس
ــی  ــات کارشناس ــات و اطاع ــه مطالع ب
آرادکــوه  مجتمــع  دارد.  تخصصــی  و 
ــت  ــران نیس ــهرداری ته ــه ش ــق ب متعل
ــا جمعیــت  بلکــه از آن شــهری اســت ب
بیــش از ۱0 میلیــون نفــر. 60 ســال 
دو  حــدود  وقــت  مســئوالن  پیــش، 
مــکان  انتخــاب  بــرای  زمــان  ســال 
ــاب  ــل انتخ ــد. دلی ــرف کردن ــی ص فعل
ــیر  ــه در مس ــود ک ــن ب ــم ای ــوه ه آرادک
جریــان بــاد بــه ســمت شــهر قــرار 
نداشــت، هیــچ مجموعــه مســکونی یــا 
فرودگاهــی در اطــراف آن نبــود و خــاک 

آن نفــوذ ناپذیــر بــود.
علیپــور در ادامــه تاکیــد کــرد: بــا اینکــه 
پســماند  مدیریــت  ســازمان  نظــر  از 
ــت  ــی نیس ــوه علم ــال آرادک ــده انتق ای
دارد.  دنبــال  بــه  بســیاری  تبعــات  و 
در صــورت اصــرار همــکاران، مــا بــا 
انتقــال آرادکــوه هیــچ مشــکلی نداریــم 
ــن امــر مانعــی ایجــاد نمــی  ــرای ای و ب
ــن کار تخصصــی اســت و  ــا ای ــم ام کنی
همــکاران محیــط زیســت بایــد چندیــن 

را  مناســب  مــکان  و  مطالعــه  ســال 
ــا  ــه حداقــل 20 ت ــد و هزین انتخــاب کنن
30 هــزار میلیــارد تومانــی ایــن جــا بــه 
ــس از آن  ــود، پ ــن ش ــم تامی ــی ه جای
می تــوان از انتقــال آرادکــوه صحبــت 

کــرد.
ــت  ــس اداره حفاظ ــا - ریی ــه برن فاطم
ــز در  ــران - نی ــط زیســت شــهر ته محی
ایــن بــاره بــا اشــاره بــه طرح هــای 
طــرح  جملــه  از  پســماند  مدیریــت 
ــع  ــور قط ــت: به ط ــدا گف ــک از مب تفکی
اگــر طــرح جامعــی بــرای مدیریــت 
از  خیلــی  شــود  نوشــته  پســماند 
نواقــص در آن دیــده می شــود و قــدرت 
اجرایــی بهتــری خواهــد داشــت. در 
از مشــکات  بســیاری  ایــن صــورت 
پســماند اســتان و شــهر تهــران برطــرف 
خواهــد شــد امــا در صورتــی کــه پــس 
از تهیــه طــرح جامــع مدیریــت پســماند 
ــت  ــه مدیری ــی در زمین ــم نواقص ــاز ه ب
می توانیــم  داشــت  وجــود  پســماند 
ــم. ــری کنی ــوه را پیگی ــی آرادک جابه جای

بــا ایــن حــال برنــا بــه ایــن نکتــه 
اشــاره کــرد کــه اگــر طرح هــای کاهــش 
پســماند و تفکیــک پســماند از مبــدا 
تهــران  اســتان  در ســطح  به درســتی 
اجــرا شــود و در کنــار آن موضوعــات 
ــه  ــرژی از زبال ــد ان ــد تولی ــری مانن دیگ
شــود،  گرفتــه  نظــر  در  بازیافــت  و 
قاعدتــا موضــوع جابه جایــی مجتمــع 
دفــع و پــردازش آرادکــوه دیگــر مطــرح 

ــود. ــد ب نخواه
محمــد رســتگاری - معــاون نظــارت 
اســتان  زیســت  محیــط  پایــش  و 
تهــران- دربــاره موضــوع انتقــال آرادکــوه 
ــدام  ــن اق ــا ای ــهرداری ب ــت ش و مخالف
بــه ایســنا توضیــح داد: یــک زمانــی 
ــران  ــه شــهر ته بخــش عمــده ای از زبال
مــا  و  می شــد  منتقــل  آبعلــی  بــه 

توانســتیم آن را بــه آرادکــوه منتقــل 
انتقــال  موضــوع  بنابرایــن  کنیــم 
ــر اســت امــا مســاله  آرادکــوه امکان پذی
ــرای  ــن کار ب ــده ای ــه و فای ــی هزین اصل

ــت. ــی اس ــع آلودگ رف
وی ادامــه داد:  اگــر شــهرداری مشــکل 
آلودگــی آرادکــوه را برطــرف می کــرد، 
موضــوع  زیســت  محیــط  ســازمان 
نمی کــرد  مطــرح  را  آرادکــوه  انتقــال 
ــه دارد  ــاکان ادام ــی کم ــن آلودگ ــا ای ام
ــماند  ــع پس ــداوم روش دف ــن ت همچنی
کــه اکنــون در ایــن مجتمــع انجــام 
ــتقرار  ــت اس ــده اس ــث ش ــود باع می ش
ســازمان  تاییــد  مــورد  مرکــز  ایــن 
نباشــد  زیســت  محیــط  حفاظــت 
پیگیــر  هــم کمــاکان  مــا  بنابرایــن 

انتقــال ایــن مرکــز هســتیم.
رســتگاری همچنیــن خاطرنشــان کــرد: 
زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان 
زمان بــر بــودن فراینــد انتقــال مرکــز 
ــار  ــر دارد و انتظ ــماند را در نظ ــع پس دف
ــی  ــدت کوتاه ــی م ــهرداری ط ــدارد ش ن
آرادکــوه را جابه جــا کنــد امــا انتظــار 
ــه  ــه مــا ارائ داریــم برنامــه مشــخصی ب
ــدام را  ــن اق ــی ای ــه زمان ــه چ ــد ک ده

ــرد. ــد ک ــام خواهن ــاز و تم آغ
بــا وجــود تمــام دیدگاه هــای مختلــف و 
متفاوتــی کــه در زمینــه انتقــال آرادکــوه 
ــن  ــد ای ــر می رس ــا به نظ ــود دارد ام وج
ــی ها  ــات، بررس ــه مطالع ــاز ب ــد نی فراین
ــه  ــتری چ ــکاری بیش ــورت و هم و مش
از ســوی ســازمان حفاظــت محیــط 
دارد  تهــران  چــه شــهرداری  زیســت 
چــرا کــه مشــکات مجتمــع دفــع و 
تاثیــرات  آرادکــوه  پــردازش پســماند 
زیــاد و مســتقیمی بــر ســامت محیــط 
شهرســتان های  مــردم  و  زیســت 

اطــراف آن دارد. | ایســنا
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خردجمعیمجلسباتندروهاهمراهنیست
فعال سیاسی اصاح طلب با بیان اینکه خرد جمعی در مجلس با تندروها همراه نیست، گفت: اگر قرار باشد سال پیش رو 
که سال آخر دولت و سال اول مجلس یازدهم است، صرف نزاع های سیاسی شود عما وقتی برای حل مشکات مردم باقی 
نمی ماند.
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حادثـه  گفـت:  رییسـی  حجت االسـام 
زنـدان سـقز تاسـف آور بـود؛ امـا همـت 
دسـتگاه  هـای مسـئول بـرای بازگردانـدن 
همـه زندانیـان قابـل توجـه و تقدیـر بـود 
و نشـان از اقتـدار و امنیـت نظـام در آن 
منطقـه دارد. حجت االسـام والمسـلمین 
سـید ابراهیـم رییسـی در جلسـه پیگیری 
مصوبات سـفر های اسـتانی با روسـای کل 
دادگستری اسـتان های آذربایجان شرقی، 
در  بلوچسـتان،  و  کردسـتان و سیسـتان 

جریـان آخریـن وضعیت اجـرای مصوبات 
سـفر های اسـتانی در ایـن اسـتان ها قـرار 
گرفت.رییـس قـوه قضاییـه در ایـن ارتباط 
ویدئـو کنفرانسـی بـا اشـاره بـه ایـن کـه 
هـدف اصلی در سـفر های اسـتانی، اجرای 
مصوبـات ایـن سـفر ها اسـت، گفـت: در 
سـفر هایی کـه انجـام می دهیـم، بنـای ما 
بـر انجـام مصوبـات و پیگیـری آنهاسـت 
کـه بـه مراتـب مهمتـر از دیـد و بازدید هـا 
اسـت. مـردم انتظارشـان ایـن اسـت کـه 

پـس از ایـن سـفر ها اتفاقـی بیافتـد کـه 
بـه  آن هـا  دسترسـی  تسـهیل  جهـت  در 
عدالـت و گره گشـایی از کارشـان باشـد.در 
این نشسـت، موسـی خلیل اللهـی، رییس 
کل دادگسـتری اسـتان آذربایجان شـرقی 
بـا اشـاره بـه سـفر آبانمـاه ۱3۹8 رییـس 
قـوه قضاییـه به این اسـتان گفت: اسـتان 
آذربایجـان شـرقی 20 سـال منتظر حضور 
ریاسـت قـوه قضاییـه در اسـتان بـود کـه 
ایـن مهـم در دوره جدیـد صـورت گرفـت 
و آثـار بسـیار مهمـی را بـر جـای گذاشـت 
کـه از جملـه آن تصویـب مبلـغ 6۱ میلیارد 
تومان برای رسـیدگی به مشـکات اسـتان 
بـود کـه حـدود 4۱ میلیـارد تومـان از محل 

اعتبـارات خـاص در نظـر گرفتـه شـد.

حادثه زندان سقز
 تاسف آور بود

وزیرارتباطات
مسئولفیلترینگنیست

وزیــر ارتباطــات گفــت: مســئولیت صــدور حکــم و تصمیم گیــری بــرای 
ــم  ــاس حک ــر اس ــور و ب ــتانی کل کش ــه و دادس ــوه قضایی ــا ق ــگ ب فیلترین
ــد؛  ــه آن هــا فشــار بیاورن ــد ب ــه اســت، بای ــق مجرمان ــن مصادی کارگــروه تعیی
وزیــر ارتباطــات مســئول فیلترینــگ نیســت. محمدجــواد آذری جهرمــی درباره 
ــات  ــه را از وزارت ارتباط ــن مطالب ــرا ای ــه چ ــن ک ــتاگرام و ای ــگ اینس فیلترین
دارنــد، گفــت:  اینکــه بــه مــردم بگویــم در ایــن زمینــه نگرانــی داشــته باشــند 
ــت. ــات نیس ــار وزارت ارتباط ــگ در اختی ــدارم و فیلترین ــوزی ن ــر مج ــا خی ی

ــرای  ــی ب ــه هدف ــم ک ــه ســمتی نمی بین ــه را ب ــزود: مــن شــرایط جامع وی اف
فیلتــر کــردن اینســتاگرام وجــود داشــته باشــد. البتــه عــده ای همیشــه معتقــد 
ــد.  ــرده و می کنن ــد بســت، فشــار هــم وارد ک ــرم را بای ــن پلتف ــه ای ــد ک بوده ان
ــدی نرســیده اســت. ــن جمع بن ــه چنی ــی کشــور ب ــل جمع ــون عق ــی تاکن ول

ــتاگرام  ــد اینس ــه بای ــد ک ــه معتقدن ــی ک ــه آن های ــت: البت ــی گف آذری جهرم
ــئولیت  ــه مس ــت ک ــی اس ــن در حال ــد ای ــار می آورن ــا فش ــه م ــود ب ــر ش فیلت
صــدور حکــم و تصمیم گیــری بــرای فیلترینــگ جــای دیگــری اســت و فشــار 
ــتانی  ــه و دادس ــوه قضایی ــخص ق ــور مش ــه به ط ــه ک ــاد مربوط ــه نه ــد ب را بای
کل کشــور بــر اســاس حکــم کارگــروه تعییــن مصادیــق هســتند،  وارد کننــد.

سالمتسالمت

۳۳۱۹ بیمار در وضعیت شدید بیماریظرفیت بسیاری از بیمارستان ها پر شده است
یک عضو کمیسـیون بهداشـت و 
درمـان مجلس شـورای اسـامی 
بـا تاکیـد بر لـزوم رعایـت فاصله  
گـذاری اجتماعـی و اسـتفاده از 
ماسـک بـرای جلوگیـری از ابتـا به ویـروس کرونـا گفت که 
در حـال حاضـر ظرفیـت بسـیاری از بیمارسـتان ها پـر شـده 
کـه ادامـه  ایـن روند قـوای کادر درمان را فرسـوده تـر خواهد 

کرد.
سـید مرتضـی خاتمـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: 
دانسـتن و تکـرار چنـد نکتـه بسـیار مهـم اسـت؛ ویـروس 
کرونـا پیـر و جـوان را مبتـا کـرده و لـذا جوانـان هـم گرفتار 
می شـوند. ایـن بیمـاری باعث تلفات بسـیاری شـده و هنوز 

واکسـن و درمانـی بـرای آن وجـود نـدارد. 
وی ادامـه داد: بعـد از برداشـته شـدن محدودیت هـا و بـه 
دنبـال آن کاهـش مراقبت هـا، نتیجتـا افزایـش مبتایـان و 
فوتی هـا را شـاهد هسـتیم. پـس هـر عقـل سـلیمی حکـم 
ایـن ویـروس ضمـن رعایـت  بـا  می کنـد کـه در مواجهـه 
مسـائل بهداشـتی و فاصلـه گـذاری اجتماعی از ماسـک هم 
اسـتفاده شـود. اکنـون کمبـود ماسـک نداریـم و اگـر بـرای 
کسـانی تامیـن ماسـک هزینه بـر اسـت، می تواننـد در خانه 
بـا اسـتفاده از پارچه هـای زائـد و دوالیـه ماسـک درسـت 
کـرده و هـر روز برای اسـتفاده در داخل آن دسـتمال کاغذی 
جدیـد قـرار دهند بـا این کار بـدون هزینه همه مـی توانند از 

ماسـک اسـتفاده کنند.

ســـخنگوی وزارت بهداشـــت 
از شناســـایی 2هـــزار و 262 
بیمـــار جدیـــد مبتـــا بـــه 
کوویـــد۱۹ در کشـــور و طـــی 24 
ـــخنگوی وزارت  ـــه س ـــه گفت ـــر داد. ب ـــته خب ـــاعت گذش س
ـــد۱۹  ـــه کووی ـــا ب ـــاران مبت ـــر از بیم ـــت، 33۱۹ نف بهداش
ــاری تحـــت مراقبـــت  ــدید ایـــن بیمـ در وضعیـــت شـ
ــا کنـــون یـــک میلیـــون و  ــرار دارنـــد.وی گفـــت: تـ قـ
۹22 هـــزار و 50۱ آزمایـــش تشـــخیص کوویـــد۱۹ در 
ـــت  ـــخنگوی وزارت بهداش ـــده است.س ـــام ش ـــور انج کش
ـــای  ـــفر و تردده ـــز از س ـــزوم پرهی ـــر ل ـــد ب ـــن تاکی ضم
ـــان  ـــتان های خراس ـــه اس ـــفر ب ـــژه س ـــه وی ـــروری ب غیرض

رضـــوی و مازنـــدران ادامـــه داد: هماننـــد روزهـــای 
گذشـــته اســـتان های خوزســـتان، هرمـــزگان، بوشـــهر، 
کرمانشـــاه، کردســـتان، ایـــام، آذربایجان هـــای غربـــی 
و شـــرقی و خراســـان رضـــوی در وضعیـــت قرمـــز 
ـــزوم  ـــر ل ـــد ب ـــا تاکی ـــد. وی ب ـــرار دارن ـــاری ق ـــن بیم ای
ـــه  ـــت فاصل ـــی، رعای ـــردی و اجتماع ـــت ف ـــت بهداش رعای
گـــذاری اجتماعـــی، شست وشـــوی مرتـــب دســـت ها 
و همچنیـــن اســـتفاده از ماســـک هنـــگام خـــروج 
از منـــزل، افـــزود: اســـتان های تهـــران، اصفهـــان، 
مازنـــدران، گلســـتان، البـــرز، کرمـــان، یـــزد، سیســـتان 
ـــدار  ـــت هش ـــل در وضعی ـــدان و اردبی ـــتان، هم و بلوچس

بیمـــاری قـــرار دارنـــد.

هر
: م

س
عک

معــاون اول رییس جمهــور گفــت: بــه فضــل الهــی 
ــن  ــن تری ــزو ام ــه ج ــامی در منطق ــران اس ــروز ای ام
کشــورها اســت و مــا قــدرت دفــاع از ملــت خــود را در 

ــم. ــرایطی داری ــر ش ه
ــار  ــا انتش ــری ب ــحاق جهانگی ــنا، اس ــزارش ایس ــه گ ب
ویدئویــی در صفحــه اینســتاگرامش نوشــت: در اطــراف 
ــه  ــوع پیوســت ک ــه وق ــی ب کشــور حــوادث و رخدادهای
ــران شــکل  ــی در ای ــا هــدف ایجــاد ناامن ــا ب بیشــتر آنه
گرفــت. امــا بــه فضــل الهــی امــروز ایــران اســامی در 
منطقــه جــزو امــن تریــن کشــورها اســت و مــا قــدرت 

ــم. ــر شــرایطی داری ــت خــود را در ه ــاع از مل دف

ــه  ــه ب ــان اینک ــا بی ــس ب ــک عضــو کمیســیون اقتصــادی مجل ی
ــدازه کافــی ارز در کشــور وجــود دارد، تاکیــد کــرد: ایــن ارزهــا در  ان
بــازار داللــی در حــال جابجــا شــدن اســت، ایجــاد اعتمــاد در مــردم 
از ســوی دولــت تــا مــردم ارز را بازگرداننــد و در اختیــار دولــت قــرار 
ــا  ــد کارآمــد باشد.مســلم صالحــی در گفت وگــو ب ــد مــی توان دهن
ایســنا، دربــاره اولویــت هــای اقتصــادی کشــور و نقــش کمیســیون 
ــف  ــی از ضع ــت: یک ــت گف ــن وضعی اقتصــادی در ســاماندهی ای
ــی  ــروز فراموش ــه ام ــا ب ــت ت ــم و دول ــس ده ــده مجل ــای عم ه
موضــوع نظــارت اســت،  یــک وظیفــه مجلــس تقنیــن و وظیفــه 
دیگــر نظــارت اســت، در حــوزه هــای مختلــف قانــون تصویــب مــی 
کنیــم ولــی گاهــی فرامــوش مــی کنیــم کــه وظیفــه نظارتــی نیــز 
داریم.ایــن عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا بیــان اینکــه در 
جلســه کمیســیون بــه ایــن مهــم تاکیــد کــردم کــه 50 درصــد زمان 
کمیســیون را بــه وظیفــه نظارتــی اختصــاص دهیــم، تصریــح کــرد: 
بایــد ببینیــم در وضعیــت بــازار ارز و نوســانات در ســایر بازارهــا به چه 
میــزان بــه نقــش نظارتــی توجــه شــده و بــه چــه میــزان دســتگاه 
هــای مرتبــط را بــه پــای میــز پاســخگویی هدایــت کردیم؟صرفــا 
نشســته ایــم قانــون تصویــب کــرده ایــم و می گوییــم قیمــت هــا 
در حــال افزایــش اســت، امیــدوارم کمیســیون بــا جدیــت در حــوزه 

نظــارت ورود کنــد و ایــن نقــش را بــه خوبــی ایفــا کنــد.

سـخنگوی کمیسـیون آمـوزش تاکید کـرد: برگـزاری یا عدم 
برگـزاری کنکـور منـوط بـه نظـر نهایـی سـتاد ملی مبـارزه با 
کرونـا اسـت کـه شـاید بـه دلیـل شـرایط جدیـد کشـور بـه 

بیفتد. تعویـق 
احمـد حسـین فاحـی در گفت وگـو با خبرنـگار ایلنـا درباره 
برگـزاری کنکـور سـال ۹۹ و سـایر آزمون هـای دیگـر ماننـد 
آزمـون ارشـد و دکتـری گفـت: عمـده نگرانی هـا در خصوص 
برگزاری کنکور سراسـری سـال ۹۹ اسـت؛ چراکه گسـتردگی 
جمعیتـی کـه دواطلبـان در ایـن آزمـون دارنـد، نسـبت بـه 

سـایر آزمون هـا بیشـتر اسـت.
سـخنگوی کمیسـیون آمـوزش و تحقیقات مجلس شـورای 
اسـامی خاطرنشـان کـرد: آزمـون ارشـد و جامـع پزشـکی 
جمعیت شـان کمتـر اسـت بنابرایـن  مشـکل کرونایـی کـه 

خانواده هـا آن را مطـرح می کننـد در آنجـا کمتـر اسـت .

رییس کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای اسـامی گفت: 
سـالیانه نزدیـک بـه 4000 میلیـارد تومـان رانـت بابـت مابـه 
التفـاوت قیمـت واقعـی و قیمـت دسـتوری کـه دولـت بـه 

شـرکت هـای اسـتان کرمـان مـی دهـد، ایجـاد می شـود.
"محمدرضـا پورابراهیمـی" در جلسـه شـورای معـادن اسـتان 
کرمـان دربـاره دسـتور جلسـه مبنـی بـر برگـزاری مزایـده 
محـدود مـاده معدنـی موردنظـر در اسـتان اظهـار کـرد: بایـد 
چهارچـوب مشـخصی بـرای تفویـض اختیار در بحـث مزایده 
محـدود مـاده معدنـی وجـود داشـته باشـد. نماینـده مـردم 
کرمـان و راور در مجلـس شـورای اسـامی بیـان کـرد: از یک 
سـو 4000 میلیـارد تومـان تخفیـف بـه سـنگ آهـن هـا مـی 
دهیـم کـه این موجـب عدم تعـادل در نظام اقتصادی کشـور 
مـی شـود که حتمـا در کمیسـیون اقتصـادی این موضـوع را 

پیگیـری و پرونـده تخلفـات را دنبـال خواهیـم کـرد.

ایراندرمنطقهجزو
امنترینکشورهااست
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محیطزیستمحیطزیست

لزوم تامین امکانات برای اطفای حریق در زاگرسآالینده ازن چگونه تولید می شود؟
از ابتــدای ســال تاکنــون آالینــده ازن کیفیــت 
ــرای  ــران را ۱۱ روز در شــرایط ناســالم ب ــوا در ته ه
آســتانه  در  روز  چهــار  و  گروه هــای حســاس 
شــرایط ناســالم بــرای همــه افــراد قــرار داده 
ــه پیش ســازهایی دارد  ــده ثانوی ــن آالین اســت. ای
ــن  ــد ای ــع در تولی ــا و صنای ــی و نیروگاه ه ــیکلت های بنزین ــا و موتورس ــه خودروه ک
پیش ســازها موثرند.بــه گــزارش ایســنا، گاز ازن از ترکیــب ســه اتــم اکســیژن ایجــاد 
ــه  ــش ب ــاورای بنف ــعه م ــع ورود اش ــو مان ــاالی ج ــای ب ــن گاز در الیه ه ــود. ای می ش
ــا ازن در  ــت ام ــروری اس ــو الزم و ض ــور آن در ج ــن رو حض ــود و از ای ــن می ش زمی
ســطح زمیــن خــود را به صــورت آالینــده ای ســمی نشــان می دهــد. ازن موجــود در 
ــه  ــوران و گیاهــان مضــر اســت و از آن ب ــرای ســامتی انســان، جان ســطح زمیــن ب
ــده به طــور مســتقیم در هــوا  ــرده می شــود. ایــن آالین ــده نامب ــد و آالین ــوان ازن ب عن
منتشــر نمی شــود بلکــه توســط واکنش هــای شــیمیایی بیــن اکســیدهای نیتــروژن 
و ترکیبــات آلــی فــرار در حضــور نــور خورشــید ایجــاد می شــود. از ایــن رو میــزان آن 

ــت. ــع اس ــایر مواق ــش از س ــی روز بی ــاعت های میان ــی س ــتان و ط در تابس
ــواد  ــازهای آن م ــه پیش س ــت ک ــد گف ــده ازن بای ــکیل آالین ــی تش ــورد چگونگ در م

ــی  ــع به نوع ــت. در واق ــروژن اس ــیدهای نیت ــا اکس ــس ی ــرار )VOC( و ناک ــی ف آل
ــن پیش ســازهای  ــی، موتورســیکلت های فرســوده و بخــارات بنزی خودروهــای دیزل
ــد  ــید، ازن تولی ــور خورش ــا و ن ــور گرم ــع در حض ــن مناب ــی ای ــتند و تمام ازن هس
می کننــد. از ســوی دیگــر اســتفاده از ســوخت گازوییــل در نیروگاه هــا و پاالیشــگاه ها 
ــد کــه ازن بیــش از  ــد در افزایــش غلظــت ازن نقــش داشــته باشــد.هر چن می توان
ــر  ــد و ه ــوده می کن ــران را آل ــوای ته ــرم ه ــای گ ــه در ماه ه ــت ک ــال اس ــار س چه
ــرای  ــخصی ب ــه مش ــوز برنام ــا هن ــود ام ــزوده می ش ــزان آن اف ــر می ــز ب ــال نی س
کنتــرل غلظــت آن در هــوا از ســوی دســتگاه های مســئول ارائــه نشــده اســت. بهــزاد 
اشــجعی - دبیــر کمیتــه فنــی صــدور مجوزهــای خودرویــی ســازمان محیــط زیســت 
-  افزایــش تعــداد خودروهــا در تهــران را یکــی از عوامــل افزایــش غلظــت آالینــده ازن 
می دانــد چــرا کــه خودروهــا عامــل اصلــی تولیــد آالینــده ناکــس و هیدروکربن هــای 
ــت و  ــن در گف ــد.او همچنی ــد می کنن ــا ازن تولی نســوخته هســتند و در حضــور گرم
گــو بــا ایســنا تاکیــد می کنــد کــه ارتقــای اســتاندارد خودروهــای تولیــدی بــه یــورو5 
یکــی از راهکارهــای کاهــش آالینده هــای هــوا از جملــه »ازن« اســت امــا متاســفانه 
چندیــن ســال اســت کــه خودروســازان بــه بهانه هــای مختلــف زیــر بــار ایــن موضــوع 

نرفته انــد.

نماینـــده مـــردم کهگیلویـــه وبویـــر احمـــد 
ــزوم  ــر لـ ــتان ها بـ ــی اسـ ــورای عالـ درشـ
حریـــق  اطفـــای  تجهیـــزات  تامیـــن 

ــرد. ــد کـ ــرس تاکیـ ــه زاگـ درمنطقـ
بـــه گـــزارش ایســـنا فـــرزاد آذریـــان درســـی وســـومین اجـــاس عمومـــی 
ــت  ــا طبیعـ ــرس بـ ــوه زاگـ ــته کـ ــت: رشـ ــتان ها گفـ ــی اسـ ــورای عالـ شـ
منحصـــر بـــه فـــردش یکـــی از حیاتی تریـــن ســـرمایه های کشـــور اســـت 
ـــتان  ـــت. اس ـــده اس ـــا مان ـــی به ج ـــون میراث ـــرزمین چ ـــن س ـــاز ای ـــه از آغ ک
ــه  ــرار دارد کـ ــوه قـ ــته کـ ــن رشـ ــوب ایـ ــد در جنـ ــر احمـ ــه و بویـ کهگیلویـ
دارای غنی تریـــن محیـــط زیســـت و حیـــات وحـــش اســـت.وی افـــزود: 
جنگل هـــای بلـــوط شـــکوه بی همتایـــی دارنـــد و در رشـــته کـــوه زاگـــرس 
ـــت آن  ـــه اهمی ـــراد ب ـــی از اف ـــفانه برخ ـــه متاس ـــدان دارد ک ـــوه ای دو چن جل
پـــی نبرده انـــد امـــا نابـــودی ایـــن جنگل هـــا فاجعـــه ای اســـفناک اســـت. 
ـــده اند  ـــق ش ـــه حری ـــا طعم ـــوط باره ـــای بل ـــته جنگل ه ـــال گذش ـــد س در چن
ـــر  ـــاخه های س ـــا ش ـــا ب ـــی و تنه ـــت خال ـــا دس ـــردم ب ـــوادث م ـــن ح و در ای

ـــد. ـــق پرداختن ـــای حری ـــه اطف ـــان ب درخت
ـــق  ـــای حری ـــش اطف ـــی در بخ ـــات کاف ـــود امکان ـــه نب ـــان اینک ـــا بی ـــان ب آذری
ـــرده اســـت،  ـــه وارد ک ـــردم منطق ـــه م ـــی بســـیاری را ب ـــی و مال خســـارات جان
گفـــت: حفـــظ جنگل هـــا از وظایـــف دولـــت اســـت و در ادوار گذشـــته بـــا 
رهـــا شـــدن وضعیـــت جنگل هـــا بـــه حـــال خـــود آســـیب های بســـیاری  
ـــه و  ـــردم کهگیلوی ـــت.نماینده م ـــده اس ـــور وارد ش ـــی کش ـــرمایه های مل ـــه س ب
ـــای  ـــری از صحبت ه ـــش دیگ ـــتان ها در بخ ـــی اس ـــورای عال ـــد درش بویراحم
ـــرف  ـــا ص ـــه جنگل ه ـــد از بودج ـــا 10 درص ـــه تنه ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــود ب خ
نگهـــداری منابـــع طبیعـــی شـــده اســـت، اظهارکـــرد: اختصـــاص چنیـــن 
ــا  ــظ جنگل هـ ــه حفـ ــیاری از بودجـ ــرا بسـ ــف دارد زیـ ــای تاسـ ــی جـ رقمـ
صـــرف پرداخـــت حقـــوق می شـــود. کمبـــود نیـــروی محیـــط بـــان، نبـــود 
ـــرد  ـــود بالگ ـــور، نب ـــیر عب ـــواری مس ـــق، دش ـــای حری ـــزات اطف ـــه و تجهی بودج
ـــود  ـــش می ش ـــدید آت ـــث تش ـــی باع ـــب همگ ـــای داوطل ـــل نیروه ـــرای حم ب
ـــه  ـــش ب ـــردن آت ـــوش ک ـــته و خام ـــی داش ـــت در پ ـــی طبیع ـــان ویران و در پای

ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــه تم ـــی از منطق ـــان جوانان ـــای ج به

 پیام
 زیست

آبتهرانسالماست
رییس گروه آب های زیرزمینی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مسوولیت این سازمان در زمینه کیفیت آب در کشور است، 

بر این اساس منابع آبی را به طور مداوم پایش می کند و نتایج نشان داد که آب تهران سالم است و جای نگرانی نیست.

دو سـال پیـش انتشـار خبر مرگ یـک دلفیـن در دلفیناریوم 
بـه  نسـبت  نگرانی هایـی  ایجـاد  باعـث  تهـران  میـاد  بـرج 
وضعیـت تـک دلفیـن و شـیردریایی باقـی مانـده در ایـن 
مجموعـه شـد. درپـی تعطیـل شـدن ایـن مجموعه قرار شـد 
کـه دلفیـن و شـیر دریایـی ایـن مجموعـه بـه زیسـتگاه های 
خـود منتقـل شـوند امـا بـا شـیوع ویـروس کرونـا انتقـال 

دلفیـن و شـیر دریایـی بـه تعویـق افتـاده اسـت.
تابسـتان سـال ۹2 بـود کـه دلفیناریـوم بـرج میـاد تهـران با 
3200 متـر مربـع وسـعت و چهـار قـاده شـیر دریایی شـروع 
بـه کار کـرد. آن زمـان فـرزاد هوشـمند پارسـیان - مدیرعامل 
وقـت بـرج میـاد تهـران اعـام کرد کـه طبـق اسـتاندارد قرار 
اسـت شـش شـیر دریایی و شـش دلفیـن در ایـن مجموعه 
نگهـداری و اجـرای برنامـه داشـته باشـند.دو سـال بعـد بـود 
کـه همایـون شـهبازکیا - مدیـر وقـت دلفیناریوم بـرج میاد 
- از نگهـداری پنـج قـاده شـیر دریایـی کـه یکـی از آن هـا 
در همیـن مجموعـه متولـد شـده بـود و دو قطعـه دلفیـن در 
ایـن مجموعـه خبـر داد. او گفـت: سـرمایه گذار ایـن مجموعه 
بخـش خصوصـی اسـت، امـا شـهرداری تهـران نسـبت بـه 
از  بهره بـرداری  و  اسـت  اقـدام کـرده  زیرسـاخت ها  تامیـن 
ایـن مجموعـه بـه صـورت مشـترک انجـام می گیرد.حمیـد 
ظهرابـی - معـاون محیـط زیسـت طبیعـی سـازمان حفاظت 
محیـط زیسـت در سـال ۹7 از مخالفـت سـازمان حفاظـت 
محیـط زیسـت بـا توسـعه دلفیناریوم ها صحبت کـرد و گفت: 
 200۹ سـال های  فاصلـه  در  می دهـد کـه  نشـان  بررسـی ها 
تـا 20۱8 تعـداد ۱3 دلفیناریـوم در ۱0 کشـور جهـان بـه کلـی 
تعطیـل شـده اند کـه مهمتریـن دلیـل تعطیلی آن ها، شـرایط 
ناخوشـایند زندگـی پسـتانداران دریایـی از جملـه نهنگ هـا و 
دلفین هـا در ایـن مراکـز و مـرگ زودهنگام آن ها بوده اسـت.

چنـدی بعـد مـرگ یـک دلفیـن در دلفیناریـوم بـرج میـاد 
تاییـد شـد و دلیـل تعلل آن هـا در اعام گزارش مـرگ »آلفا« 
-دلفیـن تلـف شـده در دلفیناریـوم بـرج میـاد-  شناسـایی 
علـت مـرگ و رسـیدن بـه سـرنخ هایی در خصـوص علـت 

واقعـی مـرگ آلفـا بود.

سوژه علتتعویقدر
انتقالگونههای

دلفیناریومبرجمیالد

سایه ویرانگر گرد و غبار بر روی آبسنگ های مرجانی

بیشازهشتهزارگونهحیاتیدرمرجانهازندگیمیکنندوخانهخودرادراینسازههایگچیبنامیکنند

بوم هــای  زیســت  دفتــر  مدیــرکل 
حفاظــت  ســازمان  دریایــی 
و  وقتــی گــرد  محیط زیســت گفــت: 
ــا  ــا و اقیانوس ه ــر روی دریاه ــار ب غب
نــور  نمی دهــد  اجــازه  می نشــیند، 
مرجانــی  آبســنگ های  بــه  کافــی 
برســد و بــر روی آنهــا رســوب می کنــد 
فیتوپانگتون هایــی  شــرایط  ایــن  در 
ــد  ــتی دارن ــنگ ها همزیس ــا آبس ــه ب ک
دیگــر قــادر بــه انجــام عمــل فتوســنتز 
را  مرجان هــا  رو  ایــن  از  نیســتند 
مســاله  ایــن  کــه  می کننــد  تــرک 

ــا  ــدگی آنه ــی و سفیدش ــب تنهای موج
. د می شــو

آبســنگ هــای مرجانــی بــه جنــگل 
ــه  ــا اینک ــد و ب ــی معروفن ــای دریای ه
ــا را  ــتر دریاه ــد از بس ــک درص ــط ی فق
ــات  ــد حی ــا 25 درص ــد ام ــانده ان پوش
ــد،  ــی کنن ــظ م ــود حف ــا را در خ دریاه
ــی  ــه حیات ــزار گون ــت ه ــش از هش بی
ــد و  ــی کنن ــی م ــا زندگ ــان ه در مرج
خانــه خــود را در ایــن ســازه هــای 
گچــی بنــا مــی کننــد، ایــن موجــودات 
از قدیمــی تریــن اکوسیســتم هــای 
تریــن  جــوان  و  هســتند  زمیــن 
ــد. مرجــان هــا ۱8000 ســال عمــر دارن

و  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  حــال 

ــای  ــتم ه ــن اکوسیس ــم ای ــرد مه کارک
ــا و  ــان در دریاه ــت انس ــی دخال دریای
ــم از ســاخت و ســاز  ــا اع ــوس ه اقیان
و فعالیــت اســکله هــا، ســاخت جزایــر 
مصنوعــی، اســتحصال دریــا، ســاخت و 
ســاز، خطــوط لولــه، نشــت نفــت، لنگــر 
انــدازی و تورهــای صیــادی رهــا شــده 
فعالیت هــای  و  مرجانــی  مناطــق  در 
غواصــی از یــک ســو و تغییــرات اقلیــم 
دیگــر  ســوی  از  زمیــن  و گرمایــش 
ــمند را  ــای ارزش ــه ه ــن گون ــات ای حی
ــت  ــرار داده اس ــودی ق ــرض ناب در مع
بــا  شــود  مــی  بینــی  پیــش  کــه 
ــال 2050 ،  ــا س ــی ت ــد فعل ــه رون ادام
حــدود 60 درصــد تمــام آبســنگ هــای 

ــا  ــود، ام ــب ش ــان تخری ــی جه مرجان
در ایــن میــان هشــت درصــد آبســنگ 
هــای مرجانــی دنیــا در خلیــج فــارس 
ــر  ــان از منحص ــه نش ــت ک ــود اس موج
بــه فــرد بــودن زیســت بــوم ایــن 

منطقــه دارد.
بــروز  عوامــل  ایــن  تمــام  کنــار  در 
نیــز  غبــاری  و  هــای گــرد  توفــان 
در  شــاید  شــده؛  علــت  بــر  مزیــد 
برســد  نظــر  بــه  اینطــور  اول  نــگاه 
ــی  ــکی رخ م ــا در خش ــان ه ــه توف ک
ــا  ــه دریاه ــی ب ــه ربط ــس چ ــد پ ده
دارد  آنهــا  در  موجــود  زیســتمندان  و 
امــا داود میرشــکار مدیــر کل دفتــر 
ــازمان  ــی س ــای دریای ــوم ه ــت ب زیس
معتقــد  زیســت  محیــط  حفاظــت 
اســت کــه گــرد و غبــار بــا کــدروت آب 
ــا  ــف دری ــه ک ــیژن ب ــیدن اکس و نرس
موجــب نابــودی و تنهایــی آبســنگ 

هــای مرجانــی مــی شــود.
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت وگ ــکار در گف میرش
ــی  ــزود: وقت ــا اف ــت ایرن ــط زیس محی
ــم  ــرد حج ــی گی ــکل م ــی ش ــه توفان ک
ــد  ــوا بلن ــه ه ــار ب ــرد و غب ــادی از گ زی
طــی کــردن  از  بعــد  و  شــود  مــی 
مــی  زمیــن  بــر  طوالنــی  مســافتی 
ایــن  اســت  ممکــن  حــال  نشــیند 
ــد. ــا باش ــوس ه ــا و اقیان ــن دری زمی

وی اظهــار داشــت: وقتــی کــه گــرد 
و غبــار بــر روی دریاهــا و اقیانــوس 
ــدورت آب  ــب ک ــیند موج ــی نش ــا م ه
ــور  ــد ن ــی ده ــازه نم ــود و اج ــی ش م
کافــی بــه آبســنگ هــای مرجانــی 
آبســنگ  روی  بــر  برســد، همچنیــن 
هــا رســوب مــی کننــد کــه در ایــن 

ــا  ــه ب ــی ک ــون های ــورت فیتوپانگت ص
آبســنگ هــای مرجانــی همزیســتی 
ــل  ــام عم ــه انج ــادر ب ــر ق ــد دیگ دارن
ــان  ــن رو مرج ــتند از ای ــنتز نیس فتوس
ایــن  مــی کننــد کــه  تــرک  را  هــا 
آنهــا  سفیدشــدگی  موجــب  مســاله 
ــتقیم  ــر مس ــن تاثی ــه ای ــود ک ــی ش م
ــای  ــنگ ه ــر روی آبس ــار ب ــرد و غب گ

مرجانــی اســت.
ــم  ــی ه ــه گاه ــان اینک ــا بی میرشــکار ب
ــتقیم  ــر مس ــور غی ــه ط ــار ب ــرد و غب گ
تاثیــر مــی گــذارد، گفــت: گــرد و غبــار 
ــب  ــه موج ــت ک ــری اس ــاوی عناص ح
ــود  ــی ش ــی م ــکوفایی جلبک ــروز ش ب
روی  بــر  شــدن  بــا گســترده  زیــرا 
ســطح آب بــه ویــژه آبهــای کــم عمقــی 
ــیدن  ــع رس ــارس مان ــج ف ــد خلی مانن

ــود،  ــی ش ــطح آب م ــه س ــیژن ب اکس
ــا  البتــه کاهــش اکســیژن در آبهایــی ب
ــه  ــم در شــب بیشــتر اســت ک ــق ک عم
ایــن مســاله خــود آســیب آبســنگ 

ــراه دارد. ــه هم ــا را ب ه
علــت  بــه  هــم  روز  در  افــزود:  وی 
ایجــاد الیــه ای بــر روی آب اجــازه 
هــا  آبســنگ  بــه  نــور  دهــد  نمــی 
برســد، همچنیــن ممکــن اســت مــرگ 
ــند  ــروز کش ــر ب ــر اث ــان ب ــر آبزی و می
ــای  ــنگ ه ــرای آبس ــط را ب ــز محی قرم
مرجانــی غیــر قابــل زیســت کنــد زیــرا 
ــود  ــاد ش ــر زی ــرگ و می ــه م ــی ک زمان
ماننــد تلــی روی آب قــرار مــی گیرنــد 
ــروب  ــاوی میک ــت ح ــن اس ــه ممک ک
ــرای  ــط را ب ــند و محی ــروس باش و وی

ــد. ــن کنن ــا ناام ــنگ ه آبس

نتایـج یـک پژوهـش انجام شـده گویای 
آن اسـت کـه با توجـه به کاهـش کیفیت 
منابـع آب زیرزمینـی حوضـه زاینـده رود، 
بـا  مقابلـه  بـرای  الزم  اقدامـات  بایـد 
و  مناطـق  ایـن  آب  کیفیـت  کاهـش 
آلوده کننـده،  منابـع  از  آن هـا  پاکسـازی 

انجـام گیـرد.
جوامـع  پیشـرفت  بـا  اینـا،  به گـزارش 
آب  بـرای  تقاضـا  جمعیـت،  افزایـش  و 
آب  تامیـن  و  اسـت  یافتـه  افزایـش 
باکیفیـت تبدیـل بـه یکـی از چالش های 
قرارگیـری  اسـت.  شـده  مهـم کشـورها 

ایـران در منطقـه خشـک و نیمه خشـک، 
وقوع خشکسـالی و مدیریـت غلط منابع 
آبـی در کشـور، تعارضـات در موضـوع آب 

اسـت. داده  افزایـش  را 
فـات  رودخانـه  بزرگ تریـن  زاینـده رود 
کوه هـای  از  کـه  اسـت  ایـران  مرکـزی 
و  گرفتـه  سرچشـمه  مرکـزی  زاگـرس 
اسـتان  می ریـزد.  گاوخونـی  تـاالب  بـه 
کـم آب  اسـتان های  از  یکـی  اصفهـان 
شـیرین  آب  منابـع  و  اسـت  کشـور 
اخیـر  سـال های  در  دارد.  محـدودی 
و  جمعیـت  رشـد  همچـون  مـواردی 

آب،  منابـع  از  غلـط  بهره برداری هـای 
خصـوص  بـه  و  منابـع  آلودگـی  باعـث 
منابـع آب زیرزمینـی در بعضـی مناطـق 

اسـت. شـده  اسـتان  ایـن 
موضـوع،  ایـن  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا 

پژوهشـگران دانشـگاه خرم آباد و شرکت 
پژوهشـی  در  اصفهـان،  منطقـه ای  آب 
کیفیـت منابـع آب زیرزمینـی در هفـت 
آبخـوان زیـر حوضه جنوبـی زاینـده رود را 

مـورد بررسـی قـرار دادنـد.

کاهش کیفیت آب های 
زیرزمینی زاینده رود

تخلیهالستیکدردریا
غیرقانونیاعالمشد

بـا توجـه بـه تخلیـه السـتیک هـای فرسـوده در برخـی از شـهرهای سـاحلی اسـتان 
بوشـهر و ایجـاد آلودگـی توسـط برخـی از صیـادان جهـت ایجـاد صیـدگاه ماهـی و 
افزایـش ایـن اقدام، اداره کل حفاظت محیط زیسـت اسـتان بوشـهر این اقـدام را غیر 
قانونـی اعـام و از پیگیـری و ممانعـت از این اقدام خبـر داد.فرهاد قلی نـژاد، مدیرکل 
حفاظت محیط زیسـت اسـتان بوشـهر در این خصوص گفت: تخلیه السـتیک در دریا 
توسـط برخـی از صیـادان در سـالهای اخیـر جهـت ایجـاد صیـدگاه ماهیـان انجام می 
گـردد کـه ورود السـتیک موجـب آلودگی محیط زیسـت در دریا میگـردد و تاثیرات آن 
بـر اکوسیسـتم دریایـی و آبزیـان نامطلوب اسـت بنابراین از سـال ۹8 با اطاع رسـانی 
بعمل آمده اداره کل حفاظت محیط زیسـت اسـتان بوشـهر از ورود السـتیک و هرگونه 
سـازه هـای دیگـر بـه دریـا جلوگیـری و در ایـن خصوص پرونـده قضایی نیز تشـکیل 
شـده اسـت.مدیرکل حفاظت محیط زیسـت اسـتان بوشـهر همچنین می گوید: اقدام 
برخـی از صیـادان در ایـن خصـوص بـرای صید بیشـتر بـوده و آنها از کاهـش ماهیان 
گایـه داشـته اما اسـتقرار السـتیک و هرگونه سـازه آلـوده سـاز در دریا بـه دلیل ایجاد 
آلودگـی و خسـارت بـه اکوسیسـتم دریایـی ممنوع اسـت و نمـی تواند راهـکار اصولی 
در ایـن خصـوص باشـد کـه جـا دارد ارگان هـای متولـی بـرای حمایـت از صیـادان 

راهکارهـای اصولـی را پیشـنهاد و اجرایی نمایند.

ته
نک

میرشـکاردرگفـتوگوبـاخبرنگارمحیطزیسـتایرنـاافزود:
وقتـیکهتوفانیشـکلمـیگیردحجمزیـادیازگـردوغبار
بـههـوابلنـدمیشـودوبعـدازطیکـردنمسـافتیطوالنی
بـرزمیـنمـینشـیندحـالممکناسـتایـنزمیـندریاو
اقیانـوسهاباشـد.ویاظهارداشـت:وقتـیکهگـردوغباربر
رویدریاهاواقیانوسهامینشـیندموجـبکدورتآبمی
شـودواجـازهنمـیدهـدنـورکافیبهآبسـنگهـایمرجانی
برسـد،همچنیـنبـررویآبسـنگهارسـوبمیکننـدکهدر
ایـنصـورتفیتوپالنگتونهاییکهباآبسـنگهـایمرجانی
همزیسـتیدارنددیگـرقادربهانجامعملفتوسـنتزنیسـتند
ازایـنرومرجـانهـاراترکمـیکنندکهاینمسـالهموجب
سفیدشـدگیآنهـامیشـودکهاینتاثیرمسـتقیمگـردوغبار
بـررویآبسـنگهـایمرجانیاسـت.میرشـکاربابیـاناینکه
گاهـیهـمگـردوغبـاربهطـورغیرمسـتقیمتاثیرمیگـذارد،
گفـت:گـردوغبـارحـاویعناصـریاسـتکـهموجـببروز

شـکوفاییجلبکیمیشـود.

محیط
جنگلزیست

آتش سوزی جنگل های ارسباران مهار شدورود فاضالب کرمانشاه به قره سو
نظــارت  معــاون  زاده؛  ولــی 
حفاظــت  اداره کل  پایــش  و 
اســتان  زیســت  محیــط 
ــن  کرمانشــاه ورود فاضــاب ای
شــهر را بــه قره ســو یــک بحــران جــدی دانســت.

ــار  ــوز اظه ــگار مرصادنی ــا خبرن ــو ب ــی زاده در گفتگ آذر ول
ــه قــره  ــه حجــم فاضــاب ورودی ب ــا توجــه ب داشــت: ب
ــام  ــد تم ــاه نمی توان ــه کرمانش ــه تصفیه خان ــو و اینک س
ــن شــرایط  ــد ای فاضــاب شــهر کرمانشــاه را تســویه کن
بحــران تلقــی می شــود.وی افــزود: در همیــن راســتا بــا 
ــی  ــور رایزنی های ــت کش ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
انجــام شــده و از قبــل نیــز بــا وزارت نیــرو مکاتبــه 

شــده تــا مــدول دوم و ســوم پــروژه تصفیــه خانــه 
شــهر کرمانشــاه راه انــدازی شــود کــه متأســفانه کمبــود 

ــت شــده اســت. ــر عل ــد ب ــارات مزی اعتب
معــاون نظــارت و پایــش اداره کل حفاظــت محیــط 
زیســت اســتان کرمانشــاه تصریــح کــرد: بــر همیــن مبنــا 
از ریاســت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت درخواســت 
ــتور کار  ــت در دس ــت دول ــوع را در هیئ ــن موض ــده ای ش
قــرار دهنــد تــا اعتبــارات الزم بــه وزارت نیــرو اختصــاص 
یابــد و بحــران مذکــور حــل شــود. ولــی زاده خاطرنشــان 
کــرد: از ســوی ســازمان حفاظــت محیــط محیــط زیســت 
ــوع  ــری موض ــرای پیگی ــاعدی ب ــای مس ــور قول ه کش

مذکــور داده شــده اســت.

ــال  ــت هـ ــل جمعیـ مدیرعامـ
از  آذربایجان شـــرقی  احمـــر 
مهـــار آتـــش در جنـــگل هـــای 
ارســـباران خبـــرداد و گفـــت: 
هم اکنـــون نیروهـــای عملیاتـــی در حـــال لکه گیـــری 
ـــدوده  ـــای مح ـــع و جنگل ه ـــوزی در مرات ـــش س ـــرات آت اث
قراتیکانلـــو هســـتند.حمید حســـین پـــور، روز پنجشـــنبه 
در گفـــت و گـــو بـــا خبرنـــگار ایرنـــا افـــزود: بـــه محـــض 
دریافـــت گـــزارش از مدیریـــت بحـــران اســـتانداری 
آذربایجـــان شـــرقی، نیروهـــای جمعیـــت هـــال احمـــر 
شهرســـتان خداآفریـــن و کلیبـــر و 4 گـــروه از نجاتگـــران 
ــه  ــه تجربـ ــتان کـ ــر اسـ ــال احمـ ــتاد هـ ــتان سـ کوهسـ

ــش  ــه آتـ ــه منطقـ ــد، بـ ــه را دارنـ ــن زمینـ ــی در ایـ کافـ
ســـوزی مراتـــع جنـــگل هـــای ارســـباران اعـــزام شـــدند.

ـــوزی  ـــش س ـــداوم آت ـــه ت ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــار داش وی اظه
ـــاس  ـــد و براس ـــذ ش ـــه اخ ـــرد در منطق ـــور بالگ ـــوز حض مج
ـــط  ـــدد توس ـــای متع ـــام پروازه ـــرای انج ـــا ب ـــش بینی ه پی
ـــی  ـــوز خودروی ـــب مج ـــس از کس ـــو، پ ـــرد در قراتیکانل بالگ
ـــد.  ـــتقر ش ـــل مس ـــرد در مح ـــوخت بالگ ـــن س ـــرای تامی ب
ــرقی  ــر آذربایجان شـ ــال احمـ ــت هـ ــل جمعیـ مدیرعامـ
ـــح  ـــه صب ـــاعات اولی ـــر از س ـــال احم ـــای ه ـــت: گروه ه گف
ــده  ــی شـ ــل پیش بینـ ــه های از قبـ ــا نقشـ ــه بـ روز جمعـ
ـــات  ـــه و عملی ـــور یافت ـــه حض ـــی در منطق ـــداد هوای ـــا ام ب

اطفـــای حریـــق را آغـــاز کردنـــد.

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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بهرهبرداریاز29پروژهتامیناجتماعی
همزمان با هفته تامین اجتماعی امسال )۱۹ الی 25 تیر( 2۹ پروژه این سازمان در ۱۱ استان کشور به بهره برداری می رسد.

سنا
 ای

س:
عک

۱۸ تا ۲۵ سالگی، اوج مصرف مواد در جوانان

معــاون اجتماعــی موسســه کادراس 
از  بســیاری  در  اینکــه  بیــان  بــا 
بــا  ارتبــاط  در  و  جهــان  کشــورهای 
مــواد  مصــرف  اوج  مــواد،  انــواع 
میــان جوانــان بیــن ســنین ۱8 تــا 
بــر  می گویــد:  اســت،  ســالگی   25
ــی  ــل ابتدای ــات، مراح ــاس تحقیق اس
ــا  ــی )۱5 ت ــال( و انتهای ــا ۱4 س )۱2 ت
مرحلــه  نوجوانــی،  دوره   ســال(   ۱7
آغــاز  خصــوص  در  حیاتــی  بســیار 
می شــود. محســوب  مــواد  مصــرف 

بــا  گفت وگــو  در  ســهرابی  فرزانــه 
ایســنا، دربــاره چرایــی لــزوم نــگاه 
اعتیــاد جوانــان  بــه حــوزه  خــاص 
انــواع  مصــرف  رونــد  می گویــد: 
مــواد از مصــرف تفننــی تــا اعتیــاد 
ــر  ــت تاثی ــواًل تح ــان معم ــان جوان می
ــه  ــًا از حیط ــه عموم ــت ک ــی اس عوامل
ــل  ــت؛ از عل ــارج اس ــراد خ ــرل اف کنت
ــاری  ــامت رفت ــد، س ــخصیتی )مانن ش
و روحــی، رشــد عصبــی و تفاوت هــای 
اجتماعــی  تاثیــرات  از  ژنتیکــی کــه 
ــی  ــل میان ــا عوام ــود( ت ــل می ش حاص
ــه  ــی، مدرس ــرایط خانوادگ ــد، ش )مانن
و  همســاالن(  گروه هــای  تاثیــر  و 
شــرایط  )ماننــد  عوامــل گســترده تر 

محیــط  و  اجتماعــی  و  اقتصــادی 
ــرای  ــوان ب ــراف( را می ت ــی اط فیزیک
در  جوانــان  آســیب پذیری  ارزیابــی 
برشــمرد کــه  مــواد  مصــرف  برابــر 
مجمــوع ایــن عوامــل از فــردی بــه فرد 
نمی تــوان  و  اســت  متفــاوت  دیگــر 
ــراد در گــروه  ــه همــه اف ــرد ک تصــور ک
ســنی جــوان بــه یکســان در برابــر 
مصــرف مــواد آســیب پذیر هســتند. 
طــور  بــه  کــه  اســت  معتقــد  وی 
آســیب پذیر  عوامــل  ترکیــب  کلــی 
ــی  ــل محیط ــدان عوام ــر و فق و پرخط
وضعیــت  و  شــرایط  در  حفاظتــی  و 
ســبب  جوانــان  زندگــی  خــاص 
متفاوتــی  حساســیت های  می شــود، 

در  مــواد مخــدر  برابــر مصــرف  در 
امــا مشــکات  ایجــاد شــود  آنهــا 
فقــر،  اولیــه،  رفتــاری  و  روحــی 
انــزوا،  و  تنهایــی  نبــود فرصت هــا، 
خانوادگــی  حمایت هــای  فقــدان 
منفــی  تاثیــر  و  اجتماعــی  و 
ــی  ــل اصل ــال از عل ــای همس گروه ه
اســت کــه فــرد را بــه ســمت مصــرف 
ــه  ــال آنک ــد. ح ــوق  می ده ــواد س م
اســتفاده پرخطــر از مــواد تاثیــرات 
جوانــان  بــر  مســتقیمی  گوناگــون 
مشــکات  بیــکاری،  احتمــال  دارد، 
جســمانی،  ســامت  بــه  مربــوط 
ــل  ــد، تمای ــی ناکارآم ــط اجتماع رواب
ــی  ــای روان ــی، بیماری ه ــه خودکش ب
ــن در  ــه زندگــی پایی ــد ب ــی امی و حت
ــد،  ــواد دارن ــرف م ــه مص ــی ک جوانان

می یابــد. افزایــش 
معــاون اجتماعــی موسســه کادراس 
مــواد  مصــرف  پیامدهــای  دربــاره 
بــر ســامت روان و جســم جوانــان 
ــواد  ــرف م ــای مص ــد: پیامده می افزای
بــر ســامت روان و جســم جوانــان 
بیشــتر  چراکــه  باالســت؛  بســیار 
کــه  می دهنــد  نشــان  تحقیقــات 
 ۱4 تــا   ۱2 از  نوجوانــی  شــروع دوره 
ــا ۱7 ســالگی  ــا اواخــر ۱5 ت ســالگی ت
دوره ای خطرنــاک بــرای آغــاز مصــرف 
ــواد در  ــرف م ــت و اوج مص ــواد اس م
تــا   ۱8 بیــن ســنین  جوانــان  بیــن 
25 ســالگی اســت و ایــن وضعیــت 
و  جهــان  کشــورهای  از  بســیاری  در 
ــاهده  ــواد مش ــواع م ــا ان ــاط ب در ارتب

ــت. ــده اس ش
می دهــد:  ادامــه  ســهرابی 

مصــرف  بــه  مربــوط  بررســی های 
نیــز  مــردم  عمــوم  بیــن  در  مــواد 
ــرف  ــزان مص ــه می ــد ک ــان می ده نش
ــه افــراد  ــان نســبت ب مــواد بیــن جوان
چــه  اگــر  اســت،  بیشــتر  مســن 
ــنتی  ــرف س ــورد مص ــتثنائاتی در م اس
اگرچــه  دارد.  وجــود  اوپیوئیدهــا 
شــده  انجــام  مطالعــات  براســاس 
ــان  ــن جوان ــواد بی ــرف م ــزان مص می
بیشــتر اســت امــا الگــوی مصــرف 
ــان گروه هــای ســنی جــوان،  ــواد می م
از کشــوری بــه کشــور دیگــر و بــا توجــه 
اقتصــادی و اجتماعــی  بــه شــرایط 
هــر یــک از کشــورها متفــاوت اســت، 
بــه طوریکــه ایــن پژوهشــگر حــوزه 
می گویــد کــه  بــاره  درایــن  اعتیــاد 
ــواد  ــی م ــرف تفریح ــو مص ــک س از ی
روحــی  هیجانــات  افزایــش  باعــث 

می شــود  جدیــد  تجربه هــای  و 
در  جوانانــی کــه  دیگــر  ســوی  از  و 
شــرایط زندگــی دشــواری قــرار دارنــد، 
مصــرف  بــا  دارنــد  تــاش  اغلــب 
ســخت  وضعیــت  بــر  مــواد  انــواع 
ــد و در نتیجــه  ــه کنن زندگــی خــود غلب
از  یکــی  هــر  در  مصــرف  الگــوی 
ــود.  ــد ب ــاوت خواه ــرایط متف ــن ش ای
ماننــد  مــوادی  مثــال،  عنــوان  بــه 
اکســتازی، کوکائیــن، مت آمفتامیــن 
کلوپ هــای  در  کــه  ال اس دی  و 
معمــوال  می شــوند،  مصــرف  شــبانه 
در بیــن جوانانــی شــایع اســت کــه 
ــی  ــاال زندگ ــد ب ــا درآم ــوری ب در کش
ایــن  مصــرف  معمــواًل  می کننــد؛ 
مــواد بــه صــورت مخفیانــه و انفــرادی 

می گیــرد. صــورت 

ــرورش  ــوزش و پ ــازمان آم ــس س ریی
برنامه هــای  گفــت:  اســتثنایی 
ــا  ــوز ب ــزار دانش آم ــت ه ــتانی هف تابس
نیازهــای ویــژه از شــنبه آینــده ) 2۱ 

می شــود. آغــاز  تیــر۹۹( 
بــه گــزارش ایرنــا، حجت االســام و 
المســلمین حســن روحانــی در جلســه 
هیــات دولــت، آمــوزش و پــرورش 
امکانــات فضــای  از  اســتفاده  بــه  را 
ــام تابســتان در راســتای  مجــازی در ای

دانش آمــوزان  تقویــت  و  آمــوزش 
ایــن  مســووالن  از  و  کــرد  توصیــه 
ــه  ــام ک ــن ای ــت در ای ــه خواس وزارتخان
دانش آمــوزان فراغــت و فرصــت دارنــد 
از امکاناتــی کــه در فضــای مجــازی 
ــل  ــرای تکمی ــده اســت ب ــه وجــود آم ب
در  دانش آمــوزان  کــه  آموزش هایــی 
ســال گذشــته داشــتند و همچنیــن 
ُپرکــردن ســاعات فراغــت و تقویــت 
خودمراقبتــی و مهــارت آنهــا در شــرایط 

ــد. ــتفاده کنن ــی اس فعل
ــی  ــی میرزای ــن حاج ــن محس همچنی
وزیــر آموزش وپــرورش اعــام کــرد: 
یکــی از ظرفیت هــای خوبــی کــه در 
شــبکه شــاد ایجــاد شــده فعالیــت 
فراغــت  اوقــات  پایــگاه  هــزار   30
بهتریــن  بســتر  ایــن  از  و  اســت 
دســترس  در  مربیــان  آموزش هــای 
قــرار می گیــرد.  دانش آمــوزان  همــه 
ــای  ــت ه ــم معاون ــاس ه ــن اس ــر ای ب
مختلــف آمــوزش و پــرورش و هــم 
مراکــز غیردولتــی درصــدد هســتند کــه 
بــرای تــداوم آمــوزش دانــش آمــوزان و 
ــدام  ــا اق ــت آنه ــات فراغ ــن اوق همچنی

ــد. کنن

آغاز برنامه های تابستانی 
دانش آموزان استثنایی

رشد1۰۰درصدیانتصاب
مدیرانزندروزارتکشور

ــام رشــد ۱00 درصــدی  ــا اع ــواده ب ــان و خان ــور زن ــر کشــور در ام ــاون وزی مع
ایــن وزارت خانــه در حــوزه انتصــاب مدیــران زن، گفــت: ضــروری اســت ردیــف 
ــده شــود. ــده دی ــواده در ســال آین ــان و خان ــرای حــوزه زن ــار مســتقلی ب اعتب

بــه گــزارش روز پنجشــنبه پایــگاه اطــاع رســانی وزارت کشــور، فریبــا نظــری 
ــوری  ــت جمه ــاون اول ریاس ــا مع ــور ب ــد وزارت کش ــران ارش ــت مدی در نشس
ــر  ــی ب ــری مبن ــر جهانگی ــه بخشــنامه صــادر شــده از ســوی دکت ــا اشــاره ب ب
ــر  ــان در سراس ــه زن ــی ب ــای مدیریت ــت ه ــد پس ــن 30 درص ــاص یافت اختص
کشــور گفــت: وزارت کشــور رشــد ۱00 درصــدی در حــوزه انتصــاب مدیــران زن 

داشــته اســت.
ــم در ۱5  ــتاندار خان ــاون اس ــه ۱6 مع ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــر کش ــاور وزی مش
اســتان کشــور منصــوب شــده اســت؛ گفــت: در اســتان سیســتان و بلوچســتان 

دو معــاون اســتاندار زن منصــوب شــده اســت.
ــر کشــور  ــدار وزی ــا شــجاعت و اقت ــم ب ــن مه ــر اینکــه ای ــد ب ــا تاکی  نظــری ب
ــان در  ــران زن ــوزه مدی ــی در ح ــروری خوب ــت: کادرپ ــت، گف ــده اس ــام ش انج
مجموعــه وزارت کشــور انجــام شــده کــه امیــد داریــم از ایــن ظرفیــت هــا در 

ســایر مجموعــه هــا هــم اســتفاده شــود.

ته
نک

ایـناسـتاددانشـگاهدرادامـهدربارهمصـرفانواعمـوادمخدر
اینطـورتوضیـح نیـز میـانجوانـانوعـوارضجسـمانیآن
میدهـد:مصـرفمزمـنوبلندمـدتمـوادبـهویـژهمصـرف
کانابیـسبـههمـراهانواعمواددیگـروحتیبهتنهایـیمیتواند
پیامدهـایمنفـیبـرسـالمتانسـانهادرحوزههـایسـالمت
جسـم)اختاللدرهماهنگیحرکتی(،سالمتروان)اختاللدر
حافظهکوتاهمدت(،عملکردهایشـناختیوپیشـرفتتحصیلی
وشـغلیوهمچنیـنروابـطاجتماعی)مانندقضاوتنادرسـت
وافزایـشخطردررفتارجنسـی(بههمراهداشـتهباشـد.بهگفته
ویمصرفکننـدگانجـوانکانابیـسهمچنینممکناسـتبا
اختـاللدرعملکـردماننـدعملکردآموزشـیضعیـفواحتمال
اخـراجشـدنازمدرسـهیـادانشـگاهواختـاللروانـیهمچون
خودکشـینیـزمواجـهشـوند.درمطالعهملـیکهبـرروی۸5۶
هـزارو3۸5نفـرازافـراددارایاختـاللمصـرفکانابیـسدر
ایـاالتمتحدهآمریکاانجامشـده،2۸درصدپاسـخدهندگاناز

چنـداختاللـیروانپزشـکیرنـجمیبرند.

خبر

جامعهجامعه

نوسازی ۷۱ هزار تاکسی،۷۰۰ اتوبوسعفاف و حجاب، سبک زندگی است
در  جمهـوری  رئیـس  معـاون 
گفـت:  خانـواده  و  زنـان  امـور 
موضـوع عفـاف و حجـاب نباید 
تلقـی  طـوری  و  شـود  زنانـه 
نکنیـم کـه فقـط زنـان مخاطب آن هسـتند بلکـه عفاف و 
حجـاب متعلـق به همه اسـت و بحث کنتـرل، محدودیت 
و محدودسـازی نیسـت بلکـه بحـث سـبک زندگی خوب 

و سـالم اسـت.
معصومـه ابتـکار روز پنجشـنبه در گفت وگـوی اختصاصی 
بـا خبرنـگار حـوزه زنـان و خانـواده ایرنـا، ضمـن تبریـک 
فرارسـیدن هفتـه عفـاف و حجاب کـه از ۱۹ تـا 25 تیرماه 
برگـزار مـی شـود، افزود: سـبک زندگی یکـی از مهمترین 

مسـائلی اسـت کـه در همـه جوامـع دنیـا به عنـوان عامل 
رشـد و تحـول جامعـه بـا نشـاط مطرح اسـت. بـر همین 
اسـاس، تعییـن شـاخص هـا و الگوهـای سـبک زندگـی 
بـرای همـه انسـان هـا از جملـه مواردی اسـت که نیـاز به 

بحـث و بررسـی هـای الزم دارد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه آنچـه از دعـوت انبیـا و اولیـای 
خداونـد و تعالیـم الهـی بـرای مـا روشـن شـده چارچوب 
هـای سـبک زندگی سـالم و تعییـن الگوهای برتر اسـت، 
یـادآور شـد: تعییـن الگوهـای برتـر از مباحث مهـم عرصه 
هـای فرهنگـی، هنـری و دینـی اسـت و خـرد و دانـش 
بشـر امـروز، بـه ایـن سـمت و سـو مـی رود کـه مـا بایـد 

بهتریـن سـبک زندگـی و بهتریـن الگوهـا را پیـدا کنیـم.

معـاون عمـران و توسـعه امـور  
وزیـر  روسـتایی  و  شـهری 
سـازمان  رئیـس  و  کشـور 
ی  دهیاری هـا  و  شـهرداری ها 
کشـور بـا تاکیـد بـر جایـگاه شـهرداری هـا و دهیـاری ها 
در توسـعه کشـور، گفـت: بـا اجرایـی شـدن الیحـه درآمد 
پایـدار و مالیـات بـر افـزوش افـزوده امیـد داریـم کـه 
شـهرداری هـا و دهیـاری بتواننـد سـهمی پـر رنـگ در 
کننـد. ایفـا  کشـور  اعتـای  و  توسـعه 

مهـدی جمالـی نـژاد در نشسـت امـروز مدیـران ارشـد 
بـا معـاون اول ریاسـت جمهـوری کـه در  وزارت کشـور 
سـالن پیامبـر اعظـم)ص( وزارت کشـور برگـزار شـد؛ بـا 

تاکیـد  بـر اینکـه امـروز  74 درصد جمعیت کل کشـور در 
شـهرها و 26 درصد نیز در روسـتاها سـکونت دارند؛گفت: 
بایـد بـا برنامـه ریـزی دقیـق و حاسـب شـده ای بتوانیم 
منابـع و امکانـات مـان را بـرای شـهرها و روسـتاهایمان 
تخصیـص دهیـم و شـاهد بهتریـن وضعیـت درشـهر هـا 
و روسـتاهای کشـورمان در حـوزه هـای رفـاه و امنیـت 
باشـیم. معـاون عمرانـی وزیـر کشـور  با اشـاره بـه تعداد 
شـهرداری و دهیـاری های کشـور، گفت: در کشـور ۱3۱8 
شـورای  عضـو   ۱25۹۹2 دهیـاری،   37۱۱5 شـهرداری، 
بزرگـی  خانـواده  کـه  داریـم  روسـتا  و  شـهر  اسـامی 

محسـوب مـی شـوند.

رنا
 ای

س:
عک

شیوعمصرفروانگردانهامیانجوانان

معـاون وزیـر و رییـس سـازمان غـذا و دارو بـا بیـان اینکـه 
داروی رمدسـیویر موجود در بازار سـیاه تقلبی بوده و توسـط 
افراد سـودجو بـه فروش می رسـد، گفـت: داروی موجود در 
بـازار آزاد مـورد تائیـد سـازمان غـذا و دارو نیسـت و مـردم 
از تهیـه آن اکیـدا خـودداری کننـد. محمدرضـا شـانه سـاز با 
اعـام ایـن مطلـب، اظهـار داشـت: در حـال حاضـر داروی 
رمدسـیویر بـا برچسـب تقلبـی بـه قیمـت هـای نجومی در 
بـازار آزاد بـه فـروش می رسـد. ایـن اقـدام که توسـط برخی 
افـراد سـودجو صـورت گرفته اسـت، توسـط مراجـع قضائی 
و انتظامـی پیگیـری و متخلفـان تحـت پیگـرد قانونـی قرار 

خواهنـد گرفت.

رئیـس کمیتـه امـداد از تولیـد ۱30 هـزار متـر مربـع فـرش 
دسـتباف توسـط مددجویـان کمیتـه امداد در سـال گذشـته 
امـداد در  خبـر داد و گفـت: فـرش دسـتباف مددجویـان 
بازارهـای بین المللـی وارد و بـه عنـوان یـک برنـد جهانـی 

ثبـت شـده اسـت.
همایـش  در  بختیـاری  سـیدمرتضی  ایسـنا  گـزارش  بـه 
خیـران اصنـاف و بازاریـان یـزد با بیـان اینکه توانمندسـازی 
مددجویـان ماموریـت اصلـی کمیتـه امـداد اسـت، گفـت: 
را  امـداد  تحـت حمایـت  خانواده هـای  درصـد  حـدود 55 
زنـان سرپرسـت خانـوار تشـکیل می دهنـد و بایـد اشـتغال 
خانگـی را بـرای ایـن جامعـه هـدف گسـترش دهیـم. وی 
ایجـاد کارگاه هـای تجمیعـی بـرای مددجویـان به ویـژه در 
زمینـه قالیبافـی را از موثرتریـن اقدامـات بـرای خودکفایـی 
آنـان دانسـت و ادامـه داد: مددجویـان کمیتـه امـداد سـال 
گذشـته ۱30 هـزار متـر مربـع فـرش دسـتباف تولیـد و بـه 

فـروش رسـاندند.

مدیرعامـل سـازمان تامیـن اجتماعـی ضمـن اشـاره بـه مصوبه 
دولـت مبنی بـر واگذاری 32 هزار میلیارد تومان سـهام شـرکت 
های دولتی به این سـازمان و اجرای همسـان سـازی و افزایش 
حقوق هـای مسـتمری بگیـران و بازنشسـتگان ایـن سـازمان 
گفـت: افزایـش 400 تـا 800 هـزار تومانـی حقـوق بازنشسـتگان 
تامیـن اجتماعـی به دنبال اجرای همسـان سـازی، از اول مرداد 
در فیش هـای حقوقـی اعمـال می شـود.مصطفی سـاالری بـا 
بیـان اینکـه با واگـذاری این سـهام به سـازمان تامین اجتماعی 
بابـت تادیـه دیـون دولت، ایـن امکان بـرای این سـازمان فراهم 
می شـود تا متناسب سـازی حقوق بازنشسـتگان را انجـام دهد، 
گفـت: متناسب سـازی یعنـی غیـر از افزایـش سـنواتی کـه در 
ابتـدای سـال داشـتیم و در خـرداد اعمـال کردیـم، متناسـب با 
میـزان دریافتـی فعلـی افراد بازنشسـته و سـنوات خدمتشـان، 

افزایـش دوباره حقوق داشـته باشـیم.

دارویرمدسیویرموجوددر
بازارسیاهغیرمجازاست

تولید13۰هزارمترمربع
فرشدستباف

افزایشتا۸۰۰هزارتومانی
حقوقمستمریبگیران
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افتتاح ۲۱۰۰ مسکن ویژه خانوارهای دارای معلولیتبازپرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی انباشته دولت به تأمین  اجتماعی
گفــت:  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر 
ــی  ــا دولت های ــم، تنه ــم و دوازده ــای یازده دولت ه
ــد  ــازه نداده ان ــان اج ــه در دوره فعالیت ش ــتند ک هس
ــدار  ــع پای ــن مناب ــدون تأمی ــدی ب ــد جدی ــچ تعه هی
ــی  ــه اجتماع ــام بیم ــه کل نظ ــی و ب ــازمان تامین اجتماع ــه س ــن ب و مطمئ
ــوع  ــن دوره، موض ــال در ای ــود و درعین ح ــل ش ــور تحمی ــتگی کش و بازنشس
ــه  ــتگی و بیم ــای بازنشس ــرد صندوق ه ــادی کارک ــی و اقتص ــت اجتماع اهمی

ــت. ــوده اس ــه ب ــورد توج ــری م ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــی بی اجتماع
بــه گــزارش ایســنا، محمــد شــریعتمداری بــا اشــاره بــه تصمیــم اخیــر دولــت 
مبنــی بــر بازپرداخــت بخشــی از بدهــی دولــت بــه تأمیــن  اجتماعــی گفــت: 
ــا همراهــی و دســتور مســتقیم رئیــس   ــه ب ــت ک ــأت دول ــروز هی ــم دی تصمی
ــاه اجتماعــی و ســازمان  ــاون، کار و رف ــری جــدی وزارت تع ــوری و پیگی جمه
ــه  ــم از دغدغ ــی مه ــه بخش ــر آنک ــاوه ب ــد، ع ــاذ ش ــی اتخ ــن  اجتماع تأمی
چندیــن ســاله بازنشســتگان و مســتمری بگیران تحــت پوشــش تأمیــن 
می کنــد،  برطــرف  را  مســتمری ها  متناسب ســازی  زمینــه  در   اجتماعــی 

ــرد  ــری و رویک ــان دهنده جهت گی ــی و نش ــل  بررس ــز قاب ــر نی ــاد دیگ از ابع
ــت. ــی اس ــت های اجتماع ــوزه سیاس ــم در ح ــت دوازده دول

ــت  ــب آن دول ــم و متعاق ــت یازده ــه دول ــت ک ــت آن اس ــزود: واقعی وی اف
دوازدهــم، از ابتــدای شــروع بــه فعالیــت، میــراث دار حجــم انبوهــی از 
و  اجتماعــی  بیمــه  صندوق هــای  و  بانک هــا  پیمانــکاران،  بــه  بدهی هــا 
ــه ســازمان  ــت ب ــا، بدهــی دول ــن بدهی ه ــان ای ــه در می ــود ک بازنشســتگی ب
تأمیــن  اجتماعــی کــه ناشــی از برخــی تصمیمــات شــتابزده، غیرکارشناســی 
و فاقــد پشــتوانه دولت هــای پیشــین و تحمیــل تعهداتــی بعضــًا غیرمنطقــی 
ــت،  ــوده و هس ــازمان ب ــن س ــه ای ــن ب ــی مطمئ ــع مال ــن مناب ــدون تأمی و ب
ــن  ــت ای ــیت مأموری ــبب حساس ــه س ــم ب ــام و ه ــی ارق ــث بزرگ ــم از حی ه
ســازمان در زمینــه حمایــت بیمــه ای و درمانــی از بالــغ  بــر نیمــی از جمعیــت 
کشــور، واجــد اهمیتــی خــاص بــوده و هســت و دولت هــای یازدهــم و 
ــه  ــری معقوالن ــرای تصمیم گی ــی مناســب ب ــواره مترصــد فرصت ــم هم دوازده
ــی  ــن بده ــت ای ــرای بازپرداخ ــاز ب ــورد نی ــع م ــن مناب ــوه تأمی ــه نح در زمین

ــد.                     ــنگین بودن س

ــل ســازمان  ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــرکل رواب مدی
بهزیســتی کشــور از تحویل 2۱00 مســکن ویــژه خانوارهای 
دارای بیــش از دو معلــول همزمــان بــا آغــاز هفتــه 
بهزیســتی خبــر داد.بــه گــزارش ایســنا، مســعود آســیما 
ــه را  ــه چهلمیــن ســال تاســیس ســازمان بهزیســتی گفــت: ایــن هفت ــا اشــاره ب ب
ــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره موســس ایــن ســازمان، دکتــر محمدعلــی فیــاض  ب
ــا  ــاه ب ــا 26 تیرم ــنبه 2۱ ت ــتی از ش ــه بهزیس ــال هفت ــم. امس ــاز می کنی ــش آغ بخ
شــعار بهزیســتی در گام دوم شــفافیت، تحــول خدمــت و ارتقــای ســامت اجتماعی 
ــه  ــن هفت ــرای ای ــی را ب ــن برنامه های ــود. همچنی ــزار می ش ــواده برگ ــتر خان در بس
تــدارک دیده ایــم کــه بــا توجــه بــه شــرایط کشــور و شــیوع کرونــا بیشــتر در فضــای 
مجــازی و ویدئــو کنفرانــس برگــزار می شــود.وی افــزود: رونمایــی از ســامانه 
الکترونیکــی مجوزهــای ســازمان بهزیســتی و رونمایــی از صورت هــای مالــی ســال 
۹8 بهزیســتی در راســتای شــفافیت بخشــی از برنامه هــای ایــن ســازمان در هفتــه 
ــق  ــور در مناط ــر کش ــوری را در سراس ــز مان ــی نی ــس اجتماع ــتند. اورژان ــی هس آت
ــگیری از  ــه پیش ــای الزم را در زمین ــد و راهنمایی ه ــزار می کن ــهرها برگ ــردد ش پرت

ــد. ــه می ده ــتی ارائ ــای بهزیس ــه فعالیت ه ــی در زمین ــا و آگاهی بخش کرون
آســیما در ادامــه بــا بیــان اینکــه روز22 تیرمــاه افتتــاح همزمــان 2۱00 پــروژه مســکن 
ــن  ــرد: ای ــار ک ــم داشــت، اظه ــوالن ســازمان بهزیســتی را خواهی ــان و معل مددجوی
ــود. روز  ــل داده می ش ــاال تحوی ــه ب ــول ب ــای دارای دو معل ــه خانواده ه ــکن ها ب مس
ســه شــنبه نیــز شــورای مشــورتی مدیرکل هــای ســازمان بهزســتی برگــزار می شــود 
کــه ایــن شــورا متشــکل از فرزنــدان موفــق ســازمان بهزیســتی اســت.مدیرکل روابط 
عمومــی و امــور بین الملــل ســازمان بهزیســتی کشــور ادامــه داد: روز 24 تیرمــاه نیــز 
ــو کنفرانــس در 6 اســتان  ــه شــکل ویدئ ــاد ب ــی اعتی مراکــز جامــع درمــان و بازتوان
ــا مراکــز قبلــی ایــن اســت کــه عــاوه بــر  افتتــاح می شــود. تفــاوت ایــن مراکــز ب
ــاه  ــد. روز 25 تیرم ــا را هــم فراهــم می کن ــه اشــتغال آنه ــادان، زمین کار درمــان معت
ــود و  ــروع می ش ــوالن ش ــژه معل ــازی وی ــب س ــه مناس ــت دبیرخان ــا نشس ــم ب ه
ــار دارای معلولیــت رونمایــی خواهــد شــد. همچنیــن  در فرهنگســرای هنــر هــم آث
رونمایــی از تمبــر یادبــود چهلمیــن ســالگرد بهزیســتی و افتتــاح خانه هــای کوچــک 
ــر  ــس از دیگ ــو کنفران ــکل ویدئ ــه ش ــتی ب ــس بهزیس ــور رئی ــا حض ــی ب توانبخش

ــه بهزیســتی اســت.    برنامه هــای هفت
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جلسهبرنامهریزیدرراستایثبتجهانیمنظرفرهنگیهورامانبرگزارشد
جلسه برنامه ریزی در راستای ثبت جهانی منظر فرهنگی تاریخی هورامان با حضور یوسف باشی فرماندار شهرستان سروآباد، 

اسماعیل مریوانی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان و تنی چند از مسئولین روز چهارشنبه 
۱8 تیرماه ۹۹ در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

میراثصنایعدستی

آغاز عملیات سامان دهی مسیر کهن دژ شهر تاریخی تابران توسبررسی طرح شبکه ملی ارتباطات تجاری صنایع دستی ایران

معـــاون  حضـــور  بـــا  جلســـه ای  در 
میراث فرهنگـــی،  وزارت  صنایع دســـتی 
گردشـــگری و صنایع دســـتی و معـــاون 
وزارت  اشـــتغال  و  توســـعه کارآفرینـــی 
ــاری  ــات تجـ ــبکه ملـــی ارتباطـ ــاه اجتماعـــی، طـــرح شـ ــاون، کار، رفـ تعـ

شـــد. بررســـی  ایـــران  صنایع دســـتی 
به گـــزارش خبرنـــگار میراث آریـــا، در ایـــن نشســـت در محـــل ســـاختمان 
معاونـــت صنایع دســـتی کشـــور برگـــزار شـــد، نماینـــدگان تولیـــد و 
محتـــوا و بنیـــاد فناوری هـــای نویـــن نیـــز حضـــور داشـــتند و پویـــا 
ــگری  ــی، گردشـ ــتی وزارت میراث فرهنگـ ــاون صنایع دسـ ــان معـ محمودیـ
و صنایع دســـتی و عیســـی منصـــوری معـــاون توســـعه کارآفرینـــی و 
ـــف  ـــاد مختل ـــی ابع ـــه بررس ـــی ب ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــتغال وزارت تع اش

و چگونگـــی ایجـــاد و فعالیـــت ایـــن شـــبکه پرداختنـــد.
ــی،  ــای میراث فرهنگـ ــر در وزارتخانه هـ ــاون وزیـ ــت دو معـ ــن نشسـ در ایـ
گردشـــگری و صنایع دســـتی و تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی بـــر تدویـــن 

ـــاالن  ـــدان و فع ـــت هرچـــه بیشـــتر از هنرمن ـــرای حمای راهکارهـــای مناســـب ب
صنایع دســـتی در ســـال »جهـــش تولیـــد« تاکیـــد کردنـــد.

ـــام  ـــت ن ـــی ثب ـــد چگونگ ـــی مانن ـــن جلســـه، موضوعات ـــه ای ـــن در ادام همچنی
ــت  ــور دریافـ ــامانه کارا به منظـ ــتی در سـ ــاالن صنایع دسـ ــدان و فعـ هنرمنـ

ـــت. ـــرار گرف ـــی ق ـــورد بررس ـــهیات م تس
در بخـــش دیگـــری از ایـــن نشســـت نیـــز معـــاون صنایع دســـتی کشـــور 
و معـــاون توســـعه کارآفرینـــی و اشـــتغال وزارت تعـــاون، کار  و رفـــاه 
ـــر  ـــا یکدیگ ـــد ب ـــی امی ـــدوق کارآفرین ـــا صن ـــا ب ـــاره همکاری ه ـــی درب اجتماع

ــد. ــو کردنـ گفت و گـ
در ایـــن نشســـت کـــه مدیـــران کل معاونـــت صنایع دســـتی نیـــز حضـــور 
داشـــتند، بـــر تدویـــن راهکارهـــای مناســـب بـــرای حمایـــت حداکثـــری 
مشـــارکت  و  اســـتفاده  بـــا  صنایع دســـتی  فعـــاالن  و  هنرمنـــدان  از 
ــی  ــاه اجتماعـ ــاون، کار و رفـ ــه وزارت تعـ ــف از جملـ ــتگاه های مختلـ دسـ

تاکیـــد شـــد.

ـــگری و  ـــی، گردش ـــراث فرهنگ ـــرکل می مدی
ــت:  ــوی گفـ ــان رضـ ــتی خراسـ صنایع دسـ
رهبـــر  ورود  بـــاز ســـالروز  »هم زمـــان 
ــات  ــوس عملیـ ــه تـ ــاب بـ ــم انقـ معظـ
اجرایـــی ســـامان دهی مســـیر دسترســـی جلوخـــان آرامـــگاه تـــوس بـــه 

ــد.« ــاز شـ ــوس آغـ ــن دژ تـ ارگ کهـ
ــی،  ــی اداره کل میراث فرهنگـ ــل از روابط عمومـ ــا به نقـ ــزارش میراث آریـ به گـ
ـــی  ـــل مکرم ـــوی، ابوالفض ـــان رض ـــتان خراس ـــتی اس ـــگری و صنایع دس گردش
ــات  ــاز عملیـ ــم آغـ ــاه 1399 در مراسـ ــنبه 19 تیرمـ ــر روز پنجشـ ــر عصـ فـ
اجرایـــی ســـامان دهی مســـیر دسترســـی جلوخـــان آرامـــگاه تـــوس بـــه 
ــان  ــوم بازپیرایـــی جلوخـ ــاز سـ ــان فـ ارگ کهـــن دژ تـــوس و مراســـم پایـ
ـــی  ـــار تاریخ ـــای آث ـــن دژ از بقای ـــزود: »که ـــب اف ـــن مطل ـــان ای ـــگاه بابی آرام
ـــکوفایی  ـــان ش ـــه در زم ـــت ک ـــوری اس ـــی و دوره تیم ـــلجوقی، ایلخان دوران س
دوره اســـامی از رونـــق باشـــکوهی در تـــوس برخـــوردار بـــوده اســـت.«او 
بـــا اشـــاره بـــه پیشـــینه تاریخـــی و اهمیـــت ایـــن اثـــر تاریخـــی اظهـــار 

ـــام،  ـــجد، حم ـــرج، مس ـــش ب ـــا ش ـــی ب ـــی دارای ارگ ـــر تاریخ ـــن اث ـــرد: »ای ک
ـــارو و حصـــار اســـت کـــه تمامـــًا از خشـــت، آجـــر و  ورودی باشـــکوه، خنـــدق، ب
ـــه برپاشـــده اســـت و در برخـــی مطالعـــات باستان شناســـی شـــواهدی از  چین

گچ بری هـــا، آجـــرکاری و کاشـــی کاری مشاهده شـــده اســـت.«
ــای  ــرای برنامه هـ ــرای اجـ ــای ایـــن اداره کل بـ ــه برنامه هـ ــاره بـ ــا اشـ او بـ
ـــتای  ـــرد: »در راس ـــار ک ـــاره و اظه ـــوس اش ـــی ت ـــا و آبادان ـــارکتی در احی مش
ــه در  ــای نهفتـ ــری و ارزش هـ ــم رهبـ ــام معظـ ــته مقـ ــق دست نوشـ تحقـ
ــگاه  ــیر آرامـ ــهرداری مسـ ــا شـ ــه بـ ــورت گرفتـ ــه صـ ــا تفاهم نامـ ــوس بـ تـ
ـــی  ـــال ط ـــارد ری ـــار 60میلی ـــر بااعتب ـــول  920 مت ـــه ط ـــن دژ ب ـــا که ـــی ت فردوس

ــود.« ــا می شـ ــاماندهی و احیـ ــده سـ ۱40 روز آینـ
ـــوس  ـــه ت ـــی از عرص ـــای بخش ـــدف احی ـــدام باه ـــن اق ـــه ای ـــان اینک ـــا بی او ب
انجـــام می شـــود، تصریـــح کـــرد: »ایـــن مهـــم موجـــب تســـهیل بازدیـــد 
ــس  ــه پـ ــت کـ ــوس اسـ ــی و تـ ــه فردوسـ ــدان بـ ــگران و عاقه منـ گردشـ
از بازدیـــد از مجموعـــه آرامـــگاه فردوســـی زمینـــه بازدیـــد آن هـــا از ارگ و 

ــت.« ــده اسـ ــز فراهم شـ ــن دژ نیـ کهـ

هر
: م

س
عک

اسـتاندار لرسـتان در نشسـت بـا فعـاالن گردشـگری، روسـا 
خدمـات  دفاتـر  صنفـی  انجمـن  مدیـره  هیـات  اعضـای  و 
مسـافرتی و جامعـه هتلـداران، از تعطیلـی برخی تاسیسـات 
گردشـگری اسـتان از جملـه تاالرهـای پذیرایی و رسـتوران ها 
بـا توجـه به شـیوع ویـروس کرونـا تا اطـاع ثانوی خبـر داد.

بـه گـزارش میـراث آریـا بـه نقـل از روابط عمومـی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان لرسـتان، 
روز ۱۹ تیرمـاه سیدموسـی خادمـی در نشسـت بـا فعـاالن 
گردشـگری، روسـا و اعضـای هیـات مدیـره انجمـن صنفـی 
دفاتـر خدمـات مسـافرتی و جامعـه هتلـداران، از تعطیلـی 
تاالرهـای  جملـه  از  اسـتان  تاسیسـات گردشـگری  برخـی 
پذیرایـی و رسـتوران هـا بـا توجـه به شـیوع ویـروس کرونا تا 

اطـاع ثانـوی خبـر داد.
اسـتاندار لرسـتان همچنیـن بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال ۹7 
اسـتان بـا رشـد ورود گردشـگر روبـرو بـود کـه ایـن رونـد بـا 
وقـوع سـیل و فراگیـری ویـروس کرونـا دچـار وقفـه شـد 
افـزود: »گردشـگری محـور اصلی توسـعه اسـتان اسـت و به 
منظور توسـعه گردشـگری پیگیری بـرای افزایـش پروازها به 
اسـتان، ارتقـا سـطح کیفـی و همچنیـن درجـه بنـدی مراکـز 
اقامتـی و پذیرایـی و تزریـق اعتبـارات ویـژه در دسـتور کار 

قـرار دارد.»
ویـروس کرونـا هـم  واسـطه شـیوع  افـزود: »بـه  خادمـی 
وضعیـت سـامت و هـم اقتصاد تحت شـعاع قـرار گرفت که 
مـی  تـوان بـا رعایـت پروتکل  هـای بهداشـتی و فاصله گذاری 
اجتماعـی و اعمـال پروتـکل اقتصـادی بـر ایـن مشـکات 

شـد.« فایق 
نماینـده عالـی دولـت در لرسـتان بـا اشـاره بـه شـیوع بـاال 
کـرد:  تصریـح  اسـتان  قرمـز  وضعیـت  و  کرونـا  ویـروس 
»فعـاالن گردشـگری عـاوه بـر رعایـت پروتکل های بهداشـتی 
مـی  تواننـد بـه فرهنگ سـازی در جهـت اسـتفاده از ماسـک، 
حـذف ترددهـای بـی  مـورد و عدم برگزاری مراسـم عروسـی 

و عـزا در جامعـه کمـک کننـد.«

سوژه تعطیلیبرخی
ازتاسیسات

گردشگریلرستان

دغدغه روحانی  برای پرداخت تسهیالت به مراکز گردشگری

مسافراناینروزهاکمتردرهتلهااقامتمیکنند

گردشــگری یکــی از مشــاغلی اســت 
کــه در دوران شــیوع کرونــا آســیب 
راســتای  در  دولــت  دیــد؛  جــدی 
صنعــت  ایــن  فعــاالن  از  حمایــت 
تمهیــدات ویــژه ای در نظــر گرفــت و 
بســته های حمایتــی را تدویــن کــرد 
و حــاال خبرهــا حاکــی از آن اســت 
ــای  ــه بانک ه ــوری ب ــس جمه ــه ریی ک
بــه  بخشــی  ســرعت  بــرای  عامــل 
پرداخــت تســهیات دســتور صریــح 

اســت. داده 
مــی  تمــام  باالخــره  بحــران کرونــا 

ــئوالن  ــی مس ــان و حت ــود؛ کارشناس ش
ــی  ــراث فرهنگ ــگری و می ــوزه گردش ح
معتقدنــد کــه ایــن روزهــا نبایــد دســت 
روی دســت گذاشــت تــا دوره کرونــا 
ــی  ــدت م ــن م ــان برســد. در ای ــه پای ب
تــوان کارهــای کوچــک و یــا عقــب 
ــه عنــوان مثــال  افتــاده را انجــام داد؛ ب
بــه دلیــل حضــور کمتــر بازدیدکننــدگان 
باســتانی  و  تاریخــی  آثــار  می تــوان 
کــه نیــاز بــه مرمــت دارنــد را مرمــت و 
بازســازی کــرد و همچنیــن در راســتای 
ــور  ــرای حض ــرایط ب ــاختن ش ــا س مهی
ایــران در دوران پســا  گردشــگران در 
ــی  ــازمان جهان ــرد. س ــدام ک ــا اق کرون
ــی دوره  ــد اســت وقت گردشــگری معتق

کرونــا بــه پایــان برســد ایــران جــز 
۱0مقصــد اصلــی گردشــگران خواهــد 
روز حســابی  آن  بــرای  بایــد  و  بــود 
ــی،  ــراث فرهنگ ــر می ــود. وزی ــاده ب آم
بــا  دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
اشــاره بــه تاکیــد رئیــس جمهــور بــرای 
ســرعت بخشــیدن پرداخــت تســهیات 
و بســته حمایتــی بــه بخــش هــای 
ــور  ــس جمه ــت: رئی ــده گف ــیب دی آس
از رونــد پرداخــت تســهیات راضــی 
عامــل  هــای  بانــک  بــه  و  نبــوده 
ــرای ســرعت بخشــی  ــح ب دســتور صری
بــه پرداخــت تســهیات داده اســت.  
دولــت بســته 50 هــزار میلیــارد تومانــی 
بــرای حمایــت از بخــش هــای آســیب 

ــت  ــه اس ــر گرفت ــا در نظ ــده از کرون دی
ــا  ــش ه ــن بخ ــت از ای ــرای حمای ــا ب ت

ــود.   ــا ش ــا اعط ــه آنه ب
بخــش  ده  از  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اقتصــادی آســیب دیــده از ویــروس 
ــه وزارت  ــوط ب ــوزه مرب ــه ح ــا س کرون
ــزود:  ــود، اف ــی ش ــی م ــراث فرهنگ می
متاســفانه بــا وجــود تاکیــد رئیــس 
جمهــوری بــه وزرا و بانــک هــای عامــل 
ــدی  ــه کن ــهیات ب ــن تس ــت ای پرداخ

ــود.   ــی ش ــام م انج
ــگری و  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــر می وزی
ــس  ــی رئی ــه نارضایت ــتی ب ــع دس صنای
بســته  پرداخــت  رونــد  از  جمهــوری 
هــای  بخــش  بــه  حمایتــی  هــای 
آســیب دیــده اشــاره کــرد و گفــت: 
ــت  ــات دول ــه هی ــن جلس ــازه تری در ت
ایشــان بــه همــه وزرا بــرای تســریع در 
پرداخــت تســهیات تاکیــد کردنــد.  

مونســان گردشــگری را در کنــار صنعــت 
بخــش  تریــن  مهــم  کشــاورزی  و 
ــوان کــرد و گفــت:  اقتصــادی کشــور عن
چرخــه  بــه  گردشــگری  بازگشــت 
اقتصــادی کمــک بزرگــی بــه کشــور 
ــا خواهــد  ــرای عبــور از خســارات کرون ب
کــرد. ناصــر رضایــی مدیــر پژوهشــکده 
 ۱00 از  بیــش  گفــت:  گردشــگری 
ــگری  ــا گردش ــط ب ــغل مرتب ــون ش میلی
در ایــن دوران آســیب جــدی دیدنــد 
گردشــگری  ماننــد  شــغل هایی  و 
بیشــترین  نقــل  و  و صنعــت حمــل 

آســیب را دیدنــد.
ــاری و  ــن بیم ــودن ای ــناخته ب وی ناش
تغییــرات شــیوه نامــه  بــرای مقابلــه 
بــا ایــن بیمــاری را از دیگــر ویژگــی 

هــای ایــن دوران دانســت و گفــت: 
اخبــار جدیــد و شــیوه انتقــال ایــن 
ــر  ــش از گذشــته ب ــر روز بی ــاری ه بیم
صنعــت گردشــگری اثــر می گــذارد و 
ــه  ــی ک ــار و برنامه های ــرروی آم ــی ب حت
ارایــه  ســازمان جهانــی گردشــگری  
مــی دهــد نیــز اثــر گــذار اســت و 

تغییــر می دهــد. را  هــا  ســناریو 
بحــران  دربــاره  همچنیــن  رضایــی 
بحــران  گفــت:  گردشــگری  کنونــی 
و    ۱۹50 ســال های  در  گردشــگری 
کــه  بــود  آمــده  بوجــود  نیــز   200۹
ــز از  ــی نی ــران کنون ــد و بح ــرف ش برط
بیــن مــی رود و گردشــگری دوبــاره 
ــر  ــردد و ب ــی گ ــر م ــه دوره اوجــش ب ب
جهانــی  بینی هــای  پیــش  اســاس 
پــس از پایــان ایــن دوره بــا رشــد 

ــم  انفجــاری گردشــگری مواجــه خواهی
ــت  ــد نخس ــز ۱0 مقص ــران ج ــود و ای ب

بــود. گردشــگری خواهــد 
رضایــی افزایــش آگاهــی در بیــن مــردم 
ــت  ــروری دانس ــی ض ــرایط فعل را در ش
و گفــت: افزایــش آگاهــی می توانــد 
بــه درک و رعایــت شــیوه نامه هــای 
جمشــید  شــود.  منجــر  بهداشــتی 
ــداران  ــه هتل ــس جامع ــزه زاده ریی حم
بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: ایــن روزهــا 
ــفر  ــه س ــه ب ــرادی ک ــتر اف ــد بیش مقص
ــور  ــمالی کش ــتان های ش ــد اس می رون
افــراد  ایــن  بیشــتر  البتــه  و  اســت 
بــه ویاهایــی می رونــد کــه یــا بــه 
ــا اجــاره مــی  ــد ی خودشــان تعلــق دارن
ــد  ــح می دهن ــز ترجی ــی نی ــد و برخ کنن
کمــپ بزننــد و در چــادر اقامــت کننــد.

وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـامی گفت: برای 
تدویـن و تصویـب سیاسـت های اجرایی، 
ضوابـط و آییـن نامه های مربـوط به حوزه 
الزم  هماهنگی هـای  انجـام  و  موسـیقی 
بیـن نهادهـای مسـئول در امر موسـیقی، 
کشـور  موسـیقی  هماهنگـی  شـورای 

تشـکیل شـود.
خبـر  مرکـز  پنجشـنبه  روز  گـزارش  بـه 
شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی، جلسـه 
دوم شـورای هنـر شـورای عالـی انقـاب 
صالحـی،  عبـاس  ریاسـت  بـه  فرهنگـی 
بـا  و  اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزیـر 

حضـور سـعیدرضا عاملـی، دبیـر شـورای 
عالـی انقـاب فرهنـگ به صـورت مجازی 
در محـل دبیرخانـه شـورای عالـی انقاب 
پیـش  بررسـی  موضـوع  بـا  و  فرهنگـی 
نویـس سـند توسـعه هنـر، مـاده واحـده 
تأسـیس مؤسسـه هنرمندان پیشکسوت 
سیاسـت های  و  اصـول  همچنیـن 
موسـیقی کشـور برگزار شـد.در این جلسه 
شـورای  تشـکیل  زمینـه  در  شـد  مقـرر 
هماهنگی موسـیقی کشـور و سـاختار آن، 
اعضـای شـورای هنـر پیشـنهادات و نظـر 
نهایـی را ظـرف دو هفتـه آینده به شـورای 

هنـر اعـام کننـد.
عاملـی در مـورد دسـتور اول جلسـه بـه 
بررسـی پیش نویـش سـند توسـعه هنـر 
اختصـاص داشـت، گفـت: گاهـی اوقـات 
معظـم  مقـام  کـه  دغدغه هایـی  بیـن 

بـرای اسـتقرار  رهبـری »مدظله العالـی« 
تمـدن  بـه  رسـیدن  و  اسـامی  جامعـه 
اسـامی بیـان می کنند بـا اقداماتی که در 
مسـیر تحقـق آن انجـام می شـود، تفاوت 

می شـود. دیـده 

شورای هماهنگی موسیقی 
کشور تشکیل شود

اشیاءباستانیمتعلقبهایراناز
اتریشبازگرداندهمیشوند

 تعــدادی از اشــیای باســتانی متعلــق بــه ایــران کــه بــه کشــور اتریــش قاچــاق 
شــده بــود، طــی یــک معاضــدت قضائــی میــان دو کشــور بــه نماینــده ایــران 

در اتریــش تحویــل داده شــد.
ــه،  ــور خارج ــخنگویی وزارت ام ــور س ــانی و ام ــزارش اداره کل اطاع رس ــه گ ب
ــودجو  ــراد س ــط اف ــه توس ــران ک ــه ای ــق ب ــتانی متعل ــیای باس ــدادی از اش تع
ــه کشــور اتریــش قاچــاق شــده  ــران و ب ــه خــارج از ای ــی ب ــه طــور غیرقانون ب
بــود، طــی یــک معاضــدت قضایــی میــان دو کشــور و بــا همــکاری اینترپــل 
ــه  ــی ب ــریفات قانون ــی تش ــروز ط ــران دی ــل ای ــس بین المل ــش و پلی اتری

ــد. ــل داده ش ــش تحوی ــران در اتری ــده ای نماین
ــش  ــس بخ ــی و رئی ــس اداره آگاه ــوق،  رئی ــیاء ف ــترداد اش ــه اس در جلس

ــتند. ــور داش ــن حض ــهر وی ــس ش ــرقت پلی ــی و س جنای
نماینــده کشــورمان در ایــن مراســم ضمــن ابــراز تشــکر از مســاعدت و 
ــن  ــدن ای ــف و بازگردان ــرای کش ــش ب ــتانی اتری ــس و دادس ــکاری پلی هم
اشــیاء باســتانی بــه موطــن خــود، همکاری هــای فــوق را نشــانه عمــق روابــط 
دوســتانه تاریخــی و فرهنگــی دو کشــور دانســته و خواســتار گســترش ایــن 

ــدند. ــا ش ــل همکاری ه قبی

ته
نک

ــب ــاضری ــیوعکرون ــلش ــهدلی ــهب ــنک ــانای ــابی ویب
اشــغالهتــلحــدود5درصــداســتگفــت:مســافراندر
حالــیرفتــنبــهویالهایــیغیــرمجــازراترجیــحمــیدهنــد
کــهایــناماکــنهیــچشــیوهنامــهایرارعایــتنمــیکننــد
ونظارتــیبــرویآنهــاوجــودنــدارددرحالــیکــههتــلهــا
موظــفبــهرعایــتشــیوهنامــهجلوگیــریازکروناهســتندو
نظــارتجــدیبــرعملکــردآنهــاوجــوددارد.حمــزهزادهدرباره
اســتفادهازمــوادضــدعفونــیکنندهگفــت:درابتدایشــیوع
کرونــابــهدلیــلکمبــوداینمــواد،هتــلهــاودیگــراماکن
اقامتــیبــرایتهیــهایــنمــوادمشــکلداشــتندامــابــاورود
تولیــدکننــدگانمختلــفبــهمســاله،امــروزدرعرضــهایــن
ــهایــن ــداردوهتــلهــابراحتــیب مــوادمشــکلیوجــودن
مــواددسترســیدارنــد.ویدربــارهخســاراتناشــیازکرونــا
ــاه ــانخردادم ــاپای ــفندماهت ــت:ازاس ــاگف ــله ــههت ب
ــت ــانراازدس ــانازدرآمدش ــاردتوم ــزارمیلی ــا۶ه هتله

دادنــدکــهخســارتبزرگــیاســت.

گردشگریگردشگری

اروپایی ها نمی آیند، ترکیه را جایگزین کنیممطالعه طرح گردشگری سد پیله سحران
گفـت:  اردبیـل  اسـتاندار 
»مطالعـه و طراحی گردشـگری 
بـه زودی  پیله سـحران  سـد 
و  اقدامـات  آغـاز می شـود کـه 
برنامه ریزی هـای الزم در ایـن زمینـه انجام شـده و انتظار 
مـی رود ایـن منطقـه بـه یکـی از قطب هـای گردشـگری 

شـود». مبـدل  اسـتان 
از  بازدیـد  در  تیرمـاه   19 امـروز،  ظهـر  بهنام  جـو  اکبـر 
مخزنـی  »سـد  کـرد:  اظهـار  اردبیـل  پیله سـحران  سـد 
و  بخـش کشـاورزی  دوجانبـه  اهـداف  بـا  پیله سـحران 
گردشـگری در دسـتور کار قـرار گرفتـه کـه بعـد از اتمـام 
طـرح آن در بخـش کشـاورزی، اقدامـات الزم در بخـش 

می شـود.« آغـاز  گردشـگری 
او بـا اشـاره بـه اینکه سـد مخزنـی پیله سـحران تـا پایان 
امسـال بـه اتمام می رسـد، بیان کـرد: »اجرای ایـن پروژه 
در حـال حاضـر با 80 درصد پیشـرفت فیزیکـی ادامه دارد 
کـه 400میلیـارد ریـال اعتبـار بـرای اجـرای ایـن پـروژه در 
نظـر گرفتـه شـده و 70میلیارد ریـال برای اتمـام آن اعتبار 
الزم داریـم.« بهنام جـو گفـت: »بـا توجـه بـه ظرفیـت این 
سـد، در بخـش گردشـگری نیـز درصـدد هسـتیم از ایـن 
مرکـز بـه عنـوان یـک منطقـه بکـر گردشـگری اسـتفاده 
کنیـم و بـا توجـه بـه نزدیکی ایـن منطقه هماننـد دریاچه 
شـورابیل بـه مرکز شـهر انتظار مـی رود یکـی از قطب های 

گردشـگری مرکز اسـتان باشد.«

ترکیــه  کنسرســیوم  دبیــر 
دفاتــر  صنفــی  انجمــن  در 
از  مســافرتی،  خدمــات 
ــای آشناســازی  ــزاری توره برگ
ــه،  ــس گردشــگری ترکی ــرای حــدود یکصــد آژان ــران ب ای
پــس از بازگشــایی مرزهــای دو کشــور و ازســرگیری 
ــر  ــر داد و گفــت: اروپایــی هــا متاث ــط توریســتی خب رواب
از حساســیت های ویــروس کرونــا، احتمــاال تــا دو ســال 
دیگــر بــه ایــران ســفر نکننــد، بایــد کشــورهای دیگــری را 
جایگزیــن کــرد. بایــد بــه دل ترکیــه زد.مهــدی رضایــی بــه 
ایســنا گفــت: برگــزاری تورآشناســازی بــرای آژانس هــا و 
رســانه های تــرک، بــه پیــش از همه گیــری ویــروس 

کرونــا مربــوط می شــد کــه متاســفانه بــا پیش آمــد 
ویــروس، ایــن برنامــه بــه زمانــی موکــول شــد کــه 
ترددهــای مســافری و توریســتی دو کشــور از ســر گرفتــه 
شــود.مرزهای هوایــی و زمینــی ترکیــه و ایــران بــا شــیوع 
ویــروس کرونــا، مســدود شــده اســت. همزمــان بــا ســفر 
ــن  ــر خارجــه ای ــه، وزی ــه ترکی ــر خارجــه کشــورمان ب وزی
کشــور از احتمــال بازگشــایی مــرز هوایــی ایــران و ترکیــه 
بــه شــکل محــدود خبــر داد کــه تــا کنــون محقــق نشــده 
اســت. بــر پایــه آمــار وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
و صنایــع دســتی در ســال ۱3۹8، ترکیــه جــزو ۱0 کشــور 
ــه  ــگر را ب ــافر و گردش ــترین مس ــه بیش ــود ک ــتی ب نخس

ــتادند.    ــران فرس ای

رنا
 ای

س:
عک

گزارش



021-88019846

پیامک شما را درباره ۶

این صفحه می خوانیم

10003432117834

سال شانزدهم | شماره پیاپی 1773 |  شنبه 21 تیر  1399

علــوم  دانشــگاه  بهداشــت  معــاون 
ســال  گفــت:  یاســوج  پزشــکی 
ریــال  میلیــارد  یکصــد  گذشــته 
بــرای  ولگــرد  ســگ های  هزینــه 
ــاری  ــی و بیم ــوان گزیدگ ــان حی درم

هاری در این اســتان شده است.
در  پنجشــنبه  روز  بانشــی  محمــد 
گفــت وگــو بــا ایرنــا اظهارداشــت: 
حیــوان  بــرای  گذشــته  ســال 
بیمــاری  بــا  مقابلــه  و  گزیدگــی 
ــده  ــه ش ــادی  هزین ــغ زی ــاری مبل ه
ــات  ــتا اقدام ــن راس ــد در ای ــه بای ک
هــا  هزینــه  کاهــش  بــرای  الزم 

شود. انجام 

بــه  توجــه  بــا  کــرد:  بیــان  وی 
ــاری  ــاری ه ــار بیم ــان ب ــرات زی خط
بــرای  الزم  ریــزی  برنامــه  بایــد 
مقابلــه بــا ایــن بیمــار نیــز انجــام 

شود.
ــرد  ــگهای ولگ ــع آوری س ــی جم بانش
و گفــت:   دانســت  اولویــت  یــک  را 
ــداری از  ــل نگه ــک مح ــد ی ــرر ش مق
و  مشــخص  شــهرداری  ســوی 
شــورای  در  نگهــداری  هزینه هــای 
ســگ های  اتــاف  کمیتــه  اصنــاف 

ولگــرد نیــز تعیین تکلیف شــود.
نیــز  دامپزشــکی  کــرد:  اظهــار  وی 
بایــد بصــوت روزانــه غــذای مــورد 

نیــاز ســگهای ولگــرد را تامین کند.
یاســوجی  شــهروندان  سال هاســت 
در  گاهــی  و  شــهر  کوچه هــای  در 
پدیــده ای  بــا  شــهر  اصلــی  معابــر 
ولگــرد  نــام ســگ های  بــه  جدیــد 
عنــوان  بــه  کــه  می شــوند  روبــرو 
یــاد  آن  از  بهداشــتی  معضــل  یــک 

می شود.
ــون شــهرداری ها،  ۱5 قان ــاده  ــق م طب
ــی  ــب مزاحم ــات باصاح ــع حیوان دف
بیماری هــای  بــروز  ســبب  کــه 
و  دامــی  جمعیــت  بــه  خطرنــاک 
ــر  ــهرها ب ــطح ش ــود در س ــانی ش انس
آن  از  خــارج  و  عهــده شــهرداری ها 

نیــز برعهــده بخشــداری ها اســت و 
 ۹ مــاده  وفــق  برحســب  همچنیــن 
جمعیــت  کنتــرل  دســتورالعمل 
ــن  ــه بهم ــوط ب ــرد مرب ســگ های ولگ
واحــد  تصــدی   ۱387 ســال  مــاه 
ناقــل  حیوانــات  جمعیــت  کنتــرل 
انســان زیــر پوشــش  بــه  بیمــاری 
شــهری  خدمــات  معاونــت 

ــهرداری ها قرار گرفته است. ش
و صاحــب  دامپزشــکی  کارشناســان 
نظــران وجــود ســگ های ولگــرد و 
ــگ  ــده س ــز پدی ــب و نی ــدون صاح ب
مضــرات  ســاز  زمینــه  را  گردانــی 
افــراد  درمیــان  روانــی  و  روحــی 
ــه  ــد ک ــد دارن کی ــته و تأ ــه دانس جامع
منشــاء  می توانــد  له  مســا ایــن 
بیماری هــای خطرنــاک  از  بســیاری 
افــراد  ســامت  کننــده  تهدیــد  و 

جامعه باشــد.

1۰۰میلیاردریالدرکهگیلویهوبویراحمد
هزینهسگهایولگردشد
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افقی
 ۱ - لباس رســمی و متحدالشكل، 

لباس متحدالشــكل - مجسمه2 - 

کتاب شــاعر - نظر كردن به چیزی، 

دیــدن3 - طایفه ایرانی، قوم غیور - 

درد و الــم - جزیره تفریحی ایتالیا - 

کلمه همراهی، آش، حرف مشــایعت4 

- خیمه صحرانشــین - ذخیره - فقر5 

- از کشــورهای اقیانوسیه - قشر، 

قشــر و پوسته، رده و طبقه - مخترع 

ماشــین چمن زنی6 - واحد شمارش 

چار پا، کلــه - گریزحیوان، مرکز ایتالیا، 

شــهر بی دفاع، شهر فراری - یونان 

قدیم - باغ کاشــان، قتلگاه امیرکبیر7 

- ســو وارونه - کفش چرخدار - 

مخالف8 - ســراب - ساخت و 

ســاز۹ - از حواس پنجگانه - جماعت 

تبهــکاران ایتالیایی - یازده، دو یار 

هم قد۱0 - نیســتی، سكسكه - پرنده 

ای از تیره زاغها - ســطح، چهره، مایه 

پیشــرفت بعضی ها - پل۱۱ - سقف 

فــرو ریخته، ره آورد زلزله - پیروزی، 

یــاری دادن - نام قدیم کربا۱2 - 

بســتر - زن بهشتی، دختر سیاه چشم 

- دوســت مفید وبی ضرر۱3 - برابر 

ومســاوی - تنگدستی، عدم توانایی در 

پرداخــت بدهیهای خود - امیر، بزرگ 

انگلیســی - در نوردیدن، قبیله حاتم، 

پیمــودن۱4 - جمع مضرب - صدایی 

كه هنــگام انداختن تیر از چله كمان 

برآیــد۱5 - گازی بی رنگ و آتش زا، 

از گازهای آلی - كلیســایی در شهر 

وان تركیه

عمودی 
۱ - ذره بــا بار منفی - از فرزندان 

آدم2 - ســبزی خورشتی - پارچه 

پنبه ای ســفید3 - دوستی - الفت، 

خو گرفتن، همنشــین جن - تصاویر، 

پیچیده شــدن امر، سختی و دشواری 

- همبــازی پت4 - مكر و حیله - 

پدران، خودداری كردن، سرپیچی 

كردن - از دروس مدرســه5 - ذره 

باردار، نمد زین - عنصر شــماره 33، 

مــرگ موش - جمع نعل6 - گناهکار 

- مختــرع دوچرخه - گل زنبق7 - 

رودی در فرانســه، از باشگاه های 

فرانســوی - تیزی آقتاب  - حرف 

انتخــاب، بله آلمانی، حرف گزینش 

- یــاران پیامبر، یاری كنندگان8 - 

ناپســندی، ناخوشايندي و نارضايتي 

- متکبــر۹ - بیان، گزارش باطنی از 

قرآن - حــرف فاصله، خمیدگی كاغذ، 

لنگه بار - خیس، ضد خشــک - تنها، 

همنشــین تنها۱0 - تلمبه - باشگاه 

آلمانی هاشــمیان، از باشگاه های 

آلمان - ســردتر، پلنگ نر۱۱ - پایتخت 

نائورو - کرفس - شــهری در آلمان۱2 

- ســیلی - سازمان جاسوسی، سازمان 

جاسوســی آمریکا - نوعی شوت در 

بســكتبال۱3 - نشانه مفعولی، عامت 

مفعول بی واســطه - فرستادن، روانه 

ســاختن - بهشت - پسوند شباهت۱4 

- مختــرع گرامافون - تازیانه ها۱5 - 

مشــاور - نوعی تفنگ سر پر

جدولشماره1773

 پیام
 ایران

5۰۰واحدمسکونیسهمتویسرکانازطرحاقدامملیمسکن
فرماندار تویسرکان با بیان اینکه ساخت 500 واحد مسکونی سهمیه این شهرستان از طرح اقدام ملی مسکن است گفت: از این 
تعداد 300 واحد مربوط به این شهر و 200 مسکن نیز در سرکان ساخته می شود.سید رسول حسینی اظهار داشت: 2 قطعه زمین 
به متراژ یک هزار و 878 متر و یک هزار و 537 متر در شهرک قائم)عج( تویسرکان برای ساخت واحدهای مسکونی در قالب 
طرح اقدام ملی مسکن در نظر گرفته شده است.

مفقودی

مفقودی

ســند وبرگ سبزســواری پــژو پــارس مدل۱38۹ســفید – 
روغنــی رنــگ بــه شــماره  موتور۱24882۹603۱وشــماره 
شاســیNAANO۱CAOAE676435 بــه شــماره پــاک 
۱۹ و446ایــران 55متعلــق بــه مســعود احمــدی کهنعلــی 
فرزنــد محمــد مفقــود واز درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده 

اســت .قلعــه گنــج

کلیــه مدارک ســواری پــژو 405 مدل۱3۹8خاکســتری – 
متالیــک رنــگ بــه شــماره  موتور۱24K۱3۱088۹وشــماره 
ــاک  ــماره پ ــه ش ــی NAAM0۱CE6KK۱55۱۹6ب شاس
ــژاد  ــی ن ــه شمســی ناروئ ــق ب ــران 75متعل ۱7ق 437ای
ــده  ــاقط گردی ــار س ــه اعتب ــود واز درج ــراد مفق ــد م فرزن

اســت .قلعــه گنــج 

آگهیابالغاجرائیهکالسه:99۰۰371
ــخ  ــر تاری ــی اکب ــدر عل ــام پ ــمعیلی ن ــاغ اس ــد صب ــای احم ــه آق ــیله ب بدینوس
ــه  ــی کاس ــده اجرای ــکار پرون ــی305۱02۹254  بده ــماره مل ــد ۱327.۱۱.20 ش تول
۱3۹۹040۱۹063000365.۱ کــه برابــر گــزارش مامــور ابــاغ بــه آدرس اعامــی متــن ســند ازدواج 
شــناخته نگردیــده ایــد ابــاغ مــی گــردد کــه برابــر ســند دواج صــادره بــه شــماره345۹  مبلــغ 

ــی ــی علیائ ــری رمضان ــم صغ ــی باشــید و خان ــکار م ــه بده ــت مهری ــال باب 5.070.000.000ری
بســتانکار پرونــده درخواســت صــدور اجرایئــه نمــوده پــس از تشــریفات قانونــی اجرائیه صــادر و 
پرونــده اجرایــی بــه کاســه ۹۹0037۱در ایــن اجــرا مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده ۱8 آییــن 
نامــه اجرایــی مفــاد اســناد رســمی بــه شــما ابــاغ مــی گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه 
تاریــخ ابــاغ اجرایئــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه چــاپ و منتشــر مــی گــردد 
ــدون  ــن صــورت ب ــر ای ــدام و در غی ــه پرداخــت بدهــی خــود اق ظــرف مــدت ۱0 روز نســبت ب

انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرایــی
طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
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آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی ( 
ــده اجرائــی کاســه 9400204 ششــدانگ یکبــاب آپارتمــان بشــماره پــاک یکهــزار و پانصــد و چهــل و هفــت فرعــی از پانصــد و پنجــاه  ــه موجــب پرون ب
و پنــج فرعــی از هشــتاد از هفــت اصلــی واقــع در عبــاس ابــاد 64 واحــدی بنیــاد مســکن بخــش ســی و دو گیــان بــه مســاحت 53/04 متــر مربــع ) 
پنجــاه و ســه مــت رمربــع و چهــار دســیمتر مربــع ( کــه ســند ان ذیــل ثبــت و صفحــه 21074-395 دفتــر 142 اداری بنــام شــیدا میــر محمــدی ثبــت و 
صــادر شــده اســت طبــق ســند رهنــی شــماره 33720-91/3/20 دفترخانــه 6 اســتارا در قبــال مبلــغ 260/485/505 ریــال در رهــن بانــک مســکن شــعبه 
ــوار و پنجــره اســت  ــه متــر و بیســت ســانتیمتر دی بازارچــه ســاحلی قرارگرفتــه کــه حــدود و مشــخصات ان بشــرح ذیــل مــی باشــد : شــماال بطــول ن
بفضــای عرصــه مشــاعی شــرقا بطــول شــش متــر و هشــتاد و پنــج ســانتیمتر دیــوار و پنجــره اســت بفضــای عرصــه مشــاعی جنوبــا بطــول چهــار متــر و 
شــصت ســانتیمتر دیــوار اشــتراکی بــا قطعــه چهــل و هشــت تفکیکــی بشــماره یکهــزار و پانصــد و پنجــاه فرعــی غربــا اول بطــول دومتــر و بیســت و پنــج 
ســانتیمتر دیواریســت دوم بوضعیــت جنوبــی بطــول چهــار متــر و چهــل ســانتیمتر درب و دیواریســت هــر دو جــز بــه راه پلــه مشــاعی ســوم بوضعیــت 
مرقــوم بطــول ده ســانتیمتر چهــارم بطــول دومتــر و نــود ســانتیمتر هــر دو جــز اخیــر دیــوار اشــتراکی بــا قطعــه چهــل و هشــت تفکیکــی بشــماره یکهــزار 
و پانصــد و پنجــاه فرعــی پنجــم بطــول یــک متــر و هفتــاد ســانتیمتر دیواریســت بفضــای عرصــه مشــاعی و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه پانصــد و 
ســی میلیــون ریــال ارزیابــی شــده پــاک وفــق دارای یــک واحــد مســکونی بــه مســاحت 50/04 متــر مربــع در طبقــه چهــارم یــک اپارتمــان چهــار طبقــه 
روی کرســی دارای نمــای ســیمان ســفید انشــعابات اب گاز مشــترک و بــرق مســتقل و دارای دو اتــاق خــواب و هــال و اشــپزخانه و ســرو.یس بهداشــتی 
و دارای کــف پــوش و کابینــت ام دی اف و پنجــره هــای الومینیومــی و دربهــای چوبــی دارای ســقف لمبــه و پوشــش ســقف ایرانیــت مــی باشــد ایــن 
ــا  ــا حــق اســتفاده از ســایر مشــترکات و مشــاعات بــه قــدر حصــه طبــق قانــون تفکیــک و تملــک اپارتمانهــا و اییــن نامــه هــای اجرایــی آن ب واحــد ب
قدمــت حــدودا 8 ســال کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا در تصــرف مدیــون میباشــد . پــاک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز چهارشــنبه مــورخ 99/05/08 در 
اداره ثبــت اســناد و امــاک واقــع در اســتارا خیابــان جمهــوری جنــب دادگســتری از طریــق مزایــده بفــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ پانصــد و ســی 
میلیــون ریــال شــروع و بــه باالتریــن مبلــغ پیشــنهادی نقــدا فروختــه خواهــد شــد ، الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب بــرق ، گاز 
اعــم از حــق اشــنعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و 
غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه 
پرداختــی بابــت هزنیــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا 
چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد . ضمنــا مــورد مزایــده دارای 
بیمــه اتــش ســوزی مــی باشــد الزم ب ذکــر اســت شــرکت د رمزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت 
و حضــور خریــدار و یــا نماینــده قانونــی وی در جلســه مزایــده اســت برنــده مزایــده مکلــف اســت مابــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز از 
تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق صبــت تودیــع نمایــد و در صورتیکــه ظــرف مهلــت مقــرر مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد مبلــغ 
مذکــور قبــال اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد در ایــن صــورت عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد میگــردد
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ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــیف ال ــد س ــقلی زاده فرزن ــین عباس ــان حس ــیله اقای ــن وس بدی
ــتی  ــد پس ــده ک ــه تابن ــروی کوچ ــی روب ــتارا خ فاراب ــاکن اس ــتارا س ــادره ازاس 2664 ص
4391896655 و یاشــار مجتهــدی فرزنــد عظیــم شنســانامه شــماره 919صــادره از 
تهــران ســاکن اســتاراخ فارابــی ک 16 پــاک 316 ابــاغ مــی شــود کــه بانــک ســرمایه 
ــغ  ــول مبل ــت وص ــماره 3704118518262- 95/11/26 جه ــی ش ــتنادقرارداد بانک ــه اس ب
892/000/000 ریــال تــا تاریــخ 97/8/15 بــه انضمــام خســارت تاخیــر متعلقــه و از تاریــخ 
مذکــور تــا روز تســویه کاکل بدهــی طبــق مقــررات علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و 
ــق گــزارش مــورخ  ــی کاســه 9700422 در ایــن اداره تشــکیل شــده و طب ــده اجرائ پرون
97/10/4 مامــور ابــاغ اجرائیــه طبــق ادرس اعامــی بانــک بــه شــما مقــدور نگردیــده لــذا 
بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده 18 ائیننامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه 
د ریکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی آگهــی مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت 
ده روز از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز ابــاغ محســوب میگــردد نســبت بــه پرداخــت بدهــی 
خــود اقــدام ننماییــد عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافــت تاریــخ انتشــار : 99/04/21 
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شــفارودی  عبــدهللا  اقــای  وســیله  بدیــن 
ــی 2630820904  ــادی شناســنامه مل ــد ه فرزن
شــهید  مهــدی خ  شــهرک  اســتارا  ســاکن 
میشــود  ابــاغ  هنرســتان  جنــب  رجائــی 
ــماره  ــی ش ــتنادقرارداد بانک ــه اس ــک ب ــه بان ک
مبلــغ  وصــول  جهــت   3704337099161
میلیــون  چهــار  و  نــود   ( ریــال   94/000/000
ریــال (  تــا تاریــخ 97/5/29 بــه انضمــام 
ــور  ــخ مذک ــه و از تاری ــر متعلق ــارت تاخی خس
تــا روز تســویه کاکل بدهــی طبــق مقــررات 
ــده  ــوده و پرون ــادر نم ــه ص ــما اجرائی ــه ش علی
اجرائــی کاســه 9700289 در ایــن اداره تشــکیل 
شــده و طبــق گــزارش مــورخ 97/7/11 مامــور 
ابــاغ اجرائیــه طبــق ادرس اعامــی بانــک بــه 
ــای  ــه تقاض ــا ب ــذا بن ــده ل ــدور نگردی ــما مق ش
بســتانکار طبــق مــاده 18 ائیننامــه اجــرا مفــاد 
اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه د ریکــی از روزنامــه 
هــای کثیراالنتشــار محلــی آگهــی مــی شــود و 
ــن  ــخ ای ــدت ده روز از تاری ــرف م ــه ظ چنانچ
آگهــی کــه روز ابــاغ محســوب میگــردد نســبت 
بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد 
عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافــت ضمنــا 
ــن  ــرق و محس ــدی ش ــای مه ــه اق ــه ب اجرائی
اروجــی قــره خیــان در تاریــخ 97/7/11 ابــاغ 
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ــه  ــی خیم ــر صادق ــای منوچه ــیله اق ــن وس بدی
ســری شــماره شناســنامه 10 ســاکن اســتارا 
خ عباســیه روبــروی تاکســی تلفنــی میــاد 
ــد  ــد اس ــانی  فرزن ــعید آس ــه 6 پ 4  و س کوچ
اســتاراخ  ســاکن   3569 شــماره  شناســنامه 
منــزل  احمــر  هــال  اداره  روبــروی  فارابــی 
ــک  ــه بان ــود ک ــی ش ــاغ م ــی  اب ــول گلبابائ رس
ســرمایه آســتارا بــه اســتنادقرارداد بانکــی شــماره 
وصــول  92/4/29 جهــت   -3704361322851
مبلــغ نــود و نــه میلیــون ریــال تــا تاریــخ 
ــه  ــر متعلق ــه انضمــام خســارت تاخی 97/11/3 ب
ــی  ــویه کاکل بده ــا روز تس ــور ت ــخ مذک و از تاری
طبــق مقــررات علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده 
و پرونــده اجرائــی کاســه 9700462 در ایــن اداره 
تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ 97/11/11 
مامــور ابــاغ اجرائیــه طبــق ادرس اعامــی بانــک 
بــه شــما مقــدور نگردیــده لــذا بنــا بــه تقاضــای 
ــاد  ــرا مف ــه اج ــاده 18 ائیننام ــق م ــتانکار طب بس
ــه د ریکــی از روزنامــه  ــه فقــط یــک مرتب اجرائی
ــود  ــی ش ــی م ــی آگه ــار محل ــای کثیراالنتش ه
ــن  ــخ ای ــدت ده روز از تاری ــرف م ــه ظ و چنانچ
آگهــی کــه روز ابــاغ محســوب میگــردد نســبت 
ننماییــد  اقــدام  بدهــی خــود  پرداخــت  بــه 
عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافــت تاریــخ 
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بدیــن وســیله بــه خانــم هــا پریــوش خاتمــی 
علــی شــماره شناســنامه 6363  فرزنــد محمــد 
ــاک 76  و  ــه اول پ ــی کوچ ــتارا خ فاراب ــاکن اس س
ســمیه لطفــی فرزنــد رمضانعلــی شناســنامه شــماره 
9875 ســاکن اســتارا خ امــام خمینــی – کــوی 
شــهید محــرم نــژاد – ســاختمان گلشــن طبقــه 3 و 
اقــای شــهرام محمــد قلیــزاده فرزنــد بهــرام بشــماره 
ــه 14  ــی کوچ ــتارا خ فاراب ــاکن اس ــنامه 92 س شناس
پــاک 286 ابــاغ مــی شــود کــه بانــک ســرمایه بــه 
 -3704466411861 شــماره  بانکــی  اســتنادقرارداد 
ــال  ــغ 776/000/000 ری ــول مبل ــت وص 89/12/8 جه
ــر  ــارت تاخی ــام خس ــه انضم ــخ 97/5/29 ب ــا تاری ت
متعلقــه و از تاریــخ مذکــور تــا روز تســویه کاکل 
ــادر  ــه ص ــما اجرائی ــه ش ــررات علی ــق مق ــی طب بده
نمــوده و پرونــده اجرائــی کاســه 9700367 در ایــن 
اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ 97/8/20 
مامــور ابــاغ اجرائیــه طبــق ادرس اعامــی بانــک بــه 
شــما مقــدور نگردیــده لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار 
ــه فقــط  ــاد اجرائی ــاده 18 ائیننامــه اجــرا مف ــق م طب
یــک مرتبــه د ریکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار 
محلــی آگهــی مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده 
ــوب  ــاغ محس ــه روز اب ــی ک ــن آگه ــخ ای روز از تاری
ــدام  ــود اق ــی خ ــت بده ــه پرداخ ــبت ب ــردد نس میگ
ــت  ــد یاف ــان خواه ــی جری ــات اجرائ ــد عملی ننمایی
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بدیــن وســیله بــه اقــای ایــرج اخاقــی زینالــی  فرزنــد علــی اکبــر شــماره شناســنامه 
146 صــادره از اســتارا ســاکن اســتارا شــهرک مهــدی مرحلــه اول پــاک 10 کــد پســتی 
ــه اســتنادقرارداد بانکــی شــماره  ــک ســرمایه ب ــه بان ــی شــود ک ــاغ م 4391957518 اب
37043610367111 جهــت وصــول مبلــغ 40/000/000 ریــال تــا تاریــخ 97/8/15 بــه 
انضمــام خســارت تاخیــر متعلقــه و از تاریــخ مذکــور تــا روز تســویه کاکل بدهــی طبــق 
مقــررات علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی کاســه 9700414 در ایــن 
اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ 97/10/4 مامــور ابــاغ اجرائیــه طبــق ادرس 
اعامــی بانــک بــه شــما مقــدور نگردیــده لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده 18 
ائیننامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه د ریکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار 
محلــی آگهــی مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز 
ــات  ــد عملی ــدام ننمایی ــه پرداخــت بدهــی خــود اق ــردد نســبت ب ــاغ محســوب میگ اب
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آگهی مزایده اتومبیل 
بموجــب پرونــده اجرائــی کالســه 9800419 یــک دســتگاه اتومبیــل ســواری پژو ار 
دی آی بشــماره انتظامــی 56 ایــران 761 د 13 بــه رنــگ یشــمی متالیــک تیــپ 
Rdi مــدل 1384 بشــماره موتــور 11784052254 و شــماره شاســی 13454333 
و تعــداد محــور محــور و تعــداد چــرخ 4 چــرخ و تعــداد ســیلندر وضعیــت اتــاق 
ــه  ــاز ب ــو شکســته نی ــی شیشــه جل ــگ خوردگــی قبل و شاســی ســالم دارای رن
تعویــض دارد وضعیــت دســتگاه انتقــال نیــرو ســالم وضعیــت فرملــن و سیســتم 
ــد  ــی باش ــماره م ــذاری دارای ش ــماره گ ــل ش ــالم ، قاب ــدی ش ــق و جلوبن تعلی
میــزان کارکــرد الســتیک هــای جلــو و عقــب 50 % میــزان کارکــرد کیلومتــر خــودرو 
330000 کیلومتــر یگانــه ســوخت ) بنزینــی ( و فاقــد بیمــه نامــه شــخص ثالــث 
متعلــق بــه اقــای حســین کهــزادی کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ 
ــورخ  ــی 12 م ــاعت 9 ال ــده از س ــی ش ــال ارزیاتب ــون ری ــتاد میلی ــد و هش یکص
ــش  ــه تال ــتارا ب ــس راه اس ــوی پلی ــتارا جل ــع در اس ــس راه واق 99/5/5 در پلی
ــغ یکصــد و هشــتاد میلیــون  ــده از مبل ــده بفــروش میرســد مزای از طریــق مزای
ــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدی فروختــه مــی شــود و  ــال شــروع و ب ری
کلیــه هزینــه هــای قانونــی بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــم عشــر و حــق 
مزایــده نقــدا وصــو ل خواهــد شــد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی 
گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار 
خواهــد .الزم بــه ذکــر اســت شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از 
مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار و یــا نماینــده 
قانونــی او در جلســه مزایــده اســت برنــده مزایــده مکلــف اســت مابــه التفــاوت 
ــه حســاب صنــدوق  مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده ب
ــه  ــروش را ب ــده ف ــرر مان ــت مق ــرف مهل ــه ظ ــد و در صورتیک ــع نمای ــت تودی ثب
ــه  ــوده و ب ــال اســترداد نب ــور قب ــغ مذک ــد مبل ــز نکن ــت واری حســاب ســپرده ثب
ــه واریــز خواهــد شــد در ایــن صــورت عملیــات فــروش از درجــه  حســاب خزان
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ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتگلباف

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده ۱3 آئيـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

قانـون  موضـوع  اول  هیـات    ۱3۹۹603۱۹062000۱۹۹ شـماره  رای  برابـر 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک گلباف تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی خانـم نرگـس حسـنی سـعدی فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 
۱245 صـادره از کرمـان در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۹60/50 مترمربـع 
پـاک یـک فرعـی از 4۱0-اصلی مفروز و مجزی شـده از پـاک 4۱0- اصلی 
بخـش 27 کرمـان واقـع در گلبـاف خیابـان ولیعصـر کوچـه شـهید ایـازی 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای هاشـم افتخـاری محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه ۱5روزآگهی می شـود 
در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول 
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ایران

افزایش ۳۰ درصدی آبرسانی سیار 
در خراسان جنوبی

کمترازیکهفتهپسازدستوراستانداربرایتامینآبمناطقروستاییوعشایریخراسانجنوبی،ظرفیت
آبرسانیسیاربهمناطقروستاییوعشایریاستانبیشاز3۰درصدافزایشیافت.

دسـتور  از  پـس  هفتـه  یـک  از  کمتـر 
مناطـق  آب  تامیـن  بـرای  اسـتاندار 
خراسـان  عشـایری  و  روسـتایی 
بـه  سـیار  آبرسـانی  ظرفیـت  جنوبـی، 
مناطـق روسـتایی و عشـایری اسـتان 
یافـت. افزایـش  درصـد   30 از  بیـش 

فاضـاب  و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
گفـت:  جنوبـی  خراسـان  اسـتان 
مناطـق  بـه  سـیار  آبرسـانی  ظرفیـت 
هفتـه  اسـتان  عشـایری  و  روسـتایی 
افزایـش  درصـد   30 از  بیـش  جـاری 

فـت. یا
 ۹7 سـال  افـزود:  امامـی  حسـین 
روسـتاها  بـرای  آب  تامیـن  سـرانه 

65 لیتـر بـه ازای هـر خانـوار بـود کـه 
پارسـال بـه 8۹ لیتـر افزایـش یافـت.

بـه  توجـه  بـا  داشـت:  اظهـار  وی 
افزایـش سـهمیه آب شـرب هـر خانوار 
امـا بـاز هـم بـا کمبـود آب در مناطـق 
بودیـم  مواجـه  عشـایری  و  روسـتایی 
کـه در هفتـه آتـی ایـن مقـدار بـه ۱20 

می یابـد. افزایـش  لیتـر 
هفتـه  جنوبـی  خراسـان  اسـتاندار 
سـتاد  جلسـه  سـومین  در  گذشـته 
فرماندهـی  و  هماهنگـی  پیشـگیری، 
عملیـات پاسـخ بـه بحـران اسـتان در 
آبرسـانی  بـا دسـتور کار  ۹۹ کـه  سـال 
بـه روسـتاها برگـزار شـد، از فرمانداران 
در  کنفراسـی  ویدئـو  صـورت  بـه  کـه 
خواسـت  داشـتند،  حضـور  جلسـه 
در  را  مـردم  نیـاز  مـورد  آب  تامیـن 

اولویـت برنامه هـای خـود قـرار دهنـد. 
در  افـزود:  معتمدیـان  محمدصـادق 
از  باالتـر  اولویتـی  فعلـی،  شـرایط 
و  نداریـم  مـردم  شـرب  آب  تامیـن 
در  کـه  نمی پذیریـم  عنـوان  هیـچ  بـه 
روسـتایی مـردم بـا مشـکل کمبود آب 

باشـند. مواجـه 
 48 ضرب االجـل  تعییـن  بـا  وی 
سـاعته از فرمانـداران و شـرکت آب و 
فاضاب اسـتان خواسـت بـرای تامین 
بـه  آب مناطـق روسـتایی و عشـایری 
و  برنامه ریـزی  سـاعت   24 صـورت 
اقـدام کننـد و بـا تشـکیل سـتادی در 
را  موضـوع  ایـن  فرمانداری هـا،  محـل 

کننـد. رصـد  شـبانه روزی 
فاضـاب  و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
از  اکنـون  جنوبـی  خراسـان  اسـتان 

آبرسـانی  تانکـر  هفـت  شـدن  اضافـه 
داد  خبـر  اسـتان  نـاوگان  بـه  جدیـد 
بـه  آب  حمـل  جـاری  هفتـه  و گفـت: 
مناطـق روسـتایی اسـتان از پنـج هزار 
هفـت  بـه  هفتـه  در  مترمکعـب   200 و 

اسـت. رسـیده  مترمکعـب  هـزار 
وی تصریـح کـرد: در حـال حاضر 450 
خراسـان  اسـتان  روسـتای   500 تـا 
و  آبـی  تنـش  اوج  در شـرایط  جنوبـی 

هسـتند. سـیار  آبرسـانی  نیازمنـد 
 360 تعـداد  ایـن  از  گفـت:  امامـی 
تامیـن  بـرای  ولـی  دارنـد  آب  روسـتا 
تانکـر  بـا  بایـد  اهالـی  پایـدار  آب 
همچنیـن  شـوند  آبرسـانی  نیـز  سـیار 
تنـش  بیشـترین  بـا  روسـتا   ۱40
اولویـت  در  هسـتند کـه  روبـه رو  آبـی 

دارنـد. قـرار  آبرسـانی 
و  کمبـود  مشـکل  کـرد:  عنـوان  وی 
امسـال  بـه  مربـوط  فقـط  آب  قطعـی 
نیـز  گذشـته  سـال های  و  نیسـت 
مواجـه  آب  بـا کمبـود  فصـل  ایـن  در 
شـرایط  امسـال  همچنیـن  می شـدیم 
آبرسـانی  مجتمع هـای  در  پایدارتـری 
در  قبـل  سـال های  چراکـه  داریـم 
بـا  مـردم  پرجمعیـت،  مجتمع هـای 

بودنـد. شـده  مواجـه  آبـی  تنـش 
فاضـاب  و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
اسـتان خراسـان جنوبـی در ارتبـاط بـا 
کمبـود آب در شـهر زیرکـوه کـه توسـط 
یـک  گفـت:  شـد،  مطـرح  اسـتاندار 
زیرکـوه  شـهر  بیـن  آبرسـانی  مجتمـع 
و قایـن مشـترک اسـت کـه بـا توجـه 
روسـتاهای  جمعیـت  افزایـش  بـه 
مهـدی آبـاد و گرمـاب در ایـن فصـل، 
بـا کمبـود آب در منطقـه مواجـه شـده 

بودیـم.
ایـن منطقـه همچنیـن  وی افـزود: در 
اسـت کـه  آب شـده  کـم  نیـز  چاه هـا 
نسـبت بـه تعویـض پلمـب چـاه اقدام 
و بـرای هـر روسـتا 2 تانکر آب ارسـال 

. شد
کمبـود  بـا  ارتبـاط  در  گفـت:  وی 

نیـز  شهرسـتان ها  سـایر  در  آب 
انجـام  فرمانـداران  بـا  هماهنگی هایـی 
مـاه  مـرداد  در  اسـت  امیـد  شـده کـه 
آبـی مناطـق  تنـش  و  اوج کمبـود  کـه 
بخـش  اسـت  عشـایری  و  روسـتایی 

شـود. حـل  مشـکات  از  زیـادی 
فاضـاب  و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
اسـتان خراسـان جنوبـی در ارتبـاط بـا 
اظهـار  اسـتان  آبرسـانی  مجتمع هـای 
براسـاس  شـبکه ها  طراحـی  داشـت: 
اسـت  شـده  معیـن  روسـتا  جمعیـت 
چـون  امسـال  حالیسـت کـه  در  ایـن 
داشـتیم  خوبـی  هـای  بارندگـی  
جمعیـت برخـی مناطـق از 22 خانـوار 
بـه 60 خانـوار افزایـش یافته و روسـتا 

می کنـد. مواجـه  آب  کمبـود  بـا  را 
وی عنـوان کـرد: مجتمع هـای حاشـیه 
و  قایـن  طبـس،  بیرجنـد،  شـهرهای 
شـهرهای دیگـر نیـز با سـرریز جمعیت 
مواجـه شـده اند لـذا از ابتـدا تـا انتهای 
انجـام  تغییراتـی  بایـد  شـبکه  خـط 
افزایـش  آبرسـانی  ظرفیـت  تـا  دهیـم 
نداشـته  شـبکه  در  کمبـودی  تـا  یابـد 

باشـیم.
روسـتاها  در  همچنیـن  امامـی گفـت: 
حجـم عملیـات سـاختمانی بـاال رفتـه 
رشـد  انتظـار  از  فراتـر  نیـز  جمعیـت  و 

کـرده اسـت.
بـه  تانکـر   40 اینکـه  بیـان  بـا  وی 
مناطـق  بـه  آبرسـانی  نـاوگان  ظرفیـت 
روسـتایی اسـتان افـزوده شـده اسـت 
گفـت: طبـق تفاهم نامـه سـه جانبـه ای 
بنیـاد  و  اسـتانداری  مـا،  بیـن  کـه 
تانکـر   ۱۱ اسـت  شـده  منعقـد  برکـت 
جدیـد )سـهم هر دسـتگاه یک سـوم( 

شـد. خواهـد  خریـداری 
فاضـاب  و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
در  افـزود:  جنوبـی  خراسـان  اسـتان 
فاصلـه زمانـی خریـداری ایـن تانکرها، 
از  باشـیم  داشـته  میـزان کمبـود  هـر 
طریـق تانکـر اجـاره ای جبـران خواهـد 

. شد

عضــو شــورای اســامی کانشــهر کــرج اعــام کــرد : بــا 
ــا  ــاری کرون ــه بیم ــا ب ــزان ابت ــش می ــه افزای ــه ب توج
نــاوگان  و  مــکان هــای عمومــی  طــرح ضدعفونــی 
حمــل ونقــل شــهری کــرج بــه زودی از ســرگرفته مــی 

شــود.
ــن  طــرح  ــی گفــت : در اجــرای ای ــد بزن ــده بیرانون فری
ــی و  ــای عموم ــکان ه ــهری م ــات ش ــای خدم ــم ه تی
ــا را  ــارک ه ــا و پ ــان ه ــد خیاب ــرج مانن ــهر ک ــردد ش پ

ــرد. ــد ک ــی خواهن ضدعفون
خصــوص  در  رســانی گســترده  اطــاع   : وی گفــت 
ــرای  ــریع ب ــدام س ــوان اق ــه عن ــا ب ــگیری از کرون پیش
آگاهــی بخشــی بــه مــردم در کــرج آغــاز شــده اســت. 
ــی  ــت : ضدعفون ــان داش ــرج بی ــهر ک ــورای ش ــو ش عض
ــل  ــای حم ــتگاه ه ــا و ایس ــی ه ــا ، تاکس ــوس ه اتوب
ــرای  ــات  ب ــن اقدام ــوری تری ــی  از مح ــل عموم و نق
پیشــگیری از کرونــا اســت کــه شــهرداری کــرج در 

ــت. ــد داش ــام خواه ــه اهتم ــن زمین ای
ــه اســتفاده از ماســک ،  ــرد ک ــه ک ــردم توصی ــه م وی ب
دســتکش و مــواد ضدعفونــی را اولویــت زندگــی خــود 
ــا بخــش ســامت همــکاری الزم داشــته  قــرار داده و ب

باشــند.
ــی  ــرورت الکترونیک ــه ض ــاره ب ــا اش ــی ب ــد بزن بیرانون
شــدن خدمــات شــهرداری هــا گفــت : شــهرداری کــرج  
ــده  ــه کنن ــه دارای مراجع ــت ک ــزی اس ــه مراک از  جمل
فــراوان بــوده کــه بــرای کاهــش ایــن مراجعــات  حــدود 
70 درصــد خدمــات  ایــن شــهرداری  الکترونیکــی 

شــده اســت.
ابتــای  بــه  بــا اشــاره  عضــو شــورای شــهر کــرج 
ــان  ــا بی ــه کرون ــرج ب ــان شــهرداری ک ــدادی از کارکن تع
ــان غســالخانه کــرج  ــه تازگــی یکــی از کارکن داشــت: ب
حیــن خدمــت دچــار بیمــاری کرونــا شــد  و جــان 
ــت  ــهید خدم ــوان ش ــه عن ــه ب ــت داد ک ــود را ازدس خ

ــد. ــناخته ش ش
قرمــز  وضعیــت  در  روزهــا  ایــن  در  البــرز  اســتان 

اســت. گرفتــه  قــرار  کرونایــی 

اسـتاندار هرمـزگان گفـت: بـا فعالیـت پاالیشـگاه هـای 
بـزرگ سـتاره خلیج فـارس و نفت بندرعبـاس، بیش از 60 
درصـد از فرآورده هـای نفتـی کشـور بویژه بنزیـن را تولید و 

بـه سراسـر ایـران منتقـل می کند.
فریـدون همتی شـامگاه پنجشـنبه در نشسـت بـا مدیران 
اسـتان  نفتـی  فرآورده هـای  وپخـش  پاالیـش  شـرکت 
افـزود: هرمـزگان اسـتانی توانمنـد و دارای نقشـی بسـیار 
مهـم در عرصـه پاالیـش و پخـش فرآورده هـای نفتـی در 

است. کشـور 
و  پاالیـش  گسـترده  فعالیت هـای  داشـت:  بیـان  وی 
پخـش فرآورده هـای نفتـی با تـاش شـبانه روزی کارکنان 

ایـن مجموعـه درهرمـزگان درحـال انجـام اسـت کـه جای 
دارد. قدردانـی 

صـادرات  حـوزه  در  اظهارداشـت:  هرمـزگان  اسـتاندار 
فرآورده هـای نفتـی نیـز بـا ایجـاد اسـکله های مناسـب در 
ایـن اسـتان وهمچنین احـداث مخـازن، اقدام های صورت 

گرفتـه اسـت.
همتـی تصریـح کـرد: ایـن اقدام هـای مهـم بـا تکیـه بـر 
بـه  هرمـزگان  و  خـورده  رقـم  داخلـی  نیروهـای  دانـش 
اسـتانی توانمنـد در عرصه پاالیـش و پخـش فرآورده های 

نفتـی تبدیـل شـده اسـت.
وی گفـت: سـاخت پاالیشـگاه سـتاره خلیـج فـارس کـه 

بخـش عمـده ای از بنزین مـورد نیاز کشـور در آن تولید می 
شـود به دسـت توانای جوانان و مهندسـان کشـورمان رقم 
خـورد و ایـن پاالیشـگاه مصـداق واقعی اقتصـاد مقاومتی 

در کشـورمان محسـوب می شـود.
بزرگتریـن  عنـوان  بـه  فـارس  خلیـج  سـتاره  پاالیشـگاه 
پاالیشـگاه میعانات گازی جهان در زمینی به مسـاحت 700 
هکتـار در ضلـع غربی پاالیشـگاه بندرعباس سـاخته شـده 
و ظرفیـت ایـن پاالیشـگاه 360 هزار بشـکه میعانات گازی 
اسـت کـه در قالب سـه مرحلـه ۱20 هـزار بشـکه ای درنظر 
گرفتـه شـده اسـت. پاالیشـگاه نفـت بندرعبـاس در کرانه 
شـمالی آب هـای خلیج فارس و مجاورت شـهر بندرعباس 
قـرار دارد و مدرن تریـن و تنهـا پاالیشـگاه تصفیه نفت خام 
سـنگین در ایـران و خاورمیانـه اسـت و درحـال حاضـر ۱8 
درصـد پاالیـش نفـت خـام و میعانـات گازی و بـه تبع آن 

محصـوالت مـورد نیـاز کشـور را تولیـد می کند

بیش از ۶۰ درصد فرآورده های نفتی کشور در 
هرمزگان تولید می شود 22خانهروستاییدرفاریاب

کرماندچارآبگرفتگیشد

 رییـس شـورای تامین فاریـاب از آب گرفتگی 22 خانه روسـتایی به علت بارش های 
شامگاه گذشـته در این شهرستان خبر داد.

علـی نیکنفـس محـل آب گرفتگی ایـن خانه ها را روسـتای »مقـرب« از توابع بخش 
مرکـزی شهرسـتان فاریـاب اعـام و از خدمات رسـانی به ایـن خانوارها خبـر داد. وی 
بـا بیـان اینکـه بافاصلـه پـس از اطـاع از آب گرفتگـی، در روسـتای مقـرب حضـور 
یافتیـم و از نزدیـک مسـائل و مشـکات را بررسـی کردیـم، گفـت: بـا هماهنگی های 
انجـام شـده تیم هال احمـر در محل حاضر و بـه مردم خدمات رسـانی کرد.فرماندار 
فاریـاب افـزود: پـس از بررسـی محـل آب گرفتگـی، مشـخص شـد کـه قسـمتی از 
سـیل بند بـاالی روسـتای بر اثر بـارش باران تخریب شـده اسـت.وی از پیگیری برای 
ترمیـم ایـن سـیل بند خبـر داد و گفـت: اداره راهـداری شهرسـتان فاریـاب موظـف به 
ترمیـم ایـن سـیل بند شـد.نیکنفس با بیان اینکه )چهارشـنبه( به مدت یک سـاعت 
در سـطح شهرسـتان فاریاب شـاهد بارش بـاران، وزش باد و رعد و بـرق بودیم، گفت: 
طـی ایـن یک سـاعت، آب گرفتگـی در برخی معابر شـهری و منازل روسـتای مقرب 
اتفـاق افتـاد.وی همچنیـن از شکسـتن درختان و بروز خسـارت به بخش کشـاورزی 
بـه دلیـل بـارش شـدید بـاران و وزش بـاد خبـر داد و گفـت: اداره جهـاد کشـاورزی 
فاریـاب در حـال بـرآورد خسـارت بـوده که متعاقبـا میران خسـارات اعام می شـود.

چهارمحال
وبختیاری

سیستانو
بلوچستان

آبرسانی سیار به شهرهای چهارمحال و بختیاری به پایان رسید

عملیات اجرایی ساخت مخازن ذخیره سازی روغن 
در بندر چابهار آغاز شد

و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
چهارمحــال  شــهری  فاضــاب 
دولــت  در  بختیــاری گفــت:  و 
ــیار  ــانی س ــد ، آبرس ــر و امی تدبی
ــی  ــف شــد و تمام ــدادی از شــهرهای اســتان متوق ــه تع ب

شــدند. بهره منــد  ســالم  لوله کشــی  آب  از  شــهرها 
ــس از  ــته پ ــالهای گذش ــزود: در س ــری اف ــدرت هللا بیگل ق
آنکــه ۱3 روســتای اســتان از روســتا بــه شــهر تبدیــل 
شــدند بــا چالــش جــدی تامیــن آب ایــن شــهرهای جدیــد 
مواجــه بودیــم کــه ایــن موضــوع بــا تــاش بســیار برطــرف 

شــد.
ــر ســرخون، سردشــت، کاج  وی ادامــه داد: شــهرهایی نظی

ــیار  ــانی س ــر آبرس ــا تانک ــته ب ــال های گذش ــج در س و من
امــا در حــال حاضــر ۱00 درصــد جمعیــت  می شــدند 
شــهری اســتان بــه آب لوله کشــی ســالم و بهداشــتی 

دسترســی دارد.
ــان اینکــه 75 درصــد آب شــرب شــهرهای  ــا بی ــری ب بیگل
اســتان از چاه هــا تامیــن می شــود، تصریــح کــرد: 25 
ــهم  ــود و س ــن می ش ــمه ها تامی ــز از چش ــر نی ــد دیگ درص

ــز اســت. ــع آب ســطحی بســیار ناچی اســتان از مناب
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب شــهری چهارمحــال 
ــده آب  ــن کنن ــای تامی ــه  چاه ه ــداد حلق ــاری، تع و بختی
مناطــق شــهری اســتان را ۱50 حلقــه اعــام کــرد و افــزود: 
افــت منابــع آب زیرزمینــی در ســالهای اخیــر کــه بــه  

ــکل  ــتان ش ــالی در اس ــه خشکس ــک ده ــوع ی ــال وق دنب
گرفتــه، چالــش جــدی فــراروی تامیــن آب مناطــق 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــتان ایج ــهری اس ش
بیگلــری خاطــر نشــان کــرد: مصــارف در فصــل تابســتان 
ــال  ــای س ــایر فصل ه ــتر س ــد بیش ــا 20 درص ــن ۱5 ت بی
ــا  ــردم اســتان تقاضــا می شــود ت ــن رو از م اســت از همی
بــا مدیریــت صحیــح مصــرف خــود مســئوالن را در تامیــن 

ــد. ــاری دهن آب ی
هــزار   2۱7 حــدود  در  هم اکنــون  ایرنــا،  بــه گــزارش 
ــر در 42  ــزار نف ــر 530 ه ــزون ب ــی اف ــا جمعیت مشــترک ب
شــهر چهارمحــال و بختیــاری از آب شــرب ســالم بهره منــد 

ــتند. هس

ــی ســاخت  ــات اجرای عملی
ســازی  ذخیــره  مخــازن 
 ۱00 ظرفیــت  بــا  روغــن 
ــار  ــدر چابه ــن در بن هــزار ت
سرپرســت  حضــور  بــا 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، اســتاندار سیســتان 
در  چابهــار  انتخابیــه  حــوزه  نماینــده  وبلوچســتان، 
ــروز / ــی ام ــووالن محل ــامی و مس ــورای اس ــس ش مجل

جمعــه/ آغــاز شــد.
ــان  ــارت در جری ــدن و تج ــت، مع ــت وزارت صنع سرپرس
ــه و  ــکله تخلی ــرح و اس ــن ط ــرای ای ــل اج ــد از مح بازدی
بارگیــری کاالهــای اساســی اظهــار داشــت: بنــدر چابهــار 

و  خوبــی کــرده  هــای  پیشــرفت  اخیــر  ســالهای  در 
امیدواریــم بــه یکــی از مــکان هــای مهــم ورود کاالهــای 

ــود. ــل ش ــده تبدی ــی در ِآین اساس
ــات  ــزات و امکان ــزود: تجهی ــی اف حســین مــدرس خیابان
و ســرمایه گــذاری انجــام شــده از ســوی دولــت در بنــدر 
ــا  ــت ه ــن ظرفی ــد از ای ــت و بای ــر اس ــل تقدی ــار قاب چابه
بــرای توســعه و اشــتغال بــه نحــو احســن اســتفاده 

کــرد.
ــن  ــی روغ ــزار تن ــازن ۱00 ه ــاخت مخ ــرد: س ــان ک وی بی
خوراکــی در بندرچابهــار مــی توانــد زمینــه ورود و ذخیــره 
ــه  ــدر اضاف ــن بن ــن را در ای ــی روغ ــازی کاالی اساس س

کنــد.

ــی از  ــای اساس ــریع کااله ــل س ــه حم ــان اینک ــا بی وی ب
بنــدر چابهــار از اولویــت هــای دولــت اســت بــرای همیــن 
منظــور رییــس جمهــوری بــر توســعه بنــدر چابهــار نظــارت 
ــی  ــار م ــدر چابه ــعه بن ــرد: توس ــان ک ــد، خاطرنش می کنن

توانــد کمــک بزرگــی بــرای کشــور باشــد.
ــتان در  ــتان وبلوچس ــوردی سیس ــادر و دریان ــرکل بن مدی
ــازی  ــره س ــازن ذخی ــاخت مخ ــت: س ــم گف ــن مراس ای
ــد  ــه ورود کاالی اساســی بیشــتر کمــک مــی کن روغــن ب
و پــس از بهــره بــرداری مــی تــوان کشــتی حامــل روغــن 

ــد. ــری کن ــتی پهلوگی ــهید بهش ــدر ش در بن
خیابانــی  مــدرس  حســین  حضــور  از  آقایــی  بهــروز 
سرپرســت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در بازدیــد از 
محــل اســکله تخلیــه حمــل و بارگیــری اقــام و کاالهــای 
افــزود:  و  قدردانــی کــرد  چابهــار  بنــدر  در  اساســی 
ــکات  ــائل و مش ــک مس ــد از نزدی ــی توانن ــووالن م مس
ــد. ــدام کنن ــا اق ــع آنه ــه رف ــبت ب ــری و نس ــر پیگی را بهت

ــان  ــا پای ــال ت ــفند پارس ــه از اس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

تــن  هــزار   450 حامــل  ۱4 کشــتی  امســال  خــرداد 
دولتــی  بازرگانــی  خدمــات  و  فلــه  و  اساســی  کاالی 
در بندرچابهــار پهلوگیــری کــرده کــه پــس از عملیــات 
ــتان های  ــه اس ــا ب ــای آنه ــه ه ــری محمول ــه و بارگی تخلی

ــان  ــر نش ــن ام ــت، ای ــده اس ــال ش ــور ارس ــرقی کش ش
ورود  در  چابهــار  بنــدر  اســتراتژیک  اهمیــت  دهنــده 
کاالهــای اساســی و تامیــن نیازهــای کشــور از ایــن بنــدر 

اقیانوســی اســت.

پرخاشگری
کودکاندردسر

کرونابرایوالدین
کرونــا ویروســی اســت کــه نــه تنهــا بــر 
تمــام ابعــاد اقتصــادی، اجتماعــی و 
ــی  ــر منف ــراد تاثی ــی اف ــی زندگ فرهنگ
داشــته بــر روح و روان کــودکان نیــز 
ســایه انداختــه اســت و در ایــن مــدت 
شــاهد کودکانــی بــا رفتارهــای متفــاوت 

از قبل هستیم.
انتقــاد   و  اعتــراض  شــاهد  اغلــب 
والدیــن از رفتــار کــودکان و فرزندانشــان 
نیــز از شــرایط  هســتیم و کــودکان 
تــاش  و  ناراضــی هســتند  کنونــی 
ــردن  ــرگرم ک ــرای س ــن ب ــیار والدی بس

آنها مثمر ثمر نیست.
ــادی مــدارس  بچه هایــی کــه مــدت زی
آنهــا تعطیــل شــده اســت نیــز نســبت 
ــن  ــا ای ــده و ب ــزه ش ــه درس بی انگی ب
دنبــال  را  خاصــی  هــدف  شــرایط 

نمی کنند.
بــا وجــود تعطیلــی طوالنــی مــدت 
همــه  آرزوی  شــاید  کــه  مــدارس 
بچه هــا بــوده امــا ایــن تعطیــات بــرای 
بــا  و  نیســت  خوشــایند  آنهــا 
بی حوصلگــی در حــال گــذران ایــن 

روزها هستند.
بســیاری از خانواده هــا نیــز از رفتــار 
ــا  ــوده و گاه ــاکی ب ــود ش ــدان خ فرزن

رفتار مناسبی با آنها ندارند.
و  موجــود  شــرایط  بــه  توجــه  بــا 
زمــان  مــدت  بــودن  نامشــخص 
ــه  ــا همــه افــراد از جمل ــدگاری کرون مان
کــودکان و نوجوانــان تجربــه متفاوتــی را 
همــراه بــا تــرس و بیقــراری طــی 
ــه  ــژه ای ب ــد توجــه وی ــه بای ــد ک می کنن
آن شــود و جــا دارد والدیــن بــا صبــر و 

حوصله یاری گر فرزندانشان باشند.

ضدعفونیمراکزعمومیخبر 
کرجازسرگرفتهمیشود

گزارش

تامیناجتماعیبرایهربیمارکروناییبیشازپنجمیلیونتومانهزینهمیکند
معاون درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: هم اکنون بیمارستان های تامین اجتماعی نیز همسو با بیمارستان های 

دانشگاهی در ارائه خدمات به بیماران مبتا به کووید ۱۹ پیشقدم هستند، بطوریکه این سازمان برای هر بیمار مبتا به کرونا، 
بیش ازپنج میلیون تومان به طور میانگین هزینه می کند.



همایشبینالمللیهنر
مقامازبکستان

فراخوان دومین همایش بین المللی هنر 
مقام کشور ازبکستان که در شهریورماه برگزار 

می شود، اعام شد.

مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه دانشجویان 
دانشگاه  های سراسر کشور با محوریت کتاب 

»آرزوهایدستساز« برگزار خواهد 
شد.

تماشایآثار»ونگوگ«ازخودرو
با برگزاری نمایشگاهی خاقانه، عاقه مندان 

به آثار »ون گوگ« این فرصت را پیدا کردند تا 
با رعایت فاصله اجتماعی در یک نمایشگاه هنری حضور پیدا کنند.

باید بتونم تنهاییمو دربست قبول کنم... 
باهاش ُاخت بشم... باهاش ُانس بگیرم...

بانو

مسابقهموسیقیهنر دیالوگ

ایباغبانبگوکهرهبوستانکجاست

دربوستانگلیچورخدوستانکجاست

ویدوستانچهباشداگرآگهیدهید

کانسروگلعذارمرابوستانکجاست

تاچندتشنهبرسرآتشتواننشست

آنآبروحپرورآتشنشانکجاست

دردمبجانرسیدوطبیبمپدیدنیست

داروفروشخستهدالنرادکانکجاست

منخفتههمچوچشمتورنجورودردلت

روزیگذرنکردکهآنناتوانکجاست

چونزآبدیدهناقهمادروحلبماند

بامابگوکهمرحلهکاروانکجاست

ازبسدلشکستهکهبرهمافتادهاست

پیدانمیشودکهرهساربانکجاست

دروادیفراقبهجزچشمهایما

روشنبگوکهچشمٔهآبروانکجاست

خواجوزبحرعشقکرانچونتوانگرفت

زیراکهکسنگفتکهآنراکرانکجاست

خواجوی کرمانی 

 با من رجوع کن

 من ناتمام مانده ام از تو

فروغ فرخزاد

عکس نوشت

عکس:
یاسرخدیشی

وز
یر

 د
ما

م 
پیا

کتاب

بیماری هـای جسـمی در بیش تـر مـوارد در واقـع واکنـش بـدن 
اسـت بـه بی توجهـی دائمـی بـه کارکردهـای اصلـی بـدن. یکـی 
از حیاتی تریـن کارکردهـای بدنـی مـا توانایـی گـوش سـپردن بـه 
داسـتان واقعـی زندگـی خودمـان اسـت. بنابراین، موضـوع اصلی 
ایـن کتـاب بررسـی تناقضـی اسـت بیـن چیزهایـی که احسـاس 
می کنیـم – چیزهایـی کـه بـدن مـا ثبـت می کنـد – و چیزهایـی 
کـه مـا فکـر می کنیـم بایـد احسـاس کنیـم تـا بـا هنجارهـا و 
اسـتانداردهای رایـج هماهنـگ باشـد. عقیـده راسـخ مـن، بنابـر 
بررسـی های متعـدد، ایـن اسـت که پیـروی از یک هنجـارِ رفتارِی 
خـاِص دیرینـه – فرمـان چهارم – اغلـب ما را از قبول احساسـات 
واقعی مـان بـاز مـی دارد و در نتیجـه، بهـای اجرای این فرمـان را با 

ابتـا بـه بیماری هـای مختلـف جسـمی می پردازیـم.

بدنهرگزدروغنمیگوید
نویسنده:آلیسمیلر

ترجمه:امیدسهرابینیک
انتشارات:نو

نی
رسا

الع
اط به دنبال احیای بناهای تاریخی و ایجاد فضاهای گردشگری هستم

شهر دار زرند:

شــهردار زرنــد گفــت: اینکــه گفتــه مــی 
ــازی  ــی اســت و نی ــد شــهر صنعت شــود زرن
نیســت بــه گردشــگری توجه شــود درســت 

نیســت.
محمدرضــا مهدلــو ظهــر پنجشــنبه ۱۹ تیرماه 
در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه 
افــزود: بــه شــخصه بــه دنبــال احیــای 
بناهــای تاریخــی و ایجــاد فضاهــای 

گردشــگری هســتم.
ــام  ــگار »پی ــوال خبرن ــه س ــخ ب وی در پاس
ــه  ــرج زرندویی ــای ب ــوص احی ــا« در خص م
گفــت: مشــکلی کــه در ســاماندهی بــه ایــن 
ــای تاریخــی وجــود دارد عــدم همــکاری  بن
ــام  ــار ت ــهرداری اختی ــت و ش ــک آن اس مال

ــدارد. ن
او ادامــه داد: مــا بــه مالــک بــرج گفتــه ایــم 
ــی  ــم و حت ــا کمــک مــی کنی ــرای احی ــه ب ک

ــت  ــری دریاف ــن دیگ ــم زمی ــنهاد دادی پیش
ــهرداری  ــار ش ــا را در اختی ــن فض ــد و ای کن

ــرد. ــول نک ــا وی قب ــد ام ده
ــران  ــک نگ ــت: مال ــم گف ــن را ه ــو ای مهدل
ــود از  ــی ش ــت مل ــا ثب ــن بن ــر ای ــت اگ اس

اختیــار او خــارج شــود.
او اضافــه کــرد: البتــه اطــراف ایــن فضــا باید 
بافــت خــود را حفــظ کنــد و کاربــری اراضــی 

تغییــر نکنــد.
وی تاکیــد کــرد: شــخصی کــه از ایــن فضــا 
ــی  ــوار گل ــد مــی خواهــد دی ــد مــی کن بازدی
ــه ارزش  ــان اســت ک ــه آن زم ــد و البت را ببین

ــد. ــدا مــی کن ــا پی ــرج معن ب
او تصریــح کــرد: اداره مســکن و شهرســازی 
ــی  ــی م ــا طراح ــرای م ــی ب ــرح تفصیل ط
ــم و محــدوده ای  ــد اجــرا کنی ــا بای ــد و م کن
ــه شــود را  ــر گرفت ــرای تاریخــی در نظ ــه ب ک

ــد  ــا مجــوز ســاخت ســاختمان هــای چن م
ــم. ــی دهی ــه را نم طبق

شــهردار زرنــد گفــت: خدماتــی کــه 
شــهرداری بــه همشــهریان ارائــه مــی دهــد 
ــد  ــه بای ــی ک ــه های ــایر هزین ــبت س ــه نس ب

بپردازنــد اولویــت دارد.
وی افــزود: عــوارض شــهرداری بیــش از 
ــر  ــت و اگ ــته اس ــش نداش ــد افزای 30 درص
ــول  ــد پ ــرد بای ــورت بگی ــم کاری ص بخواهی

بگیریــم.
ــدی  ــل از تص ــه در دوره قب ــان اینک ــا بی وی ب
ــان  ــر یکس ــی ب ــنامه ای مبن ــری او بخش گ
ســازی عــوارض کســب و پیشــه اعمــال 
شــده بــود تشــریح کــرد: ســال هــای 
گذشــته بــر اســاس جنــس آن صنــف 
عــوارض دریافــت مــی شــد و مرســوم 

شــده بــود.
او اضافــه کرد: مثــا گفتــه مــی شــد 
خواربارفروشــی ســالی 50 هزارتومــان و 

طــا فروشــی یــک نــرخ دیگــر.
ــاس  ــر اس ــون ب ــا اکن ــه داد: ام ــو ادام مهدل
ــاوت  ــوارض متف ــزان ع ــدی می ــه بن منطق
شــد و بســته بــه مــکان و متــراژ مغــازه 

ــود. ــی ش ــبه م ــوارض محاس ع
وی گفــت: بعــد از ایــن قانــون عــوارض 
برخــی صنــوف بــاال رفــت و چنــد ســالی هم 

ــد. ــه بودن نپرداخت
ــد در خصــوص عــدم پرداخــت  شــهردار زرن
عــوارض تصریــح کــرد: اهــرم اجرایــی بــرای 
دریافــت عــوارض وجــود دارد کــه البتــه 
تنــش هایــی را ایجاد کــرد امــا قانونــی برای 
دریافــت عــوارض شــهرداری تعریــف شــده 

ــت. اس
ــر اســاس کمیســیون مــاده 77  او افــزود: ب
اگــر شــهروندی عــوارض پرداخــت نکنــد 3 
ــس  ــد و پ ــی کن ــت م ــار دریاف ــه اخط مرحل
ــن  ــه ای ــد ب ــاع بای ــرای دف ــخص ب از آن ش

ــد. ــیون بیای کمیس
مهدلــو ادامــه داد: در ایــن کمیســیون افــراد 
قضایــی حضــور دارد و رای صــادر می شــود .

ــت  ــدم پرداخ ــورت ع ــرد: در ص ــه ک او اضاف
ــوال وی مســدود  ــت احــوال ام ــب ثب از جان

ــود. ــی ش م
ــا  ــرد: ب ــاره ک ــن اش ــد همچنی ــهردار زرن ش
توجــه بــه اینکــه شــهرداری خدمــات زیادی 
از قبیــل جمــع آوری زبالــه، حضــور در 
ــه در شــهر رخ  ــدادی ک مراســمات و هــر روی
ــه نســبت  ــد ب مــی دهــد همــکاری مــی کن
عــوارض ســایر ادارات و اصنــاف اولویــت 

دارد.
ــانی  ــش نش ــیر آت ــک ش ــت: ی ــو گف مهدل
5 میلیــون تومانــی اکنــون 35  میلیــون 
ــن  هیــچ راهــی  تومــان شــده اســت بنابرای
نــداره جــز اتــکا بــه عــوارض مردمــی 

نداریــم.

پیشرفتفیزیکی9۸درصدی
ساختمانجدیدشهرداری

شــهردار زرنــد بــا اشــاره بــه اینکــه 
ســاختمان شــهرداری زرنــد 20 ســال در 
حــال ســاخت بــوده اســت گفــت:  ایــن 
ــکلت  ــط اس ــال فق ــن س ــاختمان چندی س
بــوده و در طــی ســال هــای اخیــر پیشــرفت 
ــد  ــه ۹8 درص ــون ب ــته و اکن ــی داش فیزیک

رســیده اســت.

ــگ  ــون در حــال رن ــرد: اکن ــه ک ــو اضاف مهدل
آمیــزی طبقــه اول این ســاختمان هســتیم 

و بــرای افتتــاح مشــکلی نداریــم.

4۰نفرازنیروهایشهرداری
بازنشستهشدند

مهدلــو گفــت: از ابتــدای حضــور مــن در 
شــهرداری تاکنــون 40 نفــر بازنشســته 
شــدند و اگــر 50 نفــر دیگــر هــم از مجموعــه 

ــم. ــم کار کنی ــی توانی ــوند م ــارج ش خ
ــرای  ــر ب ــودن کارگ ــت ب ــرد:  ثاب ــه ک او اضاف

شــهرداری تکــراری اســت.
وی ادامــه داد: اگــر در یــک بازه زمانــی کاری 
نباشــد بــه کارگــر پــول نمــی دهــم و نیــاز بــه 
نیروهــای شــهرداری بــه میــزان کار موجــود 

بســتگی دارد.

آسفالتبرایمردمملموسبود
ــوده  ــه اینکــه در تــاش ب ــا اشــاره ب ــو ب مهدل
ایــم کــه مشــکل آســفالت شــهر را رفــع کنیم 
ــات آســفالت در شــهر  ــزود: انجــام عملی اف

بــرای مــردم ملمــوس بــوده اســت.
او اضافــه کــرد: بــرای دریافــت قیــر رایزنــی 
هایــی صــورت گرفتــه کــه هــر زمــان 
ــام  ــرای انج ــی ب ــود آمادگ ــن ش ــر تامی قی

عملیــات آســفالت داریــم.
ــداد  ــد از کاشــت درخــت در امت شــهردار زرن
پــل راه آهــن زرنــد خبــر داد و گفــت: جنــگل 
ــت  ــا درخ ــود ام ــی ش ــده نم ــا دی داری ه
هــای بــا ســن 3،4 ســاله در میــان درخــت 
ــر  ــا اگ ــم ت ــن ســاله کاشــته ای ــای چندی ه
آن هــا خشــک شــدند فضــای ســبز حفــظ 

ــود. ش

ــس از  ــته پ ــال گذش ــرد: در س ــه ک او اضاف
خشــک شــدن نــارون هــا بــه یکبــاره کمبود 

ــر شــهری حــس شــد. درخــت در معاب
شــهردار زرنــد در خصــوص پــروژه ی 
فاضــاب شــهری گفــت: الزمــه ی شــهر 
پیشــرفته، داشــتن فاضــاب شــهری 
اســت کــه در زرنــد نیــز بــه تازگــی اقداماتــی 

صــورت گرفتــه اســت.
او اضافــه کــرد:  مجــری ایــن طــرح اداره 
ــوالد  ــت و ف ــتان اس ــاب اس کل آب و فاض
ایرانیــان بــه عنــوان ســرمایه پذیــر کار خــود 

ــد. ــی ده ــام م را انج
ــده  ــه ش ــه گفت ــور ک ــرد: آن ط ــه ک وی اضاف
اســت پــس از اجــرای آن  بــه مــدت 20 

ســال از ایــن آب اســتفاده مــی کننــد.
مهدلــو گفت: بــرای ایــن پــروژه بایــد 
مجوزهایــی را از مــا مــی گرفتنــد و مــا 
ــم. ــروژه ورود کردی ــن پ ــان هــم در ای خودم

او اضافــه کــرد:  شــهر را بــه ۱0 قســمت 
ــفالت  ــم آس ــق ک ــم و از مناط ــیم کردی تقس
ــا در حیــن کار مشــکاتی را  ــد ت شــروع کردن

متوجه شــدیم.وی ادامــه داد: پیشرفتشــان 
خــوب بــود و 3 منطقــه را انجــام دادنــد 
ــر را  ــه دیگ ــرای 3 منطق ــرای اج ــوز ب و مج

درخواســت داده انــد.
او گفــت: آســفالت پــس از انجــام عملیــات 
ــا  ــم ت ــام دادی ــان انج ــی را خودم ــه کش لول
آورد هایــی بــرای شــهرداری داشــته باشــد.

هنرمندانبامافهرستبهایی
حسابنکنند

شــهردار زرنــد در پاســخ بــه ســوالی در 
خصــوص نمادهــای شــهری گفــت: برخــی 
ــن  ــد و ای ــی کنن ــران م اســاتید کارشــان را گ

ــود. ــم ش ــت ک ــده رغب ــث ش باع
ــا  ــت به ــاس فهرس ــر اس ــرد: ب ــه ک او اضاف
قیمــت هــر متــر مربــع آســفالت 220 هــزار 
تومــان اســت امــا مــا بــرای شــهروندان هــر 
ــی  ــاب م ــان حس ــزار توم ــع 50 ه ــر مرب مت
کنیم.مهدلــو تصریــح کــرد: بــرای ارائــه 
ــت  ــا فهرس ــا م ــدان ب ــرا هنرمن ــرح و اج ط

ــد. ــاب نکنن ــی حس بهای

پیاپــی ۱773 شــماره  ســال شــانزدهم       تیــر ۱3۹۹       2۱  شــنبه 

روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی 

گرافیک: ندا صفاریان

محیط زیست: نیما افشار نادری

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

اداری : راضیه زنگی آبادی، 
محمدرضا وزیری نسب 

 جدول: شیوا کرمی
فناوری: رضا بهرام نژاد

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

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