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شرکت آب و فاضالب رفسنجان

ول
ت ا

نوب

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب رفسنجان

شــرکت آب و فاضــاب رفســنجان در نظــر دارد امــر قرائــت کنتــور، توزیــع قبــوض ، وصــول مطالبات جــاری و معوقه 
، کشــف و جمــع آوری انشــعابات غیرمجــاز، ارزیابــی ، تغييــرات امــاک و اپراتــوری شهرســتانهای رفســنجان ، انــار و شــهرها 
و روســتاهای تابعــه را از محــل اعتبــارات داخلــی بــا بــرآورد تقریبــی ۲1.561.896.003  ریــال و حداقــل ۲ پیشــنهاد قیمت 

و از طریــق برگــزاری مناقصــه اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط واگــذار نماید.

لــذا از کلیــه شــرکتهای خدماتــی کــه دارای مجــوز از اداره تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعــی مــی باشــند دعــوت مــی شــود جهــت 
خریــد اســناد مناقصــه از تاریــخ 99/04/۲۲ لغایــت 99/04/۲6 بــه آدرس رفســنجان بلــوار امــام رضــا )ع( شــرکت آب و فاضاب 

رفســنجان دفتــر قراردادهــا مراجعــه نماینــد.
1-مبلغ شرکت در مناقصه 1.079.000.000 ریال می باشد. 

۲- تاريــخ و محــل تحویــل پــاکات پیشــنهاد قیمــت تاســاعت 14:15 روز یکشــنبه مورخــه 99/05/05 دبیرخانــه شــرکت آب و 
فاضــاب رفســنجان مــی باشــد. 

3-تاریخ بازگشایی پاکات الف ب و ج ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخه 99/05/06 می باشد.
4-بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء مشــروط، مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از مــدت مقــرر واصــل شــود مطلقــأ ترتیــب اثــر 

داده نخواهــد شــد. 
سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

 هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

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

اصالحیه
بدینوســیله در آگهــی تشــخیص منابــع ملــی و مســتثنیات قانونــی چــاپ 
1399/04/18 واحــد مســاحت اعــام شــده بــه متــر مربــع صحیح می باشــد 

کــه اشــتباها هکتــار اعــام گردیــده اســت.

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده                                 
شماره 99/6/ع

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد " انجام خدمات مشاوره برای امور طراحی عمرانی" 
خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شركت مشاور واجد شرایط واگذار نماید. لذا كلیه متقاضیان می توانند 
جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت تأمین 
كنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند . مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز چهارشنبه  مــورخ 
99/05/1 در محــل دفتركمیسیون معـامات مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمنًا بازدید 
از محل اجرای موضوع مناقصه روز شنبه مورخ 99/4/۲8 مقرر شده است. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در 

رد یا قبول هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و جبران خسارت مختار می باشد.

مدیریت قراردادها و معامات 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

بازدید رئیس دانشکده علوم پزشکی سیرجان از پروژه بیمارستان تخصصی گل گهر
روز گذشته، رئیس دانشکده علوم 
پزشکی سیرجان به همراه معاونین 
دانشکده از پروژه بیمارستان تخصصی 

در حال ساخت گل گهر بازدید نمودند.
امور  و  روابط عمومی  گزارش  به 
بین الملل شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر، رئیس و معاونین دانشکده 
علوم پزشکی سیرجان در بازدید خود 
از پروژه بیمارستان تخصصی فاطمه 
الزهرا )س( گل گهر در جریان روند 
پیشرفت این پروژه و آخرین اقدامات 

انجام شده قرار گرفتند.
پروژه بیمارستان تخصصی فاطمه 

الزهرا )س( توسط شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر و در راستای اجرای 

مسئولیت های اجتماعی با اهدافی 
از قبیل ارتقا و احساس مسئولیت 

درمان  و  سالمت  سطح  قبال  در 
کیفیت  سطح  ارتقا  شهروندان، 
خدمات در بخش درمان و رفع نیازها 
و کمبودهای درمانی شهرستان، بر 
اساس مطالعه و نیازسنجی انجام 
شده با همکاری و مشورت متخصصان 
و مدیران بخش درمانی در حال 

احداث است.
میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه در 
حال حاضر ۵۷ درصد است و پس از 
افتتاح و بهره برداری ۶۰۰ فرصت شغلی 
مستقیم و یک هزار فرصت شغلی 

غیرمستقیم ایجاد خواهد نمود.

تحلیل روند اپیدمی کووید 19؛ 
چرا به نقطه اول برگشتیم؟

سخنگوی وزارت بهداشت:

15 استان در شرایط قرمز 
و هشدار قرار دارند
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ــه  ــبت ب ــی نس ــک دوم اپیدم ــن پی ــر رفت ــور باالت در کش
ــد آســیب  ــه نیازمن ــام شــفافی دارد ک ــز پی ــک اول نی پی

ــت. ــی اس ــی اساس شناس
نتیجــه  تیمــی  وقتــی  معمــوال  ای  حرفــه  ورزش  در 
ــی  ــت نم ــت روی دس ــگاه دس ــووالن باش ــرد مس نمی گی
گذارنــد تــا شــاهد ســقوط تیــم باشــند. آنهــا ســعی مــی 
ــد.  ــل کنن ــی تحلی ــه خوب ــا را ب ــل شکســت ه ــد دالی کنن
گاه بازیکــن هــای جدیــد وارد تیــم مــی کننــد، مشــاوران 
زبــده بــه خدمــت مــی گیرنــد، اســتراتژی تیــم را تغییــر 
ــد  ــی بای ــم ورزش ــک تی ــر از ی ــا کمت ــا م ــد. آی ــی دهن م

ــردم باشــیم؟ ــران جــان م نگ
ــالش  ــزار و ۴۰۰ ســال ت ــل دو ه ــروز وارث حداق بشــر ام
ــرای  ــا ب ــالش ه ــوژی و ت دانشــمندان در حــوزه اپیدمیول
ــق و  ــرل و خاموشــی اپیدمــی هاســت. تجــارب موف کنت
تحقیقــات موثــق را در یــک قالــب نظــام منــد جمــع و بــا 
رشــته ای بــه نــام اپیدمیولــوژی بــه بشــر امــروز تقدیــم 
کــرده اســت تــا دیگــر چــون گذشــته در مقابــل اپیدمــی 
هــای حــاد ماننــد کروناویــروس جدیــد تســلیم و دســت 
بســته نباشــد.دو برابــر بــودن میــزان مــرگ بــه ازای یــک 
ــه میــزان  میلیــون نفــر ناشــی از ایــن اپیدمــی نســبت ب
مــرگ جهانــی در ایــران هــم بــرای مــا پیــام دارد. باوجــود 
محدودیــت هــای اقتصــادی ناشــی از تحریــم هــا، تــالش 
ــه و  ــورت گرفت ــا ص ــور م ــینی در کش ــل تحس ــای قاب ه
ــند  ــده ناپس ــیده ش ــات کش ــه زحم ــبت ب ــی نس ناسپاس
اســت ولــی نقــد گذشــته نتیجــه اش طــی راه پیــش رو 

ــا کمتریــن خطاســت. ب
قبــل از آغــاز طــرح فاصلــه گــذاری اجتماعــی هوشــمند در 
مصاحبــه زنــده تلویزیونــی عــرض کــردم اگــر ملزومــات 
ایــن طــرح تامیــن نشــود در کنتــرل ایــن اپیدمــی موفــق 
ــم و  ــتباه کن ــده اش ــه بن ــردم ک ــا ک ــد و دع ــم ش نخواهی
بیایــم عذرخواهــی کنــم!   ولــی متاســفانه آنچــه پیــش 
بینــی کردیــم شــد.چرایی زبانــه کشــیدن آتــش اپیدمــی 
بــا آغــاز پیــک دوم در کشــور از منظرهــای مختلــف 
ــوژی  ــص اپیدمیول ــر تخص ــت، از منظ ــل اس ــل تحلی قاب
مهــم تریــن اصــل، سیاســت گــذاری هــای نامتناســب بــا 

زمــان و مــکان اســت.
ــف  ــوژی تعری ــا بیول ــخص ب ــروس مش ــک وی ــه ی گرچ
شــده مســبب ایــن همــه دردســر در جهــان شــده اســت 
ولــی الگــوی اپیدمیولــوژی آن در مــکان هــای مختلــف و 
گــروه هــای متفــاوت جمعیتــی یکســان و ثابــت نیســت.

اپیدمــی هــای حــاد پیش رونــده نیازمند ســرعت عمل در 
تصمیــم گیــری درســت و اجــرا هســتند. تاریــخ اپیدمــی 
هــای حــاد نشــان مــی دهــد اگــر ســرعت بیمــاری 
ــی  ــا زمان ــی مــا باشــد ت بیشــتر از ســرعت واکنــش عمل

انس طال         1.8۰۴.21۰

مثقال طال     ۴1.8۰۰.2۵۰

گرم طالی 18  9.۶۶۴.192

گرم طالی 2۴   12.88۵.2۰۰

بهار آزادی      9۶.۰۰۰.۰۰۰

امامی          1۰3.8۵۰.۰۰۰

نیم       ۵2.۵۰۰.۰۰۰

ربع         3۰.۴۰۰.۰۰۰

گرمی       1۶.۵۰۰.۰۰۰

دالر             222.39۰

یورو         2۴3.2۰۰

درهم          ۵1.3۵9

لیر ترکیه           2۷.۴23

دالر استرالیا      129.8۴8

کشف و ضبط بیش از 135هزار 
شی  اصلی

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی گفت: »طی 39 ماه 
گذشته 135 هزار و 879 شی ء اصلی و تقلبی توسط نیروهای 

یگان حفاظت میراث فرهنگی کشف و ضبط شده است.«

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
۲5  تا  37دنبال کنید

کسی به فکر روزهای پیری نیست
درصد سالمندان ایران تا سال ۲0۲5 میادی یعنی 7 سال دیگر به 10 و تا ۲050 به بیش از 30 درصد می رسد

و  مردمـی  مشـارکت های  دفتـر  مدیـرکل 
مسـئولیت های اجتماعـی سـازمان حفاظـت محیـط  
زیسـت بـا بیـان اینکـه کشـور ما جـزو ۱۰ کشـور اول 
مصرف کننـده پالسـتیک در جهـان اسـت، گفـت: هر 
ایرانی روزانه به طور متوسـط سـه کیسـه پالسـتیکی 
وارد  آن مسـتقیم  مصـرف می کنـد کـه ۹۶ درصـد 

می شـود. زبالـه  سـطل های 
آقایـی ادامـه داد: در کشـور ما همچنین سـاالنه نیم 
میلیـون تـن کیسـه پالسـتیکی مصرف می شـود که 
اگـر ایـن میـزان مصـرف را مدیریـت نکنیـم یـک 
فاجعـه محیط زیسـتی را در پیش خواهیم داشـت.
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تصویر غیرواقعی ایران 
بزرگترین چالش است

معاون وزارت  میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی در دیدار رایزن جدید 

ایران در سوئد گفت: بزرگترین چالش 
درحوزه گردشگری خارجی نداشتن 

تصویر واقعی از ایران و اعتمادسازی 
نکردن درباره رعایت پروتکل های 

بهداشتی برای عبور از بحران کرونا است.

میزبانی خوب 
از »هیر و دنای« 

آفریقایی در ایران
مدیر مرکز نگهدای از حیات وحش 

پارک چمران کرج با بیان اینکه شیر 
سفید از کمیاب ترین گونه  شیرهای 
جهان است،  گفت: سال گذشته دو 
توله شیر سفید از آفریقای جنوبی به 
کشور وارد شد که اکنون حال هر دو 

این شیرها بسیار خوب است.
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یادداشت  مهمان
حمید سوری

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1774

یک شنبه 22 تیر 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

در کشور ما روزانه ۵۸ هزار 
تن پسماند عادی تولید 
می شود که از این میزان 
بین ۱۵ تا ۲۰ درصد پسماند 
خشک قابل بازیافت است

 ایران جزو 10کشور 
اول مصرف کننده 
پالستیک در جهان
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ــود دارد  ــه وج ــاس در جامع ــرد حس ــه ف ک
ــوز واکســنی موجــود نیســت کشــتارها  و هن
ــا و  ــه ه ــل در برنام ــدت عم ــه دارند.ش ادام
ــت  ــری اس ــم دیگ ــه مه ــا نکت ــت ه سیاس
کــه مــا در چنــد مــاه گذشــته و در مقایســه 
بــا کشــورهای موفــق در کنتــرل اپیدمــی 
ضعیــف عمــل کردیم.درســت اســت کــه 
آمــوزش صحیــح و توصیــه هــای پیشــگیری 
ــی  ــه های ــی در برنام ــارکت جمع ــه مش الزم
ماننــد فاصلــه گــذاری اجتماعــی، اســتفاده از 
ماســک، عــدم تشــکیل یــا حضــور تجمعــات 
ماننــد عروســی و مراســم ترحیــم الزم اســت 

ــا کافــی نیســت. ــی قطع ول

تخلفــات برخــی از مــردم کــه شــرایط بــرای 
ــار  ــی رفت ــوه داده شــده نوع ــادی جل ــا ع آنه
ضداجتماعــی اســت کــه مســلما هزینــه 
ــز  ــراغ قرم ــور از چ ــتر از عب ــیار بیش ای بس
نســبتا  جریمــه  رانندگــی کــه  راهنمایــی 
دارد  همــراه  بــه  متخلــف  بــرای  باالیــی 
ــررات  ــذا اعمــال مق ــل خواهــد کــرد. ل تحمی
ــف  ــه تخل ــردن هزین ــاال ب ــه و ب ســخت گیران
ــان  ــی احتیاطــی ج ــا ب ــه ب ــرای کســانی ک ب
دیگــران را بــه خطــر مــی اندازنــد اصــل 
ــه  ــه آن پرداخت ــر ب ــه کمت ــت ک ــری اس دیگ
شــد.در پنــج مــاه گذشــته محققــان جامعــه 
ــه علمــی  ــد هــزار مقال ــا چــاپ چن ــی ب جهان

ــود در  ــق خ ــی ناموف ــا حت ــق ی ــارب موف تج
از طریــق  اپیدمــی کوویــد - 19 را  کنتــرل 
گذاشــتند.  اشــتراک  بــه  علمــی  مجــالت 
ــای  ــه ه ــران و کمیت ــی رســد مدی ــر م ــه نظ ب
تصمیــم گیــری و سیاســت گــذاری بــه خاطــر 
مشــغله هــای فــراوان کارهــای روزمــره کمتــر 
ــته  ــون را داش ــن مت ــه ای ــه ب ــت مراجع فرص
درس  خوبــی  بــه  جهانــی  تجــارب  از  تــا 

ــه  ــوط ب ــات مرب ــت اطالع ــف کیفی بگیرند.ضع
بیمــاری کوویــد - 19 و فقــدان دسترســی 
ــای  ــن داده ه ــه ای ــان ب ــان و متخصص محقق
ــم از  ــا نتوانی ــده م ــث ش ــل باع ــی ناکام حت
ــه  ــود ب ــی خ ــز تحقیقات ــا و مراک ــگاه ه دانش
ــه  ــک ب ــا و کم ــل داده ه ــرای تحلی ــی ب خوب
ــه،  ــاپ مقال ــا چ ــه الزام ــذاری و ن سیاســت گ
ــر  ــی ب ــری مبتن ــم گی ــود تصمی ــره ببریم.نب به

شــواهد علمــی و بهــره منــدی فعــال و نظــام 
منــد از متخصصــان مرتبــط و پیگیــر از دیگــر 
آســیب هایــی اســت کــه در کنتــرل اپیدمــی 
بایــد بــه آنهــا توجــه داشــت. بســیاری از 
همــکاران متخصــص اپیدمیولــوژی در اســتان 
ــان  ــش ش ــرا از دان ــن چ ــف از ای ــای مختل ه
بــدون هیــچ چشمداشــتی بهــره گرفتــه نمــی 

ــد. ــکوه دارن ــود ش ش
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یکــی از مســائل عمــده جمعیتــی 
مســاله  جهــان،  کشــورهای  در 
ناشــی  پیامدهــای  و  ســالخوردگی 
از آن اســت. در حــال حاضــر نیــز 
مرحلــه  ایــران  کشــور  جمعیــت 
ــت از  ــنی جمعی ــاختار س ــال س انتق
ــه  ــالخوردگی را تجرب ــه س ــی ب جوان
و  میرزایــی  محمــد  می کنــد. 
بــه  عباســی شــوازی  محمدجــالل 
از جمعیت شناســان  تــن   2 عنــوان 
ایــران   جمعیــت  کـــه  معتقدنــد 
بــا وجــود تمرکــزی  کــه در حــال 
حاضــر بــر گروه هــای  جــوان  دارد، 
بــه ســرعت در مســیر انتقــال بــه 
ســالخوردگی جمعیــت    قـــرار گرفتــه 
ــش  ــر، کاه ــن ام ــی ای ــت اصل و عل
ــم   ــا حــدودی  ه ــاروری و ت شــدید ب
افـــزایش  امیــد زندگــی در کشــور 
معتقدنــد،  آنهــا  همچنیــن  اســت. 
پرشــتاب  آهنــگ  بــه   توجــه   بــا 
کاهــش بــاروری ایــران در2 دهــه  
می شــود  پیش بینــی  اخیــر، 
ســالخوردگی   ســمت   بــه   حرکــت 
جمعیت تســریع شـــود و بـــا اســتناد 
شــده   مشــاهده  روندهــای  بــه 
ــه  ــی ب ــر و نگاه ــاروری و مرگ ومی ب
تغییــر  مســیرهای   محتمل تریــن  
می شــود  بــرآورد  آینــده،  در  آنهــا 
کــه شــروع ســده 1۵ خورشــیدی 
افزایــش  بــه  رو  رونــد  ســرآغاز 
جمعیــت ســالخورده در ایــران باشــد.

بــا توجــه بــه ایــن حقیقــت کــه 

جمعیــت رو بــه ســالمندی اســت، 
ــن  ــرای متولدی ــت ب ــد دول ــد دی بای
ــر وارد  ــه دیگ ــه ده ــه س ــال ۶۰ ک س
چــه  می شــوند  ســالخوردگی  دوره 
در  و  داشــت  خواهــد  تمهیداتــی 
صــورت عــدم توجــه بــه نیازهــا و 
ممکــن  آنهــا  بــرای  الزم  امکانــات 
ســر  بــر  مشــکالتی  چــه  اســت 

بیایــد.  1۴3۰ ســالمندان  
درصــدد  گــزارش  ایــن  در  لــذا 
بــه  مختصــر  نگاهــی  برآمدیــم 
ــار  ــل، آم ــالخوردگی، دالی ــد س فراین
ــی ســالمندان در  و مشــکالت احتمال

باشــیم. داشــته  آینــده 

سالخوردگی جمعیتی و فردی
و  تغییــر  بــه  فــردی  ســالخوردگی 
تحوالتــی می پــردازد کــه در رابطــه 
رخ  پیرامــون  دنیــای  بــا  فــرد  ی 
می دهــد. یعنــی تغییــرات مربــوط بــه 
ــا  ــتگی ت ــن از بازنشس ــن س ــاال رفت ب
ــردی  ــن ســالخوردگی ف مــرگ. بنابرای
ــت  ــاله جمعی ــرد مس ــای خ از جنبه ه
در حالــی کــه ســالخوردگی  اســت 
جمعیــت تــوان و قابلیــت یــک کشــور 
ــالمند  ــت س ــداری از جمعی ــرای نگه ب
ــه هــای کالن مســاله جمعیــت  از جنب
ــردی  ــن ســالخوردگی ف اســت. بنابرای
یعنــی عبــور از مــرز ۶۰ یــا ۶۵ ســالگی 
یعنــی  امــا ســالخوردگی جمعیــت 
ــر 1۵ ســال  کاهــش نســبت افــراد زی
ــال و  ــراد ۶۰ س ــش نســبت اف و افزای

ــر. باالت

علل ســالخوردگی جمعیت
ســالمندی  کــه  گفــت  می تــوان 
ــی  ــذار جمعیت ــول گ ــت محص جمعی

اســت کــه در آن بــاروری و مــرگ 
ــطوح  ــه س ــاال ب ــطوح ب ــر از س و می
و  می کنــد  پیــدا  کاهــش  پاییــن 
ــت  ــالمند در جمعی ــراد س ــبت اف نس
افــراد  نســبت  و  یافتــه  افزایــش 
جــوان کاهــش می یابــد. بنابرایــن 
ــالمند  ــر در س ــل موث ــن عوام مهمتری
شــدن جمعیــت، کاهــش مــرگ و 
میــر بــه خصــوص مــرگ و میــر 
کاهــش  و  کــودکان  و  نــوزادان 
آن  تبــع  بــه  و  بــاروری  مســتمر 
ــه  ــت ک ــت اس ــد جمعی ــش رش کاه
باعــث تغییــرات اساســی در ترکیــب 
ــع  ــیاری از جوام ــت بس ــنی جمعی س
ــن  ــز ممک شــده اســت. مهاجــرت نی
اســت در ســالخوردگی تاثیــر بگــذارد. 
اگــر چــه تاثیــر واقعــی آن در ســطح 

ملــی معمــوال کوچــک اســت.
ــد  ــالمندی را بای ــل س ــن عوام بنابرای
در تغییــرات مــرگ و میــر و بــاروری 
دانســت. البتــه عامــل اصلــی تغییــر 
بــاروری  ، کاهــش  ترکیــب ســنی 
ــد بدیــن  اســت. مکانیــزم ایــن فراین
توســعه ی  بــا  اســت کــه  صــورت 
بهبــود  و  اجتماعــی   – اقتصــادی 
میــر  و  مــرگ  بهداشــتی،  شــرایط 
ــی  ــه زندگ ــد ب ــه و امی ــش یافت کاه
تعــداد  لــذا  می یابــد.  افزایــش 
ــر  ــن باالت ــه س ــراد ب ــتری از اف بیش
فراینــد  ایــن  زمانــی  و  می رســند 
ــد  ــراه باش ــاروری هم ــش ب ــا کاه ب
تغییــر ترکیــب ســنی را در پــی دارد.

 ســالمندی در آینه آمار
جمعیــت کشــورها  ســنی  ترکیــب 
اقتصــادی  شــرایط  توســعه  بــا 

شــرایط  بهبــود  اجتماعــی،  و 
مــرگ  و  کاهــش  و  بهداشــتی 
تعــداد  و  یافتــه  تغییــر   میرهــا 
کشــورها  جمعیــت   از  بســیاری 
چــه توســعه  یافتــه و چــه در حــال 
ســالمندی  ســمت  بــه  توســعه 
ســوق یافتــه اســت. بــه طــوری 
کــه ایــرج حریرچــی معــاون کل 
وزارت بهداشــت اخیــرا بــه مناســبت 
ــار  ــه آم ــا اشــاره ب ــه ســالمند ب هفت
ــار  ــران اظه ــالمند در ای ــت س جمعی
سرشــماری  اســاس  بــر  داشــته 
میلیونــی   ۷9 جمعیــت  از   139۵

کشــور هفــت میلیــون و ۴1۴ هــزار و  
91  نفــر یعنــی ٩.٢٨ درصــد ســالمند 
ــه  ــی می شــود ک ــش بین هســتند. پی
ــال  ــا س ــران ت ــالمندان ای ــد س درص
2۰2۵ میــالدی یعنــی ۷ ســال دیگــر 
ــال  ــی 32 س ــا 2۰۵۰ یعن ــه 1۰ و ت ب
دیگــر بــه بیــش از 3۰ درصــد برســد. 
بــر اســاس ایــن پیــش  بینــی در 
ســال 2۰۵۰ درصــد جمعیــت ســالمند 
در ایــران از میانگیــن جهــان و آســیا 
بیشــتر و از هــر ســه نفــر، یــک نفــر 

ســالمند خواهــد بــود.

و مشکات  مسائل 
آینده در  سالمندان 

تعــداد  افزایــش  بــا  طبیعتــًا 
بــه  نیــاز  احســاس  ســالمندان، 
هــا،  زیرســاخت  بــودن  فراهــم 
بــرای  الزم  تجهیــزات  و  خدمــات 
آنهــا نیــز دو چنــدان مــی شــود. 
ــل  ــه دالی ــا ب ــون بن ــه تاکن ــری ک ام
بــودن  رنــگ  پــر  نظیــر  مختلــف 
ــتغال،  ــل اش ــان از قبی ــائل جوان مس
بیــکاری، ازدواج، طــالق و مــواردی 
مــورد  چنــدان  دســت،  ایــن  از 
ــای  ــذاران و نهاده توجــه سیاســت گ
نبــوده و سیاســت جامــع  دولتــی 
جمعیتــی و ســند ســالمندی در ایــن 
ــن  ــت. ای ــده اس ــی نش ــه طراح زمین
ــت  ــدم حمای ــو و ع ــک س ــر از ی ام
مناســب و کافــی از ســوی مراکــز 
ــت  ــودن وضعی ــاعد ب ــی و نامس دولت
ــوی  ــتگی از س ــای بازنشس صندوق ه
در  ســالمندی  موضــوع  بــر  دیگــر 
جامعــه دامــن زده و ســطح توقعــات 

از دولــت را بــاال بــرده اســت.
ــت  ــان اس ــئله چن ــن مس ــت ای اهمی
ــاون اول  ــری مع ــه اســحاق جهانگی ک
رییــس جمهــوری می گویــد:  مــا بایــد 
ــد  ــا تاکی ــعه ب ــم توس ــه هفت از برنام
ریزی هــای  برنامــه  در  بیشــتری 
ــاط  خــود ســرفصل مشــخصی در ارتب
ــالمندان  ــای س ــا و برنامه ه ــا نیازه ب

ــه  ــه ای ک ــرا جامع داشــته باشــیم؛ زی
ــده ای  ــهم عم ــالمندان س ــت س جمعی
ــد  ــته باش ــی آن داش ــرم جمعیت در ه
ــادی  ــد اقتص ــش در رش ــد تاثیرات بای
ــای  ــت، هزینه ه ــه دول ــور، بودج کش
ســن  و  بازنشســتگی  صندوق هــای 
قــرار  بررســی  مــورد  بازنشســتگی 
ــام  ــالمندان در تم ــش س ــرد و نق گی
اقتصــادی،    سیاســی،  و  ابعــاد 
بــه  جامعــه  فرهنگــی  و  اجتماعــی 

ــود. ــده ش ــق دی ــور دقی ط
بــا  زمینــه گفت وگویــی  همیــن  در 
شــوازی  عباســی  جــالل  محمــد 
ترتیــب داده و نقطــه نظــر ایشــان 
ــزوم سیاســتگذاری  را در خصــوص ل
ــدان پرســیدیم. ــی و توجــه ب جمعیت

در  می گویــد:  شــوازی  عباســی 
جامعــه ای کــه در حــال گــذار اســت، 
ــرای  ــرایط الزم ب ــد ش ــت می توان دول
نســل  ســالمت  و  رفــاه  اشــتغال، 
ــازد.  ــم س ــال را فراه ــوان و میانس ج
ــا، در  ــن اولویت ه ــه ای ــه ب ــدم توج ع
مشــکالت  بــا  را  ســالمندان  آینــده 
ــاخت.  ــد س ــه خواه ــده ای مواج عدی
برنامه ریــزی  عــدم  آن،  بــر  عــالوه 
و ارائــه خدمــات بــرای ســالمندان 
ــی  ــای اساس ــز از چالش ه ــر نی حاض

ــت. ــه اس جامع
ســالمندی  موضــوع  افــزود:  وی 
ترکیبــی اســت از مســائل اقتصــادی، 
اجتماعــی، بهداشــتی و فرهنگــی، کــه 
هماهنگــی  مســتلزم  آن  مدیریــت 
ذیربــط  نهادهــای  و  ســازمانها 
مدیریــت  دولــت،  وظیفــه  اســت. 
ســالمندی از طریــق هماهنگــی بیــن 
ــت  ــن، حمای ــن قوانی ــی، تدوی بخش
ــردی و ســپس  ــای کارب از پژوهش ه
برنامه ریــزی و اعمــال برنامه هــای 
ویــژه ســالمندان در کوتــاه مــدت، 
میــان مــدت، و درازمــدت اســت. 
بــا توجــه بــه اینکــه کشــور ایــران در 
ــای نســل  ــا چالش ه ــر ب ــال حاض ح
ــن  ــت، ممک ــه اس ــه 13۶۰ مواج ده

برنامــه  امــکان  تنهــا  نــه  اســت 
ــای نســل  ــه نیازه ــزی و پاســخ ب ری
ــه  ــد، بلک ــته باش ــه 13۶۰ را نداش ده
ــت  ــز در اولوی ــالمندان نی ــوع س موض
قــرار نگیــرد. در چنیــن شــرایطی، 
ــه نیازهــای ســالمندان  پاســخگویی ب
ممکــن  و  می یابــد،  تاخیــر  بــه 
ــت  ــا انباش ــده ب ــور در آین ــت کش اس
ــود. ــه ش ــالمندی مواج ــکالت س مش
در  شــوازی  عباســی  همچنیــن 
ــود  ــرای بهب ــی ب ــوص راهکارهای خص
وضعیــت ســالمندان گفــت: نخســت، 
ســالمندی  سیاســت های  تدویــن 
ــی  ــواهد علم ــای ش ــر مبن ــتی ب بایس
اول  قــدم  در  بنابرایــن،  باشــد. 
ــی موضــوع ســالمندی  شــناخت علم
بســیار حائــز اهمیــت اســت. دوم، 
ســالمندی موضوعــی چنــد جانبــه 
ــن رو  ــت. از ای ــطحی اس ــد س و چن
نبایســتی مســئله ســالمندی را بــه 
نگریســت  بعــدی  تــک  صــورت 
ــت و  ــط دول ــه فق ــود ک ــور نم و تص
یــا ســازمان خاصــی بایســتی بــه 
مســائل ســالمندان بپــردازد. ارائــه 
ــتلزم  ــالمندان مس ــرای س ــات ب خدم
بیــن  همــکاری  و  هماهنگــی 
ــازمانها  ــن س ــان بی ــی، و گفتم بخش

اســت. مختلــف  نهادهــای  و 
شناســی  جمعیــت  اســتاد  ایــن 
ســالمندی  سیاســت های  افــزود: 
ــی و  ــای اجرائ ــه برنامه ه ــتی ب بایس
ارائــه خدمــات ویــژه آنهــا منجر شــود 
ــع  ــی و مناب ــه کاف ــدون بودج ــه ب ک
مالــی امــکان پذیــر نیســت. بخشــی 
دولــت،  طریــق  از  منابــع  ایــن  از 
و بخشــی از آنهــا نیــز بایســتی از 
ــا  ــلی و ی ــن نس ــاالت بی ــق انتق طری
گذاری هــای  ســرمایه  و  ذخیره هــا 
ــن  ــردم تامی ــی م ــول دوران زندگ ط
آمادگــی  ســالمندی  در  تــا  شــود، 
مدیریــت ســالمندی خــود را داشــته 

ــا ــند.| ایرن باش

ته
نک

ــاس  ــالمندان، احس ــداد س ــش تع ــا افزای ب
زیرســاخت ها،  بــودن  فراهــم  بــه  نیــاز 
خدمــات و تجهیــزات الزم بــرای آنهــا نیــز دو 
ــا  ــون بن ــه تاکن ــری ک ــود؛ ام ــدان می ش چن
ــودن  ــگ ب ــر رن ــر پ ــف نظی ــل مختل ــه دالی ب
مســائل جوانــان از قبیــل اشــتغال، بیــکاری، 
ازدواج، طــاق و مــواردی از ایــن دســت، 
و  سیاســت گذاران  توجــه  مــورد  چنــدان 
ــع  ــوده و سیاســت جام ــی نب ــای دولت نهاده
ــه  ــن زمین ــی و ســند ســالمندی در ای جمعیت

ــت. ــده اس ــی نش طراح

گزارش
مینااینانلو

سالمندی ترکیبی از مسائل اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی است.
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سیاست
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کدخدایـی افـزود: همـه موافقتنامه هـا 
در  بایـد  بین المللـی  قراردادهـای  و 
بررسـی  نگهبـان  شـورای  و  مجلـس 
شـود و دربـاره قـرارداد 2۵ سـاله ایران 
و چیـن هـم همینطـور خواهـد شـد و 
سـاله   2۵ قـرارداد  اصـل  مـن  بنظـر 
ایـران و چیـن خـوب بـود و بایـد از آن 
حمایـت کنیم و موضع دشـمنان نشـان 
می دهـد کـه جمهوری اسـالمی راه خود 
را درسـت رفته اسـت. وی در پاسـخ به 

سـوالی دربـاره ادعـای برخـی رسـانه ها 
بـا  احمدی نـژاد  رایزنـی  درخصـوص 
شـورای نگهبـان برای انتخابات ریاسـت 
جمهـوری سـال آینده گفـت:  هیچ گونه 
بـرای  نگهبـان  شـورای  بـا  رایزنـی 
بعمـل  ریاسـت جمهـوری   انتخابـات  
تکذیـب  اخبـار  ایـن  و  اسـت  نیامـده 
مـی شـود.  نسـبت بـه صالحیـت افراد 
همانطـور کـه در مجلـس بـرای هر دوره 
اظهارنظـر  مـی کنیـم بـرای  انتخابـات 

زمـان  در  هـم  جمهـوری  ریاسـت 
خـودش اظهـار نظـر  می کنیـم و بایـد 
موضوع بررسـی شـود و امکان بررسـی 
هـم وجـود دارد و نظـر شـورا در زمـان 

خـودش اعـالم مـی شـود.
وی افـزود: تبلیغـات انتخابات ریاسـت 
جمهـوری ممنـوع اسـت و اگـر جایـی 
خطایـی صـورت گیـرد، بایـد تذکـر داد 
انجـام  کـه  گفت وگوهایـی  ایـن  امـا 

نیسـت. تبلیـغ  عرفـا  می شـود، 
گفـت:   نگهبـان  شـورای  سـخنگوی 
پیشـاپیش دربـاره کاندیداتـوری افـراد 
اعـالم نظـر نمی کنیم و بایـد پرونده هر 
فـرد در زمـان بررسـی صالحیـت همان 

انتخابـات بررسـی شـود.

از اصل قرارداد ۲۵ ساله ایران 
و چین حمایت کنیم

تعطیلی بلند مدت فعالیت 
اقتصادی امکان پذیر نیست

ــی  ــک مدت ــد از ی ــدون اســتثناء بع ــام کشــورها ب ــرد: تم ــان ک ــی بی روحان
ناچــار شــدند مســیر گشــایش کســب و کار را آغــاز کننــد و هیــچ اســتثنایی 
ــک  ــایش را در ی ــل گش ــه مراح ــت هم ــن اس ــوری ممک ــدارد، کش ــم ن ه
ــل  ــت و دلی ــرده اس ــالم ک ــه اع ــه هفت ــا س ــر در دو ی ــور دیگ ــه و کش هفت
ــدت  ــد م ــت بلن ــب و کار و فعالی ــی کس ــه تعطیل ــت ک ــن اس ــز ای آن نی
اقتصــادی امکان پذیــر نیســت و هیــچ دولتــی قــادر نیســت کــه ۶ مــاه کل 
فعالیت هــای اقتصــادی کشــور را تعطیــل کنــد و مــردم زیــر بــار نمی رونــد 

ــول دارد. ــا قب ــه کســی در دنی ــول اســت و ن ــل قب ــه قاب ــن کار ن و ای
ــش  ــدت پی ــرای بلندم ــت ب ــن اس ــا ممک ــه کرون ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
روی مــا باشــد، تصریــح کــرد: نزدیــک ۵ مــاه اســت کــه بــا ایــن بیمــاری 
مواجــه هســتیم و ممکــن اســت ۵ مــاه و یــا بیشــتر هــم بــا ایــن بیمــاری 
ــی و  ــادی، اجتماع ــای الزم اقتص ــام فعالیت ه ــیم. راه آن انج ــه باش مواج
ــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی اســت؛  فرهنگــی و ســایر نیازهــا تــوأم ب
راه دومــی وجــود نــدارد. ایــن راه منحصــر بــه فــرد اســت و همــه بایــد در 
چارچــوب مقــررات قانونــی خــود، تــالش کننــد و همــه بایــد مراعــات کننــد 

و اصــول را مدنظــر قــرار دهنــد.

سامتسامت

1۵ استان در شرایط قرمز و هشدارویروس کرونا از طریق هوا منتقل می شود
 وزیـــر بهداشـــت، درمـــان و 
پزشـــکی گفـــت:  آمـــوزش 
احتمـــال انتقـــال ویـــروس 
ـــته و  ـــای سربس ـــا در فض کرون
ـــود  ـــته وج ـــای سربس ـــن فض ـــوده در ای ـــرد آل ـــود ف وج
دارد کـــه ممکـــن اســـت ویـــروس از طریـــق گـــردش 
ـــم  ـــته ه ـــر نشس ـــه دورت ـــه در فاصل ـــری ک ـــه دیگ ـــوا ب ه

منتقـــل شـــود.
ـــا  ـــه ب ـــی مقابل ـــتاد مل ـــنبه در س ـــی روز ش ـــعید نمک س
کرونـــا دربـــاره احتمـــال انتقـــال ویـــروس کرونـــا در 
هـــوا افـــزود: مـــدارک مســـتندی مبنـــی بـــر این کـــه 
ویـــروس کرونـــا می توانـــد در هـــوای آزاد یـــا پـــارک 

ـــل  ـــران منتق ـــه دیگ ـــوا ب ـــق ه ـــه دور و از طری و از فاصل
شـــود، نداریـــم.

ـــد  ـــت تایی ـــی بهداش ـــازمان جهان ـــا، س ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ــای  ــد در فضاهـ ــا می توانـ ــروس کرونـ ــه ویـ ــرده کـ کـ
ــل  ــوا منتقـ ــق در هـ ــق ذرات معلـ ــیده از طریـ سرپوشـ

شـــود.
ــاوی  ــرات حـ ــه قطـ ــرده کـ ــالم کـ ــازمان اعـ ــن سـ ایـ
ـــای سرپوشـــیده از  ـــد در فضاه ـــا می توانن ـــروس کرون وی
ـــدت  ـــه م ـــانی ک ـــوند و کس ـــل ش ـــز منتق ـــوا نی ـــق ه طری
طوالنـــی در چنیـــن فضاهایـــی بـــدون تهویـــه کافـــی 
ـــوده  ـــر آل ـــن اســـت در خط ـــند، ممک ـــته باش حضـــور داش

ـــد. ـــرار گیرن ـــروس ق ـــن وی ـــه ای ـــدن ب ش

ســـخنگوی وزارت بهداشـــت 
ــار  ــایی 239۷ بیمـ از شناسـ
طـــی   19 جدیـــد کوویـــد 
در  گذشـــته  روز  شـــبانه 

کشـــور خبـــر داد.
ـــال  ـــاران مبت ـــر از بیم ـــت: 3338 نف ـــن گف وی همچنی
بـــه کوویـــد19 در وضعیـــت شـــدید ایـــن بیمـــاری 

ـــد. ـــرار دارن ـــت ق ـــت مراقب تح
الری ادامـــه داد: تـــا کنـــون یـــک میلیـــون و 9۴۷ 
هـــزار و 11۴ آزمایـــش تشـــخیص کوویـــد19 در 

ــده اســـت. ــام شـ ــور انجـ کشـ
ــت  ــت بهداشـ ــزوم رعایـ ــر لـ ــد بـ ــن تاکیـ وی ضمـ

ــی  ــذاری اجتماعـ ــه گـ ــی، فاصلـ ــردی و اجتماعـ فـ
ــروج از  ــگام خـ ــک هنـ ــتفاده از ماسـ ــزوم اسـ و لـ
منـــزل، گفـــت: اســـتانهای خوزســـتان، آذربایجـــان 
شـــرقی، خراســـان رضـــوی، هرمـــزگان و خراســـان 
ـــه  ـــه گفت ـــد. ب ـــرار دارن ـــز ق ـــت قرم ـــمالی در وضعی ش
ســـخنگوی وزارت بهداشـــت، اســـتانهای تهـــران، 
البـــرز، لرســـتان، خراســـان جنوبـــی، کهگیلویـــه 
و بویـــر احمـــد، زنجـــان، اصفهـــان، مازنـــدران، 
ایـــالم هـــم در وضعیـــت هشـــدار  و  گلســـتان 
ایـــن بیمـــاری  قـــرار دارنـــد. وی افـــزود: مجمـــوع 
بیمـــاران کوویـــد19 در کشـــور بـــه 2۵۵ هـــزار و 11۷ 

نفـــر رســـید.

سنا
 ای

س:
عک

ســفیر ایــران در چیــن، طــرح ادعاهــای مضحــک واگــذاری 
ــه شــعور جمعــی ملــت  ــه چینی هــا را توهیــن ب کیــش ب

بــزرگ ایــران دانســت.
صفحــه  در  محمــد کشــاورززاده  ایســنا،  بــه گــزارش 
ــده  ــک و خن ــای مضح ــرح ادعاه ــت: ط ــرش نوش توییت
ــا  ــی ه ــه چین ــش ب ــره کی ــذاری جزی ــد »واگ داری مانن
یــا اســتقرار نیروهــای نظامــی چیــن در ایــران« در قالــب 
برنامــه 2۵ ســاله جامــع همــکاری هــای ایــران و چیــن، 
توهیــن بــه شــعور جمعــی ملــت بــزرگ ایــران اســت. ایــن 
برنامــه براســاس احتــرام و منافــع متقابــل تنظیــم شــده 

اســت.

معـاون امـور جوانـان وزیـر ورزش و جوانـان از افزایـش 
شـمار درخواسـت کننـدگان زیـر 18 سـال بـرای وام ازدواج 
بـه ویـژه در میـان دختـران خبـر داد و اعـالم کرد: دو سـوم 
دریافـت کننـدگان ایـن وام در سـال های اخیر دختـران زیر 
18 سـال بوده اندمحمدمهـدی تندگویان روز شـنبه در هفتاد 
و پنجمیـن جلسـه سـتاد ملی سـاماندهی امـور جوانان که 
بـا حضـور وزیـر ورزش و جوانان برگزار شـد، افـزود: یکی از 
مهمتریـن اقدامات دولـت یازدهم به روزرسـانی وام  ازدواج 
در سـال 9۶ بـود بـه گونـه ای کـه مبلـغ وام ازدواج در ایـن 
سـال بـه 1۰ میلیـون تومـان و در سـال 98 بـه 3۰ میلیـون 

تومـان افزایـش یافت.
وی تصریـح کـرد: مبلـغ وام ازدواج در سـال جاری برای هر 
نفـر بـه ۵۰ میلیـون تومـان  و هـر زوج 1۰۰ میلیـون تومـان 

افزایـش یافته اسـت.

سـفیر کشـورمان در پاکسـتان بـا تاکیـد بـر ایـن کـه ایران 
هـر گونـه تـالش جهـت ایجـاد ناامنـی در پاکسـتان را بـه 
شـدت محکـوم و مـردود مـی شـمارد، گفت: روابـط دیرینه 
دو کشـور حکایـت از آن دارد کـه ایـران امنیـت پاکسـتان را 

امنیـت خـود می دانـد.
 بـه گـزارش ایسـنا،  سـید محمـد علـی حسـینی سـفیر 
کشـورمان در اسـالم آباد در صفحه اینسـتاگرام در پاسخ به 
سـوال رسـانه هـا در خصوص تبهـکار عذیر بلـوچ و اظهارات 
مشـکوک او مبنـی بـر در خواسـت یـک نیـروی اطالعاتـی 
ایرانـی گفـت: سـابقه روشـن فعالیـت هـای منطقـه ای 
جمهـوری اسـالمی ایـران بـه خوبـی روشـن می سـازد کـه 
ایـران همـواره نقش فعـال و موثـری در مبارزه بـا عوامل نا 
امنـی و بـی ثباتی در منطقه از جمله در سـرکوب گروه های 

تروریسـتی داشـته است.

نماینده سـابق مجلس، گفت: ظریف آدم زحمتکشـی اسـت، 
ممکـن اسـت مـن هـم نقـد هایی به ایشـان داشـته باشـم، 
کـه دارم. منتهـا چـاره کار پرخـاش به یکدیگر نیسـت و فقط 

دشـمنان از ایـن اتفاقات خوشـحال می شـوند.
بهـروز نعمتـی نماینـده دوره دهـم مجلـس در گفت وگـو بـا 
خبرنـگار ایلنا، درخصوص اتفاقات یکشـنبه گذشـته و برخورد 
نماینـدگان با وزیـر امورخارجه، گفت: من فکـر می کنم از آنجا 
کـه مجلس عصـاره فضائل ملت اسـت و باید هرچه فضیلت 
و ویژگـی خـوب اسـت در مجلـس باشـد، همـواره ایـن توقع 
وجود داشـته و دارد که همواره مجلس قداسـت خود را حفظ 
کنـد.وی ادامـه داد: البته اتفاقی که در روز یکشـنبه در برخورد 
بـا ظریـف رخ داد را هـم نمی توان بـه کل مجلس تعمیم داد، 
این هـا تعداد انگشـت شـماری بودند که قبال هـم در مجلس 

بودنـد و چنین کارهایـی می کردند.

طرح ادعای مضحک 
واگذاری کیش به چینی ها

دو سوم دریافت کنندگان 
وام ازدواج دختران زیر 

18 سال هستند

 ایران امنیت پاکستان 
را امنیت خود می داند

انتقادها به ظریف نباید با 
پرخاش مطرح می شد
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محیط زیستمحیط زیست

بهره برداری از 46 هزار هکتار پارک آبخیز در کشورمجوزی برای شماره گذاری با استاندارد یورو 4 داده نشده است
ــم  ــر اقلی ــوا و تغیی ــی ه ــز مل ــس مرک ریی
ســازمان حفاظــت محیط  زیســت گفــت: 
تاکنــون ایــن ســازمان هیــچ مجــوزی برای 
ــتاندارد  ــا اس ــی ب ــماره گذاری خودروهای ش
ــه  ــم دوگان ــی آن ه ــزار تاکس ــج ه ــرای پن ــط ب ــرده، فق ــادر نک ــورو ۴ ص ی
ــردد،  ــر می گ ــازان ب ــم کاری خودروس ــه ک ــه ب ــده ک ــل ش ــتثنا قائ ــوز اس س
البتــه هنــوز مجــوز ایــن تعــداد تاکســی هــم صــادر نشــده اســت.بر اســاس 
ــروش  ــدای ســال 98 ف ــه از ابت ــود ک ــرار ب ــاک ق ــوای پ ــون ه ــاده ۴ قان م
ــوع شــود و خودروســازان  ــد، ممن ــورو ۴ دارن ــه اســتاندارد ی ــی ک خودروهای
ــه دریافــت مجوزهــای آالیندگــی و  ــه فــروش، نســبت ب ــدام ب پیــش از اق
اســتانداردهای یــورو ۵ بایــد اقــدام کننــد امــا خــودرو ســازان بــرای اجــرای 
ایــن بنــد از قانــون یــک ســال مهلــت خواســتند و بــر ایــن اســاس مقــرر 
شــد تــا اجــرای آن از ابتــدای ســال 1399 آغــاز شــود امــا بــا وجــود اینکــه 
یــک ســال بــه خودروســازان مهلــت داده شــده امــا گویــا همچنــان در صــدد 
ــه ســازمان حفاظــت  ــون هســتند ک ــن قان ــاره ای ــن دوب ــق انداخت ــه تعوی ب

محیــط زیســت اعــالم کــرد کــه ایــن بــار بــه هیــچ وجــه زیــر بــار نمــی رود.
ســید محمــد مهــدی میرزایــی قمــی روز شــنبه در گفــت وگــو بــا خبرنــگار 
محیــط زیســت ایرنــا افــزود: برخــی شــرکت هــای خــودرو ســازی ماننــد 
ایــران خــودرو و ســایپا یــک ســری خودروهایــی تولیــد کردنــد کــه 
ــر  ــورو ۴ اســت کــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ب ــا ی اســتاندارد آنه
اســاس قانــون هــوای پــاک مجــوز شــماره گــذاری را بــرای آنهــا صــادر نمــی 
ــون محکــم ایســتاده و اعــالم کــرده ایــم  ــرای اجــرای قان ــد، ســازمان ب کن
کــه بــر اســاس ایــن قانــون امســال بایــد همــه تولیــدات اســتاندارد یــورو 
۵ داشــته باشــند. وی اظهــار داشــت: زمانــی کــه بــه تعویــق افتــادن مجــدد 
اســتاندارد یــورو ۵ بــه مــدت یــک ســاله از ســوی خودروســازان مطرح شــد، 
همــان زمــان ســازمان محیــط زیســت بــا بــه تعویــق افتــادن یــک ســال از 
تولیــد اســتاندارد یــورو ۵ موافقــت نکــرد بنابرایــن ایــن پیشــنهاد بــه هیــات 
وزیــران هــم نرفــت بنابرایــن اجــرای آن بــه تعویــق هــم نخواهــد افتــاد و 
امســال اجــرا مــی شــود و تــا اکنــون نیــز بــه هیــچ خــودروی یــورو ۴ مجــوز 

پــالک گــذاری نــداده ایــم. 

مدیـرکل دفتر کنتـرل سـیالب و آبخوانداری 
آبخیـزداری  و  مراتـع  جنگل هـا،  سـازمان 
کشـور بـا اشـاره بـه اهمیـت توسـعه پـارک 
آبخیـز بـا هـدف کاهـش مخاطرات سـیل بر 
سـکونتگاه های شـهری و روسـتایی و گسـترش تفرجگاه هـای طبیعـی پیرامون 
مراکـز جمعیتـی، از بهره بـرداری از 18 پـارک آبخیز احداث شـده به مسـاحت ۴۶ 
هـزار هکتـار در سـطح کشـور خبر داد.به گزارش ایسـنا ابوالقاسـم حسـین پور در 
تبییـن نقـش پـارک آبخیـز در مدیریـت حوزه های آبخیز مشـرف بـر کانون های 
جمعیتـی به ویـژه در مناطـق سـیل خیز کشـور گفـت: پـارک آبخیـز در حقیقـت 
نوعـی پـارک یا بوسـتان محسـوب می شـود که با اسـتفاده از ظرفیـت حوزه های 
آبخیـز و موقعیـت دره ها در مناطق کوهسـتانی و عمدتـًا پیرامون مراکز جمعیتی 
ایجـاد می شـوند. بهره گیـری از ظرفیـت مناظـر طبیعـی و چشـم اندازهای آبی از 
ویژگی هـای بـارز اینگونه تفرجگاه هاسـت که با اسـتفاده از سـازه های آبخیزداری 
و آبخوانـداری، بـه عنوان المان هـای ویژه پارک آبخیز اعم از ایجاد آبشـار، احداث 
چکدم هـای متنوع متناسـب بـا قابلیت و اسـتعداد طبیعی حوضـه، تراس بندی 

و بانکـت تـوام بـا کاشـت گونه های درختـی و درختچـه ای بومی سـازگار با اقلیم 
منطقـه بـا هدف بهره گیری از ظرفیت حوزه های آبخیز در توسـعه بوم گردشـگری 
و طبیعـت گـردی طراحـی و ایجـاد می شـوند.وی کاهـش مخاطـرات سـیل و 
رسـوب حوزه هـای آبخیـز مشـرف به سـکونتگاه های شـهری و روسـتایی، کمک 
بـه احیای پوشـش گیاهی و شـکل گیری کمربند سـبز، ایجاد تفرجـگاه پیرامون 
مراکـز جمعیتـی و توسـعه اکوتوریسـم، آمـوزش و ترویج متدهـا و تکنیک های 
آبخیـزداری و آبخوانـداری و کمـک بـه بهبـود اقتصـاد منطقـه را از اهـداف و 
کارکردهـای اصلـی احـداث پـارک آبخیـز برشـمرد.مدیر کل کنتـرل سـیالب و 
آبخوانـداری سـازمان جنگل هـا با تاکید بر اسـتفاده از ظرفیت سـیالب حوزه های 
آبخیـز در توسـعه تفرجـگاه گفـت: زیرسـاخت های آبخیـزداری و آبخوانـداری در 
برخـی از حوزه هـای آبخیـز مشـرف بـه شـهرها و روسـتاهای کشـور ایجاد شـده 
اسـت که عالوه بر تحقق اهداف حفاظت آبخیز و پیشـگیری از خسـارات سـیل 
بـه عنـوان تفرجـگاه نیز مورد اسـتفاده مردم قـرار دارد امـا در این میـان 18 مورد 
در سـطح 46 هـزار و ٨3٩ هکتـار با اسـتانداردهای پارک آبخیز شـهری تکمیل و 

در دسـت بهـره برداری اسـت.

مصارف پاستیک مشمول مالیات  شود
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با بیان اینکه پالستیکها با وجود آسیب محیط 
زیستی مشمول پرداخت مالیات نمی شوند، گفت: اخذ مالیات و قبول مسئولیت اجتماعی به کاهش 

مصرف کمک می کند.

رنا
 ای

س:
عک

خروج پسـاب شـهرک صنعتی مهاباد در مسـیر جـاده مهاباد - 
میانـدوآب باعـث آلودگـی چنـد زهکش و پخش بـوی نامطبوع 
در مسـیر عبـور خـود می شـود که ایـن امر عـالوه بـر پیامدهای 
زیسـت محیطـی آن، باعـث نارضایتـی روسـتاییان این منطقه 
به ویـژه کشـاورزان، باغـداران و حتـی رهگـذران شـده اسـت.

شـهرک صنعتـی مهابـاد در 18 کیلومتـری شـمال این شـهر در 
مسـیر مهابـاد - میانـدوآب قـرار دارد و دارای 11۵ واحد صنعتی 
بـوده کـه از ایـن تعـداد 8۰ واحـد فعـال و نیمه فعال اسـت، این 
شـهرک در فاصله بسـیار کمی با روسـتای »ترشـکان« و فاصله 
2 کیلومتـری بـا شـهر 3۰ هـزار نفـری »گوک تپـه« مهابـاد قرار 
دارد.عملیـات احـداث شـهرک صنعتـی مهابـاد کـه از مصوبـات 
سـفر رهبـر معظـم انقـالب بـه آذربایجان غربـی در سـال 13۷۵ 
اسـت در زمینـی بـه مسـاحت ۵۶ هکتـار در سـال های 13۷۶ و 
13۷۷ شـروع و سـال گذشته در قالب طرح توسعه، چهار هکتار 
دیگـر بـه مسـاحت آن افزوده شـد.این شـهرک صنعتـی دارای 
یـک تصفیه خانـه کوچـک بـا ظرفیت تصفیـه 3۰۰ متـر مکعب 
فاضـالب در شـبانه روز بـوده در حالـی کـه میزان فاضـالب تولید 
شـده در آن چنـد برابـر بیشـتر از ایـن حجـم اسـت و فاضالبـی 
کـه بـه صـورت ناقـص تصفیـه شـده بـه سـمت زهکش هـای 
پاییـن دسـت شـهرک جـاری می شـود. عضو شـورای اسـالمی 
شـهر گوک تپـه گفـت: فاضالب شـهرک صنعتی پـس از خروج 
از آن ابتـدا وارد زمین هـای زراعـی و باغی روسـتای »ترشـکان« 
شـده و سـپس از طریـق زهکـش بـه سـمت زمین هـای شـهر 
»گوک تپـه » سـرازیر می شود.سـعید چاچ افـزود: این فاضالب 
سـپس از طریـق زهکـش و کانـال بـه سـمت شـهرک دامداری 
»جهادآباد« رسـیده و در مسـیر خود پس از عبور از روسـتاهای 
»حاجی خـوش« و »گرده گـروی« در نهایـت بـه نزدیکـی تاالب 
بین المللـی »قوپی باباعلـی« می رسـد. وی اضافـه کرد: مشـکل 
فاضـالب شـهر صنعتـی مهابـاد چنـد بـار در شـورای اسـالمی 
نیـز مطـرح و بـه مسـووالن انتقـال داده شـده اما تاکنـون تمام 
تالش هـا در ایـن زمینه بی نتیجـه مانده و فاضالب این شـهرک 
همچنـان ایـن مسـیر را طی می کند و موجـب آزار و اذیت اهالی 

به ویـژه کشـاورزان ایـن منطقه می شـود.

سوژه دفع فاضاب 
سنتی یک شهرک 
صنعتی در مهاباد

 ایران جزو 10کشور اول مصرف کننده پالستیک در جهان

مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در کشور ما روزانه 58 هزار تن پسماند عادی تولید 
می شود که از این میزان بین 15 تا ۲0 درصد پسماند خشک قابل بازیافت است

مردمـی  مشـارکت های  دفتـر  مدیـرکل 
سـازمان  اجتماعـی  مسـئولیت های  و 
بیـان  بـا  زیسـت  محیـط   حفاظـت 
اول  1۰ کشـور  جـزو  مـا  اینکـه کشـور 
جهـان  در  پالسـتیک  مصرف کننـده 
اسـت، گفـت: هـر ایرانـی روزانـه به طـور 
متوسـط سـه کیسـه پالسـتیکی مصرف 
می کنـد کـه 9۶ درصد آن مسـتقیم وارد 

می شـود. زبالـه  سـطل های 
آقایـی ادامه داد: در کشـور مـا همچنین 
کیسـه  تـن  میلیـون  نیـم  سـاالنه 
اگـر  می شـود کـه  مصـرف  پالسـتیکی 

ایـن میـزان مصـرف را مدیریـت نکنیـم 
یـک فاجعـه محیط زیسـتی را در پیش 

داشـت. خواهیـم 
در  متاسـفانه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
بـرای  بازدارنـده ای  قوانیـن  مـا  کشـور 
کاهـش و منـع مصـرف پالسـتیک و از 
تشـویقی  سیاسـت های  دیگـر  سـوی 
وجـود نـدارد، گفـت: این موضوع سـبب 
شـده اسـت که نتوانیم در حـوزه کاهش 
اقـدام  پالسـتیک  بی رویـه  مصـرف 
شـاخصی انجـام دهیـم. مدیـرکل دفتر 
مشـارکت های مردمی و مسـئولیت های 
محیـط   حفاظـت  سـازمان  اجتماعـی 
هیـات  سـال گذشـته  افـزود:  زیسـت 
قانـون   ۴ مـاده  اسـاس  بـر  وزیـران 

مدیریـت پسـماند بـه سـازمان محیـط 
زیسـت ابـالغ کـرد که با همـکاری وزارت 
از  حمایـت  بـرای  را  الیحـه ای  صنعـت 
واحدهـای بازیافـت و کاهـش مصـرف 
پالسـتیک تدویـن کنـد. در حـال حاضر 
بـه  و  آمـاده  الیحـه  ایـن  پیش نویـس 
کمیسـیون زیربنایـی دولـت ارائـه شـده 
اسـت. امیدواریـم بـا تصویـب و ابـالغ 
ایـن الیحـه اقداماتـی )هـر چنـد دیـر( 
و  پالسـتیک  مصـرف  کاهـش  بـرای 
اعمـال قوانین بازدارنده داشـته باشـیم.

برخـی  ایجـاد  اینکـه  بیـان  بـا  آقایـی 
رایـگان  توزیـع  عـدم  ماننـد  قوانیـن 
آن  روی  قیمت گـذاری  و  پالسـتیک 
کاهـش  بـر  مـا  کشـور  در  می توانـد 

شـود،  واقـع  موثـر  پالسـتیک  مصـرف 
نبایـد  این هـا  کنـار  در  البتـه  اظهارکـرد: 
از موضـوع آگاهی رسـانی بـه شـهروندان 
بـرای  پالسـتیک  مضـرات  درخصـوص 
محیط زیسـت و سـالمت غافل شـویم.

وی با اشـاره بـه اینکه سـازمان حفاظت 
اعـالم  بـا  همزمـان  زیسـت  محیـط 
آب  بطری هـای  از  اسـتفاده  ممنوعیـت 
معدنـی در زیـر مجموعه هـای خـود این 
پیشـنهاد  یـک  صـورت  بـه  را  موضـوع 
بـه  دولتـی  دسـتگاه های  تمـام  بـرای 
هیـات دولـت فرسـتاد، گفت: متاسـفانه 
در ایـن زمینـه مقاومت هایـی وجود دارد 
جایگزین هـای  نتوانیـم  زمانی کـه  تـا  و 
مناسـبی را اعـالم کنیم کار کمی سـخت 

خواهـد بـود.
مردمـی  مشـارکت های  دفتـر  مدیـرکل 
سـازمان  اجتماعـی  مسـئولیت های  و 
حفاظـت محیـط  زیسـت در پایـان یـک 
گفـت و گـوی اینترنتـی گفـت: درحـال 
حاضـر کمیته کاهش مصرف پالسـتیک 
در سـازمان محیط زیسـت شـکل گرفته 
فروشـگاه های  نماینـدگان  و  اسـت 
در  اماکنـی کـه  عنـوان  بـه  زنجیـره ای 
بـاال  بسـیار  پالسـتیک  مصـرف  آن هـا 
اسـت در ایـن کمیته دعـوت به همکاری 
همـکاری  بـا  امیدواریـم  شـده اند. 
آگاه سـازی  و  ذی ربـط  دسـتگاه های 
در  پالسـتیک  مصـرف  مـردم، کاهـش 

کشـور را شـاهد باشـیم.
 11( روز  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
جـوالی( بـه دلیـل جلـب توجـه مـردم 
زیسـت محیطی  آسـیب های  بـه  جهـان 
مصـرف پالسـتیک روز جهانـی »بـدون 
اسـت،  شـده  نامگـذاری  پالسـتیک« 

تصریـح کـرد: در کشـور مـا روزانـه ۵8 
هـزار تن پسـماند عـادی تولید می شـود 
کـه از ایـن میـزان بیـن 1۵ تـا 2۰ درصد 
پسـماند خشـک قابل بازیافت اسـت که 
تنهـا 9 درصـد آن وارد چرخـه بازیافـت 

می شـود.
شـاید بـه ظاهـر کیسـه های پالسـتیکی 
کار را بـرای جابجایـی وسـایل راحت تـر 
 ۵۰۰ از  بیـش  مانـدگاری  امـا  می کنـد 
سـوء  اثـرات  طبیعـت  در  آنهـا  سـاله 
جبـران ناپذیـری به جـای می گـذارد که 
قطعـا به آن آسـایش ظاهـری نمی ارزد، 
امـروز 21 تیـر مـاه که به نـام »روز بدون 
نایلکـس« نامگـذاری شـده بیاییـم بـه 
ایـن بهانه کاهـش مصرف ایـن مخربان 
محیـط زیسـت را آغـاز کنیـم. در سـال 
هـای نـه چنـدان دور کـه شـیوع انـواع 

بیمـاری هـای واگیـردار در بخـش های 
میـان  در  مخصوصـا  جامعـه  مختلـف 
شـایع  بسـیار  سـالمندان  و  خردسـاالن 
بـود یکـی از مـواردی کـه مـی توانسـت 
باعـث کاهـش شـدید این امراض شـود 
در  بـود،  وسـایل شـخصی  از  اسـتفاده 
واقـع کارشناسـان علـوم سـالمت به این 
نتیجـه رسـیده بودند که حتمـا در هنگام 
حضـور در مراسـم عمومـی و حتـی در 
خانـواده هـر فـردی از وسـایل شـخصی 
خـود اسـتفاده کنـد و در هنـگام صـرف 
مـواد غذایـی و نوشـیدنی هـا از لیـوان 
و قاشـق دیگـران اسـتفاده نکننـد، آنـان 
بـه همه افراد جامعه گوشـزد مـی کردند 
حتـی در حـوزه هـای بهداشـتی نیـز از 
سـرنگ هـا و وسـایل جراحـی دیگـران 

اسـتفاده نکننـد.

زییســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
سیســتان و بلوچســتان در دیــدار بــا 
ــتین گام  ــت: نخس ــگان گف ــدار دل فرمان
احیــای  راســتای  در  زیســت  محیــط 
ایســتگاه  احــداث  جاموریــان  تــاالب 
پایــش آنالیــن زیســت محیطــی در 
محقــق  بــزودی  اســت کــه  دلــگان 

خواهــد شــد.
وحیــد پورمــردان  روز شــنبه در ایــن 
ــدد  ــای مج ــرای احی ــالش ب ــدار از ت دی
ــر داد و  ــان خب ــون جازموری ــاالب هام ت
گفــت: بــا توجــه بــه موقعیــت حســاس 

ــری  ــاز پیگی ــه و نی ــان در منطق جازموری
حــق آبــه تــاالب هامــون جازموریــان 
اقدامــات موثــری در زمینه احیــای آن در 
دســتور کار محیــط زیســت اســتان قــرار 
ــده  ــه عم ــاره ب ــا اش ــه اســت.وی ب گرفت
برنامــه هــای انجــام شــده بــرای احیــای 
ایســتگاه  داشــت:  اظهــار  جازموریــان 
پایــش آنالیــن زیســت محیطــی، تهیــه 
کتــاب دســتورالعمل هــای مدیریتــی 
و همچنیــن پیگیــری جهــت جــذب 
ــم  ــای مه ــه ه ــی از برنام ــارات کاف اعتب
محیــط زیســت اســتان بــوده اســت کــه 

ــد. ــد ش ــی خواهن ــه زودی اجرای ب
زیســت  محیــط  حفاظــت  کل  مدیــر 
سیســتان و بلوچســتان گفــت: دســتگاه 
پایــش آنالیــن زیســت محیطــی بــه 
میلیــون   ۷۰۰ و  میلیــارد  یــک  ارزش 

ــده  ــاه آین ــا یکم ــداری و ت ــان خری توم
ــا  ــه ب ــد ک ــد ش ــب خواه ــگان نص در دب
اســتقرار ایــن دســتگاه شــاهد رصــد 
قانونــی میــزان گــرد وغبــار در دلــگان 

ــود. ــم ب خواهی

ایستگاه پایش آنالین زیست 
محیطی در جازموریان

زمان آبگیری تاالب صالحیه 
مشخص نیست

مدیرکل محیط زیسـت البرز گفت: وضعیت تاالب صالحیه خوب نیسـت.فردین 
حکیمـی در گفت وگـو با ایسـنا اظهـار کرد: با تخریب دیـواره تاالب صالحیه حجم 
زیادی از آب این تاالب تخلیه شـده و به سـمت اراضی اسـتان سـرازیر شـد.وی 
ادامـه داد: متاسـفانه ایـن اتفـاق در فصل کشـاورزی و آبیاری مـزارع اتفاق افتاد 
بـه همیـن دلیـل نتوانسـتیم به موقع آبگیـری مجددی بـرای این تاالب داشـته 
باشـیم.وی با اشـاره به اینکه وضعیت فعلی تاالب صالحیه خوب نیسـت، اظهار 
کـرد: قـرار بـود بـا رهاسـازی آب از یکی دو نقطه اسـتان بخشـی از آب از دسـت 
رفتـه ایـن تـاالب جبران شـود ولی علـی رغم رایزنـی ها هنوز بـه نتیجه مطلوبی 
در ایـن خصـوص نرسـیده ایم.مدیرکل محیـط زیسـت البـرز توضیـح داد:  اگـر 
همیـن رونـد ادامه داشـته باشـد و راهکاری بـرای آبگیری تـاالب صالحیه اتخاذ 

نشـود در مـورد ذخیـره آبی آن به مشـکل برخـورد می کنیم.
ایـن مسـئول ادامـه داد: ایـن تـاالب فضایـی بـرای زندگی گونه هـای مختلف 
جانـوری فراهـم کـرده و هـر سـاله شـاهد مهاجـرت تعـداد زیـادی پرنـده به 
ایـن تـاالب هسـتیم بـه همیـن دلیـل بایـد هرچـه سـریعتر فکـری بـه حال 
وضعیـت آن صـورت بگیـرد و بـا تعامـل و اتخاذ راهکار از سـوی آب منطقه ای 

اسـتان حـال تنهـا تـاالب اسـتان مجددا خوب شـود.

ته
نک

مدیـرکل دفتـر مشـارکت های مردمی و مسـئولیت های 
اجتماعـی سـازمان حفاظت محیط  زیسـت بـا بیان اینکه 
کشـور مـا جـزو 10 کشـور اول مصرف کننده پاسـتیک در 
جهـان اسـت، گفـت: هـر ایرانـی روزانـه به طـور متوسـط 
سـه کیسـه پاسـتیکی مصرف می کنـد کـه 96 درصد آن 

مسـتقیم وارد سـطل های زبالـه می شـود.
آقایـی ادامـه داد: در کشـور مـا همچنیـن سـاالنه نیـم 
می شـود کـه  مصـرف  پاسـتیکی  تـن کیسـه  میلیـون 
اگـر ایـن میـزان مصـرف را مدیریـت نکنیم یـک فاجعه 

محیـط زیسـتی را در پیـش خواهیـم داشـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه متاسـفانه در کشـور مـا قوانیـن 
بازدارنـده ای بـرای کاهـش و منـع مصرف پاسـتیک و از 
سـوی دیگـر سیاسـت های تشـویقی وجود نـدارد، گفت: 
ایـن موضـوع سـبب شـده اسـت کـه نتوانیـم در حـوزه 
شـاخصی  اقـدام  پاسـتیک  بی رویـه  مصـرف  کاهـش 

دهیم. انجـام 

حیات 
وحش

حیات 
وحش

میزبانی خوب از هیر و دنای آفریقایی در ایرانافعی دم عنکبوبی در کرمانشاه ثبت شد
محیـط  از  حفاظـت  مدیـرکل 
از  کرمانشـاه  اسـتان  زیسـت 
شناسـایی و ثبـت تصویـر گونه 
خاصـی از مارهـا تحـت عنـوان 
افعی شـاخ دار دم عنکبوتی در شهرسـتان گیالنغرب خبر 

داد.
فریـدون یـاوری گفـت: کارشناسـان حفاظـت از محیـط 
زیسـت اسـتان کرمانشـاه در زمان پایش منطقه حفاظت 
شـده زلـه زد شهرسـتان گیالنغـرب تصویـر ایـن نـوع مار 
را ثبـت کردنـد.او افـزود: ایـن گونـه نـادر از مارهـا پیـش 
از ایـن نیـز در منطقـه گیالنغرب شناسـایی شـده بـود اما 
ایـن بار کارشناسـان مـا موفق به ثبت تصویر افعی شـاخ 

دار دم عنکبوتـی شـدند.
مدیـرکل حفاظـت از محیـط زیسـت اسـتان کرمانشـاه 
عنـوان کـرد: ایـن نـوع از مـار در دنیـا منحصـر بـه فـرد 
اسـت و تنها در مناطقی از اسـتان های کرمانشـاه و ایالم 
مشـاهده مـی شـود. ایـن مـار در سـال 2۰۰۶ در غـرب 
ایـران دیـده شـد و تاکنون هیچ گزارشـی مبنی بر کشـف 
افعـی شـاخدار دم عنکبوتـی در کشـورهای دیگـر به ثبت 

است. نرسـیده 
یـاوری در رابطـه بـا خصوصیـات مـار دم عنکبوتـی بیـان 
کـرد: ایـن نـوع افعـی با جسـه ای متوسـط کـه از طریق 
حـرکات دم خـود اقدام به جلب، فریب و سـپس شـکار 

طعمـه مـی کند.

از  نگهـــدای  مرکـــز  مدیـــر 
حیـــات وحـــش پـــارک چمـــران 
ـــیر  ـــه ش ـــان اینک ـــا بی ـــرج ب ک
ســـفید از کمیـــاب تریـــن گونـــه  
شـــیرهای جهـــان اســـت،  گفـــت: ســـال گذشـــته دو تولـــه 
ـــد  ـــور وارد ش ـــه کش ـــی ب ـــای جنوب ـــفید از آفریق ـــیر س ش
ـــوب  ـــیار خ ـــیرها بس ـــن ش ـــر دو ای ـــال ه ـــون ح ـــه اکن ک

اســـت.
شـــیردل نـــوری در گفت وگـــو بـــا ایســـنا اظهـــار کـــرد: 
وضعیـــت جســـمی بچـــه شـــیرهای ســـفید ) هیـــر و 
ـــیار  ـــدند بس ـــرز وارد ش ـــه الب ـــته ب ـــال گذش ـــه س ـــا( ک دن
خـــوب اســـت و بـــه زودی بـــه مرکـــز نگهـــداری از حیـــات 

وحـــش پـــارک چمـــران منتقـــل می شـــوند.
ـــران  ـــه ای ـــان ورود ب ـــیرها در زم ـــن ش ـــه داد: ای وی ادام
ـــه  ـــه تغذی ـــل ب ـــن دلی ـــه همی ـــد ب ـــک بودن ـــیار کوچ بس
ـــن  ـــه همی ـــتند ب ـــاز داش ـــاص نی ـــداری خ ـــرایط نگه و ش
دلیـــل طـــی ایـــن چنـــد مـــاه مراقبت هـــای ویـــژه ای 
ـــود  ـــد خ ـــی بتوانن ـــه راحت ـــا ب ـــه ت ـــورت گرفت ـــا ص از آنه
ـــارک  ـــش پ ـــات وح ـــز حی ـــی در مرک ـــرایط زندگ ـــا ش را ب
ـــال  ـــح داد: در ح ـــوری توضی ـــد. ن ـــق دهن ـــران تطبی چم
ـــه  ـــی تول ـــای زندگ ـــازی فض ـــاده س ـــغول آم ـــر مش حاض
شـــیرها در مجموعـــه پـــارک چمـــران هســـتیم و بـــه 
ـــل  ـــز منتق ـــن مرک ـــه ای ـــا ب ـــر و دن ـــل، هی ـــض تکمی مح

می شـــوند.
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پرداخت کمک های نقدی به مبتایان به کرونا تحت پوشش 
صندوق عشایر و روستاییان

کمپین روستای بدون کرونا با هدف حمایت از بیمه شدگان و مستمری بگیران صندوق بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، دومین مرحله از فعالیت خود را آغاز کرد.

تغییر سبک زندگی راهکار مبارزه با کرونا

شــاید تــا چنــد مــاه پیــش، دورکاری، 
نداشــتن  دورهمــی  نرفتــن،  ســفر 
ــره  ــن از پنج ــدن والدی ــی دی ــا حت ی
یــا  ذهــن  از  دور  مجــازی  فضــای 
ــیوع  ــا ش ــا ب ــود ام ــور ب ــل تص غیرقاب
کرونــا، ســبک زندگــی دســتخوش 
هــای  پروتــکل  رعایــت  و  تغییــر 
دام  در  نیافتــادن  جهــت  بهداشــتی 
زندگــی  از  جزیــی  ویــروس  ایــن 

امــروزه شــده اســت.
مفهــوم ســبک زندگــی بــه معنــای 

شــیوه زندگــی خــاص یــک فــرد، 
گــروه یــا جامعــه از جملــه مفاهیمــی 
ــروس  ــیوع وی ــس از ش ــه پ ــت ک اس
قــرار  توجــه  مــورد  بســیار  کرونــا 

گرفتــه اســت.
در واقــع ســالیان ســال اســت کــه 
انســان ها کوشــیده اند روش زندگــی 
ــد  ــت کنن ــند و مدیری ــود را بشناس خ
و حتــی دولت هــا تــالش می کننــد 
بــر روی روش زندگــی مردمــان خــود 
ــن  ــدان در ای ــا چن ــد ام ــر بگذارن تأثی
ــه  ــا اینک ــد ت ــل نش ــق عم ــیوه موف ش
ــاختارهای  ــده س ــا نیام ــروس کرون وی
را چنــان کــه مــی  ســبک زندگــی 

خواســت تغییــر داد.
ــر  ــا ه ــده م ــث ش ــه باع ــی ک ویروس
روزه نگــران ســالمتی خــود و خانــواده 
همچــون  راهکارهایــی  و  باشــیم 
ــرای رســیدن  ــی ب ــر ســبک زندگ تغیی
بــه تندرســتی و ســالمت خــود بــه 
یــک  بــاور  بــه  زیــرا  گیریــم.  کار 
ــی  ــبک زندگ ــالح س ــناس، اص روانش
لحــاظ  از  خــود  مفهــوم کلــی  بــه 
ــی از  ــد یک ــی می توان ــی و فیزیک روان
بهتریــن راه  هــای پیشــگیری از بــروز 
انســان  در  مختلــف  بیماری هــای 
روز شــنبه  آهنگــرزاده  ژیــال  باشــد. 
بــا خبرنــگار حــوزه  در گفــت وگــو 

ــد  ــا تاکی ــا، ب ــواده ایرن ــان و خان زن
ویــروس  کــه  موضــوع  ایــن  بــر 
ــان را  ــردم جه ــیاری از م ــا بس کرون
خانه نشــین و ســبک زندگــی آنــان را 
دســتخوش تغییــرات کــرده، افــزود: 
وقتــی مالقات هــای حضــوری جــای 
خــود را بــه تماس هــای اینترنتــی 
مــدارس  درس  هــای  داده، کالس 
و دانشــگاه هــا بــه صــورت غیــر 
بســیاری  برگــزار شــده،  حضــوری 
از  بــا روش دورکاری و  از مشــاغل 
ــا  ــت رایانه ه ــه پش ــا ب ــت میزه پش
ــای هوشــمند انجــام شــده  و تلفن ه
و گــذران تعطیــالت در جــاده هــا 
ــن  ــل شــده، ای ــه منتق ــج خان ــه کن ب
بــه  افــراد  زندگــی  ســبک  یعنــی 
ــاری  ــه بیم ــال ب ــی از ابت ــل نگران دلی

ــت. ــرده اس ــدا ک ــر پی تغیی
ــا  آهنگــرزاده توضیــح داد: تاثیــر کرون
بــر رونــد زندگــی اجتنــاب ناپذیــر 
ایــن  نــرود  یادمــان  امــا  اســت 
خانــه  در  و  زندگــی  ســبک  تغییــر 
ســرگرمی  ایجــاد  نیازمنــد  مانــدن، 
و نوعــی تغییــر روش بــرای گــذران 
ــر  ــا س ــه ه ــا حوصل ــت ت ــات اس اوق
نــرود و نــزاع هــا بــاال نگیــرد.وی 
ــت  ــن اس ــت ای ــن حال ــزود: بهتری اف
ــینی و  ــه نش ــن خان ــراد در ای ــه اف ک
را  نکاتــی  زندگــی،  ســبک  تغییــر 
لحــاظ کننــد کــه باعــث تنــگ تــر 
ــود.  ــات ش ــای ارتباط ــه ه شــدن حلق
ــرا  ــرا و برونگ انســان موجــودی درونگ
کرونایــی،  زندگــی  در  امــا  اســت 
ــی،  ــت برونگرای ــا تقوی ــم ب ــالش کنی ت

در جمــع بــودن را افزایــش دهیــم.
آهنگــرازده تصریــح کــرد: تــا حــدودی 
خفــا و خلــوت خصوصــی خــود را کنــار 
بگذاریــم مثــال وقتــی اعضــای خانواده 
کنــار هــم هســتند گوشــی موبایــل 
ــر  ــم اگ ــم و بدانی ــت نگیری را در دس
ــد  ــود باش ــر کار خ ــه فک ــی ب ــر کس ه
ــدا  ــزاع هــا افزایــش پی برخوردهــا و ن
ــر اســت نخســت  ــد پــس بهت مــی کن
توجــه بــه جمــع و اطرافیــان داشــته و 
ــیم.این  ــر باش ــنوای همدیگ ــوش ش گ
روانشــناس بــه زنــان هــم توصیــه 
ــه  ــی ک ــای کرونای ــن روزه ــرد: در ای ک
مــردان بیشــتر اوقــات را در منــزل 
مــی گذراننــد حواســمان باشــد کــه 
ــپزی  ــه آش ــد ب ــت بخواهن ــن اس ممک
یــا نظافــت بپردازنــد، بــا ایــن کار 
آنــان مخالفــت نکنیــم و نگوییــم ایــن 

ــرای  آشــپزی، تمیــز کاری بیشــتری ب
ــر  ــد ب ــا تاکی ــد.وی ب ــی تراش ــن م م
ــا،  ــه نشــینی کرون ایــن کــه دوران خان
بهتریــن فرصــت بــرای کتــاب خوانــدن 
ــن  ــر آموخت ــا هن ــم ی ــدن فیل ــا دی ی
ــت  ــن فرص ــد از ای ــت: بای ــت، گف اس
آهنگــرزاده  کــرد.  بهینــه  اســتفاده 
بــا یــادآوری اینکــه یکــی دیگــر از 
ــبک  ــر س ــا ب ــهود کرون ــرات مش تغیی
ارتباطــات  ســبک  تغییــر  زندگــی، 
اســت، خاطرنشــان کــرد: از کرونــا 
بجــای  تــوان  مــی  بیاموزیــم کــه 
دســت دادن و روبوســی بــه تــکان 
دادن ســر یــا از واژه هــای محبــت 
آمیــز اســتفاده کــرد. مثــال بجــای 
نــگاه و کالم محبــت  بــا  روبوســی، 
آمیــز از واژه چقــدر مــاه شــدی امــروز 

ــم. ــره ببری ــرحالی به ــدر س ــا چق ی

بازنشســتگان  عالــی  کانــون  عضــو 
اجتماعــی گفــت:  تأمیــن  ســازمان 
»بــن  افزایــش  و  متناسب ســازی 
مســکن«  »حــق  و  خواربــار« 
و  امکانــات  براســاس  بازنشســتگان 
ســازمان  در  موجــود  ظرفیت هــای 
تأمیــن اجتماعــی و پــس از همفکــری 
گســترده بــا تشــکل های بازنشســتگان 

بــه مرحلــه اجــرا رســیده اســت.
محمــد اســدی در گفت وگــو بــا ایســنا، 

در ایــن بــاره اظهــار کــرد: اعضــای 
کانــون عالــی بازنشســتگان در جلســات 
متعــددی  کارشناســی  و  مدیریتــی 
ــازی  ــرای متناسب س ــوه اج ــاره نح درب
ــد و  ــو کردن ــوق بازنشســتگان گفتگ حق
مدیرعامــل، معاونیــن و کارشناســان 
ــا گشــاده  ســازمان تأمیــن اجتماعــی ب
رویــی و ســعه صــدر خواســته ها و 
عالــی  اعضــای کانــون  دیدگاه هــای 
قــرار  توجــه  مــورد  را  بازنشســتگان 

ــد. دادن
تصویــب  از  پــس  داد:  ادامــه  وی 
واگــذاری ســهام شــرکتهای دولتــی بــه 
ــت  ــی در هیئ ــن اجتماع ــازمان تأمی س
وزیــران نیــز جلســاتی را بــا مدیرعامــل 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی و وزیــر 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی داشــتیم و 
در نهایــت بــا موافقــت وزیــر بیشــترین 
مســاعدت و همــکاری ممکــن صــورت 
ــاص  ــالیانه اختص ــه س ــت و بودج گرف
یافتــه بــرای متناسب ســازی حقــوق 
هــزار   1۴ حــدود  از  بازنشســتگان 
ــه بیــش از 1۶ هــزار  ــارد تومــان ب میلی

ــت.   ــش یاف ــان افزای ــارد توم میلی

افزایش »بن خواربار« و 
»حق مسکن« بازنشستگان

آلوده شدن 104 مرکز بهزیستی 
به کرونا

رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور بــا بیــان اینکــه 1333 نفــر مبتــال بــه کرونــا 
در مراکــز نگهــداری شــبانه روزی و دیگــر مراکــز بهزیســتی شناســایی شــدند، 
گفــت: تاکنــون 1۰۴ مرکــز نیــز از بیــن 2۵31 مرکــز آلــوده شــده اند.به گــزارش 
ایســنا، وحیــد قبــادی دانــا درنشســت خبــری امــروز خــود  دربــاره اقدامــات 
بهزیســتی همزمــان بــا شــیوع کرونــا در کشــور گفــت: یکــی از گروه هــای در 
معــرض آســیب در بیمــاری کرونــا ســالمندان، افــراد دارای معلولیــت و بیمــاران 
خــاص هســتند و از همیــن رو توجــه مــا بــه مراکــز نگهــداری شــبانه روزی دو 
چنــدان شــد. از ۵ بهمــن مــاه اولیــن بخشــنامه بــرای همــه اســتان ها ارســال 
شــد. گرچــه بخشــنامه وزارت بهداشــت بــا تاخیــر بــود، امــا شــروع زودهنــگام و 
ابــالغ بیــش از 8۰ دســتورالعمل تخصصــی بــه تفکیــک مراکــز مختلــف صورت 
پذیرفــت.وی بــا بیــان اینکــه بــه ایــن ترتیــب مهدهــای کــودک و مراکــز روزانــه 
تعطیلــی شــد و طبــق مصوبــه ســتاد ملــی کرونــا پــس از بازگشــایی پذیــرش 
ــاران  ــه بیم ــاس قرنطین ــن اس ــه داد: برای ــد، ادام ــام ش ــت انج ــا محدودی ب
مشــکوک را پیگیــری کردیــم. همچنیــن در ارتبــاط بــا مراکــز ســعی کردیــم کــه 
اتاق هــای ایزولــه ایجــاد شــود. پذیــرش توانخواهــان جدیــد نیــز ممنــوع شــد 

و همچنیــن ممنوعیــت مالقــات نیــز پیش بینــی شــد.

ته
نک

وی ادامه داد: شسـت وشـوی دسـت، ماسـک زدن و استفاده 
از دسـتکش تغییراتی اسـت که در ظاهر ایجاد شـده و در باطن 
هـم هرچقـدر روابـط بسـته تـر شـود روی روان مـا تاثیـر می 
گـذارد امـا یادمـان نـرود ایـن موقتی اسـت بـه ایـن معنا که 
انسـان موجـودی اسـت که خـود را با شـرایط وفق مـی دهد و 

بعـد از کرونـا دقیقـا همانند قبل خواهیم شـد.
آهنگـرزاده توضیـح داد: پیچیدگـی هـای رفتـاری انسـان بـه 
خاطـر این اسـت که مـی تواند با هر جغرافیا یا شـرایط سـخت 
و آسـان خـود را وفـق دهـد. به همیـن دلیل می گوییـم اکثر 
افـراد بعـد از کرونـا، بـه زندگـی قبل بازمـی گردنـد و دعوت به 
میهمانـی را بـه سـرعت می پذیرنـد و آن را موکـول به بعد نمی 

کننـد یا فرصت سـفر را از دسـت نمـی دهند.
بـه گفته این روانشـناس بالینی، چه بسـا شـرایط کنونی باعث 
شـده افراد قـدر زندگی عـادی و ارتباطـات را بیشـتر بدانند زیرا 
بـه ایـن باور رسـیده اند معلوم نیسـت فـردا چه می شـود. در 
واقـع مهمتریـن درس کرونـا به جهانیـان این بود کـه در حال 

زندگـی کننـد و حـال را به همه زمـان ها ترجیـح دهند.

گزارش

بهزیستیجامعه

پرداخت ودیعه مسکن به نیازمندان تا شهریورافزایش قیمت پیش ساز داروهای ترک اعتیاد
دبیرخانــه  اعــالم  براســاس 
ــالمت  ــه س ــی بیم ــورای عال ش
کشــور، تعرفــه خدمات ســرپایی 
 99 ســال  در  اعتیــاد  درمــان 
ــه  ــن درحالیســت ک ــه، ای ــادل 1۵ درصــد افزایــش یافت مع
ــی  ــای صنف ــون سراســری انجمن ه ــس کان ــه رئی ــه گفت ب
ــی  ــای درمان ــه تعرفه ه ــور اگرچ ــاد کش ــان اعتی ــز درم مراک
امســال افزایــش یافتــه، امــا تــورم و دیگر هزینه هــای مراکز 
بســیار بیشــتر از ایــن 1۵ درصــد اســت. مجتبــی غالبــی در 
گفت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان اینکــه خدمــات مجــاز در مراکز 
درمــان ســوء مصــرف مــواد شــامل 9 خدمــت اســت، اظهــار 
ــا متــادون کــه اصلی تریــن خدمــت  کــرد: تعرفــه درمــان ب

ایــن مراکــز اســت بــرای بخــش خصوصــی 1۷8هزارتومــان 
اعــالم شــده اســت. در واقــع براســاس تعرفه هــای ابالغــی 
ســال جــاری در مراکــز خصوصــی، فــرد بیمــار بایــد ماهانــه 
ــواده وی،  ــار و خان ــاوره بیم ــی، مش ــات درمان ــرای خدم ب
ــای  ــن و شیشــه، ویزیت ه روانشناســی، آزمایشــات مورفی
ــاز  ــادون کــه نی پزشــک و همچنیــن هــر میــزان داروی مت
ــد  ــت کن ــان پرداخ ــا 1۷8 هزارتوم ــد، مجموع ــته باش داش
کــه ایــن نــرخ در بخــش دولتــی حــدود 2۰ درصــد کمتــر 
ــاد  ــان اعتی ــار درم ــترین ب ــه بیش ــد ک ــه نمان اســت. ناگفت
برعهــده بخــش خصوصــی اســت و حــدود 9۵ درصــد مراکز 
ــش  ــرمایه گذاری بخ ــط س ــاد توس ــان اعتی ــرپایی درم س

ــدازی شــده اســت.  خصوصــی راه ان

رئیــس ســازمان بهزیســتی 
کشــور بــا بیــان اینکــه در ســال 
ــون  ــار بودجــه قان ــن ب 98 اولی
حمایــت از حقــوق معلــوالن 
تخصیــص یافــت، گفــت: بودجــه در نظــر گرفتــه شــده در 
ایــن بخــش 11۰۰ میلیــارد بــود کــه ۷۷۶ میلیــارد یعنــی 
۷3 درصــد آن تخصیــص یافتــه اســت.به گــزارش ایســنا، 
وحیــد قبــادی دانــا در نشســت خبــری امــروز خــود کــه 
ــاره  ــا اش ــد، ب ــزار ش ــتی برگ ــه بهزیس ــبت هفت ــه مناس ب
ــال ۵9  ــتی در س ــازمان بهزیس ــیس س ــالروز تاس ــه س ب
توســط شــهید فیــاض بخــش گفــت: طبــق قانــون وظیفه 
بهزیســتی حمایــت از زنــان، کــودکان افــراد دارای نیازهای 

ــت و ســالمندان اســت. خــاص، دارای معلولی
بهزیســتی،  تاســیس  امســال،  شــعار  افــزود:  وی 
بهزیســتی در گام دوم، شــفافیت، تحــول خدمــت و 
ســالمت اجتماعــی در بســتر خانــواده اســت. وی بــا بیــان 
اینکــه یکــی از محورهــای فعالیتــی مــا موضوع شــفافیت 
اســت، افــزود: در حــال حاضــر ســامانه و ســتاد شــفافیت 
ــورت  ــی ص ــرده و فعالیت های ــه کار ک ــاز ب ــتی آغ بهزیس
ــرای  ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــامانه ق ــه روی س ــه ب ــه ک گرفت
مثــال ســامانه امــالک بهزیســتی شــامل 28۰۰ ملــک این 
ســازمان روی پورتــال قرارگرفتــه اســت. همچیــن ســامانه 
مشــارکت های مردمــی، تفاهــم نامه هــا و ...روی ســامانه 

شــفافیت قــرار گرفتــه اســت. 

رنا
 ای

س:
عک

امروز رعایت کنیم تا در پساکرونا زندگی عادی داشته باشیم

معـاون آمـوزش، پژوهـش و فنـاوری جمعیت هـالل احمر 
از افزایـش محتـوای آموزش هـای همگانـی و امـدادی در 
کتـب درسـی دانش آمـوزان در سـال جـاری خبـر داد.وی 
در تشـریح اقدامـات هـالل احمـر برای توسـعه آموزشـهای 
همگانـی امـداد و کمکهای اولیه در جامعه بـه منظور ارتقای 
تـاب آوری مـردم گفـت: طبق بند الف مـاده 1۴ قانون جدید 
مدیریـت بحـران، وزارت بهداشـت، آمـوزش و پـرورش و 
وزارت علـوم بـا همـکاری هـالل احمـر بـه طراحـی و ارائـه 
واحدهـای درسـی در حوزههای آمادگـی در برابر مخاطرات و 
آمادگـی در برابـر سـوانح مـی پردازنـد که الزمه آن، بررسـی 

وضعیـت موجـود کتب درسـی اسـت.

 روسـای دانشـگاه های کشـور در نشسـت خـود بـا وزیـر 
علـوم، تحقیقـات و فنـاوری خواهـان اینترنـت رایـگان و 
افزایـش اختیـارات  خـود در آسـتانه سـال تحصیلی جدید 
از  تعـدادی  علـوم،  وزارت  شـنبه  روز  شـدند.به گـزارش 
روسـای دانشـگاه هـا در نشسـت مجازی بـا منصور غالمی 
دیـدگاه هـای خـود را در خصـوص شـروع سـال تحصیلی 
آینـده اعـالم کردنـد. در ایـن نشسـت، هوشـنگ طالبـی، 
بـه شـرایط  توجـه  بـا  اصفهـان گفـت:  دانشـگاه  رییـس 
موجـود احتمـاالً تـرم آینـده هـم بـه شـکل غیرحضـوری 
برگـزار شـود و انتظـار مـا ایـن اسـت کـه هماهنگـی هایی 
در سـطح ملـی با سـازمان هـا و وزارتخانه ها انجام شـود.
وی افـزود: سـازمان برنامـه و بودجـه جهـت تامیـن بودجه 
ویـژه بـرای دانشـگاه هـا بـه منظـور تهیـه زیرسـاخت هـا، 
افزایـش  جهـت  از  اطالعـات  فنـاوری  و  ارتباطـات  وزارت 
پهنـای بانـد، بسـیج و وزارت بهداشـت، درمـان و امـوزش 
پزشـکی از جهـت تامیـن وسـایل بهداشـتی با دانشـگاه ها 

کنند. همـکاری 

دبیـرکل سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخدر برخـی اظهـارات مبنی 
بـر اینکـه معتـادان کرونا نمی گیرنـد را رد کرد و گفـت: اتفاقًا 
معتادیـن مسـتعدتر هسـتند؛ بدلیـل ایـن کـه مشـکالت 
ریـه و زمینـه ای دارنـد بیشـتر در معـرض آسـیب هسـتند 
و اگر مبتال شـوند شـدت آن بیشـتر اسـت. سـردار اسـکندر 
مومنـی بـا رد برخـی اظهارات مبنـی بر اینکه "معتـادان کرونا 
نمی گیرنـد"، گفـت: این کامالً کذب اسـت. روزهـای اولی که 
کرونـا آمـد قبـل از اینکه دانشـمندان، محققیـن بتوانند وجه 
هـای کمـی از آن را بشناسـند بالفاصله این شـایعه را پخش 
کردنـد کـه معتادان کرونا نمی گیرند. این امر بررسـی شـد و 
پشـت ایـن قاچاقچیـان و باندهای بزرگ بیـن المللی بودند 
و از ایـن فرصـت هـا هـر از چنـد گاهی اسـتفاده مـی کنند و 
در روزهـای آغازیـن بالفاصلـه این شـایعه را پخـش کردند و 

متاسـفانه در بخشـی از نقـاط دنیـا هـم موثر واقع شـد.

به روزرسانی آموزش های 
امداد

اینترنت دانشگاه ها
 رایگان شود

60 تا 100هزار معتاد 
متجاهر در کشور

آموزشجامعه

حمایت کمیته امداد از ۳۷۵ هزار دانش آموزافزایش جمعیت جهان به ۸ میلیارد نفر تا ۵ سال آینده
هرســاله در جهــان حــدود ۷3 میلیــون نــوزاد چشــم 
بــه جهــان بــاز می کننــد و در عیــن حــال 3۰ میلیــون 
نفــر نیــز چشــم از جهــان فــرو می بندنــد. ایــن 
ــن ســاالنه ۴۰  ــه طــور میانگی ــه ب ــه آن معناســت ک ب
ــه  ــه گفت ــه ب ــه طوریک ــزوده می شــود، ب ــان اف ــت جه ــه جمعی ــر ب ــون نف میلی
ــش از 8  ــان بی ــن میزب ــره زمی ــده ک ــال آین ــر از ۵ س ــان، کمت جمعیت شناس
ــه گــزارش ایســنا، روز 11 ژوئیــه 198۷ جمعیــت  میلیــارد انســان خواهــد بود.ب
ــوان روز  ــه عن ــن روز ب ــال 1989 ای ــید و از س ــر رس ــارد نف ــه ۵ میلی ــان ب جه
جهانــی جمعیــت نــام گرفــت. ایــن روز هــر ســال بــا یــک شــعار در کشــورهای 
مختلــف برگــزار می شــود. شــعار امســال روز جهانــی جمعیــت نیــز بــه حفاظــت 
ــهال  ــاره دارد.ش ــا اش ــژه در کرون ــه وی ــران ب ــان و دخت ــوق زن ــالمت و حق از س
کاظمی پــور - جمعیــت شــناس و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه در گفت وگــو 
بــا ایســنا بــه مناســبت روز جهانــی جمعیــت و تنظیــم خانــواده بــا بیــان اینکــه 
در ســال 198۷ جمعیــت جهــان بــه ۵ میلیــارد نفــر رســید، گفــت: در آن زمــان 
مســئوالن ســازمان های بین المللــی بــه ایــن فکــر افتادنــد کــه رشــد جمعیــت 

ــرای ایــن کــه توجــه ملت هــا  ــده ای گرفتــه و بهتــر اســت ب جهــان ســیر فزاین
ــه مســائل جمعیــت و پیامدهــای آن متمرکــز  ــی را ب و ســازمان های بین الملل
کننــد، روزی را بــه عنــوان روز جهانــی جمعیــت نامگــذاری کننــد.وی بــا بیــان 
ــف  ــاد مختل ــه ابع ــه ب ــن اســت ک ــن روز و بزرگداشــت آن ای ــدف ای ــه ه اینک
ــازی  ــعه و توانمندس ــالمت، توس ــتای س ــد و در راس ــتر بپردازن ــت بیش جمعی
ــذاری  ــی نامگ ــدف اصل ــع ه ــزود: در واق ــد، اف ــا گام بردارن ــان ها و ملت ه انس
جهانــی چنیــن روزی ایــن بــوده اســت کــه بــه ملت هایــی کــه فقیــر هســتند 
و توســعه نیافته انــد، کمــک شــود تــا رشــد کنند.ایــن اســتاد دانشــگاه بــا بیــان 
اینکــه در ســال 19۶۰ جمعیــت جهــان 3 میلیــارد نفــر بــوده کــه در ســال 198۷ 
ایــن جمعیــت بــه ۵ میلیــارد نفــر رســیده اســت، اظهــار کــرد: در واقــع در عــرض 
ــت  ــزوده شــده اســت. در حــال حاضــر جمعی ــارد اف 2۷ ســال حــدود 2 میلی
جهــان بــه ۷ میلیــارد و  8۰۰ میلیــون نفــر رســیده اســت. یعنــی از ســال 198۷ 
تــا االن نزدیــک بــه 2 میلیــارد و 8۰۰ میلیــون نفــر بــه جمعیــت جهــان افــزوده 
ــش  ــیر افزای ــان س ــه همچن ــد ک ــان می ده ــوع نش ــن موض ــت. ای ــده اس ش

جمعیــت در جهــان فزاینــده اســت.

رئیـس کمیتـه امـداد وجـود 3۷۵ هـزار دانش آمـوز 
تحـت حمایـت این نهـاد را یـک ظرفیت بـزرگ برای 
انجـام اقدامات فرهنگی دانسـت و ادامه داد: حمایت 
کمیتـه امـداد از دانش   آمـوزان، در واقع سـرمایه گزاری 

بلندمـدت برای آینده سـازان ایران اسـالمی اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، سـیدمرتضی بختیـاری، رئیـس کمیتـه امـداد در مراسـم 
امضـای تفاهم نامـه همـکاری بـا بنیـاد فرهنگـی خاتم االوصیا)عـج( بـا بیـان 
اینکـه کار فرهنگـی اسـاس برنامه هـا در کمیتـه امـداد اسـت، گفـت: هماهنگی 
و هم افزایـی در راسـتای ارائـه خدمـات حمایتـی بـا رویکـرد امـداد فرهنگـی و 
اشـتغال بـه جامعـه هـدف ایـن نهـاد، از مهمتریـن اهـداف تفاهم نامه بـا بنیاد 
فرهنگـی خاتم االوصیا)عـج( اسـت.وی بـر اهمیـت توانمندسـازی خانواده های 
تحـت حمایـت تاکیـد کرد و افزود: بایـد از همه امکانات امـداد و بنیاد فرهنگی 
افزایـش  و  ارتقـای روحیـه مشـارکت عمومـی  خاتم االوصیا)عـج( در جهـت 
اعتمـاد بـه نفـس مددجویـان بهـره ببریم.رئیـس کمیتـه امـداد وجـود 3۷۵ 
هـزار دانش آمـوز تحـت حمایـت ایـن نهـاد را یـک ظرفیـت بـزرگ بـرای انجام 

اقدامـات فرهنگی دانسـت و ادامـه داد: انجام هزینه بـرای برنامه های فرهنگی 
دانش   آمـوزان، در واقـع سـرمایه گزاری بلندمدت برای کشـورمان اسـت زیرا این 

کـودکان و نوجوانـان، آینده سـازان ایـران اسـالمی هسـتند.
بختیـاری بـه بـه موفقیت هـای کشـورمان در حوزه های مختلـف علمی همچون 
فنـاوری نانـو و شـرکت های دانش بنیـان اشـاره کـرد و گفـت: بنیـاد فرهنگـی 
خاتم االوصیا)عـج( بـه عنـوان یـک نهـاد مردمی برآمـده از اندیشـه های انقالبی 
و جهـادی، می توانـد بـا اشـتراک گذاری تـوان و امکانـات خود در پیشـگیری از 
آسـیب های اجتماعـی همچـون اعتیـاد و طـالق کمـک کنـد و بـا ارائـه خدمات 
داوطلبانـه و مشـاوره های فرهنگـی، در کاهـش نابرابری هـای اجتماعـی موثـر 
امـداد، سـیداحمد عبودتیـان،  اطالع رسـانی کمیتـه  پایـگاه  باشـد.به گـزارش 
مدیرعامـل بنیـاد فرهنگـی خاتم االوصیا)عـج( نیـز در ایـن مراسـم بـا بیـان 
برنامه هـای  نهـاد، گفـت:  ایـن  فعالیت هـای  عملکـرد  و گـزارش  تاریخچـه 
پیشـگیرانه بنیـاد در حـوزه آسـیب های اجتماعـی متناسـب بـا جامعـه هـدف 
کمیتـه امـداد و بـا تاکید بـر آموزش های فرهنگـی تنظیم شـده و در این زمینه 

بسـته های آموزشـی و محصـوالت فرهنگـی مختلـف تولیـد خواهـد شـد.
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احداث 2 هتل 4 ستاره در ایام
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایالم از احداث 

دو هتل چهار ستاره برای اولین بار در استان خبر داد.

میراثگردشگری

طراحی و ساخت حجم های سرامیکی از آثار معماری ایرانکاهش ۵۸ میلیارد دالری درآمد حاصل از گردشگری

وبینــار »آثــار کویــد – 19 بــر گردشــگری در 
میــان کشــورهای OIC و راه¬هــای پیــش 

رو« برگــزار شــد.
بــه گــزارش ایلنــا، وبینــار »آثــار کویــد – 19 
ــر گردشــگری در میــان کشــورهای  OIC و راه هــای پیــش رو« روز پنــج  ب
شــنبه مــورخ 19 تیرمــاه 1399 بــا حضــور ۴1 نماینــده از 2۵ کشــور عضــو و 
ســازمان های تخصصــی بین المللــی و بــا حضــور مدیــرکل دفتــر بازاریابــی 
و تبلیغــات گردشــگری و همچنیــن رابــط وزارتخانــه میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی در »کمیتــه دائمــی همکاری هــای اقتصــادی 
ســازمان همکاری هــای اســالمی« یــا »کومســک«)COMCEC(  بــه 
عنــوان نماینــدگان جمهــوری اســالمی ایــران، برگــزار شــد. در ابتــدای وبینــار 
ــای  ــورهای  OIC و راه ه ــان کش ــگری در می ــر گردش ــد – 19 ب ــار کوی »آث
پیــش رو«  نماینــده ســازمان جهانــی گردشــگری ضمــن اعــالم پیش بینــی 
کاهــش ۶۰ تــا 8۰ درصــدی گردشــگران بین المللــی در جهــان، بیــان داشــتند 
کــه بیشــترین نــرخ کاهــش گردشــگران بین المللــی و ضررهــای ناشــی از 

آن در بــازه زمانــی ژانویــه تــا آوریــل در میــان مناطــق مختلــف دنیــا متعلــق  
ــوده اســت. او  ــا -۴۰% ب ــه ب ــا ۵1% -  و خاورمیان ــه آســیا – اقیانوســیه ب ب
در ادامــه بــر توســعه محصــوالت جدیــد و خالقانــه متناســب بــا وضعیــت 
موجــود، گردشــگری مســئوالنه و توســعه آموزشــی مهارت هــای جدیــد بــه 
ویــژه مهارت هــای دیجیتــال تاکیــد و آنهــا را بــه کشــورهای عضــو توصیــه 
کــرد.  در ادامــه، نماینــده کومســک گــزارش آمــاری از آثــار کویــد – 19 بــر 
گردشــگری کشــورهای عضــو ســازمان همکاری هــای اســالمی OIC ارائــه و 
در ایــن خصــوص اشــاره داشــت کــه در میــان کشــورهای اســالمی ترکیــه 
بــا 89%-، امــارات بــا 8۴%-، اندونــزی بــا ۷8%-، مالــزی بــا ۷۵%-، قطــر 
ــی  ــت صندل ــش در ظرفی ــا ۶۴%- بیشــترین کاه ــا %۷۴- و عربســتان ب ب
ــه  ــت ک ــاره داش ــته اند. او اش ــل داش ــاه آوری ــی را در م ــای بین الملل پروازه
طبــق آمــار کومســک، پیش بینــی می شــود در ســال جــاری میــالدی آمــار 
جابجایــی گردشــگر در میــان کشــورهای OIC حــدود ۴۶ میلیــون نفــر تنــزل 
یافتــه و در نتیجــه درآمــد حاصــل از ایــن جریــان گردشــگری حــدود ۵8 

میلیــارد دالر آمریــکا کاهــش یابــد. 

هنرهـــای  پژوهشـــی  رئیـــس گـــروه 
ـــای  ـــاخت حجم ه ـــی و س ـــنتی از طراح س
ـــر داد کـــه در بناهـــا، عناصـــر  ســـرامیکی خب
و گونه هـــای متنـــوع معمـــاری ایرانـــی 

ــود. ــتفاده می شـ ــه اسـ ــار و کبوترخانـ ــرج، آب انبـ ــجد، بـ ــون مسـ همچـ
ـــگری،  ـــی و گردش ـــراث فرهنگ ـــگاه می ـــی پژوهش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
ســـید عبدالمجیـــد شـــریف زاده گفـــت: ایـــن پـــروژه کـــه بـــر بناهایـــی 
ـــی  ـــد عل ـــط محم ـــد دارد توس ـــران تأکی ـــم ای ـــگ و اقلی ـــا فرهن ـــگ ب هماهن

ســـجادی هنرمنـــد کارگاه ســـفال اجـــرا شـــده اســـت.
ـــه  ـــا و البت ـــا، کنجکاوی ه ـــار دغدغه ه ـــن آث ـــاخت ای ـــرد: در س ـــح ک او تصری
ــه  ــزاء و رابطـ ــب اجـ ــی، تناسـ ــم هندسـ ــه نظـ ــبت بـ ــی نسـ یادآوری هایـ
بیـــن کارکـــرد آثـــار معمـــاری و فـــرم آن هـــا، تزیینـــات، بـــی قواره گـــی، 
کـــج ســـلیقه گی و بی هویتـــی معمـــاری معاصـــر و قطـــع ارتبـــاط بیـــن 
ـــرح  ـــرزمین مان مط ـــای س ـــخصًا در جغرافی ـــال، مش ـــته و ح ـــاری گذش معم
ـــی  ـــری و عمل ـــش نظ ـــن پژوه ـــه ای ـــان اینک ـــا بی ـــریف زاده ب ـــوده است.ش ب

رویکـــردی زیباشـــناختی و فرمـــی نســـبت بـــه موضـــوع معمـــاری دارد و 
ـــاخت  ـــه در س ـــای اولی ـــت: ایده ه ـــار داش ـــی اظه ـــی و مهندس ـــگاه فن ـــه ن ن
ـــده و بســـیاری  ـــای مان ـــر ج ـــته ب ـــه از گذش ـــد ک ـــی بودن ـــار نمونه های ـــن آث ای
ـــرار  ـــش ق ـــرض نمای ـــخصی در مع ـــای ش ـــا و مجموعه ه ـــا در موزه ه از آن ه
ـــه  ـــده ک ـــه ش ـــا ارائ ـــری از آن ه ـــوب تصاوی ـــع مکت ـــی مناب ـــا در برخ ـــد ی دارن

ـــد. ـــرده ان ـــه ک ـــه آن توج ـــر ب ـــگران کمت ـــه پژوهش البت
ـــا در طراحـــی و ســـاخت  ـــگاه م ـــه ن ـــا زاوی ـــرد: ام شـــریف زاده خاطرنشـــان ک
ـــد  ـــی؛ مانن ـــاری ایران ـــاخص معم ـــر ش ـــه عناص ـــژه ب ـــه وی ـــار، توج ـــن آث ای
ـــر  ـــعی ب ـــر س ـــه اث ـــاخت و ارائ ـــوده و در س ـــه ب ـــوس و پل ـــاق، ق ـــد، ط گنب
ــه  ــه بـ ــده و توجـ ــای پیچیـ ــات و فرم هـ ــز از تزئینـ ــاده گرایی و پرهیـ سـ
ـــت.  ـــوده اس ـــت ب ـــگ و باف ـــد رن ـــه )گل رس( مانن ـــاده اولی ـــای م ویژگی ه
ـــر هـــای ســـنتی پژوهشـــگاه  در ادامـــه افـــزود:  رئیـــس گـــروه پژوهشـــی هن
ـــوع  ـــی و تن ـــاری ایران ـــکوه معم ـــیار باش ـــی و بس ـــینه طوالن ـــل پیش ـــه دلی ب
ـــمندی در  ـــام ارزش ـــع اله ـــد منب ـــوع می توان ـــن موض ـــات ای ـــر و تزیین عناص

ـــد. ـــری باش ـــرامیک هن س

یک کارشـناس حفاظت و مرمت پژوهشـکده حفاظت و مرمت 
آثـار تاریخی فرهنگی معتقد اسـت: هنوز نمی دانیم اسـتانداردها 
بـرای یـک مـوزه چیسـت؟! فقـط یـاد گرفته ایـم یـک دوربین 
مداربسـته نصـب کنیـم و دو نفـر حفاظـت فیزیکـی در فضـای 
مـوزه بگذاریـم و حتـی گاهـی بـا یـک نفـر می خواهیـم امنیت 
همـه مـوزه را تامیـن کنیم.به گـزارش ایسـنا، امنیـت در موزه ها 
و تامیـن اسـتانداردها در موزه هـای کشـور حـرِف امـروز و دیروز 
نیسـت کـه با یک اتفـاق در موزه ای محلی تلنگـری به موزه های 
بزرگتـر و در سـطح بین المللـی وارد کنـد یـا اصـال آن رخـداد را 
محلـی از اعـراب نداننـد کـه بخواهند ذهن شـان را درگیـر کنند و 

شـرایط آن را بـا خود مقایسـه.
تامیـن امنیتـی کـه بـه یـک تحلیـل همه جانبـه بـرای برطـرف 
کـردن روزنه هـای نفـوِذ آسـیب بـه موزه هـا نیـاز دارد و نشـان 
جامعـه ی  یـک  در  چنـد کوچـک  هـر  اتفـاق  یـک  می دهـد 
محلـی کوچکتـر در پایتخـت نیـز ایـن زنـگ خطـر را بـه گوش 
همـه می رسـاند  و نیـاز اسـت تـا حتمـا آن را بـه عنـوان یـک 
زنـگ خطـر در نظـر بگیرنـد. و گرنـه بـا مطرح شـدن نـاِم موزه 
و ایجـاِد یـک حلقـه ی شـناخته شـده از موزه هـا در ذهـن و نـه 
توجـه بـه هیـچ کـدام از دیگـر موزه هایـی کـه امـروز رقم شـان 
عـدد ۷۰۰  را رد کـرده، حفاظـت و امنیـِت همـه ی موزه هـا را بـا 
بحـران مواجـه می کنـد. فتح هللا نیـازی - کارشـناس حفاظت و 
مرمـت پژوهشـکده حفاظت و مرمت آثـار تاریخی فرهنگی - در 
گفت وگو با ایسـنا استانداردسـازی در موزه ها و وضعیت آن ها را 
بـرای تامیـن امنیت مورد نیاز بررسـی می کند.او بـا بیان این که 
دور هسـتیم،  فوق العـاده  ایـران  در  مـوزه ای  اسـتانداردهای  از 
می گویـد: یـک سیسـتم بی ضابطـه دربـاره تاسـیس موزه ها در 
ایـران داریـم و در نتیجـه بـه ایجاد چیـزی کمتر از هـزار موزه در 
کشـور تـا کنـون رسـیده ایم، ایجـاد ایـن تعداد مـوزه هـر چند از 
یک سـو خوشـایند اسـت که بگوییم از نظر فرهنگ در این حد 
غنـی و قوی هسـتیم که انـواع موزه ها را با انـواع محتواها داریم 
امـا از سـوی دیگـر ایـن بحـث مطـرح می شـود کـه مـا چطـور 
می توانیـم موزه هایـی کـه بـدون ضابطـه و فقـط برای بـاال بردن 

آمـار مـوزه ای ثبـت و تاسـیس کرده ایـم را نظـارت کنیم.

سوژه
اشتباه کردیم، 

هنوز به اول راه هم 
نرسیده ایم

ریشه دواندن گیاهان در میراث ۲ هزارساله ری

در محله صفائیه شهر ری در نزدیکی تپه چشمه علی دژ مستحکمی مربوط به دوران اشکانیان قرار دارد

در  کشــاورزی  محصــوالت  کشــت 
ــاد«  ــا »فخرآب ــکان« ب ــراف دژ »رش اط
باعــث شــده تــا شــرایط بــرای حفاظــت 
از ایــن میــراث 2 هــزار ســاله دشــوارتر 

شــود.
ــی  ــای تاریخ ــب در بناه ــل تخری عوام
بــه اعتقــاد بســیاری از کارشناســان 
ــود  ــداد می ش ــانی قلم ــی و انس طبیع
ــت و  ــتثنی نیس ــم مس ــر ه ــن اث و ای
رویــش و کاشــت گیاهــان در مجــاورت 
محوطــه  یــا بناهــای تاریخــی آن از 
عواملــی تاثیرگــذار بــرای تخریــب ایــن 

آثــار محســوب می شــود.
در محلــه صفائیــه شــهر ری در نزدیکــی 
تپــه چشــمه علــی دژ مســتحکمی 
ــه دوران اشــکانیان قــرار دارد  مربــوط ب
کــه حوالی ســالهای 138۴ تــا 138۶ از 
میــان زباله هــای شــهری بیــرون آورده 
ــت  ــال قدم ــکان 23۰۰ س ــد. دژ رش ش
دارد و از آنجــا کــه در دوره دیلمیــان 
ــه  ــر رکن الدول ــه پس ــط فخرالدول توس
مورداســتفاده  و  بازســازی  دیلمــی 
مجــدد قــرار گرفــت کــه بــه آن نیــز دژ 
ــناس  ــک کارش ــد. ی ــاد می گوین فخرآب
ــه  ــه ب ــن رابط ــی در ای ــراث فرهنگ می
خبرنــگار ایرنــا مــی گویــد: ایــن دژ 
بــرای نخســتین بــار در ســال 13۷۴ از 

کتــاب ری باســتان از زوایــای مختلــف 
مــورد بررســی قــرار گرفــت و پــس 
از آن در حفــاری محوطــه در ســال 
ــن  ــای ای ــی( بن ــراث فرهنگ 1381 )می
ارگ حکومتــی اشــکانی از زیــر خــاک 

ــان شــد. نمای
ــا  ــه تنه ــان اینک ــا بی ــزه ب ــد ابوحم احم
ســه اثــر از دوره اشــکانی در ایــران 
کنونــی وجــود دارنــد، گفــت: ایــن آثــار 
شــامل معبــد آناهیتا در کرمانشــاه، کوه 
خواجه در سیســتان و بلوچســتان و دژ 

رشــکان در شــهرری اســت.
ایــن ری شــناس بــا بیــان اینکــه دژ و 
ــوی  ــی آن در دوره پهل ــدوده تاریخ مح
آثــار ملــی کشــور  دوم در فهرســت 

ــاری  ــرد: آبی ــح ک ــت، تصری ــرار گرف ق
ــاورزی و از  ــوالت کش ــت محص و کاش
ســوی دیگــر فعالیــت کارخانــه ســیمان 
ــث  ــی باع ــر تاریخ ــن اث ــم ای در حری
شــده تــا دژ رشــکان هــم اینــک حــال 

ــد. ــپری نکن ــی را س خوب
دانشــگاه  علمــی  هیــات  عضــو 
فرهنگیــان و بــازرس انجمــن تاریخــی 
ایــران، بــا بیــان  تصریــح کــرد: کشــت 
کشــاورزی  محصــوالت  رویــه  بــی 
ــه  ــازه دژ ب ــا و س ــه بن ــده ک ــث ش باع
ــر روز  ــاک ه ــاالی خ ــت ب ــت رطوب عل
مــورد فرســایش و تخریــب جــدی 
ــر  ــان ام ــد متولی ــه بای ــد ک ــرار گیرن ق
ــای  ــه صــورت اضطــراری حفاظــت بن ب
ــد. ــرار دهن ــه ق ــورد توج ــکانی را م اش

بــه گفتــه وی مشــخص نبــودن حریــم 
قانونــی )درجــه یــک( بــرای کشــاورزان 
میــراث  مســئوالن  توجهــی  بــی  و 
فرهنگــی باعــث شــده کــه مرمــت ایــن 

ــرد. ــرار نگی ــت ق ــر در اولوی اث
تخصیــص  خصــوص  در  ابوحمــزه 
نیافتــن منابــع مالــی کافــی بــرای 
و  کــرد  انتقــاد  اثــر  ایــن  احیــای 
گفــت: بودجــه هــای تخصیصــی در 
ــز  ــه حــدی ناچی ــف ب ســال های مختل
اســت کــه تنهــا مــی تــوان بخشــی از 
ــازی  ــی را پاکس ــای پیرامون آوار و فض

و مرمــت کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه بــا اعتبــارات کافــی 
منطقــه عبــاس آبــاد تهــران بــه قطــب 
گردشــگری تبدیــل شــد، اظهار داشــت: 
ــه ســایت  ــا گذشــت 1۰ســال از مصوب ب
ــت  ــن فرص ــن دژ، ای ــتی در ای توریس
نهایــی نشــده تــا بتــوان تاریخچــه، 

ــای  ــن بن ــودن ای ــاص ب ــت و خ ظرفی
ــد  ــت )بع ــی پایتخ ــمند در حوال ارزش
ــرای  ــی ب ــه خوب ــافت( را ب ــدک مس ان

ــم. ــی کنی ــگران معرف گردش
ــه  ــان اینکــه ب ــا بی ــن ری شــناس ب ای
ــی دژ رشــکان  ــود نظــارت کاف ــت نب عل
هــم اینــک بــه تجمــع معتــادان تبدیــل 
شــده اســت گفــت: بــرای کاهــش 
ــود  ــای موج ــازه و بن ــه س ــارت ب خس
ــر  ــا کمت ــرد ت ــی ک ــاره اندیش ــد چ بای
شــاهد تخریــب انســانی در ایــن بنــای 
تاریخــی بــود. همچنیــن عضــو هیــات 
معمــاری  و  مرمــت  گــروه  علمــی 
دانشــگاه تهــران در ایــن خصــوص بــه 
خبرنــگار ایرنــا مــی گویــد: هرگونــه 
در  کشــاورزی  محصــوالت  کشــت 
ــت  ــیب زاس ــی آس ــار تاریخ ــم آث حری

ــدی  ــت ج ــاد آف ــت زی ــه رطوب ــرا ک چ
بــرای تخریــب آثــار تاریخــی محســوب 

ــود. ــی ش م
محمــد حســن خــادم زاده تاکیــد کــرد: 
بــا توجــه بــه گمانــه زنــی و کاوش 
ــه و  ــراف محوط ــف در اط ــای مختل ه
ــب  ــال تخری ــی، احتم ــای تاریخ بناه
اشــیا توســط شــیار هــای عمیــق و 
متعــدد کشــاورزی در دل خــاک بســیار 

ــاد اســت. زی
ــای  ــه ه ــه بوت ــرد: ریش ــه ک وی اضاف
ــوذ  ــای نف ــل ه ــی از عام ــان یک گیاه
آب و فرســایش ســازه هــای معمــاری 
عــدم  کــه  شــوند  مــی  محســوب 
شــناخت کافــی بــه ایــن موضــوع 
بــه  را  ناپذیــری  جبــران  لطمــات 
بناهــای تاریخــی وارد خواهــد کــرد.

میراث فرهنگـی  حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
گفـت: »طـی 39 مـاه گذشـته 13۵ هـزار و 
8۷9 شـی ء اصلی و تقلبی توسط نیروهای 
و  میراث فرهنگـی کشـف  یـگان حفاظـت 
ضبط شـده است.«سـردار امیر رحمت اللهی 
سـال  در  فلزیـاب  دسـتگاه   2۴1« گفـت: 
 3۰8  ،9۷ سـال  در  دسـتگاه   2۷۷  ،9۶
دسـتگاه در سـال 98 و طـی سـه مـاه اول 
سـال جـاری 9۰ دسـتگاه و درمجمـوع 91۶ 
دسـتگاه توقیـف شـد.«او افـزود: »81۴۵ 
شـی ء طی سـه ماه نخسـت سـال جـاری، 
 3۵۴۴۰  ،98 سـال  در  شـی ء   39۵۵۴

شـی ءدر سـال 9۷، ۵2۷۴۰ شـی ء در سـال 
9۶ و در مجمـوع طـی 39 ماه گذشـته 13۵ 
هـزار و 8۷9 شـی ء اصلی و تقلبی کشـف و 
ضبـط شـد کـه در ایـن خصـوص 2۶۰2 نفر 
در سـال 9۶، 2۵2۵ نفـر در سـال 9۷، 2۰۶2 
نفـر در سـال 98 و طـی سـه ماه اول سـال 
جـاری 3۵2 نفـر دسـتگیر شدند.«سـردار 
رحمت الهـی تصریـح کـرد: »۵2۷۴ شـی ء 
در سـال 9۷،  در سـال 9۶، ۵31۶ شـی ء 
۷91۰ شـی ء در سـال 98 و طـی سـه مـاه 
در  و  نخسـت سـال جـاری 1۶29 شـی ء 
مجمـوع طی 39 ماه گذشـته 2۰129 شـی ء 

کشـفیات حاصل از مشارکت های اجتماعی 
حفاظـت  یـگان  اسـت.«فرمانده  بـوده 
میراث فرهنگـی در خصـوص حفاری هـای 
غیرمجـاز گفـت: »طـی 39 مـاه گذشـته 
23۵۵ مـورد حفـاری غیرمجـاز انجام شـد 

به طـوری کـه ۷3۴ مورد طی سـال 9۶، ۷۶۰ 
مـورد در سـال 9۷، ۶۶۵ مـورد در سـال 98 
و 19۶ مـورد حفـاری غیرمجـاز طی سـه ماه 
اول سـال 99 در سـطح کشـور انجـام شـد 
کـه در مجموع ۷13۰ نفر دسـتگیر شـدند.«

کشف و ضبط بیش از 1۳۵هزار 
شی  اصلی

تصویر غیرواقعی ایران بزرگترین 
چالش است

معــاون وزارت  میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی در دیــدار 
رایــزن جدیــد ایــران در ســوئد گفــت: بزرگتریــن چالــش درحــوزه گردشــگری 
ــاره  ــردن درب ــازی نک ــران و اعتمادس ــی از ای ــر واقع ــتن تصوی ــی نداش خارج
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی بــرای عبــور از بحــران کرونــا اســت.به گــزارش 
ــت گردشــگری وزارت میراث فرهنگــی،  ــی معاون ــل از روابط عموم ــه نق ایســنا ب
ــا ســیدضیاء هاشــمی  گردشــگری و صنایع دســتی، ولــی تیمــوری در دیــدار ب
ــی ـ  ــی کیان ــوئد ـ و محمدعل ــور س ــران در کش ــی ای ــد فرهنگ ــزن جدی ـ رای
ــادآور  ــور ـ ی ــارج از کش ــان خ ــور ایرانی ــی و ام ــای فرهنگ ــرکل همکاری ه مدی
ــان  ــکاری می ــه هم ــدن تفاهم نام ــی ش ــدف اجرای ــا ه ــت ب ــن نشس ــد: ای ش
وزارت گردشــگری و ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی بــه دلیــل اشــتراک 
ــا،  ــردن ظرفیت ه ــتا ک ــم راس ــا ه ــا ب ــت ت ــده اس ــکیل ش ــا تش در ماموریت ه
چشــم انداز و اهــداف موجــود گامــی عملیاتــی بــرای ایجــاد تصویــر مثبــت از 
ایــران برداشــته شــود.او تاکیــد کــرد: هدف گــذاری مشــترک وزارت گردشــگری 
و ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی بــه منظــور کاهــش »ایران هراســی« 
و انعــکاس ظرفیت هــا، توانمندی هــا و نمایــش چهــره واقعــی کشــور در 

ــد. ــه شــمار آی ــم ب ــد گامــی مه ــق ســفری ایمــن می توان تحق

ته
نک

رئیـس اداره میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
شهرسـتان ری کاشـت محصوالت کشـاورزی در دژ رشکان را 
خاف نظر کارشناسـان عنـوان کرد و گفت: تنها آسـیب هایی 
از جملـه کاشـت درختـان با ریشـه های عمیـق و گودبرداری 
در محوطـه پیرامونـی می تواند مهمترین عامـل تخریب این 

بنای تاریخی باشـد.
امیـر مصیـب رحیـم زاده تصریح کـرد: بیش از ایـن موضوع 
کاشـت محصوالت کشـاورزی در عرصه درجه یک دژ رشـکان 

مطـرح شـد که این نهـاد موضوع را مورد بررسـی قـرار داد.
بـه گفتـه این مسـئول به تمامـی کشـاورزان اطـراف این بنا 
تذکرات الزم را ارائه شـده اسـت. رییس اداره میراث فرهنگی 
شهرسـتان ری با بیـان اینکه اقدامات الزم در زمینه بازسـازی 
تعمیـر دژ رشـکان تـا اوایل شـهریور ماه امسـال انجـام می 
شـود، افزود: تخصیـص اعتبار در زمینه تعمیر، بازسـازی پله 
کان مسـیر دسترسـی و سـاماندهی و حفاظت بـرخ غربی و 

شـرقی دژ رشـکان می شود.

صنایع 
گردشگریدستی

تشکیل کمیته طبیعت گردی در استان فارسآموزش رایگان ۳ رشته صنایع دستی
رییـس اداره میـراث فرهنگـی، 
دسـتی  صنایـع  و  گردشـگری 
شهرسـتان ری، اظهـار کـرد: بـه 
منظـور ترویج و توسـعه صنایع 
دسـتی به ویـژه در زمـان اوقـات فراغـت جوانـان در فصل 
تابسـتان سـه دوره آمـوزش صنایع دسـتی در رشـته های 
مینـای سـفال، رودوزی هـای الحاقـی و گلیم بافـی برگزار 

می شـود.
بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از روابـط عمومـی اداره کل 
میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی تهران، امیر 
مسـیب رحیـم زاده بـا بیان اینکـه این دوره های آموزشـی 
بـا اعتبـار ۵۰ میلیـون تومان برگزار می شـود، خاطرنشـان 

کـرد: در هـر رشـته آموزشـی تعـداد 3۰ نفـر مهارت هـای 
الزم را کسـب خواهنـد کرد.

رحیـم زاده افـزود: شهرسـتان ری بـه دلیـل جمعیـت و 
زائـران سـاالنه ایـن ظرفیـت را دارد تـا تولیـد و عرضـه 
صنایع دسـتی در ایـن شهرسـتان در سـطح باالیـی انجام 

د. شو
رییـس اداره میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
شـهر ری عنـوان کـرد: ایـن دوره آموزشـی بـه صـورت 
رایگان در طول سـه ماه و به مدت صد سـاعت آموزشـی 
بـرای هـر هنرجو برگـزار و در پایـان به هنرجویـان گواهی 

پایـان دوره آمـوزش مقدماتـی اعطـا خواهد شـد.

معـــاون گردشـــگری اداره کل 
ــگری  ــی، گردشـ میراث فرهنگـ
اســـتان  صنایع دســـتی  و 
امـــروز شـــنبه ٢1  فـــارس 
ـــن  ـــردی ای ـــه طبیعت گ ـــزاری کمیت ـــاه 13٩٩ از برگ تیرم
اســـتان بـــا موضـــوع توســـعه پایـــدار گردشـــگری بـــا 
ــی در  ــع طبیعـ ــت و منابـ ــظ محیط زیسـ ــرد حفـ رویکـ
ســـالن جلســـات اداره کل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری 

و صنایع دســـتی اســـتان خبـــر داد.
ـــی  ـــل از روابط عموم ـــه نق ـــا و ب ـــراث آری ـــزارش می ـــه گ ب
صنایع دســـتی  و  میراث فرهنگی،گردشـــگری  اداره کل 
ــروز  ــن نژاد امـ ــد محسـ ــید مویـ ــارس، سـ ــتان فـ اسـ

٢1 تیرمـــاه 13٩٩ اظهـــار کـــرد: »اســـتان فـــارس بـــه 
واســـطه تنـــوع اقلیمـــی و آب  و هوایـــی بـــه اســـتانی 
ـــر دارا  ـــالوه ب ـــه ع ـــت ک ـــده اس ـــل ش ـــل تبدی ـــار فص چه
ـــده  ـــت ش ـــی ثب ـــر تاریخ ـــزار اث ـــه 3ه ـــک ب ـــودن نزدی ب
در فهرســـت ثبـــت ملـــی، دارای جاذبه هـــای طبیعـــی 
متنوعـــی اســـت کـــه هـــر یـــک از جاذبه هـــا در نـــوع 
ـــت  ـــر ثب ـــه 11 اث ـــاره ب ـــا اش ـــت.«او ب ـــر اس ـــود بی نظی خ
ـــق  ـــل مناط ـــزود: »پتانس ـــارس اف ـــتان ف ـــی در اس جهان
ــارها و چشـــمه های موجـــود در فـــارس  طبیعـــی آبشـ
ــر  ــتان های دیگـ ــا اسـ ــی بـ ــای متفاوتـ دارای ویژگی هـ
اســـت کـــه بعضـــی از  ایـــن مناطـــق حتـــی قابلیـــت 

ثبـــت در فهرســـت جهانـــی را نیـــز دارنـــد.«

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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از  چنـد  تنـی  حضـور  بـا  مراسـمی  طـی 
ولیعصـر  سـپاه  ادارات  بسـیج  مسـئولین 
مسـئوالن  و  اسـتانی  مدیـران  و  )عـج( 
مخابـرات، پایگاه مقاومت بسـیج مخابرات  

منطقه خوزستان افتتاح شد.
طـی مراسـمی بـا حضـور حجـت االسـالم 
قربانی مسـئول شـورای هماهنگی تبلیغات 
اسـالمی، سرگرد پاسـدار نادر محمد میسی 
مسـئول سـازمان بسـیج ادارات و کارمنـدان 
سـپاه ولیعصر)عـج(، مدیـر کل ارتباطات و 
فنـاوری اطالعـات، مدیـر مخابـرات منطقـه 
خوزسـتان، معاونیـن و مدیـران و مسـئول 
حوزه بسـیج شـهید باهنر، پایـگاه مقاومت 
بسـیج مخابرات منطقه خوزستان افتتاح و 

مهـدی حجـازی بـه عنـوان سرپرسـت این 
پایگاه معرفی و منصوب شد.

مدیـر مخابـرات منطقـه خوزسـتان در ایـن 
مراسـم ضمـن خوشـامد گویـی و حمایـت 
همـه جانبـه از بسـیج در مخابـرات گفـت 
تشـکیل پایـگاه مقاومـت بسـیج انشـالله 
مایـه خیر و برکت برای مخابرات و پیشـبرد 
اهـداف عالیـه نظـام اسـت و امیدواریـم بـا 
گسـترش و بسـط فرهنـگ شـجره طیبـه 
انقـالب و تفکر بسـیجی در بیـن کارکنان در 
راسـتا و اهـداف بسـیج ادارات گام هـای 

موثری برداشته شود.
سـرگرد پاسـدار نادر محمد میسـی مسئول 
سـازمان بسـیج ادارات و کارمنـدان سـپاه 

ولیعصـر )عج( در این مراسـم با بیان اینکه 
مقاومـت مخابـرات  پایـگاه  ایـن پـس  از 
خوزسـتان به صورت مسـتقل فعالیت ها و 
برنامـه هـای خـود را بـا رویکـرد جدیـد در 
راسـتای اهداف بسـیج آغاز می کنـد، اظهار 
داشـت؛ تشـکیل کار گروههـای تخصصـی 
بسـیج در سـطح ادارات می تواند می تواند 
کمـک شـایانی بـه رفـع مشـکالت مـردم 
بکند.در ادامه این مراسـم حجت االسـالم و 
شـورای  مسـئول  قربانـی  المسـلمین 
هماهنگـی سـازمان تبلیغـات اسـالمی بـا 
اظهار خرسـندی از تشـکیل مسـتقل پایگاه 
شـدن  نهادینـه  گفـت؛  بسـیج  مقاومـت 
فرهنـگ بسـیجی در کلیـه سـطوح ادارات 

خواست آحاد مردم است.
 سـرگرد زهیری فرمانده حوزه شـهید باهنر 
ضمـن ارائـه گزارشـی از اقدامـات و فعالیت 
هـای صـورت گرفتـه بـا حمایت هـای همه 
جانبه مدیر مخابرات منطقه گفت؛ تشـکیل 
گردان بسـیج امداد و نجات در راسـتای رفع 
مشکالت شـهروندان و رضایتمندی مردم از 

اولویت های کاری بسیج است.
 در پایـان ایـن مراسـم بـا صـدور حکمی از 
سـوی مسئول بسیج ادارات و کارکنان سپاه 
ولیعصـر )عـج( اسـتان، مهـدی حجـازی 
یکی از بسـیجیان فعال به عنوان سرپرست 
پایگاه مخابرات منطقه خوزسـتان معرفی و 

منصوب شد.

مراسم افتتاح پایگاه مقاومت بسیج 
در مخابرات منطقه خوزستان پرونده بیمه شدگان تامین 

اجتماعی البرز الکترونیکی شد

کاالهای اساسی وارداتی از بندرچابهار 
از سود بازرگانی مستثنی شوند

البرز 

 مدیرکل تامین اجتماعی استان البرز اعالم کرد که 
و  شدگان  بیمه  به  خدمات  ارایه  در  سهولت  برای 
مستمری بگیران ، پرونده جامعه هدف این اداره کل 
ثبت الکترونیکی شده است.مرتضی سالمی روز شنبه 
به خبرنگار ایرنا گفت: ۶۴۰ هزار پرونده الکترونیکی 
استان  این  بگیران  مستمری  و  بیمه شدگان  برای 
بدون  اداری  خدمات  عمده  بخش  و  شده  تشکیل 
و  اجتماعی  تامین  شعب  در  هدف  جامعه  حضور 
کارگزاری ها از طریق برخط انجام می شود.وی بیان 
داشت : با توجه به شرایط کرونایی در کشور و استان ، 
دیگر نیازی به حضور بیمه شدگان برای دریافت بیشتر 

خدمات به شعب تامین اجتماعی البرز نیست.سالمی 
بیان داشت: بخش عمده  فرآیند خدمات بیمه ای اعم 
دریافت هزینه ها و خدمات دفترچه ای به صورت 
انجام می شود که نقش موثری در کاهش  برخط 

حضور مردم در مراکز تامین اجتماعی دارد.  
مدیرکل تامین اجتماعی البرز از مستمری بگیران و 
بیمه شدگان خواست در این وضعیت کرونایی فقط از 
خدمات  دریافت  برای  الکترونیکی  سامانه  طریق 

استفاده کنند.
تامین اجتماعی البرز یک میلیون و  ۵۰۰ هزار نفر بیمه 

شده اصلی و تبعی تحت پوشش دارد.

به گزارش ایرنا، حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در جریان سفر به جنوب سیستان 
و بلوچستان و بازدید از ظرفیت های تجاری و ترانزیتی 
به زیرساخت ها،  توجه  با  بندر چابهار  اعالم کرد:  منطقه 
قطب  سومین  بزودی  راهبردی  موقعیت  و  ظرفیت ها 
تجاری ایران خواهد شد و در کنار بندرعباس و بندر امام 

خمینی)ره( قرار خواهد گرفت.
دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل  آقایی  بهروز  پیوند  این  در 
سیستان وبلوچستان روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
با برشمردن راه های افزایش سهم بندر چابهار از تجارت 
ایران اظهار داشت: تعیین 2۵ درصدی سود بازرگانی برای 
تمامی گروه های کاالیی وارده از طریق بندرچابهار یکی از 
راههای پیشنهادی برای رونق بخشیدن به مبادالت تجاری 

در این بندر اقیانوسی است.
وی گفت: راهکارهای پیشنهاد درباره ارتقای بندر چابهار و 

نشست  در  بارگیری  و  تخلیه  معمول  رویه  افزایش 
و  معدن  صنعت،  وزارت  سرپرست  حضور  با  تخصصی 
تجارت، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، 
استاندار سیستان و بلوچستان، نماینده مجلس و جمعی 

از مدیران کل استانی ارایه و بررسی شد.
و  اختصاص 2۰ درصد سهم سیستان  بر  تاکید  با  وی 
بلوچستان و استان های همجوار از واردات کاالهای اساسی 
گفت: با قرارگیری استان در مسیر بار و کاال و استمرار 
جریان کاال این منطقه در مسیر ترافیک بار و کاال و رونق 
تجارت با ایجاد کارخانجات فرآوری و پردازش کاال قرار 

می گیرد. 
وی بر استمرار توزیع تخلیه کاالی اساسی بین بنادر کشور 
و افزایش سهم بندر چابهار از هفت درصد فعلی به 2۰ 
درصد، حذف یا تخفیف عوارض صادرات مواد معدنی و 

کاالهای ساختمانی از طریق این بندر تاکید کرد.

سودوکو شماره 1774

پاسخ سودوکو شماره 1773

 پیام
 ایران

معاون وزیر: تلفات شبکه برق کشور برای نخستین بار تک رقمی شد
همایون حائری روز شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان اظهار داشت: در سال گذشته این میزان به 9.8 
درصد کاهش یافت که با توجه با شرایط اقتصادی گام مهمی در افزایش بهره وری شبکه بود. وی ادامه داد: سال گذشته با مدیریت 
صحیح مصرف برق در کشور، پیک بار شبکه 3 هزارو 8۰۰ مگاوات کاهش یافت که این میزان کاهش معادل صرفه جویی در احداث یک 
نیروگاه پنج هزار و 2۰۰ مگاواتی بود، هدف از مدیریت مصرف عالوه برق حفظ پایداری شبکه، افزایش رفاه مردم و توسعه اجتماعی است.

افقی
 1 - آماده با لباس و ابزار جنگ - شهر 

هندی2 - بزرگان - پنبه زن - مثل و 

مانند، بدرستی که3 - پافشاری كردن، 

اصرار نمودن، به ستوه آمدن - دریاچه 

ای در روسیه - كاخ زمستانی۴ - هر 

فصل كتاب، در خانه، درخور و شایسته 

- شرکت تولید و انتقال برق - احمق 

التین۵ - مایه حیات، مایه روشنایی، 

مظهر پاكی - مهارت و استادی - 

سمت چپ۶ - هجران، فراق - قطع 

عملیات جنگی، متوقف كردن جنگ 

و تیراندازی، فیلمی از تهمینه میالنی 

- هکر ناتمام۷ - كیسه كش حمام 

- بنا نهادن، ساختن - کوشا، از بروج 

فلکی8 - جانور تك سلولی، از جانوران 

تك یاخته ای - تجدد طلب - سبزی 

ساالد9 - جوهر مرد، پیشه - زننده  - 

دودل، آشفته رأی1۰ - پر گویی، زدني 

پرچانه ها، طرف - پلنگان - واحد 

شمارش گردو11 - ثروتمند، بخشنده 

- امر به نوشیدن - یكی از دو جنس، 

مذکر، جنس به ظاهر قوی12 - وفات 

- مدد كار - نوشابه قدیمی13 - دندان 

تیز حیوانان - گندم آرد کن - درك 

كردن، عاطفه، طبع عاطفی و شاعرانه1۴ 

- از سازهای زهی - نامی دخترانه، 

بلیغ، از الهه های هندو - مقابل سواره، 

پیاده1۵ - برای رفع خستگی می دهند، 

در گرمابه های قدیمی خریدار داشت - 

فیلمی از ریچارد بروکس

عمودی 
1 - از دروس ریاضی - مخزن شیشه 

ای ماهی، فیلم ایرج قادری2 - رئیس 

و مالك روستا در قدیم - هالك، گاه 

روزگار از بعضی ها در می آورد - نوعی 

مواد مخدر، گیاه خشك3 - زننده 

- شجاع - اثر بهرام صادقی۴ - انر 

وارونه - توبه کننده - ضمیر مخاطب 

عرب - تكیه۵ - با خیر و برکت - 

حیوانی درنده که به زن ساالری معروف 

است، کفتار - صد و یازده۶ - رودی در 

فرانسه، از باشگاه های فرانسوی - پیام 

آسمانی - جمع ناموس، ناموسها۷ 

- ذخیره كردن، انبار كردن، پس انداز 

كردن - سقف فرو ریخته، ره آورد زلزله 

- زمین آماده كشت8 - شاه مغول 

- گرداب - بوی خوش دهنده 9 - از 

دانشکده ها، منسوب به فن - خاک 

آلوده شدن - کاشف عربستان1۰ - از 

خدایان هندی - ظروف آشپزخانه - 

کالم تنفر، حرف بیزاری11 - آزاد، از 

بند رسته - سرزمین بلقیس، بلقیس 

ملکه این سرزمین بود - پشت سر، 

متافیزیک، اشعه ی بنفش آن معروف 

است12 - مادر عرب، عزیز تازی - 

وسیله كشاورزی، گندم درو كن، ابزار 

درویدن، یكی از انواع سیستم عامل 

ها - تواضع - غار بعثت13 - قوم 

مغول - راه وسیع - امر به آسودن1۴ - 

ستاره شناس، افالکی - مرغ سلیمان، 

پرنده قاصد حضرت سلیمان، پوپک 

- بافندگی1۵ - سس کباب - عامل 

تب مالت
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 – مدل1393قرمــز  سبزتراکتورکشــاورزی  بــرگ 
MT4A۲W6714Bروغنــی رنــگ بــه شــماره  موتــور

شاســیN3HKTAD1CEEP1۲159به  وشــماره 
شــماره پــاک 14 ک799ایــران 45متعلــق بــه میثــم 
ــار  ــه اعتب ــود واز درج ــم  مفق ــد ابراهی ــان فرزن پیش

ــج ــه گن ــت .قلع ــده اس ــاقط گردی س

 1600i پیــکان  وانــت  مــدارک  کلیــه 
بــه  رنــگ  روغنــی   – شــیری   مدل1390ســفید 
شاســی موتور11490091060وشــماره  شــماره  
NAAA36AAXCG۲66738بــه شــماره پــاک 
ــی  ــماعیل رضائ ــه اس ــق ب ــران 65متعل 69ق 673ای
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــود واز درج ــر مفق ــد اکب ــا فرزن نی

.قلعــه گنــج اســت  گردیــده 

ــی  ــد عل ــی محم ــای عل ــه آق گذرنام
ــماره  ــه ش ــد ب ــد نورمحم ــل فرزن خی
 1340/6/1 متولــد   or  3431109
تابعیــت افغانســتان مفقــود گردیــده و 

ــت. ــاقط اس ــار س ــه اعتب از درج

مفقـودی

مفقـودی

مفقودی گذرنامه

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

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان 
زرنـد تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محـرز 
گردیـده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امـالک مورد 
تقاضـا بشـرح زیـر بـه منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبـت 
بـه فاصلـه 1۵ روزآگهـی می شـود در صورتیکه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی 
بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع 

قضایـی تقدیـم نمایند.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

آقـای حمیـد منصـوری ده شـعیبی فرزنـد علـی بشـماره 
شناسـنامه 2813 در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 2۰8 
مترمربـع از پـالک ۷۶۰۶ اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان 
شـهید صدوقـی کوچـه ۵ خریداری از مالک رسـمی خانم 

بی بـی هاشـمیه اسـترآبادی.
آقـای غالمرضـا نورالدینی شـاه آبادی فرزند علی بشـماره 
شناسـنامه 18 در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 1۷9/۷۰ 
مترمربـع از پـالک ۷۶۰۶ اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان 
شـهید صدوقـی کوچـه ۵ خریداری از مالک رسـمی خانم 

بـی بی هاشـمیه اسـترآبادی 
م الف ۷۷

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/۴/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/۵/۵

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک 
شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک 

گلباف
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون 
شـماره  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای 
1399۶۰319۰۶2۰۰۰2۰۵هیـات اول موضـوع قانـون تعیین 
فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 
ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  مسـتقردرواحد  رسـمی  سـند 
گلبـاف تصرفـات مالکانـه متقاضـی خانـم فـروغ ندیمـی 
صـادره   2۰۰ شناسـنامه  بشـماره  حسـن  فرزنـد  گوکـی 
از  گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
8۷9/۴2 متـر مربـع پـالک یـک فرعـی از 1۰۴- اصلـی 
واقـع  در گلبـاف خیابـان شـهید باهنـر جنـب ایـران گاز 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای غالمرضـا ایـازی گوکی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 1۵روزآگهـی مـی شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ 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 
قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف ۴81
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/۴/22 

تاریخ انتشارنوبت دوم :99/۵/۶
محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و اماک گلباف

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک 

سیرجان
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون 
شـماره  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای 
قانـون  موضـوع  دوم  139۵۶۰319۰12۰۰3۶93-هیـات 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
سـیرجان  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای 
غـالم عبـاس ارزه گـر فرزنـد حاجـی بشـماره شناسـنامه 
1 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه 
از  فرعـی   2۷ پـالک  مترمربـع   2۵282/۴۵ مسـاحت 
۵۷9۰اصلی واقع در بخش 3۷ کرمان به آدرس سـیرجان 
فخـر آبـاد موتـور پمـپ کلنگ خریـداری از مالک رسـمی 
خانـم اسـعد حمزه پـور  محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 1۵روزآگهـی 
مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا 

ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف ۵۷1
 تاریخ انتشار نوبت اول:1399/۴/۷ 
تاریخ انتشارنوبت دوم :1399/۴/22

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و اماک 

آگهی اباغ اجرائیه کاسه:9900403
حسین  پدر  نام  ناصری  بمی  افسانه  خانم  به  بدینوسیله 
مرحوم  ورثه  ملی3۰۴۰21۰۵۶۴  شماره    13۷1.9.3 تولد  تاریخ 
کالسه  اجرایی  پرونده  بدهکار  ناصری    بمی  حسین  آقای 
1399۰۴۰19۰۶3۰۰۰39۵.1 که برابر گزارش مامور ابالغ به آدرس اعالمی متن 
سند ازدواج شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند دواج صادره به 
شماره ۴2۵۰  مبلغ 1.383.3۰۵.229 ریال بابت مهریه بدهکار می باشید و 

خانم عذری حیدری تاج آبادی
از تشریفات قانونی  بستانکار پرونده درخواست صدور اجرایئه نموده پس 
اجرائیه صادر و پرونده اجرایی به کالسه 99۰۰۴۰3 در این اجرا مطرح می باشد 
لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از 
تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرایئه محسوب است فقط یک نوبت 
در روزنامه چاپ و منتشر می گردد ظرف مدت 1۰ روز نسبت به پرداخت بدهی 

خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی
طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان_علی خسرو انجم

آگهی مزایده
کالسه  پرونده  در  دارد  قصد  ماهان  عمومی  دادگاه  احتراما   
9۷۰9983۴2۰۰۰۰۴89ششدانگ ملک مسکونی شامل ۷۷۵متر 
مربع عرصه و 1۴۵ متر مربع اعيان که 8۵ متر مربع ساختمان 
اجری بدون شناژ با سقف گنبدی و حدود ۶۰ متر مربع سازه با سقف سبک 
در حال ساخت با پیشرفت فیزیکی حدود ۴۰درصدشامل اجرای فونداسیون 
و ستون از قوطی و سقف شیروانی با ورق ایرانیت واقع در روستای اسماعیل 
امیر  مرتضی  آقای  ملکی  فوتبال  زمین  جنب  توحيد  خیابان  جوپار  آباد 
اسماعیلی با قیمت پایه کارشناسی شده یک ميليارد و نهصدو بیست میلیون 
ریال از طریق مزایده عمومی به فروش برساند کسانی که قصد شرکت در 
مزایده را دارند باید پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ دو شنبه 1399/۵/2۰  
ساعت 11صبح )روز مزایده( به انضمام مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی که 
به صورت یک فقره چک تضمین شده بانکی می باشد به اجرای احکام 
دادگاه عمومی ماهان تحویل نمایند. بدیهی است برنده مزایده کسی است که 

باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید . 
محسن افضلی -دادورز اجرای احکام دادگاه عمومی ماهان-94

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــر رای شــماره 139860301060004062 و اصالحــی 139960301060000926   براب
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک 
ــی  ــاس کچوئ ــای عب ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــن تصرف ورامی
محققــی منفــرد فرزنــد اصغــر بــه شــماره شناســنامه 32 صــادره از ورامیــن 
ــاحت  ــه مس ــی در آن ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی در شش
اصالحــی 183688 مترمربــع پــالک شــماره 92 اصلــی واقــع در قریــه تقــی 
آبــاد تهــران بخــش حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن از مالکیــت 1- محمــد احــدی 
از ورثــه خدابخــش بختیــاری قلعــه فرزنــد چراغعلــی و 2-محمــد و قدســیه 
) عالیدائــی ( و 3- فرهــاد عالــی دائــی و 4- علیمحمــد عالیدائــی 5- اختــر 
ــر نامــه ابیــاری  عالــی دائــی و نامــه جهــاد 98/220/161140-98/9/7 و براب
و زهکشــی اســتان تهــران448/04101/400 مــورخ 99/3/19 وارده بشــماره 
139985601060002474-99/3/17 و گــزارش کارشــناس رســمی دادگســتری 
ــه  ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــماره 139985601060002335-99/3/17مح بش
ــی  ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط منظ
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــه  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن اعتراضــی داشــته باشــند م
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه 
ــدت  ــی اســت در صــورت انقضــای م ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی مراجــع قضای
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 

ــف شــد . 119 ث / م ال
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/04/22 تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/05/05

4624 رئیس ثبت اسناد و امالک  - محمد رحیم پورراینی 

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

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

برابــر رای شــماره 139960318019001180 - 1399/03/20 هیــات 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و  اول موضــوع قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــی  ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ثب
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــید ب ــد جمش ــور فرزن ــادق پ ــقایق ص ش
و  یکبابخانــه  ششــدانگ  در  تالــش  از  صــادره   2620219191
محوطــه بــه مســاحت 748  مترمربــع پــالک فرعــی 2176 
ــع در  ــالک 707 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف از 23 اصل
ــمی  ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 28 گی ــق بخ ــه حوی قری
ــالع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــی مح ــرت کرم نص
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــن  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه اولی
ــاه  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ اداره تس
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس از تاری
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
ــت اول :  ــخ انتشــار نوب ــف 777 تاری صــادر خواهــد شــد . م ال

ــورخ 99/05/05 ــت دوم : م ــار نوب ــخ انتش 99/04/22 تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده            4627

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

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

برابــر رای شــماره 139960318019001230 - 1399/03/22 هیــات 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی افســر 
کاظــم پــور شــهرضا فرزنــد محمــد حســن بــه شــماره شناســنامه 
225 صــادره از شــهرضا در ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه و 
ــی 1218  ــالک فرع ــع پ ــاحت 247/46  مترمرب ــه مس ــاری ب انب
از 79 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 281 واقــع در 
قریــه لمــر علیــا  بخــش 27 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
ــور  ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــی مح ــر رضوان ــهراب امی س
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
ــد  ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت وص
شــد . م الــف 775 تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/04/22 تاریــخ 

ــورخ 99/05/05 ــت دوم : م انتشــار نوب
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  آگهی 
موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه 

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

برابــر رای شــماره 139860318018005783 - 98/11/17 هیــات 
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع 
ــی حــوزه  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت ســاختمانهای فاق
متقاضــی  بالمعــارض  مالکانــه  تصرفــات  ســنگر  ملــک  ثبــت 
ــی  ــماره مل ــه ش ــاس ب ــد عب ــی فرزن ــور طالم ــی پ ــن رجبعل نازنی
بــه  بــاب خانــه و محوطــه  یــک  0081871392 در ششــدانگ 
مســاحت 188/16  مترمربــع مجــزی شــده از پــالک 31/104 فرعــی 
از ســنگ 3 اصلــی واقــع در رودبــرده بخــش 12 گیــالن ، کــه بــرای 
آن شــماره 2694 فرعــی در نظــر گرفتــه شــده ،  خریــداری از 
مالــک رســمی اســمعیل یگانگــی رودبــرده د محــرز گردیــده اســت 
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــه منظــور اطــالع عمــوم مرات ــذا ب ل
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ــد از  ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 
شــد .  تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 99/04/22 تاریــخ انتشــار نوبــت 

دوم : مــورخ 99/05/06
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 پیام
ایران

ماسک اجباری در همدان 

دورهمی های خانوادگی و برگزاری مراسم ترحیم و عروسی از علل مهم این افزایش آمار بوده است.
  

ــا در  ــوج دوم کرون ــروع م ــت ش ــه عل ب
کشــور از 1۵ تیرمــاه اســتفاده از ماســک 
ومعابــر  عمومــی  اماکــن  تمــام  در 
ــت.  ــده اس ــاری ش ــور اجب ــهری کش ش
شــهر همــدان یکــی از شــهرهایی اســت 
کــه در وضعیــت هشــدار قــرار دارد و 
اســتفاده از ماســک در معابــر و اماکــن 
ــتر  ــیوع بیش ــد از ش ــهر میتوان ــن ش ای

ــد. ــری نمای ــاری جلوگی ــن بیم ای
علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی  معــاون 
مرکــز  رئیــس  و  ابن ســینا  پزشــکی 
بهداشــت اســتان همــدان از ابتــالی 
21۵۰ نفــر از هم اســتانی ها بــه کرونــا 

ویــروس خبــرداد.
ــوت  ــه ف ــاره ب ــا اش ــی ب ــر کرم منوچه
ــه  ــال ب ــتانی های مبت ــر از هم اس 218 نف
ــان کــرد: از ابتــدای  ــا ویــروس، بی کرون
ورود کوویــد-19 بــه اســتان همــدان 
ــروس  ــن وی ــه ای ــودک ب ــون، 9 ک تاکن
مبتــال شــده انــد؛ الزم بــه ذکراســت 
کروناویــروس  بــه  مبتــال  کــودک   1
ــودن بیمــاری زمینــه ای و  به دلیــل دارا ب
نقــص سیســتم ایمنــی، جــان خــود را از 

ــت. ــت داده اس دس
ایــن  براینکــه گاهــا  تاکیــد  بــا  وی 
بیمــاری در افــراد بــدون هیــچ گونــه 
عالئــم وجــود داشــته و در ظاهــر بیمــار 
بــا یــک فــرد ســالم اشــتباه گرفتــه 
بایــد  مــردم  کــرد:  اظهــار  می شــود، 

ــه  ــتی توج ــکات بهداش ــه ن ــان ب همچن
کــرده و اســتفاده از ماســک را فرامــوش 
ــه مهمانی هــا و  ــد؛ عــدم مراجعــه ب نکنن
ــز  ــی نی ــذاری اجتماع ــه گ ــت فاصل رعای

همچنــان امــری ضــروری اســت.
داشــت:  اظهــار  خیراندیــش  محمــد 
بــرای  کرونــا  گســترده  غربالگــری 
ــدان  ــنی در هم ــای س ــروه ه ــی گ تمام
ــه  ــام شــده و ب ــی انج ــه صــورت تلفن ب
افــراد دارای عالئــم مشــکوک نیــز در 
رســانی  خدمــات  ســاعته   1۶ مراکــز 

. د می شــو
ــر  ــای اخی ــه در روزه ــان اینک ــا بی وی ب
ــا  ــد صعــودی مبتالیــان کرون شــاهد رون
کــرد:  ابــراز  ایــم  بــوده  همــدان  در 
برگــزاری  و  خانوادگــی  دورهمی هــای 

مراســم ترحیــم و عروســی از علــل مهــم 
ــت. ــوده اس ــار ب ــش آم ــن افزای ای

شهرســتان  بهداشــت  مرکــز  رئیــس 
ــتر  ــه بیش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــدان ب هم
آنهــا  تســت کرونــای  بیمارانــی کــه 
ــواده  ــت شــده از اعضــای یــک خان مثب
بــوده و یــا بــا یکدیگــر ارتبــاط نزدیکــی 
ــن  ــه همی ــرد: ب ــح ک ــد تصری داشــته ان
علــت از خانــواده بیمــاران مبتــال بــه 
کرونــا تســت آمایشــگاهی کرونــا گرفتــه 

. د می شــو
بیمــاران  بــرای   خیراندیــش گفــت: 
ــاردار، افــراد مســن  زمینــه ای، مــادران ب
ــی در  ــاران کرونای ــا بیم ــه ب ــرادی ک و اف
ــا  ــگان کرون ــش رای ــد آزمای ــاط بودن ارتب
ــکوک  ــاران مش ــود. بیم ــی ش ــام م انج
بــا  نیــز  عالئــم  دارای  و  بــه کرونــا 
مراجعــه بــه مراکــز 1۶ ســاعته خدمــات 

می کننــد. دریافــت  را  الزم 
شهرســتان  بهداشــت  مرکــز  رئیــس 
دو  در  اینکــه  بیــان  بــا  همــدان 
تســت  نیــز  خصوصــی  آزمایشــگاه 
ــرد:  ــح ک ــا انجــام می شــود، تصری کرون
در آزمایشــگاه های خصوصــی هزینــه 
ــود. ــت می ش ــار دریاف ــش از بیم آزمای
رئیــس نظــام پرســتاری اســتان همدان 
از ابتــالی 2۴۰ نفــر از پرســتاران بــه 
ــی  ــود وســایل حفاظت ــد-19 و کمب کووی
بیمارســتان ها  در  افــراد  ایــن  ویــژه 

ــرداد. خب
ــداد  ــه تع ــان اینک ــا بی ــی ب ــادی زرین ه
ــروس در  ــه کروناوی ــال ب ــتاران مبت پرس
ــه ســایر اســتان هایی  همــدان نســبت ب
ــه  ــی را ب ــار باالی ــابه، آم ــداد مش ــا تع ب
خــود اختصــاص داده اســت، عنــوان 
کــرد: بــه دلیــل کمبــود پرســتار در 
اســتان، عــده ای از ایــن افــراد بــا توجــه 
بــه ابتــال بــه کروناویــروس از مرخصــی 
ــال  ــرده و درح ــتفاده نک اســتعالجی اس
ــاران هســتند. ــه بیم ــانی ب ــت رس خدم

وی بــا بیــان اینکــه پرســتاران همدانــی 
را  خوبــی  شــرایط  روحــی  نظــر  از 

ــی در خســتگی شــدید  نداشــته و همگ
بــه ســر می برنــد، گفــت: وضعیــت 
کمبــود پرســتار در کل کشــور قبــل از 
ورود کوویــد-19 نیــز بــوده اســت؛ ایــن 
ــه شــرایط  ــا توجــه ب ــه ب درحالیســت ک
موجــود، ایــن کمبــود بیــش از گذشــته 
احســاس می شــود، الزم بــه ذکــر اســت 
ــتریان در  ــداد بس ــال و تع ــت ابت وضعی
دومــاه اردیبهشــت و خــرداد کاهــش 
پیــدا کــرده بــود و موجــب امیــد در دل 
پرســتاران شــده بــود امــا متاســفانه بــا 
افزایــش مراجعــات، خســتگی بیشــتر از 
گذشــته در بیــن کادر درمــان احســاس 

می شــود.
زرینــی بــا اشــاره بــه صــدور مجــوز 
اســتخدام 3 هــزار پرســتار از ســوی 
وزارت بهداشــت و درمــان، تصریــح کــرد: 
امیــد اســت بــا رایزنی هــای رئیــس 
دانشــگاه بوعلی ســینا، ســهمیه قابــل 
ــدان  ــتان هم ــه اس ــبی ب ــول و مناس قب
ارائــه شــود؛ ارتقــا ضریــب اشــتغال 
ــث  ــا 1.8 باع تخــت پرســتاران از 1.3 ت
می شــود تــا 2 ســال آینــده کمبــود 
پرســتار در اســتان احســاس نشــود؛ الزم 
ــر  ــتار تاثی ــود پرس ــت کمب ــر اس ــه ذک ب
منفــی در کیفیــت خدمــات رســانی را در 

ــت. ــد داش ــی خواه پ
اســتان  پرســتاری  نظــام  رئیــس 
همــدان بــا اشــاره بــه ابتــالی 2۴۰ 
ــروس،  ــا وی ــه کرون ــی ب ــتار همدان پرس
خاطرنشــان کــرد:  تعــداد قابــل توجهــی 
از مبتالیــان بهبــود یافتــه و بخشــی نیــز 
درحــال اســتفاده از اســتعالجی هســتند؛ 
یــک  هیــچ  تاکنــون  خوشــبختانه 

پرســتاران مبتــال، شــهید نشــده اند.
ــالی  ــت ابت ــه عل ــد براینک ــا تاکی وی ب
ــد  ــی بای ــاالی پرســتاران همدان تعــداد ب
بررســی شــود، تصریــح کــرد: بــدون 
و  حفاظتــی  وســایل  کمبــود  شــک 
ــی  ــتارن یک ــی از پرس ــات مراقبت امکان
ــار  ــن آم ــاالی ای ــم تعدادب ــل مه از دالی

ــت. اس

بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان  امــور  معــاون 
ــاز  ــمالی از آغ ــان ش ــارت خراس ــدن و تج ــت، مع صنع
عرضــه گوشــت مــرغ کشــتار روز بــه قیمــت مصــوب هــر 
ــان  ــازار خراس ــان در ب ــد توم ــزار و پانص ــرم 1۵ ه کیلوگ

ــر داد. ــمالی خب ش
بــه گــزارش  خبرنــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه 
ــاون  ــی مع ــن قربان ــورد ، امی ــوان از بجن ــگاران ج خبرن
امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان صنعــت، 
ــر اســاس  ــت: ب ــدن و تجــارت خراســان شــمالی گف مع
مصوبــه تنظیــم بــازار اســتان، هــر کیلوگــرم گوشــت 
ــه  ــال ب ــه قیمــت 1۵۵ هــزار ری ــد ب مــرغ کشــتار روز بای
ــا  ــی ب ــراورده پروتئین ــن ف ــه عرضــه ای ــروش برســد ک ف
ــا آن  قیمتــی بیــش از ایــن تخلــف محســوب شــده و ب

می شــود. برخــورد 
ــرای عرضــه  ــات ب ــی از الزام ــار داشــت: یک ــی اظه قربان
ــداران  ــت مرغ ــت مصــوب، موافق ــه قیم ــرغ ب گوشــت م
ــا قیمــت 1۰1 هــزار  ــا ارائــه هــر کیلوگــرم مــرغ زنــده ب ب
ــه  ــت ک ــتارورزان اس ــتارگاه و کش ــه کش ــال  ب و ۵۰۰ ری
البتــه در ایــن زمینــه همــکاری خوبــی ایجــاد شــده 

اســت.
او عنــوان کــرد: گوشــت مــرغ بــا قیمــت 1۴۵ هــزار 
ریــال بــه ازای هــر کیلوگــرم، بــه مــرغ فروشــان تحویــل 
اختیــار  در  ریــال  1۵۵ هــزار  قیمــت  بــا  و  می شــود 

مصــرف کننــدگان قــرار می گیــرد.
بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان  امــور  معــاون 
صنعــت، معــدن و تجــارت خراســان شــمالی افــزود: بــا 
همــکاری جهــاد کشــاورزی، فهرســت و صــورت حســاب 
مــرغ زنــده تحویلــی بــه کشــتارورزان و کشــتارگاه ها 
ــا توجــه  ــر، الزامــی اســت و ب ــن ام ــه می شــود و ای ارائ
ــی از  ــدا یعن ــد از مب ــرغ بای ــازار م ــرل ب ــه کنت ــه اینک ب
ــاب و  ــورت حس ــه ص ــود، ارائ ــام ش ــد انج ــه تولی مرحل
فاکتــور در تمــام چرخــه تولیــد تــا توزیــع ضــروری 

اســت.
بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان  امــور  معــاون 
ــا اشــاره  صنعــت، معــدن و تجــارت خراســان شــمالی ب
بــه افزایــش میــزان تولیــد در ســالن های مرغــداری 
اظهــار داشــت: پیــش بینــی می شــود در آینــده نزدیــک 
ــده، قیمــت گوشــت  ــا افزایــش میــزان تولیــد مــرغ زن ب

ــد. ــش یاب ــرغ کاه م
ســاالنه حــدود 22 هــزار تــن گوشــت مــرغ در خراســان 

ــود. ــرف می ش ــمالی مص ش

حسـن خانجانـی روز شـنبه در گفـت و گـو بـا ایرنـا 
بیـان کـرد: تعطیلـی دادسـرا منحصـر بـه دادسـرای 
عمومـی و انقـالب همـدان اسـت و سـایر مراجـع 
قضایـی در سـطح اسـتان فعـال خواهنـد بـود.وی 
بـرای  تمهیداتـی  اینکـه  وجـود  بـا  یـادآوری کـرد: 
رسـیدگی غیـر حضـوری بـه پرونـده هـای قضایـی 
پیـش بینـی شـده بـود امـا بیشـتر شـهروندان بـه 
صـورت حضـوری شـکایت خـود را دنبال مـی کنند.

خانجانـی اضافه کرد: هر چنـد ممنوعیت هایی برای 
ورود افـراد بـه دادسـرا پیـش بینـی شـده اسـت و 
مراجعـه کننـدگان ملـزم به زدن ماسـک هسـتند اما 

بـه علت ازدحـام مراجعه کنندگان 3۰ تـن از کارکنان 
هشـت شـعبه دادسـرای همـدان بـه کرونـا مبتـال 
بیـان  همـدان  انقـالب  و  عمومـی  شدند.دادسـتان 
کـرد: در ایـن راسـتا از قـوه قضاییه درخواسـت شـد 
کـه فعالیـت دادسـرای همـدان به مدت یـک هفته 
تعطیـل شـود که این درخواسـت مشـروط بـه تایید 
آن در سـتاد اسـتانی مقابلـه بـا کرونا موافقـت کرد.
خانجانـی بیـان کرد: مـردم نباید نگران رسـیدگی به 
پرونـده هـای قضایی باشـند چرا که قاضی کشـیک 
بـرای رسـیدگی به پرونده هـای ضروری در دادسـرا 

پیـش بینی شـده اسـت.

دادستان: 

کرونا دادسرای همدان را تعطیل کرد
پایان مبارزه با آفت جهانی 

ملخ صحرایی مهاجر در 
سیستان وبلوچستان

مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان سیسـتان وبلوچسـتان گفت: با 
تالش جهادگران و همراهی بهره برداران قریب به 2۷۰ روز مبارزه سـخت وشـبانه روزی 
بـا آفـت بیـن المللی و خطرنـاک ملخ صحرایی مهاجر به پایان رسـیده و خوشـبختانه 
خسـارت قابل مالحظه ای به کشـاورزی سیسـتان وبلوچسـتان وارد نشد.غالمحسـین 
تیمـوری افـزود: علیرغـم همـه مشـکالت و محدودیـت هـا ظـرف مـدت 9 مـاه در 1۵ 
شهرسـتان مرکـز و جنوبـی اسـتان بطـور مسـتمر مبـارزه شـیمیایی ادامـه داشـته وبـا 
موفقیـت ایـن مرحلـه از مبـارزه بـا ملـخ صحرایی مهاجـر به پایـان رسـید.وی تصریح 
کـرد: بیـش از 1۵۰ اکیـپ از آبانماه سـال گذشـته تاکنـون کار دیده بانی درسـطحی بالغ 
بـر ۴میلیـون و ۵۰۰ هـزار هکتار و مبارزه شـیمیایی در سـطح 181 هـزار و 8۰۰ هکتار را با 
مشـارکت فعـال کشـاورزان و بهره برداران انجام داده تا آسـیب قابل توجهـی به مزارع و 
باغـات وارد نشـود.تیموری اظهارداشـت: 9۷ درصـد از کل میزان مبـارزه با این آفت طی 
بهار 99بوده و بیشـترین سـطح مبارزه نیز در شهرسـتان های نیکشـهر،بمپور و ایرانشهر 
انجـام شـده اسـت.وی تأکیـد کرد: بر اسـاس گزارش های فائو نسـل هـای بعدی این 
آفـت پـس از تابسـتان گذرانـی در مناطقـی از هند و پاکسـتان در پاییز به سـمت ایران 
و اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان هجـوم مـی آورد ونیـاز اسـت کـه هم اکنـون آمادگی 
های الزم برای مبارزه در سـطح اسـتان را ایجاد نماییم.گفتنی اسـت همچنان احتمال 
مـی رود برخـی دسـتجات کوچـک ملـخ صحرایـی از سـایر اسـتان ها به سـوی اسـتان 
سیسـتان و بلوچسـتان حملـه ور شـوند کـه آمادگـی الزم برای مبـارزه با آنها در اسـتان 

دارد. وجود 

اصفهان

همدان 

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان اعام کرد:

احداث مرکز نگهداری از بیماران روانی زیر 
1۸ سال در مرحله صدور مجوز

استاندار:

از امروز برخی مشاغل همدان یک هفته تعطیل شد

مدیرکل بهزیسـتی استان اصفهان 
بـا اشـاره بـه موافقـت بـا احـداث 
مراکـز نگهـداری از بیمـاران روانـی 
مزمن در سـنین 12 تا 18 سـال در 
اسـتان در سـال گذشـته، گفـت: هـم اکنـون 2 مرکـز نگهداری 
ویژه دختران و پسـران در مراحل صدور مجوز اسـت، اما آماده 
پذیرش نیسـتند.مرضیه فرشـاد در نشسـتی با خبرنـگاران به 
مناسـبت گرامیداشـت چهلمیـن سـال تاسـیس بهزیسـتی 
کـه صبـح امـروز )شـنبه-21 تیر مـاه( برگزار شـد، اظهـار کرد: 
درصـد زیـادی از خدماتـی کـه بهزیسـتی بـه مـردم ارائـه مـی 

کنـد بـا حمایت خیران اسـت، به طـوری که دو سـوم خدمات 
در بخـش غیردولتـی و توسـط مـردم انجـام مـی شـود و  اگر 
خیـران کمـک نکننـد خدمـات بهزیسـتی به یک سـوم تقلیل 
مـی یابـد.وی بـا اشـاره بـه اینکـه هـم اکنـون 1۵۰ خیریـه در 
اسـتان مشـغول فعالیت هستند و خدمات بسـیار ارزشمندی 
ارائـه مـی کنند، افزود: در هر جایـی افت و خیزهایی اتفاق می 
افتـد و در حـال حاضر نیز کمبودهایـی وجود دارد اما ما معتقد 
بـه الطـاف خـدا هسـتیم و معمـوال هـر روز یـک پاداشـی می 
گیریم و فردا با امید به سـر کار می آییم. سـازمان بهزیسـتی 
باوجـود این همه وظیفه در حـوزه حمایتی و خدماتی، کماکان 

رو بـه جلـو حرکت مـی کند و تاب آور اسـت.به گزارش ایسـنا، 
مدیرکل بهزیسـتی اسـتان اصفهان در پاسـخ به سـوال ایسنا، 
پیرامـون هـم پوشـانی اداره کل بهزیسـتی و سـایر بخـش ها 
در ارائـه خدمـات، گفـت: اشـکال جدی در اسـتراتژی تقسـیم 
کار در کشـور وجـود دارد، اگرچـه فضـای خوب خدمت رسـانی 
وجـود دارد امـا گاهـی نگـران کننـده اسـت.وی بـا بیـان اینکه 
بـه طـور کلـی بهزیسـتی و کمیتـه امداد امـام خمینـی)ره( دو 
دسـتگاه حمایتـی هسـتند کـه معمـوال بـا هـم در ارتبـاط اند، 
افـزود: گاهـی مددجـوی معلـول تحت پوشـش کمیتـه امداد 
بـرای توانبخشـی از مـا خدمـات مـی گیـرد کـه در ایـن مـوارد 
اسـتعالم مـی کنیـم و حتی بـرای برخـی ضروریـات، آگاهانه 
و بـا توافـق تعامـل می کنیـم، ولی در خدمـات تخصصی مثل 
صـدور پروانـه بـرای مراکـز مشـاوره، مهدهـای کـودک و درمان 
اعتیاد کمی مشـکل داریم که اگر اینها حل شـود هم پوشـانی 
در سـایر بخـش هـا نداریم.فرشـاد در پاسـخ بـه سـوال دیگر 
ایسـنا، درمـورد مرکـز نگهـداری از افـراد زیـر 18 سـال دارای 

اختـالل روانـی، توضیـح داد: در کتـاب های روان شناسـی در 
مـورد افـراد زیر 18 سـال کـودکان با اختـالل روانی اصرار شـده 
کـه کـودک مارک دار نشـود و تشـخیص قطعی اختـالل روانی 
بـرای بعـد از 18 سـالگی گذاشـته شـود، بـه همیـن خاطـر تـا 
پیـش از ایـن هیـچ اقدامـی بـرای راه انـدازی مراکـز نگهداری 
افـراد زیـر 18 سـال دارای اختـالل روانی در اسـتان نشـده بود 
و فقـط بخـش روانپزشـکی اطفال در دانشـگاه علوم پزشـکی 
اصفهـان وجـود داشـت.وی بـا بیـان اینکـه از سـال 9۶ بـرای 
مراکـز نگهـداری افـراد زیـر 18 سـال دارای اختـالل روانـی در 
اسـتان اعالم نیاز کردیم، گفت: از سـال گذشـته با این موضوع 
موافقـت شـد تا مراکز نگهـداری بیماران روانی مزمـن 12 تا 18 
در اسـتان دایـر شـود، اگرچـه با شـیوع ویـروس کرونـا در این 
زمینـه تاخیر اتفـاق افتاد، اما با پیگیری هایی کـه اخیرا دوباره 
انجام شـده در آینده نزدیک 2 مرکز ویژه دختران و پسـران راه 
انـدازی مـی شـود ولی هنـوز در مراحل صدور مجوز هسـتند و 

آمـاده پذیرش نیسـتند.

سـید سعید شـاهرخی روز 
اعضـای  جلسـه  در  شـنبه 
بـا  مقابلـه  اسـتانی  سـتاد 
کرونـا بیـان کـرد: بـا توجه 
بـه اینکـه 8۰ درصـد عوامل بـروز این بیمـاری تجمع های 
مختلـف از جمالـه مراسـم عروسـی، عـزا و سـمینارهای 
اسـت کـه جمعیـت زیـادی در آن شـرکت می کننـد، مقرر 
شـد این جلسـات بـه طـور کامل تعطیـل شـود.وی ادامه 
داد: تیـم هـای بازرسـی بـه ایـن محـل هـا مراجعـه مـی 
کننـد و در صـورت مواجهـه با افرادی که اقـدام به برگزاری 
مراسـم بـر خـالف مصوبه سـتاد ملی مـی کنند بـه منظور 
حفـظ سـالمتی مـردم بـا ایـن قشـر افـراد برخـورد مـی 

شود.اسـتاندار همـدان اضافـه کرد: محدودیـت هایی برای 
فعالیـت دانشـگاه هـا، مـدارس شـبانه روزی و آمـوزش 
گاه هـای فنـی و حرفـه ای پیـش بینـی شـده اسـت و 
ایـن مجموعـه  هـا بـه همـراه زبـان سـراها در ایـن هفته 
داشـت:  اظهـار  شـاهرخی  نیسـتند.  فعالیـت  بـه  مجـاز 
آموزشـگاه هـا و کتابخانـه هـا، اسـتخرهای سرپوشـیده، 
سـینما، تئاتـر و مراکـز مشـابه فرهنگـی، مـوزه هـا و بـاغ 
مـوزه هـا، تاالرهـای پذیرایـی، سـالن زیبایـی و آرایشـگاه 
هـای زنانـه بـه عنـوان عامل شـیوع ایـن ویروس تـا روز 
شـنبه هفتـه آینده بایـد فعالیت خـود را تعطیـل کنند.وی 
ادامـه داد: همچنیـن فعالیتی در مسـاجد مصالها و آیین 
نمـاز جمعـه در ایـن شهرسـتان هـا نخواهیـم داشـت و 

برگـزاری هـر گونه مراسـم و اجتماعـات فرهنگی، مذهبی، 
همایـش ها ممنـوع است.اسـتاندار همدان گفت: باشـگاه 
هـای ورزشـی بـه ویژه در رشـته هایی کـه ارتبـاط نزدیک 
بیـن ورزشـکاران وجـود دارد نظیر کشـتی، کاراتـه و جودو 
تعطیـل هسـتند و کافـه هـا، قهـوه خانـه ها و چـای خانه 
هـا بـه طـور کلـی در ایـن هفتـه اجـازه فعالیـت ندارنـد.
شـاهرخی بـا بیـان اینکـه باغ وحش و شـهر بـازی ها نیز 
تعطیـل هسـتند افـزود: محدودتـی نیـز در بلوار ارم شـهر 
همدان ایجاد شـده اسـت و شـهروندان مجاز به نشسـتن 
در داخـل فضـای سـبز و مـکان هـای پیـش بینـی شـده 
در ایـن بلـوار نیسـتند و فقط اجـازه پیـاده روی دارند.وی 
شـرایط فعلـی اسـتان را از نظـر تعـداد مبتالیـان بـه کرونا 
مطلـوب ندانسـت و اظهـار داشـت: دلیـل ایـن وضعیـت 
بـی تجهـی برخـی از صنوف و شـهروندان به دسـتورالعمل 
هـای بهداشـتی پـس از بازگشـایی هـای صـورت گرفتـه 
همـدان  وضعیـت  کـرد:  اضافـه  همـدان  است.اسـتاندار 
تـا خـرداد امسـال مطلـوب بـود بـه گونـه ای کـه از اول 

خـرداد بـه مـدت یکماه میـزان فوتی هـا به صفـر نزدیک 
شـد و شـمار مبتالیـان مثبـت نیـز بـه چهـار نفـر رسـید 
امـا در یکمـاه گذشـته ایـن آمـار بیـن 3۰ تـا ۴۰ درصـد 
رشـد داشـته است.شـاهرخی بیـان کـرد: دورهمـی هـای 
خانوادگـی و مراسـم هـای عروسـی و عـزا عامـل ابتـالی 
بخـش قابـل توجهـی از بیمـاران بـه ویروس کرونا اسـت 
کـه دسـتگاه هـای مسـوول بـا همـکاری نهـاد قضایـی با 
نبایـد  برخـورد جـدی کننـد.وی گفـت:  بایـد  افـراد  ایـن 
در هیـچ بـاغ و تـالری شـاهد برگـزاری مراسـم عروسـی 
باشـیم یـا افـرادی با بسـتن ابتـدا و انتهای کوچـه و معبر 
عمومـی اقـدام بـه برگـزاری مراسـم کننـد و بـه طـور قطع 
اجـرای ایـن مصوبه موجـب کاهش ۶۰ درصـدی مبتالیان 
بـه کرونـا مـی شـود.وی خواسـتار فرهنگسـازی در زمینـه 
برگـزار نکردن مراسـم های عروسـی و عـزا و رعایت نکات 
بهداشـتی شـد و افـزود: جلسـات تنهـا در صـورت اضطرار 
آن هـم در سـالن هـای مناسـب و دارای تهویـه بـا حضور 

کمتـر از 1۰ تـا 12 نفـر برگـزار شـود.

وصول بیش از 300 
میلیارد تومان مالیات 

در خراسان شمالی
مدیــر کل امــور مالیاتــی خراســان 
شــمالی گفــت: 33۵ میلیــارد و 
۷۰۰ میلیــون تومــان مالیــات در 

سال 98 وصول شد.
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان 
هــای باشــگاه خبرنــگاران جــوان از 
بجنــورد ، مدیــر کل امــور مالیاتــی 
گفــت:22۴  شــمالی  خراســان 
میلیــارد تومــان از مالیــات وصولی 
ســال 98، مالیــات مســتقیم و 111 
غیــر  مالیــات  تومــان  میلیــارد 

مستقیم می باشد.
ــارد  ــزود: 1۶ میلی ــژاد اف ــی ن یعقوب
 ،98 ســال  در  نیــز  تومــان 
بــه  مالیاتــی  بســتانکاری 
واریــز  صادراتــی  شــرکت های 

شد.
ــار کــرد:111 میلیــارد تومــان  او اظه
مالیــات در 3 ماهــه اول ســال 99 
و  شــرکت ها  تعامــل  بــا 
اســتان  بــزرگ  هلدینگ هــای 

وصول شد.
یعقوبــی نــژاد گفت:پایــان تیرمــاه، 
آخریــن فرصــت تســلیم اظهارنامه 
شــرکت ها  بــرای  مالیاتــی 
ــا  ــد ت ــن موع ــی ای ــد، ول می باش
پایــان شــهریور مــاه تمدیــد شــده 

است.
نشــان  خاطــر  نــژاد  یعقوبــی 
کرد:مودیــان مالیاتــی می تواننــد 
ــود  ــه خ ــار نام ــلیم اظه ــرای تس ب
ــه صــورت الکترونیکــی از محــل  ب
دفاتــر پیشــخوان و پســتی اقــدام 
مراجعــه  بــه  نیــازی  و  کننــد 

حضوری نیست.

آغاز عرضه گوشت مرغ خبر 
با قیمت مصوب در 

خراسان شمالی
گزارش

شیب تند گسترش کرونا در کهگیلویه و بویراحمد نگران کننده است
 استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: باید از تجمع های غیرضروی پرهیز شود و رعایت اصول  بهداشتی را مدنظر قرار گیرد تا 

خطر ابتال به این بیماری کاهش یابد.کالنتری عنوان کرد: رعایت نکردن اصول بهداشتی سبب شده تا با شیب تند شیوع کرونا مواجه 
شویم و می طلبد در این شرایط، تجمع در تاالرها، باغ های تفریحی و حتی برگزاری مراسم عروسی در منزل شخصی تعطیل شوند.
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مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضاب استان کرمان

ول
ت ا

نوب

آگهی مناقصه شماره ب/99/۸-۵۲
شرکت آب و فاضاب استان کرمان در نظر دارد: تعدادی کلمپ تعمیراتی آزبست مورد نیاز خود را از طریق تولید کنندگان 

با نمایندگان رسمی آنها خریداری نماید. لذا واجدین شرایط می توانند با ارائه معرفی نامه از تاریخ 99/4/۲۲ لغایت تاریخ 
99/4/۲6جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس کرمان انتهای بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضاب استان - مدیریت بازرگانی 

مراجعه نمایند. 

مبلغ اولیه برآورد: 15/443/900/000ریال 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 77۲/195/000 ریال بصورت ضمانت بانکی )فرآیند ارجاع کار( در وجه شرکت آب و فاضاب کرمان 

آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت:  ساعت 13 مورخ 99/5/7 
افتتاح پاکتهای الف و ب و ج : ساعت 10 مورخ 99/5/8

مدت اعتبار پیشنهاد قیمت 3 ماه از تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت تا زمان انعقاد قرارداد میباشد. 
محل تامین اعتبار: منابع داخلی. 

پیام ما سال گذشته در گزارشی 
به حجم باالی تولید زباله در ایران 

پرداخته است

سال گشت

 یک شاهکار ادبی کالسیک جهان در بازار کتاب

رمان »چرم ساغری« نوشته اونوره 
دو بالزاک با ترجمه محمود اعتمادزاده 

)»به آذین«( منتشر شد.

مجموعه طنز »جنگ 

دوست داشتنی!« به کارگردانی 
حسین همایون فر محصول گروه مستند 

روایت فتح در 3۰ قسمت 3۰ دقیقه ای آماده 
پخش از سیما شد.

فراخوان چهارمین المپیاد 

فیلم سازی نوجوانان کشور که پاییز 
امسال توسط بنیاد سینمایی فارابی و با 

مشارکت انجمن سینمای جوانان ایران و شهرداری اصفهان برگزار 
خواهد شد، در دو بخش »ایده« و »فیلم« منتشر شد.

مادربزرگم می گفت اگه می خوای خدا رو 
بخندونی از برنامه هات برای آینده بهش 

بگو!

عشق سگی

تلویزیونکتابفراخوان دیالوگ

مغنی وقت آن آمد که بنوازی رباب
صبوحست ای بت ساقی بده شراب
اگر مردم بشوئیدم به آب چشم جام

وگر دورم بخوانیدم به آواز رباب
فلک در خون جانم رفت و ما در خون دل

می لعل آب کارم برد و ما در کار آب
مرا بر قول مطرب گوش و مطرب در سماع

من از بادام ساقی مست و ساقی مست خواب
چو هندو زلف دود آسای او آتش نشین

چو طوطی لعل شکر خای او شیرین جواب
دل از چشمم به فریادست و چشم از دست دل

که هم پر عقابست آفتاب جان عقاب
کبابم از دل پرخون بود وقت صبوح

که مست عشق را نبود برون از دل کباب
سر کویت ز آب چشم مهجوران فرات

سرانگشتت به خون جان مشتاقان خضاب
دلم چون مار مپیچد ز مهرم سرمپیچ

رخت چون ماه می تابد ز خواجو رخ متاب

خواجوی کرمانی 

بند دلت که پاره شود،

بهترین چرخ خیاطی های دنیا 

از بدترین سوزن نخ های دنیا 

هم بی ارزش ترند.

سميرابيدريغ

عکس نوشت

عکس: 

محمد خضری مقدم

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

ايـران  ارتـش  بـزرگ  پيـروزي 
در ِديشـيا، و تصـرف رومانـي و 

اوكرايـن تـا  مولـدوا 
طبـق  و  ميـالد،  از  پيـش   ۵13 سـال  جـوالي 
محاسـبات تقويمـي مورخـان اروپايـي؛ 13 جـوالي 
 Getae ارتـش ايـران نيروهاي كنفدراسـيون گتائـه
را در كنـار دانـوب جنوبـي، منطقـه داكيـه شكسـت 
داد و سراسـر بالكان شـرقي را ضميمه قلمرو ايران 
سـاخت. ]بالكان به معناي رشـته كوه هاي جنگلي، 
منطقه اي اسـت كوهسـتاني شـبه جزيره شكل در 
جنـوب شـرقي اروپا، از دريـاي آدرياتيك تـا درياي 
سـياه.[.  بـه فرمـان داريوش بزرگ، ارتـش ايران به 
فرماندهـي سـپهبد بغابيش براي سـركوب سـيتي 
هـا از دريـاي مرمـره گذشـته و پـاي بـه اروپـا نهاده 
بـود. حاكمـان محلـي بـراي ايسـتادگي در برابـر 
نيروهـاي ايـران كه مركب از هشـتاد هـزار تن بودند 
كنفدراسـيون »گتائـه« را تشـكيل داده بودنـد كـه 
پـس از چنـد روز نبرد، 13 جوالي شكسـت خوردند 
و رومانـي و مولـداوي )مولـدواي امـروز( تا اوكراين 

از آن ايـران شـد. داريـوش ايـن پيـروزي، و دليـل 
لشكركشـي بـه اروپـا را در كتيبـه اي شـرح داده و 
مناطـق متصرفـه را نـام برده اسـت.   هـرودوت در 
كتـاب چهـارم و عمدتـا در صفحه 93 ايـن كتاب به 
شـرح جنـگ ِدي شـيا )داكيه( پرداخته و اسـترابو 
منطقـه مفتوحه ايـران در پيروزي داكيـه را »دائوي
Daoi« ناميـده اسـت ـ منطقـه اي كـه رومـي هـا 
آن را در جنگهـاي سـال 1۰1 تـا 1۰۶ ميـالدي تصرف 
و سـپس »رومانيـا« خوانـده شـده اسـت. مورخان 
اروپايـي نبـرد جوالي ۵13 پيش از ميالد در داكيه را 
از بزرگترين رويدادهاي دنياي باسـتان و نخسـتين 
پيشـروي نظامـي بزرگ و عميق شـرق )آسـيا( در 

غـرب )اروپـا( بشـمار آورده اند.

روزی کـه تبریـز بـرای دومیـن بـار بـه 
دسـت عثمانـی افتـاد

درجريـان  عثمانـي  سـليمان  سـلطان  نيروهـاي 
لشكركشـي دوم این امپراتوری به ايران، 13 جوالی 
1۵3۴ شـهر تبريز را تصرف كردند و سـپس متوجه 
شـروان، سـلطانيه و حتـي گيـالن شـدند. عثمانـي 
هـا بـا اسـتفاده از درگيري داخلی شـاه طهماسـب 

صفـوي، ضدیت سـران ایالت ُترک تشـکیل دهنده 
نیـروی قزلبـاش بـا یکدیگـر و دشـواري هايـي كه 
بـا برادرانش داشـت و نیـز درگیـری دولت صفویان 
بـا ازبـکان در شـمال شـرق ایـران، پـاي بـه ايـران 
گـذارده بودنـد. اختـالف سـران ایالت بـا یکدیگر به 
حدی بود که شـاه طهماسـب نتوانسـت بیش از ده 
هـزار )و بـه قولـی هفـت هـزار( نیـرو فراهم سـازد 
کـه ایـن شـمار نیـرو هـم از صوفیـان بودنـد. حـال 
آنکـه عثمانـی ها با دویسـت هزار نظامی و سـیصد 
تـوپ بـه ایران تعـرض کرده بودند. ايـن عمليات 2۰ 
سـال پـس از جنـگ چالـدران روي داد كـه ضمـن 
آن لشکرکشـي هـم تبريـز موقتا به دسـت عثماني 
هـا افتـاده بـود كـه در آن زمـان اشـغالگران بـر اثـر 
مقاومت مسـلحانه مردم محل و حمالت چريکي و 
مقاومت منفي به سـتوه آمدند و طولي نکشـيد که 
بازگشـتند. سـلطان سـليمان ضمن تصـرف مناطق 
غربـي ايـران، 31 دسـامبر 1۵3۴ بغـداد را کـه در 
قلمرو ايران بود متصرف شـد. شـاه طهماسب پس 
از افتـادن تبريز به دسـت عثماني هـا، پايتخت را از 

آن شـهر بـه قزوين منتقل سـاخت.

محمدرضا آهنج کارگردان سریال 

»برادرجان« به تازگی قصد دارد 
سریالی را برای ماه رمضان سال 

آینده تولید کند. 

سریال

کتاب 

 بدن هرگز دروغ نمی گوید
نویسنده: آلیس میلر

ترجمه: امید سهرابی نیک
انتشارات: نو

جماتی از کتاب:
»دغدغه هـای«  بـدون  دروغ،  بـدون  اصیـل،  عاطفـی  ارتبـاط 
غیرواقعـی، بـدون احسـاس گنـاه، بدون سـرزنش، بـدون ترس، 
بـدون فرافکنـی. این شـکلی از ارتباط اسـت کـه در حالت ایده آل، 
بایـد مراحـل اولیـه ی زندگـی بیـن مـادر و فرزنـد وجـود داشـته 
باشـد؛ زیـرا هـدف مـادر از بچه دار شـدن داشـتم چنیـن ارتباطی 
بـوده اسـت. )کتـاب بـدن هرگـز دروغ نمی گوید اثـر آلیس میلر 

– صفحـه 181(
البتـه افـرادی کـه هرگـز در کودکی کتـک نخورده اند و آزار جنسـی 
ندیده انـد، نیـازی ندارند این کار )ابراز احسـاس واقعی نسـبت به 
والدیـن – مثـال خشـم و نفـرت( را انجـام دهند. آن هـا می توانند 
از حـس خوشـایندی کـه بـا پـدر و مادرشـان دارند لـذت ببرند و 
بـه درسـتی اسـم آن را عشـق بگذارنـد. )کتـاب بدن هرگـز دروغ 

نمی گویـد اثـر آلیـس میلر – صفحـه 1۵۶(
دن نمی توانـد ایـن نـوع اصـول اخالقـی را درک کنـد. بـدن هیـچ 
کاری بـا فرمـان چهـارم نـدارد و مثـل ذهـن بـا کلمـات فریـب 
نمی خـورد. بـدن نگهبـان واقعیـت اسـت، واقعیت ما، چـون تمام 
تجربه هـای زندگـی مـا را در خـود دارد و می خواهـد اطمینـان 
حاصـل کنـد کـه مـا می توانیم با واقعیت ارگانیسـم خـود زندنگی 
کنیـم. بـدن بـا کمـک عالیـم جسـمی، مـا را مجبـور بـه تعامـل 
آگاهانـه بـا ایـن واقعیـت می کنـد، تا به طـور هماهنگ بـا کودک 

درونمـان ارتبـاط برقـرار کنیم.
در  ژاپنـی، کـه سـال 19۷۰  نویسـنده مشـهور  یوکیـو میشـیما، 
چهل وپنـج سـالگی بـه روش هاراکیـری خودکشـی کـرد، ماننـد 
رمبـو اغلـب از خـود به عنـوان هیوال یـاد می کرد، زیرا همیشـه در 
درون خود کششـی به مسـائل بیمارگونه و ناخوشـایند احسـاس 
می کـرد. خیال پردازی هـای او حـول موضوعاتـی ماننـد مـرگ، 
تاریکی هـای جهـان و خشـونت جنسـی می چرخیـد. از طـرف 
دیگر، شـعرهای او بازتاب حساسـیتی نامعمول، ناشـی از تحمل 
رنجـی عظیـم بـود؛ رنجی کـه در تجربیات غم انگیـز دوران کودکی 

او ریشـه داشـت.
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 به 
داسـتان واقعـی زندگـی خودمان اسـت. بنابراین، موضـوع اصلی 
ایـن کتـاب بررسـی تناقضـی اسـت بیـن چیزهایی 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، این اسـت که پیـروی از یک هنجـارِ رفتارِی 
خـاِص دیرینـه – فرمان چهـارم – اغلب ما را از قبول احساسـات 
واقعی مـان بـاز مـی دارد و در نتیجـه، بهای اجرای ایـن فرمان را با 

ابتـال بـه بیماری هـای مختلـف جسـمی می پردازیـم.
کتـک زدن بچه های کوچک، شـکلی از آزار اسـت کـه یقینًا عواقب 
شـدید و در برخـی مواقـع اثـرات مادام العمـر به جـا می گـذارد. 
خشـونت علیـه کـودکان، در بـدن آنهـا ذخیـره می شـود و بعدهـا 
در بزرگسـالی بـر سـر دیگـران، یـا حتـی ملت هـای دیگـر، تالفی 
را  خشـونت  ایـن  آزاردیـده  دیگـر، کـودک  سـوی  از  می گـردد. 
بـه خـودش برمی گردانـد کـه بـه افسـردگی، اعتیـاد بـه مـواد، 
منجـر  زودهنـگام  مـرگ  یـا  خودکشـی  جـدی،  بیماری هـای 

می شـود.

ــی 1۷۷۴ ــماره پیاپ ــانزدهم      ش ــال ش ــر 1399     س ــنبه 22 تی ــک ش  ی
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