
اداره کل زندانهای استان کرمان

نوبت اول آگهی مناقصه عمومی
دستگاه مناقصه گزار :

اداره کل زندانهای استان کرمان

نشانی : کرمان بزرگراه امام جنب اداره کل تعاون

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

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

تضمین شرکت در مناقصه
نوع : ضمانتنامه بانکی

مبلغ : 5.500.000.000 ریال

دریافت اسناد

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

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

مهلت دریافت اسناد : پایان وقت اداری مورخ 99/4/26

تحویل پیشنهادها

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

مهلت تحویل اسناد : پایان وقت اداری مورخ 99/5/8

گشایش پیشنهادها
محل : دبیرخانه اداره کل زندانهای استان کرمان

زمان : مورخ 99/5/9

دولت، کجای اقتصاد
 ایران است؟!

سخنگوی وزارت خارجه:

رابطه باچین وارد مرحله 
جدیدی می شود
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اگـر دولـت یعنی همۀ قـوۀ اجرایی، چگونه اسـت کـه نهادهای دیگر 
بـه دولت پیشـنهاد شـراکت می دهنـد یا از آن طلـب دارند؟

 خبـر اول: »رییـس شـورای شـهر اعالم کـرده تفاهم نامۀ پـادگان 06 
ملغـی نشـده بلکـه ارتش فعال عقب نشـینی کـرده چون دیـده مورد 
سـؤال قـرار گرفتـه اسـت و کار مناسـب تبدیـل بـه ضد ارتـش برای 

شـهر می شود«
خبر دوم: »رییس بنیاد مسـتضعفان گفت: به دولت پیشـنهاد کرده 
ایـم پـروژه هایـی را که 90 درصد آن پیشـرفت فیزیکی داشـته اما 10 
درصـد باقـی مانـده را نمی تواننـد تکمیل کنند به بنیاد مسـتضعفان 
واگـذار کند. البته برای این کار مشـکل قانونی وجـود دارد و برای این 

کار بایـد اصالح صـورت پذیرد.«
خبـر سـوم: »فرمانـده قرارگاه سـازندگی خاتـم االنبیا گفـت: 40 هزار 
میلیـارد تومـان از دولت طلب داریم اما اجرای پروژه هـا ادامه دارد.«
بـا ایـن که هیـچ ارتباط ماهوی بین »اختالف ارتش و شـورای شـهر 
بـر سـر تبدیـل یـک پـادگان به فضای سـبز و بوسـتان« با پیشـنهاد 
رییـس بنیاد مسـتضعفان به دولـت برای »تحویل پـروژه های نیمه 
تمـام« یـا »طلب قـرارگاه خاتم االنبیـا از دولت« وجود نـدارد ولی در 
نـگاه مخاطـب ایـن انـگاره شـکل می گیـرد که انـگار جزایـری از هم 
جداگانـه انـد و مفهـوم سـنتی »دولـت« بـه معنـی مهم تریـن نماد 

حاکمیت تضعیف شـده اسـت.
اگـر مفهـوم کالسـیک دولـت را در نظـر داشـته باشـیم طلـب یـک 
دسـتگاه از دولـت یا پیشـنهاد دسـتگاهی دیگـر شـگفت آور به نظر 
مـی رسـد چون چتر قـوۀ اجرایی به قاعده همه را باید شـامل شـود.

ادامه در صفحه یک

انس طال         1.804.210

مثقال طال     41.800.250

گرم طالی 18  9.986.192

گرم طالی 24   13.150.200

بهار آزادی      100.000.000

امامی          107.850.000

نیم       53.500.000

ربع         31.400.000

گرمی       16.500.000

دالر             227.390

یورو         250.200

درهم          51.359

لیر ترکیه           27.423

دالر استرالیا      129.848

نجات بخشی آثار موزه آبگینه و 
سفالینه ایران

مدیر موزه آبگینه و سفالینه های ایران خبر داد: پروژه مرمت و 
نجات بخشی آثار موزه آبگینه و سفالینه ایران با حضور چندین 

کارشناسان مرمت با ۳۰ اثر این موزه شروع می شود.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
24  تا  33دنبال کنید

خودکفاییآرمانگندمکارانهفتگنج
قیمت نهاده های کشاورزی برای کشت گندم نسبت به سال گذشته سه تا چهار برابر افزایش یافته است

میش مـرغ، پرنـده در حـال انقراضی اسـت کـه زمان 
جوجـه آوری آن بـا برداشـت محصول گنـدم در مزارع 
همزمـان می شـود؛ از ایـن رو حفاظـت از ایـن مـرغ 
و جوجه هایـش از خطـر تیـغ کمباین هـا، همـواره از 
زیسـت محیطـی  دوسـتداران  و  دغدغـه مسـووالن 

شهرسـتان بـوکان به شـمار مـی رود.
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به جای هگمتانه، 
منظر تاریخی همدان 

را جهانی کنیم
معاون میراث فرهنگی وزارتخانه 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی می گوید: اگر مسووالن استانی 
همدان همراهی کنند، می توانیم ثبت 
جهانی هگمتانه را در ابعاد وسیع تری 

انجام دهیم، یعنی می توانیم 
برنامه ریزی ها برای ثبت جهانی 

محوطه  هگمتانه را به ثبت جهانی 
منظر فرهنگی همدان بسط دهیم.

مهار آتش سوزی تاالب 
بین المللی شادگان

رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
شادگان از مهار آتش سوزی در 

قسمت شرقی تاالب بین المللی 
شادگان خبر داد.
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یادداشت  مهمان
 مهرداد خدیر

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1776

سه شنبه 24 تیر 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

بیشتر زیستگاه زادآوری 
این پرنده متاسفانه به 
زیر کشت گندم  رفته و 
زمانی که فصل جوجه آوری 
آن هاست کمباین ها با 
هدف برداشت محصول 
وارد مزارع می شوند

برداشت گندم، 
بالی جان 
میش مرغ های 
در حال انقراض
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روابط عمومی دانشگاه جیرفت

آگهي مزایده
دانشــگاه جیرفــت در نظــر دارد محصــول نخیالت خود واقع در ایســتگاه شــهید بهشــتی 

روســتای دولــت آبــاد را بــا مشــخصات و شــرایط معیــن بــه شــرح منــدرج در اوراق مزایــده 
ــان مــی  ــذا متقاضی ــد .ل ــان واجــد شــرایط  واگــذار نمای ــه متقاضی در قالــب عقــد اجــاره  ب
تواننــد از تاریــخ درج ایــن آگهــی بــه مــدت 10 روز جهــت دریافــت اوراق مزایــده بــه دبیــر خانه 
کمیســیون معامــالت دانشــگاه واقــع در کیلومتــر 8  بزرگــراه خلیــج فــارس مراجعــه نماینــد 
.متقاضیــان شــرکت در مزایــده بایســتی مــدارک خــود را بــه شــرح فــرم شــرایط مزایده،تکمیل 
و حداکثــر بــه مــدت 10 روز پــس از آخریــن مهلــت فــروش اســناد مزایــده، درقبــال اخذ رســید 

کتبــی تحویــل دبیرخانــه کمیســیون معامــالت دانشــگاه نمایند. 
-دانشــگاه در رد یــا قبــول هــر یــک از پیشــنهادات باتوجــه بــه صرفــه و صــالح دانشــگاه مختار 

. ست ا
-هزینه درج آگهی برعهده برنده  مزایده می باشد.

ادامه یادداشت
اخبـاری از ایـن دسـت امـا نشـان مـی دهـد بـا جزایـر 
جداگانـۀ حاکمیتـی رو بـه رو هسـتیم و هـر چنـد نـخ 
تسـبیحی وجـود دارد کـه همه را به هـم متصل نگاه می 
دارد و از هم گسـیخته نیسـتند اما خود این جزایر انگار 

دوسـت تـر مـی دارند مسـتقل و جدا شـناخته شـوند.
اگـر چتـر دولـت فراگیـر بـود درهمـان موضوع خبـر اول 
قاعدتـا دو وزارتخانـه کشـور و دفـاع باید بتوانند مشـکل 
را حـل کنند.چـرا کـه شـوراهای شـهر و شـهرداری ها هر 
چنـد در حـوزۀ عمومـی تعریـف مـی شـوند و منتخـب 
مـردم انـد امـا بـا وزارت کشـور ارتبـاط ارگانیـک دارنـد 
بـه گونـه ای کـه فرمانـداری هـا بایـد مصوبـات شـوراها 
را تأییـد کننـد. وزارت دفـاع هـم در همـه جـای دنیا کل 
نیروهـای مسـلح را زیـر نظـر دارد ولـی در ایـران ایـن 
وزارتخانـه عمـال تنها جنبۀ لجسـتیکی و پشـتیبانی پیدا 
کـرده اسـت و نمـی توانـد در اختالفاتـی از ایـن دسـت 

نقـش ایفـا کند.
یـا در خبـر دوم چـرا دولت باید به خاطـر 10 درصد پروژه 
تحـت اختیار خـود را به نهادی خـارج از نظر خود واگذار 

کنـد و آیـا بنیـاد مسـتضعفان، آن قـدر بـزرگ شـده که 
مـی توانـد بـا دولـت رقابـت کنـد؟ در ایـن صـورت مـی 
تـوان پرسـید آیـا هدف اولیـه از تأسـیس بنیـاد همین 
بـود یـا چنانچـه از نـام آن هـم بـر مـی آیـد قـرار بـوده 
اموال مصادره شـده در راسـتای خدمات دهی به اقشـار 

ضعیـف بـه کار گرفته شـود؟
همیـن حـاال هـم البته بینـاد خدماتـی را ارایـه می دهد 
و از وقتـی آقـای فتـاح مسـؤولیت آن را بر عهـده گرفته 
تحـرک پیـدا کـرده و از الک سـکوت قبلی بیـرون آمده 
امـا بحـث بـر سـر ایـن نیسـت. ایـن که یـک بنیـاد هر 
قـدر هـم بزرگ نبایـد با دولت - دسـتگاه عظیـم دولت 
و نـه ایـن یـا آن دولـت- هـم عـرض یـا هـم ارز تلقـی 

شود.
منظـور  اگـر  پرسـید  تـوان  مـی  نیـز  سـوم  فقـرۀ  در 
پیمانـکاری هـای بزرگ اسـت این نگرانی بـه وجود می 
آیـد کـه بخـش خصوصـی تضعیـف شـود و اگـر پـروژه 
هایـی اسـت کـه بخـش خصوصـی از عهـدۀ آن بـر نمی 
آمـده و قـرارگاه بـه عنـوان نهـاد حکومتـی وارد کار شـده 

مطالبـه از دولـت، چگونـه قابـل توضیـح اسـت.

شـاید گفته شـود حسـاب و کتاب باید روشـن باشـد تا 
معلوم باشـد عملکرد هر دسـتگاه چگونه است و مالیات 
هـم بایـد بپردازنـد. این سـخن، کامال درسـت اسـت اما 
ایـن کـه نهادهـای مختلـف بـا دولـت هـم آوردی کننـد 
و شـأن دولـت را در حـد ادارۀ تـدارکات پاییـن بیاورنـد 
قابـل فهم نیسـت.ابهام مهـم دیگر اما این اسـت: قانون 
اساسـی جمهوری اسـالمی ایران اتصاد کشـور را در سـه 
بخـش تعریـف می کند: دولتی، خصوصـی و تعاونی. از 
ایـن رو مـی توان پرسـید آن طلب در کـدام بخش قابل 

تعریف اسـت: دولتـی، خصوصی یـا تعاونی؟
سـال هـا پیـش خبرنگار روزنامۀ سـالم در گفـت و گو با 
محسـن رفیـق دوسـت رییس وقـت بنیاد مسـتضعفان 
در اولیـن سـؤال از او پرسـید: بنیـاد ذیـل کـدام یـک از 
سـه بخـش اقتصاد در جمهوری اسـالمی قـرار می گیرد: 
خصوصـی، دولتـی یـا تعاونـی و او زیرکانـه پاسـخ داد: 

بخـش چهـارم کـه بخش عمومی اسـت!
در حال حاضر اما شـهرداری ها و شـوراها را ذیل بخش 
عمومـی تعریـف می کنند و شـاید بخش هـای پنجم و 

ششـم باید تعریف شود. 
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خودکفایی آرمان گندم کاران هفت گنج
افزایش سه هزار و ۵۰۰ هکتاری سطح زیرکشت گندم در جنوب کرمان نیازمند برنامه ریزی هدفمند وزارت جهاد کشاورزی است

بـا مـروری بـر میـزان تولیـد گنـدم در 
اسـتان های مختلـف درخواهیـم یافـت 
کـه بـا وجود کاهش سـطح زیر کشـت 
تولیـد  میـزان  امـا  مناطـق  برخـی  در 
کاهـش نیافتـه بلکـه بـا افزایـش نیـز 
نتیجـه  ایـن،  و  اسـت  بـوده  همـراه 
بحـث  در  هوشـمندانه  سیاسـت های 
خودکفایـی یـک کاالی اساسـی اسـت 
دولت هـای  در  بدانیـم کـه  و می طلبـد 
بـا  همزمـان  دوازدهـم،  و  یازدهـم 
افزایـش تحریم هـا و فشـارهای مالی، 
از  حمایتـی  سیاسـت های  اعمـال  بـا 
جملـه افزایـش نـرخ خریـد تضمینـی، 
اصـالح  بذرهـای  توزیـع  و  تولیـد 
آبیـاری،  سـامانه های  توسـعه  و  شـده 
خودکفایـی پایـدار و مسـتمر در تولیـد 
تحقـق  گنـدم  اسـتراتژیک  محصـول 

اسـت. یافتـه 

ُمشت، نشانه خروار
هـر  بـرای  کـه  اسـت  آن  شایسـته   
ادعـا یـک مصـداق هـم بیاوریـم و در 
مصداقـی  می خواهیـم  خصـوص  ایـن 
طالیـی برایتـان رو کنیـم و از منطقه ای 
فـداکارش  دهقان هـای  کـه  بگوییـم 
داشـتند  کـه  مشـکالتی  تمامـی  بـا 
توانسـتند طـی چند سـال اخیـر میزان 
خـود  تولیـد گنـدم  بـه  توجهـی  قابـل 
بیفزاینـد بـه گونه ای که امسـال شـاهد 
گندم زارهایشـان  در  برداشـت  ترافیـِک 
 33  « بـر  عـالوه  دیدیـم  و  بودیـم 
کُمبایـن و صدهـا تراکتـور بومـی، 187 
کُمبایـن مهاجـر« از اسـتان های دیگـر 

آمـد. یاری شـان  بـه 
افزایـش 50 درصدی سـطح زیر کشـت 

گنـدم طی هفت سـال گذشـته
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
جنـوب کرمـان از افزایـش سـه هـزار و 
500 هکتـاری سـطح زیـر کشـت گنـدم 
ایـن منطقـه طـی هفـت سـال گذشـته 
خبـر داد و گفـت: ایـن افزایش سـطح 
اسـتان  جنوبـی  شهرسـتان  هفـت  در 
کرمـان بـا حمایت هـای دولـت انجـام 

شـده اسـت.
سـعید برخـوری میانگیـن سـطح زیـر 
کشـت گنـدم، قبـل از دولـت یازدهـم 
را سـه هـزار و 400 هکتـار عنـوان کـرد 
دولـت  فعالیـت  ابتـدای  از  افـزود:  و 
کشـت  زیـر  سـطح  تاکنـون  یازدهـم 
بـه  کرمـان  جنـوب  منطقـه  در  گنـدم 
هفـت هزار و 500 هکتار رسـیده اسـت.
گنـدم  تولیـد  میانگیـن  او،  گفتـه  بـه 
 500 ُتـن بـه 162 هـزار و  112 هـزار  از 
ُتـن رسـیده کـه رشـد مطلوبی را نشـان 
از  نیـز  مـازاد گنـدم  خریـد  می دهـد. 
55 هـزار ُتـن بـه 115 هـزار ُتن رسـیده 

اسـت.
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
هـم  بـذر  تولیـد  بـه  کرمـان  جنـوب 
مجمـوع  در  گفـت:  و  کـرد  اشـاره ای 
و  هـزار  دهـم سـه  و  نهـم  دولت هـای 
منطقـه  ایـن  در  گنـدم  بـذر  ُتـن   300
سـال  هفـت  طـی  امـا  شـد  تولیـد 
گذشـته تاکنـون بیـش از هفـت هزار و 
300 ُتـن بـذر گنـدم در این خطـه تولید 

اسـت. شـده 

۱۵2 هزار ُتن گندم از مزارع 
جنوب کرمان برداشت شد

مدیـر زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی 
جنـوب کرمان نیز از برداشـت 152 هزار 
ُتـن گنـدم از مـزارع هفـت شهرسـتان 

جنوبـی اسـتان کرمـان خبر داد.
رشـته  مـدرس  رسـتگاری کـه  فرامـرز 
کشـاورزی هم اسـت در ایـن خصوص 
سـطح  میـزان  ایـن  داشـت:  اظهـار 
عملیـات  راسـتای  در  کشـت  زیـر 
وزارت  ابالغـی  برنامه هـای  و  اجرایـی 
افزایـش  منظـور  بـه  جهـاد کشـاورزی 
در  خودکفایـی  و  خوداتکایـی  ضریـب 
گنـدم  اسـتراتژیک  محصـول  تولیـد 

اسـت. شـده  برنامه ریـزی 

فعالیـت ۱۰ مرکز خرید گندم 
در جنوب کرمان

مدیـر زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی 
جنـوب کرمـان همچنیـن از فعالیـت 10 
ایـن  در  مرکـز خریـد تضمینـی گنـدم 
همچـون  مراکـزی  و  داد  خبـر  منطقـه 
جیرفـت،  صدوقـی  شـهید  سـیلوی 
کارخانه هـای آرد در جیرفـت و کهنـوج 
و هفـت مرکـز خرید در شهرسـتان های 
رودبـار  و  قلعه گنـج  فاریـاب، کهنـوج، 
جنـوب را از جملـه مراکز خرید امسـال 
گنـدم در منطقـه جنـوب کرمـان اعـالم 

. کرد
رسـتگاری بـا اشـاره بـه اضافـه شـدن 
مراکـز  لیسـت  بـه  آرد  کارخانه هـای 
بـا  داشـت:  اظهـار  تضمینـی،  خریـد 
پیگیری هـای انجـام شـده و جلب نظر 
شـرکت غلـه و بازرگانـی اسـتان کرمان 
و  خریـد  شـرایط  تسـهیل  منظـور  بـه 
حمایـت از تولیدکننـدگان، زمینه حضور 
و مشـارکت کارخانه هـای آرد بـه عنـوان 

مراکـز خریـد تضمینـی فراهـم شـد.

جهـاد  سـازمان  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
کشـاورزی جنوب کرمان از گندم کاران 
ایـن منطقـه حمایـت می کنـد، گفـت: 
هنـگام محصـول  بـه  برداشـت  بـرای 
اسـتان  کمبایـن داران  هماهنگـی  بـا 
فـارس، شـرکت پخـش فرآورده هـای 
نفتـی و پلیـس راهـور منطقـه، تامین 
کمبایـن مـورد نیـاز بـرای برداشـت به 

موقـع گنـدم محقـق شـد.

تامین و توزیع هشـت هزار و 
۵۰۰ ُتن بذر استاندارد گندم

گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
جنـوب  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
کرمـان هـم از تامیـن و توزیع هشـت 
هـزار و 500 ُتـن انـواع بـذر اسـتاندارد 
در ایـن منطقـه خبـر داد و افزود: این 
بذرهـا شـامل ارقـام مهـرگان، چمـران 

بیـن  کـه  بودنـد  بـرات  و  خلیـل   ،20
جنوبـی  شهرسـتان  هفـت  گنـدم کاران 

توزیـع شـد. اسـتان کرمـان 
محمدرضـا سـاردوئی با اشـاره به توجه 
دولـت بـه افزایـش کیفیـت زراعـت در 
مشـارکت  بـا  افـزود:  کرمـان  جنـوب 
چهـار هـزار و 500 نفـر بهره بـردار، بـرای 
از  تولیـد  به زراعـی  عملیـات  ارتقـای 
جملـه کنتـرل علف هـای هـرز، توسـعه 
گیاهـی  تغذیـه  خطـی،  کشـت های 
)تجهیـز  آبیـاری  روش هـای  بهبـود  و 
بیـش از پنـج هـزار هکتـار از مـزارع به 
شـبکه آبیـاری نوین( گام هـای موثری 

برداشـته شـده اسـت.
او بـه بارش هـای امسـال هم اشـاره ای 
کـرد و گفـت: بـا وجـود خسـارت های 
مـزارع  از  بخشـی  بـه  بـاران 
ارزیابی هـای  جنوبـی،  شهرسـتان های 
میدانـی نشـان می دهـد کـه وضعیـت 
منطقـه،  در  گنـدم  محصـول  کلـی 

اسـت. مطلـوب 

خریـد یکهزار ُتن گندم بذری 
تعـاون  مدیـر  مشـایخی  احمـد 
روسـتایی جنـوب کرمـان نیـز از خریـد 
یکهـزار ُتـن گنـدم بـذری از کشـاورزان 

داد. خبـر  منطقـه  ایـن 
اتحادیـه  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
تولیـد روسـتایی  تعاونـی  شـرکت های 
جنـوب کرمـان )هامون( یکـی از مراکز 
)غربـال(  بوجـاری  خریـد،  سـه گانه 
جنـوب  در  گنـدم  بـذر  بسـته بندی  و 
راسـتای  در  گفـت:  اسـت،  اسـتان 
سیاسـت های ابالغی دولـت، تولید بذر 
اسـتاندارد گنـدم را بـه صـورت ویژه در 
دسـتور کار قـرار دادیم و در این راسـتا 
چشـمگیری  افزایـش  زارعـان  تولیـد 

اسـت. داشـته 
وی از عملکـرد این اتحادیه هم سـخن 

بـه میـان آورد و اظهار داشـت: اتحادیه 
تولیـد روسـتایی  تعاونـی  شـرکت های 
تاییـد  و  نظـارت  بـا  کرمـان  جنـوب 
جهـاد  تحقیقـات  مرکـز  کارشناسـان 
کشـاورزی اقـدام بـه خریـد و ذخیـره 
سـازی یکهـزار ُتن گندم بـذری از ارقام 
طبقـات  در  خلیـل  و  سـتاره  مهـرگان، 
گواهـی شـده )مـادری و پرورشـی( در 
سـایت روسـتای جهادآباد کرده اسـت.

۹2 هـزار ُتن گندم در جنوب 
کرمان خریداری شد

رییـس اداره غلـه شهرسـتان جیرفـت 
از  ُتـن گنـدم  هـزار   92 از خریـد  هـم 
جنوبـی  شهرسـتان  هفـت  کشـاورزان 
اسـتان کرمـان خبـر داد و گفـت: ایـن 
میـزان گنـدم توسـط سـیلوی جیرفـت 
و مراکـز مجـاز خریـداری شـده اسـت.
یـدهللا نخعـی خریـد گنـدم کشـاورزان 
ابتـدای اسـفندماه سـال گذشـته  از  را 
ایـن  افـزود:  و  عنـوان کـرد  تـا کنـون 
از  تضمینـی  صـورت  بـه  گندم هـا 

اسـت. شـده  خریـداری  کشـاورزان 
او در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه تکلیف 
چـه  شـده  خریـداری  گندم هـای 
درصـد   60 داشـت:  اظهـار  می شـود، 
گنـدم خریـداری شـده به مرکز اسـتان 
منتقـل و مابقـی بیـن کارخانه هـای آرد 

جنـوب کرمـان توزیـع شـد.
بـا بیـان اینکـه 2 کارخانـه آرد  نخعـی 
کهنـوج  و  جیرفـت  شهرسـتان های  در 
فعـال اسـت، از احـداث یـک کارخانـه 
 2 شـماره  صنعتـی  شـهرک  در  جدیـد 

داد. خبـر  جیرفـت 
رییـس اداره غلـه شهرسـتان جیرفـت 
بـا بیـان اینکـه اجـازه خریـد گنـدم را 
داشـت:  اظهـار  نداده ایـم،  دالل هـا  بـه 
مراکـز خرید بـه صورت شـبانه روزی و 
بـدون معطـل کـردن کامیون هـا اقـدام 

بـه خریـد می کردنـد.

کمبود کُمباین، آزار دهنده 
است

کشـاورز  از  یکـی  هـم  طـارم  محمـد 
در  و  کرمـان  جنـوب  تجربـه  بـا 
او  اسـت.  نـام  صاحـب  گنـدم کاری 
کمبـود کـود اوره و دسـتگاه کُمابین را 
مهمتریـن مشـکل گنـدم کاران جنـوب 
جـاری  زراعـی  فصـل  طـی  کرمـان 

عنـوان کـرد.
 طـارم کـه 15 سـال بـه طـور مـداوم 
افـزود:  اسـت،  کـرده  کشـت  گنـدم 
متاسـفانه امسـال در فصـل کشـت با 
کمبـود و توزیـع نامناسـب کـود اوره 
مواجـه بودیـم لـذا مجبـور بـه خریـد 
بـه  هـم  آن  شـبکه  از  خـارج  کـود 

شـدیم. محـدود  صـورت 
او بـا بیـان اینکـه قیمـت هـر گونـی 
تومـان  هـزار   45 دولتـی  اوره  کـود 
اسـت گفـت: متاسـفانه ایـن کـود را 
150 هـزار  در بـازار آزاد و بـه قیمـت 
را  حقیقـت  اگـر  و  خریـدم  تومـان 
بخواهیـد بـا ایـن قیمت راضـی بودم 
کـه  بـود  گونـه ای  بـه  وضعیـت  امـا 
حتـی کـود قاچـاق هـم گیـر نمی آمد.
ایـن گنـدم کار جنوبـی بـا بیـان اینکه 
در فصـل برداشـت بـا مشـکل کمبـود 
کمبایـن مواجـه شـدم، تصریـح کرد: 
برداشـت  فصـل  در  کمبایـن  کمبـود 
آزاردهنـده  بسـیار  کشـاورزان،  بـرای 

. ست ا
بنـا بـه گفتـه مسـئوالن، نـرخ خریـد 
تضمینـی گنـدم بـه ازای هـر کیلوگرم 
2 هـزار و 500 تومـان بـوده و ایـن در 
حالـی اسـت کـه دالل هـا تا سـه هزار 
تومـان و بیشـتر بابـت هـر کیلوگـرم 
گنـدم، پـول بـه کشـاورزان پیشـنهاد 

. می کننـد

ته
نک

اجـاره ای  زمین هـای  در  منطقـه  ایـن  کشـاورزان  بیشـتر   
فعلـی  قیمت هـای  و  می کننـد  گنـدم  کشـت  بـه  اقـدام 
خریـد تضمینـی، جوابگـوی هزینه هـای آن هـا نیسـت. در 
گفـت و گویـی که بـا برخـی از گنـدم کاران داشـتیم عنوان 
کردنـد، نرخ هـای فعلـی خریـد تضمینـی بـرای مـا صرفـه 
اقتصـادی نـدارد چـون عـالوه بـر نهاده هـای کشـاورزی، 
بهـای اجـاره زمین هـا نیـز افزایـش یافته و در واقـع همین 
موضـوع باعـث شـده برخـی از کشـاورزان، محصـول گندم 
دالل هـا  بـه  و  تضمینـی  خریـد  از چرخـه  خـارج  را  خـود 

بفروشـند.
امـا الزم می دانیـم کـه این موضـوع را هم یـادآوری کنیم، 
بسـیاری از گنـدم کاران ایـن دیـار بـا وجـود اینکـه سـود 
چندانـی عایدشـان نمی شـود بـاز هـم تمایـل دارنـد کـه 
محصـول خود را بـه دولت بفروشـند چون آن هـا مصلحت 
کشـور را درنظـر می گیرنـد و بـا تمامی وجـود درک کرده اند 
مـردم  بـرای  اساسـی  و  مهـم  محصـول  یـک  کـه گنـدم، 

میهنشـان اسـت و نبایـد آن را بـه بیگانـه بفروشـند. 

گزارش
ایرنا

امسال بسیاری از کشاورزان به دلیل افزایش قیمت نهاده ها نتوانستند کشاورزی کنند.

 پیام
سیاست

اتصال مراکز توزیع بار به شبکه ریلی، برنامه اصلی دولت است
وزیر راه و شهرسازی از اتصال مراکز تولید و بار به شبکه ریلی به عنوان برنامه اصلی دولت یاد کرد و گفت: غالت کشور از دو 
بندر کشور از مسیر ریلی به بندر خشک آپرین )در اسالمشهر( حمل و از آنجا با قیمت کمتر به دست مصرف کننده می رسد.

رنا
 ای

س:
عک

سـخنگوی سـتاد انتخابات کشور گفت: 
ریاسـت  انتخابـات  آینـده،  سـال  در 
بـه  اسـالمی  شـوراهای  و  جمهـوری 
صـورت سراسـری و انتخابـات مجلس 
خبـرگان  مجلـس  و  اسـالمی  شـورای 
رهبـری بـه صـورت میانـدوره ای برگزار 
فراهـم  حـال  در  مـا  و  شـد  خواهـد 
سـازی و تمهیـد مقدمـات آن هسـتیم. 
نشسـت  در  موسـوی  سیداسـماعیل 
کـرد:  اظهـار  انتخابـات  یـا کارشناسـان 

دوره  یـک  امیـد،  و  تدبیـر  دولـت  در 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری، یک دوره 
انتخابات شـوراهای اسـالمی، یک دوره 
انتخابـات مجلس خبـرگان رهبری و دو 
دوره انتخابات مجلس شـورای اسالمی 
به صورت سراسـری برگزار شـده اسـت. 
در ایـن 5 انتخابات سراسـری، بیش از 
173 میلیـون رای از مـردم اخـذ شـده 
هـر  بـرای  دیگـر،  عبـارت  بـه  اسـت. 
انتخابات سراسـری حـدود 35 میلیون 

نفـر شـرکت کـرده انـد. عالوه بـر آن ها، 
انتخابـات میاندوره ای مجلس شـورای 
رهبـری  خبـرگان  مجلـس  و  اسـالمی 
نیـز در سـالهای 96 و 98 و در برخـی از 
حـوزه هـای انتخابیـه برگـزار و بیش از 
8 میلیـون رای دهنده مشـارکت کردند.
وی در ادامه ضمن تقدیر از استانداریها، 
فرمانداریهـا و بخشـداریها کـه انتخابات 
را برگـزار مـی کننـد، اظهار داشـت: همه 
انتخابـات های مذکور در کمال سـالمت 
و امنیـت برگـزار شـده کـه خـود گویـای 
وظیفـه شناسـی و مسـئولیت پذیـری 
مجموعه بزرگ وزارت کشـور در سراسـر 

کشـور است.

در حال فراهم سازی مقدمات 
انتخابات۱۴۰۰ هستیم

کنکور با رعایت پروتکل های 
بهداشتی برگزار شود

 وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در نامــه ای بــه علیرضــا رئیســی 
معــاون بهداشــت ایــن وزارتخانــه، بــا اشــاره بــه تعویــق زمــان برگــزاری کنکــور 
ــه  ــا، فاصل ــتورالعمل ه ــل دس ــت کام ــر رعای ــد، ب ــی ارش ــری و کارشناس دکت
گــذاری و پروتــکل هــای بهداشــتی بــه منظــور مراقبــت از ســالمت داوطلبیــن 

شــرکت کننــده تاکیــد کــرد.
بــه گــزارش روز دوشــنبه وبــدا، ســعید نمکــی در ایــن نامــه تاکیــد کرده اســت: 
ــدگان وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش  ــات، نماین ــل از برگــزاری امتحان قب
پزشــکی از محــل برگــزاری بازدیــد و چیدمــان، تهویــه و شــرایط محیطــی و 

انطبــاق آن بــا پروتــکل هــای ابالغــی بررســی و اعــالم شــود.
وزیــر بهداشــت در ادامــه ایــن نامــه تصریــح کــرده اســت: در تمــام حــوزه هــا 
ــت  ــر اجــرای دســتورالعمل هــا و رعای ــت نظــارت ب ناظــر واجــد شــرایط جه
فاصلــه گــذاری، اســتفاده از ماســک، تهویــه مناســب، پیشــگیری از آلودگــی 
ناشــی از زمــان تغذیــه داوطلبیــن و همچنیــن کنتــرل رفتــار مراقبیــن و برگــزار 
ــا  ــاق ب ــدم انطب ــه ع ــته، هرگون ــال داش ــور فع ــع اوراق حض ــدگان و توزی کنن
موازیــن بهداشــتی ســریعًا تذکــر داده شــود و در صــورت کمبــود نیــرو مــی 

توانیــد از دیگــر دســتگاهها کمــک بگیریــد.

سیاستسیاست

اعتقاد همیشگی ایران به گفت وگورابطه باچین وارد مرحله جدیدی می شود
امـــور  وزارت  ســـخنگوی 
خارجـــه گفـــت: رابطـــه ایـــران 
ــل  ــک ریـ ــا یـ ــن بـ ــا چیـ بـ
ــی  ــح و اصولـ ــذاری صحیـ گـ

وارد مرحلـــه جدیـــد خواهـــد شـــد.
ــوی  ــیدعباس موسـ ــر، سـ ــگار مهـ ــزارش خبرنـ ــه گـ بـ
ـــنبه(  ـــح روز )دوش ـــه صب ـــور خارج ـــخنگوی وزارت ام س
ـــار  ـــانه اظه ـــاب رس ـــا اصح ـــود ب ـــری خ ـــت خب در نشس
داشـــت: در ســـالگرد انعقـــاد برجـــام هســـتیم. پـــس 
از 13 ســـال مذاکـــره، در 23 تیـــر 94 برجـــام امضـــا و 

یـــک هفتـــه بعـــد قطعنامـــه 2231 تصویـــب شـــد.

موســـوی ادامـــه داد: مقـــام معظـــم رهبـــری نیـــز بـــا 
ــه از  ــن توافقنامـ ــق ایـ ــی های دقیـ ــه بررسـ ــاره بـ اشـ
مجـــاری قانونـــی در کشـــور، بـــا برشـــمردن مـــوارد 9 
گانـــه و مطابقـــت آن در جلســـه 654 شـــورای عالـــی 
امنیـــت ملـــی، اجـــرای آن را مـــورد قبـــول دانســـتند.
ـــپ،  ـــم ترام ـــدن رژی ـــل از روی کار آم ـــا قب ـــت: ت وی گف
بـــه رغـــم وجـــود برخـــی مشـــکالت در رونـــد برجـــام، 
ایـــن توافـــق در مســـیر خـــود حرکـــت می کـــرد. بعـــد 
از روی کار آمـــدن ترامـــپ اقداماتـــی خـــالف برجـــام 
صـــورت گرفـــت و در نهایـــت در ِمـــی 2018 آمریـــکا از 
برجـــام خـــارج شـــد و در دو مرحلـــه تحریم هـــای 

ثانویـــه را علیـــه ایـــران وضـــع کـــرد.

خارجـــه  امـــور  وزارت 
کشـــورمان بـــا اشـــاره بـــه 
بـــرای  ایـــران  سیاســـت 
بـــا  نزدیـــک  تعامـــل 
کشـــورهای مختلـــف از جملـــه همســـایگان خـــود 
ــریکی  ــه شـ ــا آنکـ ــان بـ ــران هم زمـ ــرد: ایـ ــد کـ تاکیـ
ــایگان خـــود و فراتـــر از  ــاد بـــرای همسـ قابـــل اعتمـ
ـــل  ـــه تعام ـــد ب ـــود را متعه ـــود، خ ـــد ب ـــوده و خواه آن ب

می دانـــد. دیپلماتیـــک 
 بـــه گـــزارش ایســـنا ، وزارت امورخارجـــه کشـــورمان ، 
در یـــک رشـــته توییـــت بـــه مناســـبت فـــرا رســـیدن  
ــان«  ــا جهـ ــازنده بـ ــل سـ ــو و تعامـ روز ملی»گفت وگـ

ــو و  ــی گفت وگـ ــران، روز ملـ ــروز در ایـ ــت : » امـ نوشـ
ـــوری اســـالمی  ـــان اســـت. جمه ـــا جه ـــل ســـازنده ب تعام
ـــی  ـــط دوســـتانه و متوازن ـــان تاســـیس، رواب ـــران از زم ای
بـــا جهـــان برقـــرار کـــرده و چالـــش هـــا را از طریـــق 
گفت وگوهـــای واقعـــی بـــر اســـاس احتـــرام متقابـــل 

ـــت. ـــرده اس ـــل ک ـــل و فص ح
ســـابقه گفت وگوهـــا در موضوعـــات کلیـــدی نمایانگـــر 
جدیـــت و عملگرایـــی ایـــران در برقـــراری صلـــح و ثبـــات 
ـــران از  ـــتقبال ای ـــام محصـــول اس ـــان اســـت. برج در جه
ـــکا از  ـــئولیت آمری ـــروج بی مس ـــا خ ـــت، ام ـــل اس تعام
ایـــن توافـــق بـــه ایـــن دســـتاورد چندجانبـــه آســـیب 

ـــاخت. ـــدی وارد س ج

سنا
 ای

س:
عک

خارجـه  امـور  وزیـر  قریب الوقـوع  سـفر  از  عراقـی  منابـع 
کشـورمان بـه بغـداد خبـر دادند.بـه گـزارش ایسـنا بـه نقل 
از عیـن العـراق، یـک منبـع آگاه اعـالم کرد کـه محمد جواد 
ظریـف،  وزیـر امـور خارجـه ایـران یکشـنبه هفته آینـده به 
بغـداد سـفر مـی کنـد و بـا نخسـت وزیر، رئیـس جمهـور، 
رئیـس پارلمـان عـراق و دیگر مقامات سیاسـی این کشـور 
دیـدار و گفت وگـو می کند.ایـن منبع آگاه عراقـی اعالم کرده 
اسـت کـه ظریـف در دیـدار هایـش بـا مقامـات عراقـی در 
مـورد مسـائل مشـترک دو کشـور و مسـاله ویـروس کرونا 

بحـث و رایزنـی می کنـد.

سـخنگوی وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی گفت: با تاخیر 
در فرآینـد اجرایـی تسـهیالت کرونایی کسـب و کارهـا مواجه 
هسـتیم، بنابراین درخواسـت تمید مهلت ثبت نام و پرداخت 
را بـه کارگـروه اقتصـادی ارائـه دادیم.پرداخـت تسـهیالت بـه 
کسـب و کارهـای آسـیب دیـده از کرونـا از جملـه برنامه های 
دولـت بـرای حمایت از ثبات اشـتغال و بنگاه هـای اقتصادی 
بـود. »محمـد شـریعتمداری« وزیـر تعـاون روز گذشـته در 
اجـرای دسـتورالعمل  راهبـری  سـومین نشسـت »کمیتـه 
اعطـای تسـهیالت ویـژه کرونا« که بـرای بررسـی روند اعطای 
این تسـهیالت برای کسـب و کارهای آسـیب دیده برگزار شـد 
تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت تسـهیالت را امری ضروری 
دانسـت و گفـت که بـرای ثبت نام مراجعـان به سـامانه کارا و 
دریافـت تسـهیالت ویـژه کرونایی هر دسـتگاه بایـد در ظرف 

زمانـی مشـخص به مخاطبـان خـود اطالع رسـانی کند.

سـخنگوی وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی گفت: 
تاکنـون 259 هـزار و 652 نفـر در کشـور بـه طـور قطعـی به 
ویـروس کرونـا مبتـال شـده اند و بـا فـوت 203 نفـر در 24 
سـاعت گذشـته، شـمار جان باختگان کرونا در کشـور به 13 

هـزار و 32 نفر رسـید.
آمـار  آخریـن  دربـاره  دوشـنبه  روز  الری  سـادات  سـیما 
مبتالیـان قطعـی به ویـروس کرونا در کشـور و مـوارد فوت 
ناشـی از ایـن ویـروس بیان کرد: در 24 سـاعت گذشـته تا 
ظهـر روز )23 تیـر 1399( و بـر اسـاس معیارهـای قطعـی 
تشـخیصی، دو هـزار و 349 بیمـار جدید مبتال بـه کووید19 
در کشـور شناسـایی شـد کـه هـزار و 581 مـورد بسـتری 
شـدند. با این حسـاب، مجمـوع بیماران کووید19 در کشـور 

بـه 259 هـزار و 652 رسـید.

سـند  دربـاره  فنـاوری گفتـت:  و  تحقیقـات  علـوم،  وزیـر 
همـکاری ایـران بـا جمهـوری چیـن بایـد گفـت ایـن سـند 

پیشـنهادی اسـت و هنـوز امضـا نشـده اسـت.
مراکـز  دانشـگاه ها،  برتـر  عمومی هـای  روابـط  جشـنواره   
پژوهشـی، پارک هـای علـم و فنـاوری و موسسـات تابعـه 
وزارت علـوم تحقیقـات و فنـاوری صبـح امـروز بـا حضـور 
منصـور غالمـی وزیر علـوم، تحقیقات و فناوری برگزار شـد.
»منصـور غالمـی« وزیـر علوم، تحقیقـات و فنـاوری در این 
نشسـت اظهـار داشـت: روابط عمومـی دانشـگاه ها و مراکز 
پژوهشـی از بـاب نـگاه بـه وظایـف روابـط عمومـی متحول 
شـده اند و ایـن تحـول در یـک مقطـع آغازیـن قـرار دارد و 
الزم اسـت تـدوام داشـته باشـد. دانـش بـه روز می تواند به 
آنچـه کـه اتفـاق می افتـد کمـک کنـد تا بـه بهتریـن وجه با 

دسـتاوردهای جدیـد اعمال شـود.

ظریف هفته آینده به 
بغداد سفر می کند

پیشنهاد تمدید مهلت 
ثبت نام تسهیالت 

کرونایی

کرونا جان 2۰3 نفر دیگر 
را در ایران گرفت

سند همکاری بین ایران و 
چین هنوز امضا نشده است
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 پیام
 زیست

مدیرکل جدید دفتر پایش فراگیر محیط زیست منصوب شد
در حکمی از سوی عیسی کالنتری - معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست - هلنا کعبی به سمت 

مدیرکل دفتر پایش فراگیر محیط زیست این سازمان منصوب شد.

رنا
 ای

س:
عک

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان تهـران گفـت: در 
حـوزه محیـط زیسـت انسـانی شهرسـتان دماونـد رسـیدگی 
و سـاماندهی وضعیـت مرکـز دفـن زبالـه گنـدک از مهمترین 
موضوعـات اسـت و از سـوی محیـط زیسـت فرصـت 20 روزه 
بـرای سـاماندهی ایـن مرکـز بـه شـهرداری داده شـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا سـعید محمـودی روز گذشـته بـه همـراه 
جمعـی از مسـئوالن محیط زیسـت اسـتان تهران بـا حضور در 
شهرسـتان های پردیس، دماوند و فیروزکـوه در جریان آخرین 
وضعیـت محیـط زیسـتی این شهرسـتان ها قـرار گرفـت و به 
ارزیابـی اقدامـات انجام شـده در این شهرسـتان هـا پرداخت.
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان تهـران در جریـان 
بررسـی موضوعـات محیط زیسـتی شهرسـتان پردیس گفت: 
در حوزه شهرسـتان پردیس معضالت محیط زیسـتی در حوزه 
محیط زیسـت انسـانی از گذشـته وجود داشـته اسـت که هم 
اکنـون پیگیـری و حـل آن در اولویـت و دسـتور کار محیـط 

زیسـت قرار دارد.
وی بـا اشـاره بـه رونـد قانونـی ثبـت اقدامـات انجـام شـده 
اظهارکـرد: رسـیدگی و پیگیـری پرونده هـای تشـکیل شـده 
در خصـوص منابـع آالینـده آب و خـاک در ایـن شهرسـتان از 
سـوی محیـط زیسـت شهرسـتان کـه در حـال انجـام اسـت، 
اهمیـت داشـته و ضـروری اسـت.مدیرکل حفاظـت محیـط 
زیسـت اسـتان تهـران تصریـح کـرد: بـا توجه به شـکل گیری 
کانون هـای جمعیتی در این شهرسـتان موضوعات و معضالت 
محیـط زیسـتی بایـد بـه سـرعت و دقـت از سـوی دسـتگاه 
محیـط  زیسـت و همـه مسـئوالن شهرسـتان تعقیـب و حل و 
فصـل شـود. محمـودی در ادامه و در بازدیـد از وضعیت محیط 
زیسـتی شهرسـتان دماونـد نیـز اظهارکـرد: در این شهرسـتان 
موضوع محیط زیسـت انسـانی در کنار محیط زیسـت طبیعی 
مهـم اسـت و در کنـار پیشـگیری و برخورد قانونـی با تخلفات 
شـکار و صیـد و به طـور کلی وضعیت محیط زیسـت طبیعی و 
موضوعات محیط بانی، تخلفات حوزه محیط زیسـت انسـانی 

هـم اولویـت خـاص خـود را دارد.

سوژه مهلت 2۰ روزه 
محیط زیست به 
شهرداری دماوند

برداشت گندم، بالی جان میش مرغ های در حال انقراض

بیشتر زیستگاه زادآوری این پرنده متاسفانه به زیر کشت گندم  رفته و زمانی که فصل جوجه آوری آن هاست کمباین ها 
با هدف برداشت محصول وارد مزارع می شوند 

ــی  ــال انقراض ــده در ح ــرغ، پرن میش م
اســت کــه زمــان جوجــه آوری آن بــا 
برداشــت محصــول گنــدم در مــزارع 
همزمــان می شــود؛ از ایــن رو حفاظــت از 
ایــن مــرغ و جوجه هایــش از خطــر تیــغ 
کمباین هــا، همــواره از دغدغــه مســووالن 
محیطــی  زیســت  دوســتداران  و 
ــی رود. ــمار م ــه ش ــوکان ب ــتان ب شهرس

پرنــده  بزرگتریــن  کــه  میش مــرغ 
ــی رود،  ــمار م ــه ش ــور ب ــروازی در کش پ
بــه دلیــل  طــی ســال های گذشــته 

محدودشــدن زیســتگاه های طبیعــی، 
شــکار بی رویــه و اختــالل در مناطــق 
همــواره  آن،  تخم گــذاری  و  زیســت 
ــه  ــوده و ب ــراض ب ــر انق ــرض خط در مع
همیــن دلیــل اکنــون در فهرســت ســرخ 
از  حفاظــت  المللــی  بیــن  اتحادیــه 
جمعیــت و منابــع طبیعــی جهــان قــرار 

گرفتــه اســت.
تخریــب زیســتگاه و تبدیــل زمین هــای 
شــدن  )مکانیــزه  آبــی  بــه  دیــم 
کشــاورزی( باعــث کاهــش بی رویــه 
ــای  ــاب در دهه ه ــه کمی ــن گون نســل ای
اخیــر شــده بــه طــوری کــه جمعیــت آن 
ــه شهرســتان  ــا محــدود ب در کشــور تنه

ــت. ــوکان اس ب
در ســال های اخیــر جمعیــت ایــن گونــه 
ــه اســت  ارزشــمند بســیار کاهــش یافت
بــه طــوری کــه گفتــه می شــود تنهــا 29 
قطعــه میــش مــرغ باقیمانــده باشــد که 
ــب زیســتگاه، شــکار و مشــکالت  تخری
عوامــل کاهــش  از  برخــی  ژنتیکــی 

ــه شــمار مــی رود. جمعیــت آن ب
ــد چــون زیســتگاه  کارشناســان معتقدن
ــوکان بســته اســت، از  ــده در ب ــن پرن ای
ــی  ــی مشــکل ژنتیک ــار نوع ــن رو دچ ای
یــا همخونــی شــده اند کــه ایــن مســاله 
طبیعــی  مقاومــت  موجــب کاهــش 
پرنــدگان و در نتیجــه تلفــات آنهــا شــده 

اســت.
بــرای حفــظ و نگهــداری ایــن گونــه 
عنــوان  تحــت  برنامــه ای  جانــوری 
»برنامــه عمــل حفاظــت از میــش مرغ« 
ــه تصویــب رســید کــه  در ســال 1395 ب
در قالــب ایــن برنامــه قــرار بــود بــا 
مدیریــت زیســتگاه، خریــد محصــول از 
ــوری  ــه جان ــن گون ــر ای کشــاورزان، تکثی
از  محلــی  نیروهــای  به کارگیــری  و 
ــه حفاظــت شــود کــه اجرایــی  ایــن گون
نشــد. رییــس اداره حفاظــت محیــط 
زیســت بــوکان گفــت : بــا توجــه بــه 
فصــل برداشــت محصــول، کارشناســان 
منطقــه،  پایــش  ضمــن  اداره  ایــن 
ــن داران در  ــه کمبای ــای الزم را ب توصیه ه
مــورد حفاظــت و مراقبــت از آشــیانه های 
ــزارع  ــن م ــرغ در ای ــش م ــی می احتمال

ــد. ــرده ان ــه ک ارای
ــا  ــا ب ــن توصیه ه ــزود: ای ــار اف آوات بازی
هــدف آشــنایی کشــاورزان در خصــوص 
بیــن  در  مــرغ  میــش  النه گزینــی 
ــن درو و  ــا حی ــه ت ــورت گرفت ــزارع ص م
برداشــت محصــول، احتیــاط و مراقبــت 
هــای الزم را در احتمــال صدمــه زدن بــه 

دهنــد. انجــام  میش مرغ هــا 
وی اظهــار داشــت: در صــورت آشــنا 
ــاورزان  ــی کش ــناخت ناکاف ــودن و ش نب
از ایــن پرنــده، حیــن درو محصــول، 
جوجه هــای  بــه  ناخواســته  به طــور 

میــش مــرغ صدمــه وارد شــود.
ــط زیســت  ــت محی ــس اداره حفاظ ریی
ــدف  ــا ه ــاله ب ــه س ــت: هم ــوکان گف ب

جلوگیــری از وارد شــدن صدمــه بــه 
میــش مــرغ و جوجه هــا حین برداشــت 
شــبانه روزی  پایش هــای  محصــول، 
و مــداوم نیــز از دشــت »ســوتاو« و 
زیســتگاه های  از  کــه  »حمامیــان« 
انجــام  اســت،  پرنــده  ایــن  اصلــی 
بــر  نظــارت  اداره  رییــس   می گیــرد. 
حیــات وحــش حفاظــت محیط زیســت 
آذربایجان غربــی نیــز گفــت: بیــش از 10 
ســال اســت کــه حفاظــت از میش مــرغ 
بیــن کشــاورزان بــه یــک فرهنــگ تبدیل 
ــت  ــان برداش ــه در زم ــوری ک ــده به ط ش
ــا همــکاری  ــدم، کشــاورزان منطقــه ب گن
اعضــای شــورای اســالمی و دهیــاران 
همکاری هــای الزم را دارنــد تــا ایــن 

ــود. ــیب نش ــار آس ــوری دچ ــه جان گون

امیــد یوســفی ادامــه داد: کشــاورزان 
جوانــب  تمامــی  درو گنــدم  هنــگام 
حمایــت از میش مــرغ را رعایــت کــرده و 
تــالش می کننــد کــه مبــادا آشــیانه و یــا 

ــار آســیب شــوند. ــا دچ ــه آنه جوج
ــت  ــی حفاظ ــه عمل ــرای برنام وی از اج
افــزود:  و  داد  خبــر  میش مــرغ  از 
مدنظــر  میش مــرغ  عملــی  برنامــه 
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره کل 
تــالش  و  اســت  آذربایجان غربــی 
ــت  ــگاه حمای ــاد پاس ــا ایج ــود ب می ش
ــوکان،  ــرغ در دشــت ســوتاو ب از میش م
ــد  ــی مانن ــه ادوات حفاظت ــن محــل ب ای
اختصــاص وســیله نقلیــه، جــذب نیــرو، 
ــز  ــمی تجهی ــن چش ــکوب و دوربی تلس

ــود. ش

تهـران  شـهردار  حضـور  بـا  گذشـته  روز 
حمـل  ویـژه  خـودروی  دسـتگاه   40 از 
زباله هـای بیمارسـتانی بـا هـدف جمـع 
عفونـی  پسـماندهای  بهداشـتی  آوری 

شـد. رونمایـی 
از  رونمایـی  آییـن  در  حناچـی  پیـروز 
پسـماندهای  حمـل  جدیـد  نـاوگان 
بیمارسـتانی سـازمان مدیریـت پسـماند 
شـهر تهـران گفـت: یکـی از بخش هـای 
مهـم پسـماند شـهر تهـران پسـماندهای 
در  هسـتند کـه  بیمارسـتانی  و  عفونـی 
شـرایط شـیوع کرونا شـاهد بودیم بیش 

تهـران  در  پسـماند  ایـن  از  تـن   100 از 
ایـن  در  امـروز  و  می شـود  جمـع آوری 
مراسـم بخشـی از تجهیـزات ایـن حـوزه 
نوسـازی شـده اسـت. ایـن کار بـا هدف 
صحیـح  امحـای  و  بهداشـت  افزایـش 
شـده  انجـام  بیمارسـتانی  پسـماندهای 

اسـت.
بی خطرسـازی  خصـوص  در  وی 
پسـماندهای بیمارسـتانی و نقش نظارت 
شـهرداری تهـران در این حـوزه گفت: بی 
بیمارسـتانی  پسـماندهای  کـردن  خطـر 
وزارت  برعهـده  بیمارسـتان ها  داخـل  در 

صحیـح  جمـع آوری  و  اسـت  بهداشـت 
توسـط  پسـماندها  ایـن  بهداشـتی  و 
آن  می شـود.  دنبـال  تهـران  شـهرداری 
زمـان کـه مـا از ایـن بیمارسـتان ها ایـن  
می کنیـم،  دریافـت  را  زباله هـا  گونـه 

فـرض بـر بـی خطـر شـدن ایـن زباله ها 
اسـت به شـکلی که ایـن زباله هـا باید در 
داخـل بیمارسـتان ها رفـع خطـر شـوند و 
بهداشـت  وزارت  بـا  ایـن کار  مسـئولیت 

اسـت.

رونمایی از ۴۰ دستگاه 
جمع آوری زباله های بیمارستانی

 برنامه ای برای احیای تاالب های 
کشور تدوین شود

ــش از  ــور را پی ــای کش ــه تاالب ه ــه ب ــوری، توج ــس جمه ــاون اول ریی  مع
ــروز آســیب های ناشــی از خشــک شــدن ضــروری دانســت و گفــت: بایــد  ب
بــرای مدیریــت تاالب هــای کشــور، برنامــه ای ماننــد برنامــه احیــاء دریاچــه 
ارومیــه تدویــن شــود.به گــزارش روز دوشــنبه پایــگاه اطــالع رســانی معــاون 
اول رییــس جمهــوری، اســحاق جهانگیــری در ســومین جلســه ســتاد ملــی 
ــدر  ــد ق ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــور ب ــای کش ــت تاالب ه ــی و مدیری هماهنگ
مجموعــه تاالب هــای کشــور را بدانیــم، گفــت: بایــد قــدر تاالب هــای کشــور را 
تــا وقتــی زنــده هســتند و پیــش از بــروز پیامدهــا و آثــار نامطلــوب زیســت 
محیطــی ناشــی از مــرگ آنهــا بدانیم.معــاون اول رییــس جمهــوری بــا اشــاره 
بــه تجربــه موفــق ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و وزارتخانه هــای نیــرو 
و جهــاد کشــاورزی در احیــاء دریاچــه ارومیــه خاطرنشــان کــرد: بایــد بــرای 
ــد برنامــه احیــاء دریاچــه  ــاالب هــای کشــور نیــز برنامــه ای مانن مدیریــت ت
ــا  ــدن تاالب ه ــک ش ــری از خش ــاهد جلوگی ــا ش ــود ت ــن ش ــه تدوی ارومی
ــه  ــای دریاچ ــرای احی ــده ب ــام ش ــات انج ــزود: اقدام ــیم.جهانگیری اف باش
ــن  ــه ای ــن دغدغه هــا نســبت ب ــه اصلی تری ــود ک ــه کار بســیار مهمــی ب ارومی

ــرد. ــم ک ــردم کشــور را فراه ــدی م ــه رضایت من دریاچــه را برطــرف و زمین

ته
نک

رییـس اداره نظـارت بر حیات وحش حفاظت محیط زیسـت 
آذربایجان غربی نیز گفت: بیش از ۱۰ سـال اسـت که حفاظت 
از میش مـرغ بیـن کشـاورزان بـه یـک فرهنگ تبدیل شـده 
به طـوری کـه در زمـان برداشـت گنـدم، کشـاورزان منطقه با 
همـکاری اعضای شـورای اسـالمی و دهیـاران همکاری های 

الزم را دارنـد تـا این گونه جانوری دچار آسـیب نشـود.
امید یوسـفی ادامه داد: کشـاورزان هنـگام درو گندم تمامی 
از میش مـرغ را رعایـت کـرده و تـالش  جوانـب حمایـت 
می کنند که مبادا آشـیانه و یا جوجه آنها دچار آسـیب شـوند.
وی از اجـرای برنامـه عملـی حفاظـت از میش مرغ خبـر داد 
و افـزود: برنامـه عملی میش مـرغ مدنظـر اداره کل حفاظت 
محیـط زیسـت آذربایجان غربـی اسـت و تالش می شـود با 
ایجاد پاسـگاه حمایت از میش مرغ در دشـت سـوتاو بوکان، 
این محـل به ادوات حفاظتی مانند اختصاص وسـیله نقلیه، 

جـذب نیرو، تلسـکوب و دوربین چشـمی تجهیز شـود.

تاالبپرندگان

مهار آتش سوزی تاالب بین المللی شادگانباند قاچاق پرندگان شکاری متالشی شد
زیسـت  محیـط  مدیـرکل 
مامـوران  کـه  گفـت  مازنـدران 
یـگان حفاظـت ایـن اداره کل با 
همـکاری نیـروی انتظامی باند 
قاچاق پرندگان شـکاری را در شـرق این اسـتان متالشی 
کردند.حسـینعلی ابراهیمـی کارنامـی افـزود : از این باند 
11 قطعـه پرنـده شـکاری از خانـواده شـاهین شـامل دو 

باالبـان و بحـری کشـف شـده اسـت.
وی اضافـه کـرد : در ایـن ارتبـاط دو نفـر از قاچاقچـی که 
یکـی از آنهـا  غیـر بومی و سـاکن یکی شـهرهای جنوب 
کشـور بـود، دسـتگیر و بـرای برخـورد قانونـی پرونـده در 

اختیـار دسـتگاه قضایـی قرار داده شـد.

مدیـرکل محیـط زیسـت مازنـدران کار ایـن قاچاقچیـان 
بـه  آنهـا  فـروش  و  شـکاری  پرنـدگان  زنـده گیـری  را 
کشـورهای عربـی حاشـیه خلیـج فـارس اعـالم کـرد.

وی گفـت: بـه دلیـل صدمـه بدنـی وارد شـده بـه ایـن 
پرنـدگان از سـوی قاچاقچیان ، این گونـه ها پیش از رها 
سـازی بـه تیمـارگاه حیات وحـش انتقال داده شـدند تا 
پـس از تیمـارداری و امکان رهاسـازی ، در حیات وحش 
رها شـوند. ایـن دومین بانـد قاچاق پرندگان شـکاری به 
کشـورهای عربـی اسـت کـه در چند سـال اخیر در شـرق 
مازنـدران که زیسـتگاه اصلی این پرندگان محسـوب می 
شـوند ، دسـتگیر و تحویل دسـتگاه قضایی برای برخورد 

قانونی می شـود.

رئیـــس اداره حفاظـــت محیـــط 
زیســـت شـــادگان از مهـــار 
قســـمت  در  آتش ســـوزی 
ــی  ــاالب بین المللـ ــرقی تـ شـ

ــر داد. ــادگان خبـ شـ
رحیـــم مجدمـــی رئیـــس اداره حفاظـــت محیـــط زیســـت 
شـــادگان گفـــت: آتش ســـوزی در قســـمت شـــرقی 
تـــاالب بین المللـــی شـــادگان رخ داد کـــه  پـــس از 2 
ســـاعت تـــالش آتش نشـــانان  حریـــق مهـــار گردیـــد.
ــک  ــای خشـ ــار از نیزار هـ ــه 5 هکتـ ــان اینکـ ــا بیـ او بـ
تـــاالب بین المللـــی شـــادگان در آتـــش ســـوخت 
افـــزود: آتـــش ســـوزی در قســـمت خشـــک تـــاالب 

در منطقـــه ســـه راهـــی خـــور دورق اتفـــاق افتـــاد کـــه 
در پـــی ایـــن حادثـــه از شـــهرداری ایـــن شهرســـتان 
درخواســـت اعـــزام تیم هـــای آتش نشـــانی شـــد کـــه 
2 دســـتگاه خـــودروی آتش نشـــانی بـــه محـــل اعـــزام 

شـــدند.
مجـــدی بـــا اشـــاره بـــه بررســـی علـــت ایـــن آتـــش 
ـــل  ـــه دلی ـــه ب ـــق بررســـی اولی ـــان داشـــت: طب ســـوزی بی
خشـــک بـــودن منطقـــه بـــه حیـــات وحـــش تـــاالب 
ـــوده  ـــدی ب ـــوزی عم ـــن آتش س ـــد  و ای ـــیبی وارد نش آس
ـــراف  ـــتاهای اط ـــی روس ـــواز از اهال ـــوی 2 موتورس و از س
رخ داده اســـت ایـــن افـــراد پـــس از آتـــش زدن ایـــن 

ـــدند. ـــواری ش ـــاالب مت ـــمت از ت قس

رنا
 ای

س:
عک
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کمک ۱۵ میلیاردی به مددجویان بهزیستی در چابهار و قصرقند
به دنبال سفر فتاح به جنوب استان سیستان و بلوچستان، بنیاد مستضعفان با تخصیص 15 میلیارد تومان، هزینه اتمام 140 
واحد مسکونی و خرید صدها کولرگازی، یخچال و سایر اقالم اساسی مددجویان بهزیستی در شهرستان قصرقند، چابهار و 
حاشیه نشینان چابهار را متقبل شد.

رنا
 ای

س:
عک

آیا »رمدسیویر« داروی درمان قطعی کروناست؟

کاظمــی  شــهید  داروخانــه  مدیــر 
ــه از  ــیویر« ک ــاره داروی »رمدس درب
ــا  ــوان داروی درمــان کرون ــه عن آن ب
ــان  ــوز درم ــت: هن ــد، گف ــام می برن ن
ــده  ــف نش ــا کش ــرای کرون ــی ب قطع
ــوان  ــه عن ــوان ب ــن دارو را نمی ت و ای
ــا  ــرد ام ــی محســوب ک ــان قطع درم
آن  از  اســتفاده  از  مثبتــی  نتایــج 
مشــاهده  مبتــال  بیمــاران  بــرای 

ــت. ــده اس ش
ــگاه  ــنبه دانش ــزارش روز دوش ــه گ ب
بهشــتی،  شــهید  پزشــکی  علــوم 

ــان  ــا بی ــی ب ــه پورضیای ــر روزب دکت
در  مختلــف  مطالعــات  ایــن کــه 
ایــران و ســایر کشــورها در خصــوص 
کنتــرل  بــر  دارو  ایــن  تاثیــرات 
بیمــاران  در  کوویــد-19  ویــروس 
ــه اســت، اظهارداشــت:  صــورت گرفت
بــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده، 
مصــرف داروی رمدســیویر میــزان 
ــژه  ــه وی ــاران را ب ــر بیم ــرگ و می م
در مــوارد حــاد، کاهــش مــی دهــد. 
ــن دارو از  ــدادی از ای ــن تع همچنی
ســوی ســازمان بهداشــت جهانــی 
بــه ایــران ارســال شــده و مطالعاتــی 
ــای  ــتان ه ــا در بیمارس ــور م در کش
روی  دانشــوری  مســیح  و  ســینا 
ــت. ــام اس ــال انج ــن دارو در ح ای

ــه  ــرا نمون وی خاطرنشــان کــرد: اخی
هــای تقلبــی ایــن دارو در بــازار آزاد 
مشــاهده شــده کــه حتــی بســته 
ــه شــرکت  ــوط ب ــم مرب ــدی آن ه بن
ــت و روی  ــل اس ــد داخ ــای تولی ه
دارو  تقلبــی  هــای  برچســب  آن 
ــه  ــیانه ای ب ــال ناش ــورت کام ــه ص ب
چشــم مــی خــورد. ایــن نمونــه هــا 
ــزاف در  ــیار گ ــای بس ــت ه ــه قیم ب
ــرار  ــارن ق ــار بیم ــازار آزاد در اختی ب

ــرد. ــی گی م
کاظمــی  شــهید  داروخانــه  مدیــر 
ایــران  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
ایــن  مصــرف  عــوارض  دربــاره 
داروهــا عنــوان کــرد: نمــی تــوان بــه 
ــن  ــتفاده از ای ــت اس ــع گف ــور قط ط

تقلبــی چــه عوارضــی  داروهــای 
ــی از  ــه اطالعات ــی دارد، چراک در پ
ــات آن در دســترس نیســت،  ترکیب
امــا عــوارض جبــران ناپذیــری کــه 
ــی  ــت منقض ــه عل ــا ب ــن داروه ای
شــدن در پــی خواهنــد داشــت، 
ــت  ــی اس ــم پوش ــل چش ــر قاب غی
و مصــرف آن هــا ممکــن اســت 
بــه  شــدیدی  و  حــاد  عــوارض 

دنبــال داشــته باشــد.
پورضیایــی ضمــن توصیــه اکیــد 
از  رمدســیویر  داروی  تهیــه  بــه 
تصریــح  معتبــر  درمانــی  مراکــز 
کــرد: در حــال حاضــر ایــن دارو 
بــرای درمــان بیمــاران ســرپایی 
ــی  ــع نم ــور توزی ــتری در کش و بس
شــود. از طرفــی ســازمان غــذا و 
ــاده  ــن م دارو کشــور در حــال تامی
و چنــد  اســت  دارو  ایــن  اولیــه 

نیــز در  شــرکت دارویــی داخلــی 
حــال تــالش بــرای تولیــد ایــن دارو 

هســتند.
وی ادامــه داد: از ابتــدای شــیوع 
کشــور  در   19  - ویــروس کوویــد 
تاکنــون مطالعــات مختلفــی روی 
داروهــای مختلــف بــرای درمــان 
کرونــا انجــام شــده و در نتیجــه این 
همچــون  داروهایــی  هــا  تــالش 
ــن، اســلتامیویر  هیدروکســی کلروکی
آزیترومایســین،  فلــو،  تامــی  یــا 
پروتــکل  وارد  و کلتــرا  ریباویریــن 
رغــم  علــی  شــدند کــه  درمانــی 
ــی  ــتفاده از برخ ــت، اس ــرات مثب اث
از ایــن داروهــا در مطالعــات بیشــتر 
ــم درمــان  رد شــد. تمــام تــالش تی
ــت  ــن اس ــر ای ــازان ب ــی داروس حت

نتایــج  ســریعتر  چــه  هــر  کــه 
مطالعــات جمــع بنــدی شــود.

کاظمــی  شــهید  داروخانــه  مدیــر 
ــام  ــرات تم ــه تاثی ــن ک ــان ای ــا بی ب
درمــان  بــرای  مطــرح  داروهــای 
ــه مطالعــات تکمیلــی  ــا، نیــاز ب کرون
دارد، گفــت: بــه همــت ســازمان غــذا 
ــب از  ــی مناس ــوی داروی و دارو، دپ
تمــام فــرآورده هــای مطــرح، تهیــه 
ــه  ــچ گون شــد و در حــال حاضــر هی
کمبــودی در ایــن خصــوص نداریــم.
بــه رونــد تولیــد دارو  پورضیایــی 
و واکســن بیمــاری هــا در مراکــز 
و گفــت:  اشــاره کــرد  تحقیقاتــی 
ــده  ــد ش ــن تولی ــا واکس ــر دارو ی ه
در مجامــع تحقیقاتــی بایــد ســه 
ســوم،  فــاز  مطالعاتــی کــه  فــاز 
ــر  ــت س ــت را پش ــانی اس ــاز انس ف

ــازار را  ــه ب ــوز ورود ب ــا مج ــذارد ت بگ
ــام  ــد و در دســترس تم دریافــت کن
ایــن  کــه  بگیــرد  قــرار  بیمــاران 
مراحــل مطالعاتــی بســیار زمــان بــر 

ــت. اس
شــرکت  چنــد  داد:  ادامــه  وی 
ــه نتایــج مثبتــی  ــا ب دارویــی در دنی
ــور  ــاری نوظه ــن بیم ــورد واکس در م
در  و  انــد  یافتــه  دســت  کرونــا 
مختلــف  مطالعــات  انجــام  حــال 
روی ایــن فــرآورده هســتند، امــا 
اعــالم زمــان دقیــق تولیــد انبــوه 
بــازار  در  واکســن  ایــن  توزیــع  و 
جهانــی امــکان پذیــر نیســت. البتــه 
زودتــر  هرچــه  هســتیم  امیــدوار 
ــم  ــا بتوانی ــد و م ــاق بیفت ــن اتف ای
دســترس  در  را  کرونــا  واکســن 

عمــوم مــردم قــرار دهیــم.

نتایـج یـک تحقیـق نشـان داد کـه بـا 
بـرای  اشـتغال  امـکان  کـردن  فراهـم 
زنـان، پدیـده طـالق کاهـش می یابـد. 
شـرایط  در  موضـوع  ایـن  بـه  توجـه 
فعلـی اقتصـاد ایـران از اهمیـت زیـادی 
برخـوردار اسـت. دسـتیابی بـه توسـعه 
اقتصـادی هـدف اصلـی تمـام دولت هـا 
اسـت و آن را می تـوان بـه صورت هـای 
شـاخص های گوناگـون  بـا  و  مختلـف 
زنـان  سـهم  داد.  قـرار  ارزیابـی  مـورد 

معیارهـای  اصلی تریـن  از  کار  بـازار  از 
سـنجش توسـعه و توسـعه اقتصـادی 
اسـت. دربـاره اهمیـت اشـتغال زنان در 
اقتصـاد توافـق نسـبی وجـود دارد ولـی 
دیدگاه هـا در خصـوص ابعـاد اجتماعـی 
اشـتغال زنان یکسـان نیسـت.در قانون 
اساسـی ایـران بـه ایجـاد اشـتغال برای 
همـه تاکیـد شـده و تفکیک جنسـیتی 
بیـن اشـتغال زنان و مردان قائل نشـده 
اسـت. بـا ایـن وجـود در جامعه توسـعه 

بـازار کار زنـان و مـردان متـوازن نیسـت 
مـردان  نفـع  بـه  آشـکاری  تبعیـض  و 
مهم تریـن  از  یکـی  دارد.طـالق  وجـود 
آسـیب های اجتماعی در ایران اسـت که 
امنیـت خانـواده را بـه خطـر می انـدازد. 
مطالعـات زیـادی در مـورد تاثیر توسـعه 
بـازار کار زنـان و امنیـت خانـواده انجـام 
نشـده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه ایـن 
برخـوردار  زیـادی  اهمیـت  از  موضـوع 
اسـت، محمدعلـی فیض پـور و مرضیـه 
پژوهشـگران  حسـین آباد،  شـاکری 
در  یـزد  دانشـگاه  اقتصـاد  دانشـکده 
مطالعـه ای به بررسـی تاثیر توسـعه بازار 
کار زنـان بر میـزان طالق در اسـتان های 

کشـور پرداختنـد.

فراهم کردن شغل برای زنان، 
طالق را کاهش می دهد

۱3 هزار مشاور به دانش آموزان 
مشاوره می دهند

مدیـرکل امـور تربیتـی، مشـاوره و مراقبـت در برابـر آسـیب های اجتماعـی 
آمـوزش و پـرورش گفـت: 13 هـزار مشـاور و 750 مرکـز مشـاوره در کشـور بـه 
دانش آموزان خدمات مشـاوره ای ارایه می دهند.مسـعود شـکوهی از حضور13 
هـزار مشـاور بـرای 14میلیـون دانش آمـوز در مدارس خبـر داد و اظهار داشـت: 
در حـوزه مشـاوره ای بـرای درون مدرسـه و هـم بیـرون مدرسـه برنامه هایـی 
را پیش بینـی کرده ایـم و اغلـب آنهـا در حـال اجـرا هسـتند امـا بـا توجـه بـه 
محدودیـت مالـی، زمانـی و فرصتـی کـه داریـم بیشـترین برنامه های مـان 
متمرکـز بر مدرسـه اسـت.وی بـه بحـث غربالگری ها، ارجـاع و درمان اشـاره و 
تصریـح کـرد: در بخـش ارجاعـات، درمان ها و خدمات حمایتـی و مددکاری ما 
بـا دسـتگاه های مختلـف ارتبـاط داریم و یکـی از عوامل مهـم و تأثیرگذار ما در 
ایـن برنامه هـا خانواده ها هسـتند. مدیـرکل امور تربیتی، مشـاوره و مراقبت در 
برابـر آسـیب های اجتماعـی آمـوزش و پرورش ادامـه داد: در دوره هـای 9 گانه 
آموزشـی کـه پیش  بینی  شـده، بخشـی از آن ها مربوط بـه خانواده ها و والدین 
اسـت و در سـامانه طـرح نمـاد هـم  خانواده هـا حضـور و مشـارکت دارند، همه 
والدیـن کاربـری و رمـز عبـور اختصاصـی دارنـد و می توانند از اطالعـات الزم در 

سـامانه هم برخوردار شـوند.

ته
نک

مدیـر داروخانـه شـهید کاظمـی بـا بیـان ایـن کـه تاثیـرات 
تمـام داروهـای مطرح بـرای درمـان کرونا، نیاز بـه مطالعات 
تکمیلـی دارد، گفـت: بـه همـت سـازمان غـذا و دارو، دپـوی 
دارویـی مناسـب از تمـام فـرآورده هـای مطـرح، تهیه شـد و 
در حـال حاضـر هیچ گونـه کمبودی در این خصـوص نداریم.
پورضیایـی بـه رونـد تولیـد دارو و واکسـن بیمـاری هـا در 
مراکـز تحقیقاتـی اشـاره کـرد و گفـت: هـر دارو یـا واکسـن 
تولیـد شـده در مجامـع تحقیقاتـی باید سـه فـاز مطالعاتی که 
فـاز سـوم، فـاز انسـانی اسـت را پشـت سـر بگـذارد تـا مجوز 
ورود بـه بـازار را دریافـت کنـد و در دسـترس تمـام بیمـاران 
قـرار بگیـرد کـه ایـن مراحـل مطالعاتی بسـیار زمان بر اسـت.
نتایـج  بـه  دنیـا  در  دارویـی  شـرکت  چنـد  داد:  ادامـه  وی 
مثبتـی در مـورد واکسـن بیماری نوظهـور کرونا دسـت یافته 
انـد و در حـال انجـام مطالعـات مختلـف روی ایـن فـرآورده 
هسـتند، امـا اعـالم زمـان دقیـق تولیـد انبـوه و توزیـع این 

واکسـن در بـازار جهانـی امـکان پذیـر نیسـت.

خبر

جامعهکنکور

ساوه نگران آمار باالی  همسرآزاریاعالم زمان برگزاری آزمون های ارشد و دکتری
ســـازمان ســـنجش آمـــوزش 
برگـــزاری  زمـــان  کشـــور 
و  دکتـــری  آزمون هـــای 
ــالم  ــد را اعـ ــی ارشـ کارشناسـ
ــازمان  ــالم سـ ــر اعـ ــا بـ ــنا، بنـ ــزارش ایسـ ــه گـ کرد.بـ
ســـنجش آمـــوزش کشـــور و بـــر اســـاس ابالغیـــه روز 
ـــکی،  ـــوزش پزش ـــان و آم ـــت، درم ـــر وزارت بهداش 23 تی
آزمـــون دکتـــری نیمـــه متمرکـــز ســـال 99 روز پنـــج 
ـــته  ـــد ناپیوس ـــون کارشناســـی ارش ـــرداد و آزم ـــنبه 9 م ش
نیـــز در روزهـــای پنـــج شـــنبه و جمعـــه 16 و 17 
ـــاس  ـــن اس ـــر ای ـــد. ب ـــد ش ـــزار خواه ـــاه 99 برگ مردادم
ســـایر آزمون هـــا شـــامل آزمـــون سراســـری، کاردانـــی 

بـــه کارشناســـی و کاردانـــی فنـــی و حرفـــه ای طبـــق 
برنامـــه زمانـــی قبلـــی اعـــالم شـــده برگـــزار خواهنـــد 
شـــد.به گـــزارش ایســـنا ، پیـــش از ایـــن قـــرار بـــود 
ـــر  ـــه 26 تی ـــن هفت ـــری 99 روز پنج شـــنبه ای ـــون دکت آزم
ـــای  ـــته روزه ـــد ناپیوس ـــی ارش ـــون کارشناس ـــاه و آزم م
ـــود  ـــزار ش ـــرداد برگ ـــه 3 م ـــرداد و جمع ـــنبه 2 م پنج ش
ـــه دلیـــل  ـــا ب کـــه در جلســـه روز شـــنبه ســـتاد ملـــی کرون
ـــور  ـــد. کنک ـــو ش ـــان لغ ـــن زم ـــروس ای ـــا وی ـــیوع کرون ش
سراســـری نیـــز روزهـــای پنج شـــنبه 30 و جمعـــه 31 
ـــه 14 شـــهریور و  ـــه ای جمع ـــی و حرف ـــون فن ـــرداد، آزم م
ـــه 14 شـــهریور  ـــز جمع ـــون کارشناســـی ناپیوســـته نی آزم

برگـــزار می شـــود.

رئیـس دادگسـتری شهرسـتان 
سـاوه گفـت: آمـار خشـونت و 
همسـرآزاری در این شهرسـتان 
بـا وجـود تـالش هـای فراوانـی 
کـه در راسـتای کاهـش این معضالت شـده همچنان نگران 

کننـده اسـت.
هـادی ملکـی در جلسـه شـورای فرهنـگ عمومی شـهر آوه 
که با موضوع پیشـگیری از بروز خشـونت برگزار شـد، اظهار 
کرد: خشـونت، همسـرآزاری و خودکشـی از جمله معضالت 
مهـم فرهنگـی و اجتماعـی کشـور اسـت و آمـار موجـود در 
مورد این آسـیب های اجتماعی در سـاوه و آوه نگران کننده 
اسـت.وی بـا اشـاره بـه توسـعه شـهر آوه و تغییـر وضعیت 

آن از بافـت روسـتایی بـه شـهری طـی سـال هـای اخیـر 
گفـت: پیشـرفت شـهر آوه موجب تغییر وضعیت از سـنتی 
بـه امـروزی شـده اسـت و ارتقـای شـاخص های فرهنگـی 
و اجتماعـی ایـن شـهر دارای قدمتـی تاریخـی و فرهنگـی، 
زیرسـاخت های عبور از آسـیب های اجتماعی را با مشـارکت 
بیـن بخشـی و هـم افزایی سیسـتم اجرایی فراهـم خواهد 
کرد.رئیس دادگسـتری شهرستان سـاوه در ادامه، خواستار 
تصویـب قوانین بـا خاصیت بازدارندگی بیشـتر در خصوص 
همسـر آزاری و خشـونت در جامعه شد و افزود: بسیاری از 
آسـیب های اجتماعی ناشـی از نبود سـالمت روانی مطلوب 
بیـن مـردم اسـت که بـه مشـکالت اقتصـادی و کمبودهای 

معیشـتی مـردم بـاز می گردد. 

سنا
 ای

س:
عک

بر اساس تحقیقات انجام شده، مصرف داروی رمدسیویر میزان مرگ و میر بیماران را به ویژه در موارد حاد، کاهش می دهد

رییـس مرکز ملی پـرورش اسـتعدادهای درخشـان از برگزاری 
بـا اشـاره بـه برگـزاری آزمـون ورودی مـدارس اسـتعدادهای 
بـا  آزمـون  ایـن  تیرمـاه گفـت:  روز جمعـه 27  درخشـان در 
رعایـت همـه پروتکل هـای بهداشـتی 9صبـح روز جمعـه برای 
ورودی پایـه هفتـم و در سـاعت 14 همـان روز بـرای پایـه دهم 
برگـزار خواهـد شـد.فاطمه مهاجرانـی افـزود: در آزمـون ورودی 
اسـتعدادهای درخشـان امسـال 335هـزار نفر شـرکت کرده اند 
کـه از ایـن تعـداد 117 هـزار و 575 نفـر تکمیـل ظرفیـت پایـه 
دهـم و مابقـی بـرای ورود بـه پایه هفتم شـرکت خواهنـد کرد. 
ایـن آزمـون با رعایـت همه پروتکل هـای بهداشـتی 9صبح روز 

جمعـه بـرای ورودی پایـه هفتـم برگـزار خواهد شـد.

بـه گزارش سـازمان جهانـی بهداشـت افزایش آمـار ابتال به 
کوویـد 19 در طول 24 سـاعت گذشـته، رکـورد جدیدی را به 
ثبـت رسـاند و 230 هـزار نفـر در سراسـر جهان بـه ویروس 
کرونـا آلوده شـدند. رکـورد قبلی میزان ابتال در 24 سـاعت، 
بـا بیـش از 228 هـزار نفـر در روز جمعـه گذشـته بـه ثبـت 

رسـیده بود.
بـر اسـاس اطالعات ردگیری دانشـگاه جـان هاپکینز که بر 
مبنـای داده هـای دولتـی محاسـبه می شـود، تـا اوایـل روز 
دوشـنبه، در مجمـوع نزدیـک بـه 12.9 میلیـون مـورد ابتـال 
بـه کوویـد 19 و 568 هـزار و 296 مـورد مـرگ ناشـی از این 

بیمـاری در سراسـر جهـان ثبت شـده اسـت.
بـا وجـود ایـن بـه اعتقـاد متخصصـان بـه دلیـل تاخیـر در 
آزمایشـات  در میـزان  تفـاوت  تعاریـف،  تفـاوت  گـزارش، 
انجـام گرفتـه و گزارشـات خـالف واقـع در برخـی کشـورها، 
انتظـار مـی رود نرخ ابتـالی جهانی به این ویـروس باالتر از 

آمـار اعالم شـده باشـد.

معـاون آموزشـی متوسـطه آمـوزش و پـرورش شـهر تهران 
بـا بیـان اینکـه رونـد کار هدایت تحصیلـی تقریبا بـه اتمام 
رسـیده و دانش آمـوزان می تواننـد از ایـن هفتـه از طریـق 
سـامانه همـگام نتایـج هدایـت تحصیلـی را مشـاهده کنند 
گفـت: امسـال به دلیـل کرونا دانـش آموزان هـم می توانند 
از روز دوشـنبه، بیسـت و سـوم تیرمـاه بـه بعـد به سـامانه 
همـگام مراجعـه کننـد. مـدارس هـم کـه از قبـل بـه ایـن 

سـامانه دسترسـی داشتند.
اینکـه هدایـت  بیـان  بـا  پانتـه آ دّری  ایسـنا،  بـه گـزارش 
تحصیلـی فرآیندی سـه سـاله اسـت گفـت: در ایـن فرایند 
بـه دانش آمـوزان کمـک می شـود عالیـق و اسـتعدادهای 
خـود را کشـف و بـرای دوره دوم متوسـطه یـک انتخـاب 
آگاهانه و آزادانه داشـته باشـند و رشـته تحصیلی خودشان 

را انتخـاب کننـد.

برگزاری آزمون 
»استعدادهای درخشان«

آمار جهانی ابتال به کووید 
۱۹ رکورد زد

آغاز دریافت نتایج هدایت 
تحصیلی

جامعهجامعه

آغاز دور جدید مجمع جهانی مددکاری اجتماعیجزئیاتی از واگذاری سهام شرکت های دولتی به تامین اجتماعی

نایـب رئیـس هیئـت مدیـره سـازمان تامیـن اجتماعی 
ضمـن مـروری بر علت انباشـت بدهی دولـت به تامین 
اجتماعـی و رونـد تادیـه ایـن بدهی هـا گفـت: اگـر روند 
بازپرداخـت  بدهی هـا تـداوم پیـدا کنـد طبیعتا سـازمان 
بـه لحـاظ تامیـن منابـع مالی بـرای اجرای متناسـب سـازی حقوق بازنشسـتگان 

دچـار مشـکل نخواهد شـد.
علـی حیـدری در گفت وگـو با ایسـنا، در این بـاره اظهار کرد: شـکل گیری بدهی های 
دولـت بـه سـازمان تامین اجتماعی امری اجتناب ناپذیر اسـت. تـا قبل از تصویب 
قانـون سـال 54 دولـت نقشـی در پرداخـت حـق بیمـه نداشـت و ایـن ارتباط یک 
ارتبـاط دو جانبـه میـان کارگـر و کارفرمـا بـود.وی افـزود: از سـال 54 بـه بعد دولت 
تقبـل کـرد کـه سـه درصـد از حق بیمه سـهم کارگـر را بپردازد کـه در واقـع کمکی به 

کارگـر بود.
نایـب رئیـس هیئـت مدیره سـازمان تامین اجتماعی بـا بیان اینکه چـون در طول 
سـال آمـار بیمه شـدگان متفـاوت بـود، پیـش بینـی شـد که سـه درصد حـق بیمه 
سـهم دولـت در بودجـه سـال بعد کشـور لحاظ شـود گفـت: به این ترتیب هرسـاله 

چنیـن بدهـی ای شـکل می گرفت و باید در سـال بعد در بودجه دیده می شـد، ولی 
طـی چنـد دهـه گذشـته با توجـه به اینکـه کسـری بودجه امـر مزمنـی در دولت ها 
بـوده اسـت، هیـچ گاه ایـن بدهی ها در بودجه لحاظ نمی شـد و این بدهی انباشـت 
می شـد.حیدری افـزود: مسـئله دیگـر کـه منجر بـه افزایش بدهی های دولت شـد 
28 قانـون و مقرراتـی اسـت کـه طی  چند دهـه اخیر تصویب و به سـازمان تامین 
اجتماعـی تحمیـل شـده اسـت. دولـت در ایـن قوانیـن و مقـررات بخشـی از حق 
بیمـه سـهم کارفرمایـی یـا کارگـری را در برخی مشـاغل تقبل کرده اسـت که جدای 
از آن سـه درصـد حـق بیمه ای اسـت که بـه آن اشـاره کردیم.وی با بیـان اینکه این 
بدهی هـا بـه قـدری انباشـته شـده کـه اکنون بـه 320 هـزار میلیـارد تومان رسـیده 
اسـت اظهـار کـرد: هـر سـال یکسـری بدهی بـه بدهی های قبلـی اضافه می شـود. 
حق بیمه شـبیه به مهریه و دیه اسـت و باید مبلغ آن به ارزش روز  محاسـبه شـود 
زیـرا اگـر بـروز نشـود سـازمان نمی تواند خدمـات الزم را بـه ذینفعان ارائـه بدهد. با 
توجـه بـه تغییـر پایه پولـی و افزایش قیمـت دالر به ریال حتی اگر سـود هم برای 

ایـن مبالـغ اعمال شـود باز هـم ارزش واقعـی روزش را پیـدا نمی کند.

رئیــس انجمــن مــددکاران اجتماعــی ایــران از آغــاز 
دور جدیــد مجمــع جهانــی مــدکاری اجتماعــی خبــر 
ــب  ــی موج ــائل جهان ــا و مس ــت: بحران ه داد و گف
ــه  ــع ب ــن مجم ــی ای ــاله آت ــه 10 س ــا برنام ــدند ت ش

ــد. ــی« اختصــاص یاب موضــوع »همبســتگی اجتماع
ســید حســن موســوی چلــک در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا اشــاره بــه اینکــه دور 
جدیــد مجمــع جهانــی مــددکاری اجتماعــی روز گذشــته افتتــاح شــد، گفــت: 
ــام کشــورهای  ــا حضــور تم ــددکاران اجتماعــی ب ــی دوســاالنه م مجمــع جهان
عضــو فدراســیون جهانــی مــددکاران اجتماعــی برگــزار می شــود. قــرار بــود ایــن 
مجمــع امســال در کانــادا برگــزار شــود، امــا بــه دنبــال شــرایط ایجــاد شــده و 

شــیوع کرونــا تصمیــم  گرفتــه شــد تــا بــه شــکل مجــازی برگــزار شــود.
وی در خصــوص برنامــه ایــن مجمــع افــزود: معمــوال بعــد از برگــزاری مجمــع 
جهانــی، بیــن 3 تــا 4 روز هــم  بــه کنگــره مجمــع جهانــی اختصــاص  پیــدا 
می کنــد کــه صاحــب نظــران در آن دیدگاه هــای مختلــف خــود را بیــان 
ــوان  ــا عن ــه ای را ب ــد. ایــران هــم در کنگــره جهانــی حضــور دارد و مقال می کنن

ــه  ــودکان« ارائ ــت از ک ــوزه حمای ــران در ح ــی در ای ــت گذاری اجتماع »سیاس
ــال شــده اســت. ــم آن ارس ــه فیل ــد ک می ده

رئیــس انجمــن مــددکاران اجتماعــی ایــران بابیــان اینکــه بیــش از 10 هــزار نفر 
ــی هــر دو ســال  ــار کــرد: مجمــع جهان ــد، اظه ــام  کرده ان ــن کنگــره ثبت ن در ای
ــه عضویــت  ــران هــم حــدودا از 8 ســال پیــش ب ــار برگــزار می شــود و ای یکب
فدراســیون جهانــی مــددکاران اجتماعــی در آمــده و صاحــب ٣ کرســی کمیســر 
ــه  ــو کمیت ــیه و عض ــیا و اقیانوس ــه آس ــه منطق ــت رئیس ــو هیئ ــالق، عض اخ
ــن کرســی ها  ــل فدراســیون را داراســت. خوشــبختانه داشــتن ای ســازمان مل
در فدراســیون جهانــی باعــث شــد کــه ایــران حضــور فعال تــری داشــته باشــد. 
موســوی چلــک بــا بیــان اینکــه در مجمــع امســال بــرای برنامــه 10 ســال آینده 
ــاز و  ــه براســاس نی ــن برنام ــح داد: ای ــود، توضی ــری می ش ــم گی ــم تصمی ه
تحلیلــی کــه از همــه کشــورها گرفتــه می شــود و بــا مشــارکت کشــورهای عضــو 
تهیــه خواهــد شــد. محــور برنامــه 1٠ ســال آینــده بــه »همبســتگی اجتماعــی« 
ــرای  ــی ب ــم همبســتگی اجتماعــی فرصت اختصــاص خواهــد یافــت. معتقدی

ترویــج صلــح در جامعــه اســت.     
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تصویب 5 طرح گردشگری در ایالم
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایالم از تصویب پنج طرح گردشگری در استان خبر داد.

میراثمیراث

بناهای سیستان و بلوچستان از هزینه بهره برداری معاف می شوندهفت میلیارد ریال برای مرمت بازار تاریخی سمنان هزینه شد

ـــراث   ـــی اداره کل می ـــراث  فرهنگ ـــاون می مع
فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع  دســـتی 
اســـتان ســـمنان گفـــت: هفـــت میلیـــارد 
ــته  ــال گذشـ ــش سـ ــار از شـ ــال اعتبـ ریـ

تاکنـــون بـــرای مرمـــت بـــازار تاریخـــی ســـمنان هزینـــه شـــده اســـت.
ـــگاران  ـــه خبرن ـــر ب ـــن خب ـــالم ای ـــا اع ـــنبه ب ـــان روز دوش ـــی یغمائی مصطف
ــه  ــاز بـ ــمنان نیـ ــازار تاریخـــی سـ ــه مرمـــت بـ ــر چـ ــار داشـــت: اگـ اظهـ
ـــاص و اداره   ـــف خ ـــای وق ـــان تکای ـــا، متولی ـــات امن ـــبه، هی ـــارکت کس مش
کل اوقـــاف و امـــور خیریـــه اســـتان ســـمنان دارد امـــا اداره کل میـــراث 
ـــام  ـــازار را انج ـــت ب ـــتان مرم ـــتی اس ـــع دس ـــگری و صنای ـــی، گردش فرهنگ

داده اســـت.
ــی و  ــای عمومـ ــمنان دارای جنبه هـ ــازار سـ ــه بـ ــر  اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ وی بـ
ـــن  ـــت و تامی ـــت، مرم ـــت: حفاظ ـــان داش ـــت، بی ـــددی اس ـــی متع خصوص
ـــی دارد  ـــه مشـــارکت همگان ـــاز ب ـــازار ســـمنان نی ـــت ب ـــرای مرم ـــار الزم ب اعتب

و بـــه تنهایـــی وظیفـــه ایـــن اداره کل نیســـت.

ـــازار  ـــت ب ـــر موضـــوع مشـــارکت در مرم ـــزود: در ســـال های اخی ـــان اف یغمائی
ـــدی  ـــت کالب ـــت و حفاظ ـــای مرم ـــام هزینه ه ـــد و تم ـــق نش ـــمنان محق س
ـــاری  ـــای تج ـــل واحده ـــرش مقاب ـــنگ ف ـــام و س ـــی ب ـــام و حت ـــور ع از مح
دارای مالکیـــت خصوصـــی بـــر عهـــده ایـــن اداره کل و شـــهرداری گمـــارده 

ـــت. ـــده اس ش
ـــازار تاریخـــی  ـــی از مشـــارکت شـــهرداری ســـمنان در مرمـــت ب ـــا قدردان وی ب
ـــج  ـــته، پن ـــال گذش ـــی در 2 س ـــراث فرهنگ ـــه می ـــت: مجموع ـــهر گف ـــن ش ای
ـــی  ـــور منته ـــازار، مح ـــمالی ب ـــش ش ـــام بخ ـــت ب ـــرای مرم ـــال ب ـــارد ری میلی
ــنگ فرش کـــف  ــرای سـ ــازی و اجـ ــی، کف سـ ــرای جهان بانـ ــه کاروانسـ بـ

ـــت. ـــرده اس ـــه ک ـــازار هزین ب
و  اداره کل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری  معـــاون میـــراث فرهنگـــی 
صنایع دســـتی اســـتان ســـمنان افـــزود: استحکام بخشـــی، جداره ســـازی 
ـــات  ـــر اقدام ـــا  از دیگ ـــیر آب روه ـــالح مس ـــام و اص ـــت ب ـــرش، مرم و کف ف
حفاظتـــی، مرمتـــی اســـت کـــه در ســـال های اخیـــر بـــرای نگهـــداری از 

ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــمند انج ـــر ارزش ـــن اث ای

هیئت مدیـــره  رئیـــس  و  مدیرعامـــل 
ـــرش  ـــتی و ف ـــعه صنایع دس ـــدوق توس صن
از  بهره بـــرداری  و  احیـــا  و  دســـتبافت 
اماکـــن تاریخـــی و فرهنگـــی گفـــت: در 
ســـفر بـــه سیســـتان و بلوچســـتان مقـــرر شـــد بناهـــای تاریخـــی ایـــن 
ــود. ــاف شـ ــرداری معـ ــت و بهره بـ ــر مرمـ ــارت بـ ــه نظـ ــتان از هزینـ اسـ
ـــره  ـــس هیئت مدی ـــل و رئی ـــی )مدیرعام ـــادی میرزای ـــا، ه ـــزارش ایلن ـــه گ ب
و  احیـــا  و  دســـتبافت  فـــرش  و  صنایع دســـتی  توســـعه  صنـــدوق 
بهره بـــرداری از اماکـــن تاریخـــی و فرهنگـــی( اظهـــار کـــرد: در ســـال های 
ـــی  ـــای تاریخ ـــت بناه ـــازی و مرم ـــه بازس ـــی در زمین ـــات خوب ـــر اقدام اخی
ــتان و  ــراوان سیسـ ــای فـ ــه ظرفیت هـ ــه بـ ــا توجـ ــه بـ ــده کـ ــام شـ انجـ

بلوچســـتان در ایـــن زمینـــه، اتفاقـــات خـــوب افتـــاده اســـت.
ـــه  ـــت ک ـــت اس ـــگری، امنی ـــوزه گردش ـــرمایه گذاری در ح ـــه س ـــزود: الزم او اف
ـــه  ـــطوح ب ـــی س ـــد در تمام ـــر بای ـــن ام ـــود و ای ـــده می ش ـــتان دی ـــن اس در ای

ـــد. ـــدا کن ـــکاس پی ـــان انع ـــی جه ـــور و حت ـــاط کش ـــه نق هم

مدیرعامـــل و رئیـــس هیئت مدیـــره صنـــدوق توســـعه صنایـــع دســـتی و 
ـــی  ـــی و فرهنگ ـــن تاریخ ـــرداری از اماک ـــا و بهره ب ـــتبافت و احی ـــرش دس ف
ـــود دارد  ـــتان وج ـــتان و بلوچس ـــی در سیس ـــی بزرگ ـــار تاریخ ـــرد: آث ـــان ک بی
کـــه نـــه تنهـــا بخشـــی از تاریـــخ ایـــن اســـتان بلکـــه بخشـــی از تاریـــخ 

ـــتند. ـــوردار هس ـــی برخ ـــت و از ارزش فراوان ـــان اس ـــی جه ـــران و حت ای
ـــود  ـــور وج ـــی در کش ـــای تاریخ ـــون بن ـــک میلی ـــه ی ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش او ب
ـــدود  ـــداد ح ـــن تع ـــت: از ای ـــت، گف ـــده اس ـــت ش ـــا ثب ـــزار بن ـــه 34 ه دارد ک
ـــرار  ـــی ق ـــش خصوص ـــت و بخ ـــار دول ـــر در اختی ـــزار اث ـــت ه ـــا هش ـــت ت هف
ـــه  ـــوط ب ـــا مرب ـــرار دارد 17 بن ـــدوق ق ـــار صن ـــه در اختی ـــری ک دارد، از 752 اث

سیســـتان و بلوچســـتان می شـــود.
ــا و  ــه بناهـ ــب بـ ــری مناسـ ــای کاربـ ــه اعطـ ــان اینکـ ــا بیـ ــی بـ میرزایـ
ـــه  ـــی ب ـــک فراوان ـــد و کم ـــاد را برگردان ـــد اقتص ـــا می توان ـــازی آن ه باززنده س
ـــای  ـــد بناه ـــرار ش ـــفر ق ـــن س ـــرد: در ای ـــح ک ـــد، تصری ـــادی کن ـــه اقتص چرخ
ــرداری  ــت و بهره بـ ــر مرمـ ــارت بـ ــه نظـ ــتان از هزینـ ــتان و بلوچسـ سیسـ

معـــاف شـــود.

رنا
 ای

س:
عک

گفـت:  تهـران  دانشـگاه  باستان شناسـی  موسسـه  رئیـس 
محوطه هـای هـزاره اول قبـل از میـالد بوییـن زهـرا دقیقـا در 
قنات هـای  از  زیـادی  حجـم  گرفته انـد کـه  قـرار  منطقـه ای 
امـروزی در آن منطقـه وجود دارد.مصطفـی ده پهلوان )رئیس 
موسسـه باستان شناسـی دانشـگاه تهران  و عضو هیئت علمی 
گـروه باستان شناسـی( با اشـاره بـه آنکه ظرفیت شـکل گیری 
اسـتقرارهای باسـتانی در منطقه بویین زهرا بسـیار زیاد است، 
از تپـه زاغـه بـه عنـوان نمونـه ای از ایـن ادعـا یـاد کـرد و گفت: 
از یکسـو بـا توجـه بـه منطقـه اسـتراتژیک بویین زهرا شـاهد 
اسـتقرارها در دوره اسـالمی در ایـن منطقـه بودیـم و از دیگـر 
سـو شـاهراهی بـرای اتصال شـمال، جنـوب، شـرق و غرب به 
حسـاب می آمـد. پـس از کاوش هایـی کـه در تپـه سـگزآباد 
انجـام شـد، کنجکاوی ما در خصـوص منبع تامین آب محوطه 
بیشـتر شـد.  از این رو کار بررسـی در دشـت بویین زهرا را در 
دسـت گرفتیم بر روی محوطه های تاریخی شهرسـتان بویین 
زهـرا کار کردیـم در نهایـت بـا تحلیل هـای سـامانه اطالعـات 
جغرافیایـی )GIS( متوجـه شـدیم بسـیاری از محوطه هـا که 
متعلـق بـه هـزاره اول قبل از میالد هسـتند، دقیقا در منطقه ای 
قـرار گرفته انـد کـه حجـم زیـادی از قنات هـای امـروزی در آن 
منطقـه وجـود دارد. او ادامه داد: بررسـی زمین شناسـی منطقه 
نیـز بـه مـا ایـن اطالعـات را می دهـد کـه ایـن محوطه هـا در 
کنـار رودخانه هـای دائمـی قـرار ندارنـد و رودخانه هـا فصلـی 
هسـتند، بنابرایـن بعید اسـت که چشـمه ها تامین کننده منبع 
آب محوطه هایی باشـند که در دوره های هخامنشـی، اشکانی و 
ساسـانی در منطقـه به وجـود آمده انـد. از این رو بر آن شـدیم 
تا بررسـی هایی انجام دهیم تا ببینیم آیا در دوره های گذشـته 
و پیـش از اسـالم ممکـن اسـت در ایـن منطقـه قنـات وجود 
داشـته باشـد یـا خیـر؟ رسـیدن به پاسـخ این سـوال بسـیار 
دشـوار اسـت چـرا کـه حجـم رسـوبات در منطقـه بسـیار زیـاد 
اسـت و حتـی در برخـی نقـاط بـه 5 متـر نیـز می رسـد. ایـن 
رسـوبات بـه معنـای وقـوع سـیل های متعـدد در طـول تاریخ 
اسـت کـه قنات هـا را تخریب یا پر کـرده اسـت؛  بنابراین پیدا 

کـردن قنات هـای قدیمی کار بسـیار دشـواری اسـت.

سوژه
قرار گرفتن 

قنات های بویین 
زهرا در محوطه های تاریخی

توسعه زیرساخت های گردشگری با ارائه آسان تسهیالت

در حال حاضر تعداد 2۵2۵ پروژه گردشگری به حجم سرمایه گذاری حدود 2 میلیون میلیارد ریال در سطح کشور در 
دست احداث است 

عــاون ســرمایه گذاری و امــور مجلــس 
در  گفــت:  میراث فرهنگــی  وزارت 
دولــت دوازدهــم در حــوزه توســعه 
گردشــگری  بخــش  زیرســاخت های 
ــاص  ــهیالت، اختص ــه تس ــوزه ارائ و ح
اعتبــارات زیرســاختی، صــدور مجوزهــا 
و موافقت هــای اصولــی در گردشــگری 
انجــام شــده کــه بــا تــداوم آن هــا 
ــی  ــای اثربخش ــر روزه ــوان منتظ می ت

ــود. ــبز ب ــت س ــن صنع ــد ای و رش
تاکیــد  بــا  تاجگــردون  ساســان 
توســعه  بــه  توجــه  لــزوم  بــر 

بــرای  گردشــگری  زیرســاخت های 
در  معاونــت  ایــن  آن گفــت:  رشــد 
دولــت دوازدهــم در حــوزه توســعه 
گردشــگری  بخــش  زیرســاخت های 
اقدامــات قابــل توجهــی را انجــام داده 
کــه بــا تــداوم آن هــا می تــوان منتظــر 
ایــن  رشــد  و  اثربخــش  روزهــای 
ــن  ــود. در ای ــت ســبز در کشــور ب صنع
ســرمایه گذاری  معاونــت  در  راســتا 
بــه  طــرح   491 مجلــس  امــور  و 
دریافــت  بــرای  عامــل  بانک هــای 
ــغ 77 هــزار و 467  ــه مبل تســهیالت ب
ــه  ــده اند ک ــی ش ــال معرف ــارد ری میلی
ــع شــامل تســهیالت  ــک مناب ــه تفکی ب
از محــل منابــع صنــدوق توســعه ملــی 

ــزارو  ــه ارزش 72 ه ــرح ب ــه 459 ط ک
849 میلیــارد ریــال بــه بانک هــای 
تعــداد  ایــن  از  و  معرفــی  عامــل 
125 طــرح بــه ارزش 13 هــزار 563 
اعتبــاری  ارکان  در  ریــال  میلیــارد 
ــرح  ــداد 96 ط ــه تع ــوب ک ــک مص بان
موفــق بــه دریافــت تســهیالت بــه 
ــال  ــارد ری ــزار و 297 میلی ــغ 6 ه مبل
شــده اند. همچنیــن از محــل منابــع 
بــه  32 طــرح  نیــز  بانــک  داخلــی 
ارزش 4 هــزار و 618 میلیــارد ریــال 
از  و  عامــل معرفــی  بانک هــای  بــه 
ایــن تعــداد 13 طــرح بــه ارزش یــک 
ارکان  در  ریــال  180میلیــارد  و  هــزار 
اعتبــاری بانــک مصــوب و تعــداد 113 

ــهیالت  ــت تس ــه دریاف ــق ب ــرح موف ط
بــه مبلــغ 1هــزار و 316 میلیــارد ریــال 

ند. شــده ا
امــور  و  ســرمایه گذاری  معــاون 
میراث فرهنگــی،  وزارت  مجلــس 
بــا  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
ــه  ــت یاران ــوع پرداخ ــه موض ــاره ب اش
ســود تســهیالت بانکــی تصریــح کــرد: 
پرداخــت یارانــه ســود تســهیالت بانکی 
ــغ120  ــه مبل ــرح ب ــداد 282 ط ــه تع ب
میلیــارد ریــال در دولــت دوازدهــم 
ــل  ــهیالت از مح ــت تس ــامل پرداخ ش
ــتایی  ــتغال روس ــع اش ــارات مناب اعتب
ــه  ــروژه ب ــزار و 690 پ ــداد 15ه ــه تع ب
مبلــغ 8 هــزار و 140 میلیــارد ریــال 
زیرســاختی  اعتبــارات  اختصــاص  و 
ــال  ــارد ری ــدود 950 میلی ــغ ح ــه مبل ب
بــه پروژه هــای گردشــگری از محــل 
ــارات طرح هــای تملــک دارایــی و  اعتب
ــه تســهیالت  ــوزه ارائ ــرمایه ای در ح س
حمایتــی بــه پروژه هــای گردشــگری و 
پروژه هــای متقاضــی خدمات رســانی 

ــت. ــته اس داش
و  روابط عمومــی  به گــزارش 
میراث فرهنگــی،  وزارت  اطالع رســانی 
گردشــگری و صنایع دســتی، معــاون 
مجلــس  امــور  و  ســرمایه گذاری 
بــا اشــاره بــه حجــم قابــل توجــه 
در  ســرمایه گذاری  متقاضیــان 
حــوزه گردشــگری تصریــح کــرد: در 
پــروژه   2525 تعــداد  حــال حاضــر 
ــه حجــم ســرمایه گذاری  گردشــگری ب
ــال در  ــارد ری ــون میلی ــدود 2 میلی ح
ســطح کشــور در دســت احــداث اســت 
کــه از ابتــدای دولــت دوازدهــم تــا 

پایــان ســال 1398 تعــداد 2 هــزار 
ــرمایه گذاری  ــم س ــا حج ــروژه ب 169 پ
ریــال  میلیــارد  هــزار   210 حــدود 
از  کــه  رســیده اند  بهره بــرداری  بــه 
ــت،  ــل اس ــاب هت ــداد 404 ب ــن تع ای
 278 تعــداد  واگــذاری  همچنیــن 
کمــپ )اردوگاه( گردشــگری بــه بخــش 
خصوصــی بــه اجــرا درآمــده اســت 
ــودی  ــد صع ــی نشــان از رون ــه همگ ک
ــور دارد. ــت در کش ــن صنع ــعه ای توس
ــزوم تصویــب و توســعه  ــه ل او در زمین
یــادآور  گردشــگری  زیرســاخت های 
ــارد  ــب بیــش از 2/3 میلی شــد: تصوی
بــرای  خارجــی  ســرمایه گذاری  دالر 
زیرســاخت های  توســعه  و  ایجــاد 
اســتان   21 در  گردشــگری  بخــش 
مجــوز   5468 صــدور  کشــور، 

تاسیســات  اصولــی  موافقت نامــه 
موافقت نامــه  صــدور  گردشــگری، 
ــه  ــه نمون ــرای 243 منطق ــیس ب تاس
ــرمایه گذاری  ــم س ــا حج ــگری ب گردش
ــال و اشــتغال زایی  ــارد ری 6 هــزار میلی
ــه  ــورت گرفت ــات ص ــر، اقدام 3800 نف
ــی  ــت اصول در خصــوص صــدور موافق
و مجــوز ایجــاد بــه منظــور تســریع 
ســرمایه گذاری،  امــر  در  تســهیل  و 
ضــروری  غیــر  مجوزهــای  حــذف 
ســامانه  راه انــدازی  همچنیــن  و 
صــدور موافقــت اصولــی بــه آدرس 
my.ichto.ir  اســت کــه منجــر بــه 
کاهــش بوروکراســی اداری و افزایــش 
ــرای ایجــاد  تقاضــای ســرمایه گذاران ب

می شــود. گردشــگری  تأسیســات 

مدیـر مـوزه بزرگ خراسـان از اهـدای هفت 
سـکه تاریخی مربـوط به دوره سـلوکیان به 

ایـن موزه خبـر داد.
بـه  گـزارش ایلنـا، محمـد رکنی )مدیـر موزه 
بزرگ خراسـان( با اشـاره به اهدای 7 سـکه 
با قدمت دوره سـلوکیان به این موزه، گفت: 
در راسـتای اجـرای طـرح سـاماندهی مـوزه 
بـزرگ خراسـان، سـکه های اهدایـی پـس 
از پاک سـازی، خوانش و شناسنامه سـازی، 
در بخـش اشـیای اهدایی مـوزه به نمایش 

گذاشـته خواهد شد.
بـه  متعلـق  سـکه ها  این کـه  بیـان  بـا  او 

دوره سـلوکی اسـت، گفـت: حسـن روزرخ 
از  تاریخـی  سـکه های  ایـن  اهداکننـده 
راهنمایان پیشکسـوت خراسـان و راهنمای 
تخصصـی کشـور افغانسـتان و مسـلط بـه 
زبان هـای انگلیسـی و فرانسـوی اسـت کـه 
سـال ها در حـوزه منطقـه تاریخی خراسـان 
بـزرگ مطالعـه و بررسـی میدانـی داشـته 

اسـت.
مدیـر مـوزه بـزرگ خراسـان تصریـح کـرد: 
طـی مراسـمی در مـوزه بـزرگ خراسـان از 

اهداکننـدگان آثـار تاریخـی تقدیـر شـد.
سـلوکیان جانشـینان سـلوکوس یکم بودند 

کـه در 306 پیـش از میالد به قدرت رسـید، 
سـال های  میـان  در  سـلوکی  امپراطـوری 
312 تـا 64 پیـش از میالد )248 سـال( بر 

آسـیای غربـی فرمـان می راند.
بنـای  از  الهـام  بـا  خراسـان  بـزرگ  مـوزه 

عمـارت خورشـید کالت نـادر در زمینـی بـه 
مسـاحت 4900 مترمربع با زیربنای 18 هزار 
مترمربـع در 12 طبقـه داخـل بوسـتان کـوه 
سـنگی مشـهد ساخته شـده و هم اکنون در 

مرحلـه تکمیـل محتـوا قـرار دارد.

اهدای ۷ سکه با قدمت دوره 
سلوکیان به موزه بزرگ خراسان

به جای هگمتانه، منظر تاریخی 
همدان را جهانی کنیم

و  فرهنگــی، گردشــگری  میــراث  وزارتخانــه  فرهنگــی  میــراث  معــاون 
ــد،  ــد: اگــر مســووالن اســتانی همــدان همراهــی کنن ــع دســتی می گوی صنای
ــم،  ــام دهی ــیع تری انج ــاد وس ــه را در ابع ــی هگمتان ــت جهان ــم ثب می توانی
ــه را  ــه  هگمتان ــی محوط ــت جهان ــرای ثب ــا ب ــم برنامه ریزی ه ــی می توانی یعن

ــم. ــدان بســط دهی ــی هم ــر فرهنگ ــی منظ ــت جهان ــه ثب ب
محمدحســن طالبیــان در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان این کــه ایــن طــرح را 
همزمــان بــا برگــزاری کارگاه راه ابریشــم در همــدان و بعــد از بازدیــد از مســیر 
ــا برخــی از مســووالن شــهری در  ــه ب میــدان امــام خمینــی )ره( بــه هگمتان
میــان گذاشــته اســت، بیــان می کنــد: در زمــان بازدیــد فکــر کــردم می تــوان 
ــدی کــه  ــب توجــه و منحصربه فــرد را نشــان داد، رون ــد بســیار جال یــک رون
ــدی از  ــت جدی ــور روای ــی کش ــت جهان ــای ثب ــد در پرونده ه ــی می توان حت
شــهرهای تاریخی مــان را نشــان دهــد، در صورتــی کــه اطالعــات بیشــتری از 
ایــن موقعیــت بــه دســت آوریــم.او ایــن رونــد را چــه از منظــر شــهری تاریخی 
یــا هــر چیــز دیگــری قابــل دســته بندی و طبقه بنــدی در رده هــای مختلــف 
می دانــد و تاکیــد می کنــد: معتقــدم ایــن بهتریــن کار بــرای هگمتانــه و شــهر 

همــدان و ثبــت جهانــی آن هاســت.

ته
نک

برگزاری و مشـارکت در سـمپوزیوم فرصت های سرمایه گذاری 
فـارس،  اسـتان های  و  کیـش  جزیـره  در  اکـو  کشـورهای 
آذربایجـان شـرقی، تهـران و خراسـان رضوی، عقـد تفاهم نامه 
بـا وزارت نیرو برای اسـتفاده از ظرفیت حاشـیه سـدها و منابع 
آبـی پیرامـون، عقـد تفاهم نامـه همکاری بـا بانک های سـپه، 
گردشـگری، رفـاه کارگران، توسـعه و تعاون، آینده، کشـاورزی، 
پاسـارگاد و ملـی بـرای پرداخـت تسـهیالت از محـل بنـد الف 
بازنگـری   ،۹۸ و   ۹۷ سـال های  بودجـه  قانـون   ۱۸ تبصـره 
آیین نامـه نحـوه تشـکیل و اداره مناطـق نمونـه گردشـگری و 
تصویب در شـورای عالی میراث فرهنگی و تشـکیل کمیته هایی 
در نهـاد ریاسـت جمهـوری به منظـور رفـع موانـع و مشـکالت 
مناطـق نمونـه واقـع در عرصه هـای جنگلـی از جملـه دیگـر 
اقداماتی اسـت که معاونت سـرمایه گذاری در راسـتای تسهیل 
رونـد سـرمایه گذاری در حـوزه گردشـگری بـه انجـام رسـانده 
اسـت و به نوبـه خود می توانند بسـیاری موانع موجود سـر راه 

سـرمایه گذاری گردشـگری را برطـرف  کنـد.

میراثمیراث

نجات بخشی آثار موزه آبگینه و سفالینه ایرانصدورکارت میراث بان برای دهیاران اردبیل
حفاظـت  یـگان  رئیـس 
میراث فرهنگـی اردبیل از صدور 
کارت میراث بـان بـرای دهیاران 
خبـر داد و گفـت: »در راسـتای 
جلـب مشـارکت همگانی برای حفاظـت از میراث فرهنگی 
و تاریخـی، کارت میراث بـان بـرای 12 نفـر از دهیـاران 

ثمریـن صـادر و اعطـا شـد.«
اداره کل  روابط عمومـی  از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
اسـتان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
اردبیـل، سـرهنگ صابـر افضل نیـا ظهـر روز، 2٣ تیرمـاه 
میراث فرهنگـی،  برنامه هـای  برنامه ریـزی  نشسـت  در 
افـزود: »در  گردشـگری و صنایع دسـتی شـهر ثمریـن 

راسـتای حفاظت و حراسـت از آثار تاریخی و باسـتانی در 
سـطح اسـتان، نظارت  و بازرسـی ها از اماکـن تاریخی به 

صـورت مسـتمر انجـام می شـود.«
بـرای  روسـتاها  در  مسـتمر  جلسـات  برگـزاری  او 
فرهنگـی،  میـراث  از  حفاظـت  زمینـه  در  فرهنگسـازی 
تاریخـی و باسـتانی را ضروری دانسـت و گفـت: »در این 
زمینـه انتظـار مـی رود تـا دهیـاران و شـوراها همـکاری و 
مشـارکت الزم را داشـته باشـند.« رئیـس یـگان حفاظت  
میراث فرهنگـی اردبیـل با اشـاره به صـدور و اعطای کارت 
میراث بـان بـرای دهیاران ثمریـن افزود: »نحـوه فعالیت 

و همـکاری ایـن افـراد نیـز مشـخص شـد.«

و  آبگینـــه  مـــوزه  مدیـــر 
ایـــران  ســـفالینه های 
خبـــر داد: پـــروژه مرمـــت 
آثـــار  نجات بخشـــی  و 
مـــوزه آبگینـــه و ســـفالینه ایـــران بـــا حضـــور چندیـــن 
کارشناســـان مرمـــت بـــا 30 اثـــر ایـــن مـــوزه شـــروع 

. د می شـــو
بـــه گـــزارش ایســـنا بـــه نقـــل از روابـــط عمومـــی اداره 
کل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع دســـتی 
ـــن  ـــه در ای ـــان این ک ـــا بی ـــی ب ـــد وکیل باش ـــران، حمی ته
ـــی  ـــت و نجات بخش ـــه مرم ـــوزه آبگین ـــر از م ـــرح 30 اث ط
می شـــود، گفـــت: نخســـتین مرحلـــه قبـــل از هرگونـــه 

اقـــدام حفاظتـــی و مرمتـــی، مســـتندنگاری دقیـــق و 
ـــت. در  ـــی اس ـــیء تاریخ ـــر ش ـــه ه ـــت اولی ـــت وضعی ثب
ـــی  ـــیاء عکاس ـــل از اش ـــا اش ـــف ب ـــای مختل ـــدا از زوای ابت
و ســـپس ســـایر مشـــخصات فیزیکـــی ماننـــد وزن و 

ــود. ــاد ثبـــت می شـ ابعـ
 او بـــا اشـــاره بـــه این کـــه در مرحلـــه بعـــد وضعیـــت 
ـــایر  ـــی و س ـــزان آلودگ ـــتحکام، می ـــاظ اس ـــیء از لح ش
آســـیب های نیازمنـــد مرمـــت بررســـی می شـــود، 
ادامـــه می دهـــد: پـــس از مرحلـــه مســـتندنگاری 
ـــه  ـــتگی ب ـــروع و بس ـــی ش ـــی و مرمت ـــات حفاظت اقدام
ـــه  ـــازی اولی ـــا پاکس ـــی و ی ـــیب، استحکام بخش ـــوع آس ن

اجـــرا می شـــود.   
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محمــد علیخانــی، رئیــس خطــوط نهایــی و 
ــی  ــالش و همدل ــا ت ــرم گفت:ب ــورد گ ــل ن تکمی
کارکنــان تکمیــل نــورد گــرم در ســال رونــق 
موجــود،  تحریم هــای  علی رغــم  و  تولیــد 
پــروژۀ ارتقــای PLC9 مربــوط بــه خــط کانوایــر 
ــد و  ــرا ش ــت اج ــا موفقی ــرم ب ــورد گ ــل ن تکمی

مــورد بهره برداری قرار گرفت.
شــامرادی،  علــی  خصــوص  همیــن  در 
ــل  ــی و تکمی ــرات خطــوط نهای سرپرســت تعمی
ــه سیســتم های  ــان این ک ــا بی ــز ب ــرم نی ــورد گ ن
اتوماســیون صنعتــی نقــش اساســی در کنتــرل 
می کننــد، گفــت:  ایفــا  تولیــدی  فرایندهــای 
فرایندهــای صنعتــی بــا   داشــتن یــک سیســتم 
ــد  ــده قادرن ــا توزیع ش ــزی ی ــدۀ مرک کنترل کنن
تولیــدی بــا کیفیــت و کمیــت بــاال داشــته 
باشــند و در ایــن میــان واحدهــای کنترل کننــده 

کنترل کننده هــای  یــا  و   PLC، DCS مثــل 
ــام  ــی در انج ــش مهم ــوع، نق ــن ن ــر از ای دیگ
ــده  ــر عه ــات ب ــت و کاهــش توقف ــد باکیفی تولی
ایــن  بــودن  بــه روز  بنابرایــن  دارنــد. 
و    ســخت افزار    بخــش  در  کنترل کننده هــا 

نرم افزار   بســیار مهم و قابل توجه اســت.
همچنیــن محمدرضــا حســامی زاده، تکنســین 
تعمیــرات بــرق و ابــزار دقیــق در تشــریح رونــد 
ــر در  ــط کانوای ــزود: خ ــروژه اف ــن پ ــرای ای اج
قــرار  نــورد گــرم  واحــد  خروجــی  قســمت 
ــای  ــال کالف ه ــه و انتق ــۀ تخلی ــه و وظیف گرفت

واحد تولیدی 
نــورد گــرم و تقســیم کالف هــا بیــن واحــد 
ــر  ــرد را ب ــورد س ــار ن ــرم و انب ــورد گ ــل ن تکمی
به دلیــل  خــط  ایــن  بنابرایــن  دارد؛  عهــده 
ــم  اســت و توقفــات  ــودن بســیار  مه ــوگاه ب گل

آن در تولیــد نــورد گــرم بســیار مهــم تلقــی 
ایجــاد  صــورت  در  به طوری کــه  می شــود؛ 
توقــف در خــط کانوایــر بیــش از 10 دقیقــه، 
ــا  ــد ی ــش می یاب ــرم کاه ــورد گ ــد ن ــم تولی ریت

کامال متوقف می شــود.
ــن  ــرل ای ــد کنت ــه واح ــر این ک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــرار دارد از  ــرل OS8  ق ــاق کنت ــه در ات ــط ک خ
نــوع Siemens PLC S5  بــود افــزود: بــا 
توجــه بــه بــاال بــودن ریتــم تولیــد نــورد گــرم و 
ــودن ســخت افزار  ــاد و قدیمــی ب طــول عمــر زی
ــای  ــوی نیازه ــز جوابگ ــن تجهی ــزار، ای و نرم اف
تعمیــرات در زمــان عیب یابــی نبــود. ضمــن 
 )HMI( نبــود سیســتم مانیتورینــگ این کــه 
ــذا  ــرد. ل ــر می ک ــی را طوالنی ت ــد عیب یاب فراین
ــه تعویــض  ــاز ضــروری ب پــس از تشــخیص نی
ایــن تجهیــز، اقدامــات الزم در زمینــۀ ارائــۀ 

طــرح و اجــرای طــرح جدیــد تابلــو و تجهیــزات 
ــود  ــا وج ــرم، ب ــورد گ ــط ن ــف خ PLC9 در توق
ــو  ــی تابل ــی و جایگزین شــرایط دشــوار جابه جای
انجــام  بــا موفقیــت   OS8 اتــاق کنتــرل در 

شد.
حســامی زاده در خصــوص مزایــای سیســتم 
 Siemens جدیــد گفــت: در سیســتم جدیــد از
اســت.  شــده  اســتفاده   H-400  PLC S7
ــام  ــل انج ــه قب ــبت ب ــرح نس ــن ط ــت ای مزی
ــا دو  ــه ب ــان پروس ــریع تر و هم زم ــردازش س پ
CPU اســت کــه در صــورت ایجــاد خطــای 
فالــت  و  ســخت افزاری  یــا  و  نرم افــزاری 
CPU اســتندبای  CPU در حــال کار،  شــدن 
مــدار  وارد  توقــف خــط  بــدون  و  به ســرعت 
ادامــه  را  خــط  ترتیــب کنتــرل  و  می شــود 
می دهــد. امــکان دیگــر کــه بــه اتوماســیون 
سیســتم  ایجــاد  شــد،  اضافــه  خــط  ایــن 
مانیتورینــگ )HMI( و دسترســی کامــل بــه 
ــود کــه  موقعیت هــای تمامــی تجهیــزات خــط ب
نقــش مهمــی در عیب یابــی و کنتــرل موقعیــت 

تجهیــزات خط بر عهده دارد.

مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان بـا بیان 
اینکـه رکـورد مصـرف تاریـخ صنعـت بـرق خوزسـتان 
شکسـته شـد؛ گفـت: اگـر مصرف بـرق بر همیـن منوال 
ادامه ادامه داشـته باشـد خاموشی اجتناب ناپذیرخواهد 

بود.
محمـود دشـت بـزرگ اظهار کرد: در 24 سـاعت گذشـته 

شـبکه برق رشـد بیش از هشـت درصد را تجربه کرده و 
رکورد جدیدی در تاریخ صنعت برق ثبت کرده است.

وی بیـان کـرد: روز شـنبه هفتـه جـاری )21 تیـر( اوج 
مصـرف برق بـه 8 هزار و 378 مگاوات رسـید و از رکورد 
قبلـی صنعـت بـرق در سـال 96 با مصرف 8 هـزار و 220 

مگاوات عبور کرد.

مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای خوزسـتا ن این رشـد 
مصـرف را باعث وارد شـدن شـوک به تجهیزات دانسـت 
و افـزود: علـی رغـم ظرفیـت سـازی های صـورت گرفته 
کـه تاکنـون باعـث پایـداری شـبکه شـده اسـت بایـد 
بدانیـم اگـر رشـد مصـرف بـرق از یـک قاعـده معقـول 
پیـروی نکنـد و چنیـن شـتابان باشـد باعـث بارگیـری 
بیشـتر از تجهیزات و فشـار به آنها و خاموشـی ناخواسته 

خواهد شد.
دشـت بـزرگ بـا اشـاره به ثبت دمـای بـاالی 50 درجه و 
افزایـش رطوبـت در برخی از نقاط اسـتان و اسـتمرار آن 
در روزهـای آتـی؛ تصریـح کرد: اگر در سـاعت هـای اوج 
بـار، مدیریـت مصـرف صـورت نگیـرد بـه ازای هـر درجه 

دمـا کـه از 47 عبور کند افزایش بـار قابل مالحظه ای در 
شـبکه صـورت خواهد گرفت و این افزایش بار آسـیب زا 

و حادثه ساز خواهد بود.
وی افـزود: بـرای چنـد روز پیاپـی مصرف برق بیشـتر از 
8 هـزار مـگاوات اسـت و تجهیـزات در حداکثـر بارگیری 
هسـتند و ایـن تـداوم و مانـدگاری افزایـش بـار؛ خـود 

خطر دیگری برای شبکه است.
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان گفـت: 
مشـترکین در روزهـای کـه دمـا افزایـش پیـدا مـی کند 
همـکاری بیشـتری بـا صنعـت بـرق داشـته باشـند و با 
کاهـش مصارف غیـر ضروری و کم کردن بار سرمایشـی 

منازل خود، به پایداری شبکه کمک کنند.

مدیرعامـل شـرکت گاز ایـالم گفـت: 10 شـهرک 
صنعتـی بـا 722 واحـد صنعتی کوچـک و بزرگ 
نعمـت گاز  از  اسـتان  ایـن  در مناطـق مختلـف 

هستند. برخوردار 
ایـن  ریـزی  برنامـه  از  اللهـی  شـمس  عبـاس 
شـرکت بـرای عملیـات گازرسـانی بـه 150 واحد 
در سـال  اسـتان  در  دیگـر  تولیـدی  و  صنعتـی 
جـاری خبـر داد و اظهار داشـت: در حـال حاضر 
10 شـهرک معـادل 722 واحـد صنعتـی از نعمت 

گاز برخودارند.
وی بـه وضعیـت گازرسـانی در نواحـی شـهرک 
هـای صنعتـی اسـتان نیـز اشـاره کـرد و افـزود: 
سـال گذشـته 146 واحـد صنعتـی و تولیـدی در 

استان به شـبکه گاز رسانی متصل شدند.
اینکـه  بیـان  بـا  ایـالم  شـرکت گاز  مدیرعامـل 
دولـت تدبیـر و امیـد بـا کمترین درآمـد بر لزوم 
گاز رسـانی بـه مـردم تاکیـد دارد، یـادآور شـد: 

اکنـون ضریـب نفـوذ گاز در روسـتاهای اسـتان 
93 درصـد اسـت کـه بـا اتمام گاز رسـانی به 57 
روسـتای دیگـر تـا پایـان سـال جـاری، ضریـب 

نفوذ به 99 درصد می رسـد.
شـمس اللهی ادامـه داد: از ابتدای سـال جاری 
تاکنـون 26 کیلومتـر شـبکه تغذیـه و توزیـع گاز 
اسـت،  شـده  اجـرا  اسـتان  ایـن  در  امسـال 
همچنیـن در ایـن مـدت 690 انشـعاب و 2 هزار 
و 100 اشـتراک جدیـد گاز اجـرا و نصـب شـده 

است.
وی بـا اشـاره بـه وضعیـت گازرسـانی در مناطـق 
شـهری اسـتان گفت: میـزان برخـورداری مناطق 
تنهـا  و  اسـت  درصـد   99 از شـبکه گاز  شـهری 
شـهرهای میمـه و پهلـه زریـن آبـاد شهرسـتان 
دهلـران از نعمـت گاز برخـوردار نیسـتند که طرح 
گازرسـانی بـه این شـهرها بـا پیشـرفت فیزیکی 

مناسب در دست اجراست.

بهینه سازی و ارتقای سیستم کنترل خط کانوایر 
خطوط نهایی و تکمیل نورد گرم فوالد مبارکه

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبرداد:

رکورد مصرف تاریخ صنعت برق 
خوزستان شکسته شد

۱۰ شهرک صنعتی ایالم از نعمت گاز 
بهره مند هستند
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افقی
 1 - فیلمــی از محمدرضا اعالمی - 

خزنــده خوش خط و خال، از خزندگان، 

مــادر در زبان گیالنی - مخفف اگر، 

بیماری جرب، کچل2 - نمایشــنامه 

ای از اســکار وایلد - برنده3 - بهره 

وام، پول نامشــروع - خط پیچ در 

پیچ - ایشــان، سوم شخص جمع4 

- ابــر رقیق، ماه کارگری - غم، اندوه 

- قــدرت و توان، جرأت - كوره آجر 

پزی5 - مركز یونان، شــهر المپیكی - 

اثری از دكترمحجوب - دســت عرب، 

هالــوژن نمک طعام، از هالوژنها6 - 

گناهكار - ســمت مشرق، مشرق - اثر 

آنــدره ژید7 - خود آرایی  - گونه 

ای طالق، آشــكار و واضح - اثری 

از پوشکین8 - راحتی، آرامش، 

آســودگی - پستی و فرومایگی، پست 

فطرتی9 - دلســرد شدن، پژمرده شدن، 

اندوهگین شــدن - سالح ارش - نام 

ترکــی، نام آذربایجانی10 - خالق تابلوی 

پرســتش مجوسان - والده، بهترین 

دوســت - ستاره شناس، افالکی11 - 

ســتون بدن، عضو رونده، از اعضای بدن 

- مــوزه - حرف دوم یونانی، از الفبای 

یونانی12 - همراه تب - روان، زن برادر 

شــوهر - لباس رزم - نشانه مفعولی، 

عالمت مفعول بی واســطه13 - شهرت 

تیم میامی در NBA - از آبشــارهای 

آمریــکا - امر نهی از دویدن14 - دیوار 

کوتاه - اثری از پل اســتر15 - از تیم 

هــای فوتبال کره جنوبی - هنرمند 

احساس گرا

عمودی 
1 - بــا حیــا، با فضیلت - خانم کارگاه - 

پــو وارونه2 - روزی در هفته - آخرین 

حرف التین - اب فشــان3 - بیماری 

مســری، بیماری خطرناك - نام پدر 

داریــوش اول - نردبان4 - حرف 

نــداری، كالم فقدان - از حروف اضافه 

- وســیله تزریق آمپول - مخفف تو را، 

دیوار بلند5 - رونده - وســیله سنجش 

باد، بیهوده كار - ضمیر اشــاره، اشاره به 

دور، از خواهــران برونته6 - گروگذاری 

- خیانتكار، غادر - مكان7 - دســتور، 

حكــم، فرمان، ضد نهی - فرآیند 

ســاییدن - مورچه8 - دریاچه کانادا - 

مخزن جذب بخار بنزین9 - به ســمت 

چــپ بودن  - از مد افتاده - مادر 

وطن10 - نام فرنگی گیالس، ســدی 

در خراســان - جنب و پهلو - خوش 

چهره، قشــنگ، جمیل، مقابل زشت11 

- گوشــت آذری، مترادف آشغال، اسب 

ترك - از پادشــاهان سلسله اشكانی، 

شــاه اشكانی - مخترع هلیکوپتر12 

- دو رویی - مولف سرگذشــت - 

ســوراخ کردن، با دریل همراه است 

- پوســتین13 - مچ دست، نام كتاب 

دینی زرتشــتی - از اقمار اورانوس 

- منــع كردن14 - مخفف هر اینه 

- چســبناک - مردسنگ انداز15 - 

فیلمــی از علیرضا جنت خواه - فیلمی 

از احمد نیک آذر
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 پیام
 ایران

۸۵۰۰ خودرو از بندرلنگه به کشورهای آسیای میانه ترانزیت شد
مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان گفت: هشــت هزار و 500 خودرو در ســه ماهه نخســت امســال بدون هیچگونه ســانحه و خسارتی از 
طریق بندرلنگه به کشــورهای آســیای میانه ترانزیت شــده است.قاســم عســکری نسب با اعالم این خبر افزود: بنادر و دریانوردی بندرلنگه به 
عنوان قلب تپنده ترانزیت خودرو در ایران و چهار راهی امن برای ترابری دریایی و زمینی به کشــور های آســیای میانه محســوب می شــود.وی 
بیان داشــت: در دوره زمانی یادشــده، حجم ترانزیت کاالهای غیرنفتی )که بیشــتر آن محموله خودرو اســت( به 17 هزار و 982 تن رســید که 9 
هزار و 650 تن از اینگونه کاالها در بندرلنگه و بنادر تابعه آن وارد شــده اســت.

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  360  
اجاره  به  نسبت  اسالمي شهر  مورخ 99/04/23 شوراي محترم 
تعدادی واحد تجاری واقع در خیابان رضوان  از طريق برگزاري 
مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند تا تاریخ 
99/05/11 جهت دریافت وتحویل اسناد شركت در مزايده به واحد 
امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خيابان 
نمايند.ضمنًا  مراجعه   www.rafsanjan.ir سايت  به  یا  تختي 
شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

تلفن های تماس 34258701-5 -034 
روابط عمومي شهرداري رفسنجان

ول
ت ا

نوب

آگهی مزایده عمومی

مفقـودی

مفقـودی

ــدل ۱3۸6  ــت م ــزدا وان ــودرو م ــند خ س
نقــره ای -متالیــک رنــگ بــه شــماره  
شاســی  وشــماره    fe۹۹۰6۵4 موتــور 
شــماره  و   NAGAPX2PC۱۸D۰2۰۷۷
بــه  پــالک 44- ۷4۵س ۹۸  متعلــق 
عبــاس اســمعیل ســرداری مفقــود واز 
درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده اســت . 

۱6۰۰i پیــکان  وانــت  سبزوســند  بــرگ 
ــماره   ــه ش ــگ ب ــی رن ــفید -روغن مدل۱3۸۹س
شاســی شــماره  و   ۱۱4۸۸۱۱۵2۵4 موتــور 
NAAA36AA۵AG2۰۹4۸۷بــه شــماره پالک 
ــدام  ــل ان ــه ه ــق ب ــران 6۵متعل ۱۵ن 233ای
ــود واز  ــالل مفق ــد ج ــه زاری فرزن ــادی الل نوش
درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده اســت .منوجــان 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گلباف 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره 139960319062000226هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک گلبـاف تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم عصمت هادی نـژاد فرزند علی 
بشـماره شناسـنامه 75صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 484/70 مترمربع پـالک 2 فرعـی از 1742 اصلی 
مفروز و مجزی شـده از پالک 1742 اصلی بخش 27 کرمان واقع در گلباف خیابان طالقانی کوچه شـهید حسـینی خریداری از مالک 
رسـمی عباس حسـینی و حسـین حسـینی  محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند 

مالکیـت صادر خواهدشـد . م الف 501
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/4/24 - تاریخ انتشارنوبت دوم :99/5/8

محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

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

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان زرند تصرفـات مالکانه و بالمعـارض متقاضیان محـرز گردیده اسـت.لذا 
مشـخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشـرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتیکه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بمـدت دو ماه 

اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجع قضایی تقدیـم نمایند.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

 آقای کریم حسـن زاده فرزند حسـین به شـماره شناسـنامه 17 در یک باب خانه به مسـاحت 329 مترمربع پالک 2390 اصلی واقع 
در زرنـد خیابـان قـره نی کوچه 26 خریداری از مالک رسـمی آقای حسـین واحدی

خانـم ربابـه بهـادری فرزند حسـین جان بشـماره شناسـنامه 31 در یک باب خانه به مسـاحت315/06 مترمربع از پـالک 5678 اصلی 
واقـع در زرنـد خیابـان سـردار جنگل کوچه 7 خریداری از مالک رسـمی آقای حسـین موالیی

آقای حجت عسـکری فرزند غالمحسـین بشـماره شناسـنامه 735 در یک باب مغازه به مسـاحت 44/40مترمربع مفروز و مجزی از 
پـالک 1 فرعـی از 6087 اصلـی واقـع در زرنـد خیابان ولیعصر خریداری از مالک رسـمی خانم مختـاری پور زرندی.

م الف 50
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/04/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/24

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اخطاریه  
سـرکار خانـم فخرالملـوک شـریفی راد فرزنـد سـلطان بـه اطـالع جنـاب عالی می رسـاند حسـب درخواسـت 
وارده بشـماره 1583/11020/99 مورخـه 1399/4/7خانـم بتـول دهقانی تقاضای صدور سـند مالکیت پالک412 
فرعـی از 3 اصلـی بخـش 05 کرمـان را نمـوده اسـت کـه بموجـب سـند انتقـال اجرایـی بشـماره 8736 مورخ 
1399/4/5از طـرف اجـرای احـکام دادگاه عمومـی ماهـان بـه نامبـرده انتقـال یافتـه لـذا بشـما ابـالغ و اخطـار می گـردد که 
ظـرف مهلـت سـه روز جهـت تحویل سـند مالکیت پـالک مذکور اقـدام در غیـر اینصورت پـس از مهلت مقرر سـند مذکور از 

درجـه اعتبار سـاقط می باشـد.
سید رضا انصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ماهان- م الف ۵۱6

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقـای رضـا نـوروزی بهجـت بـا تسـلیم دو برگ استشـهاد گواهی شـده دفتر 
اسـناد رسـمی 114 رفسـنجان مدعی است که سـند مالکیت ششدانگ زمین 
پـالک 539 فرعـی از 6394 اصلـی واقـع در رفسـنجان بخـش 9 کرمـان بـه 
نـام آقـای رضـا نـوروزی بهجت صادرو تسـلیم شـده اسـت و بـه علت جابجایـی مفقود 
گردیـده و لـذا بـه دسـتور تبصـره یک اصالحـی مـاده 120 آیین نامـه قانون ثبـت مراتب 
جهـت اطـالع عمـوم یـک نوبـت در روزنامـه آگهـی تـا چنانچـه شـخصی مدعـی انجـام 
معاملـه یـا وجـود اسـناد مالکیـت نـزد خـود می باشـد می توانـد ظـرف مـدت 10 روز از 
تاریـخ انتشـار آگهـی اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم دارد در غیر ایـن صورت پس از 
سـپری شـدن مـدت قانونـی و عدم واخواهی سـند مالکیـت المثنی به نـام مالک صادر 

شـد.م_الف4607 خواهد 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان_ابوالفضل تیموری

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو 
قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق 
ــدارک  ــتناد م ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس ــاس گ ــور را براس ــون مذک قان

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــه شــرح آراء ذی ــده ب موجــود در پرون
پرونــده کاســه  بــه  1- رأی شــماره 139960330002001089 مربــوط 
ــب  ــد حبی ــرو فرزن ــکینه خوش ــم  س 1398114430002001673 آقای/خان
ــا شــده  ــه در آن احــداث بن ــن ک ــه زمی در قســمتی از / ششــدانگ قطع
ــی  ــی از2464 اصل ــاک شــماره 238فرع ــع پ بمســاحت 73/21 مترمرب
ــع  ــداری م ــادی خری ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ واق
الواســطه از حســین محمــود اف ثبــت دفتــر 110 صفحــه524  . )م الــف 

)  6436
ــس از  ــده اســت پ ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد 
بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته 
باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ 
و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه 
مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا 
بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر 
اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. 

)اقتصــاد آینــده -  پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 1399/04/09

تاریخ انتشار دوم: 1399/04/24
4246 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه 
مشــاعا بالســویه بــه مســاحت 325/78 متــر مربــع بــه شــماره 
ــی 8 واقــع  فرعــی 10197 مجــزی شــده از 349 از ســنگ اصل
در قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــان تصرفــات مالکانــه خانــم 
ــری  ــجاع ناص ــای ش ــه و اق ــد خیرال ــاد فرزن ــور عب ــاز پ طلون
طــوالرود پائیــن فرزنــد الــش انتقالــی ملــک از مالــک رســمی 
آقــای خیرالــه پــور عبــاد محــرز گردیــده اســت لــذا بــه اســتناد 
مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــد  ــی تحدی ــمی آگه ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
حــدود اختصاصــی بــه نــام فاطمــه آزادی شکردشــت منتشــر 
و بــه اطــاع کلیــه مجاوریــن و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی 
ــورخ  ــوف از م ــاک موص ــدود پ ــد ح ــه تحدی ــاند ک ــی رس م
1399/05/26 راس ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمل 
خواهــد آمــد. چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه 
ــته  ــی داش ــوم واخواه ــک مرق ــی مل ــوق ارتفاق ــدود و حق ح
ــدی  ــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدی ــد از تاری باشــند مــی توانن
ــت  ــه اداره ثب ــا ب ــراض خــود را کتب ظــرف مــدت ســی روز اعت
اســناد و امــاک تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر 
ــد  ــرض بای ــت معت ــون ثب ــه اصاحــی قان ــن نام ــاده 86 آئی م
ــن اداره  ــه ای ــراض ب ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــرف ی ظ
ــورت  ــر اینص ــم دارد در غی ــل تقدی ــه دادگاه مح ــت ب دادخواس
ــم  ــدم تقدی ــی ع ــه گواه ــور و ارائ ــدت مزب ــس از گذشــت م پ
دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده قانونــی او ایــن 
اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد 

داد. 785 تاریــخ انتشــار : 1399/04/24
 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش  - فردین نورزاده         4708
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لزوم اهمیت فرهنگ سازی برای حفاظت 
از منابع طبیعی

لزوم اهمیت فرهنگ سازی برای حفاظت از منابع طبیعی

همدان _ ســارا پرویزی ساالر/
توســعه  معاونــت  سرپرســت 
ــانی اداره کل  ــع انس ــت و مناب مدیری
راه و شهرســازی اســتان همــدان در 
ــت  ــروه مدیری ــه کارگ ــومین جلس س
بحــران اداره کل مطــرح کــرد: منابــع 
طبیعــی و محیــط زیســت متعلــق 
بــه همــه انســان ها بــوده و همــه 
آن  حراســت  و  حفاظــت  در  بایــد 

ــند. ــا باش کوش
حســین ده محســنی فــرد بــا اشــاره 
در  ســازی  فرهنــگ  اهمیــت  بــه 
بیــان  طبیعــی  منابــع  از  حفاظــت 
دوره  بایــد  ایــن کار  بــرای  کــرد: 

همــکاران  بــرای  آموزشــی  هــای 
ــن  ــی در ای ــزار و مســائل مقدمات برگ

دوره هــا ارائــه و تبییــن شــود.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه گرمــای 
پوشــش گیاهــی  خشــکی  و  هــوا 
ســوزی  آتــش  خطــر  احتمــال  و 
و  مقــررات  و  ضوابــط  بررســی   ،
وظایــف نســبت بــه اطفــاء حریــق در 
اراضــی دولــت و بــا توجــه بــه مــوارد 
هــای  اســتان  در  شــده  مشــاهده 
اقــدام  و  آمــوزش  بایــد  مختلــف 
الزم انجــام شــود تــا مشــکلی بــرای 

ــد. ــش نیای ــدان پی ــتان هم اس
و  بحــران  مدیریــت  اداره  رئیــس 
پدافنــد غیــر عامــل اداره کل نیــز 
بــا  کــرد:  اظهــار  جلســه  ایــن  در 
توجــه بــه حجــم بــاالی کار حفاظــت 

از منابــع طبیعــی و آتــش نشــانی 
حتمــا از ظرفیــت یــگان حفاظــت 
ــر  ــن ام ــرای ای ــی اداره کل ب از اراض

نمائیــم. اســتفاده 
محمــد رضــا قرائــی در ادامــه بــه 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــای در نظ ــه ه برنام
در ایــن خصــوص اشــاره و گفــت: 
ــه  ــا توجــه ب ــدون ب ــزی م ــه ری برنام
گــزارش تحلیــل هــای ارســالی اداره 
ــی  کل هواشناســی اســتان ، هماهنگ
منظــور  بــه  نشــانی  آتــش  بــا 
برگــزاری دوره هــای آموزشــی اطفــاء 
ــت  ــگان حفاظ ــنل ی ــه پرس ــق ب حری
از اراضــی ، همــکاری و هماهنگــی 
و  طبیعــی  منابــع  کل  اداره  بــا 
حفاظــت  کل  اداره  و  آبخیــزداری 
محیــط زیســت اســتان و شهرســتان 

ــا  ــه ه ــن برنام ــور تدوی ــه منظ ــا ب ه
ــرای  ــا و اج ــی آنه ــالع از آمادگ و اط
برنامــه هــای آموزشــی و ترویجــی از 

ــت. ــا اس ــه ه ــن برنام ــه ای جمل
برنامــه  دیگــر  از  یادآورشــد:  وی 
بــه  میتــوان  حــوزه  ایــن  هــای 
تــا  تابســتانه  کشــیک  تشــکیل 
پایــان تابســتان و گشــت مــداوم 
و بــدون تاخیــر از اراضــی دولتــی 
اقــدام  و  بــه گردشــگران  تذکــر   ،
نســبت بــه اطفــاء حریــق ایجــاد 
ــه  ــه ب ــات اولی ــام اقدام ــده، انج ش
منظــور رفــع حریــق و اطــالع رســانی 
منظــور  بــه  مربوطــه  مراجــع  بــه 

نمــود. اطفــاء حریــق اشــاره 
قرایــی در مــورد ســناریوی نحــوه 
آتــش  وقــوع  صــورت  در  اقــدام 
ســوزی در زمیــن هــا و مراتــع تحــت 
و  زمیــن  ملــی  مالکیــت ســازمان 
ــت:  ــدان گف ــتان هم ــکن در اس مس
ــی از  ــا آگاه ــاهده ی ــورت مش در ص
دولــت  اراضــی  در  ســوزی  آتــش 
حفاظــت  یــگان  پرســنل  توســط 
بــه  مراتــب  ســریعًا   ، اراضــی  از 
فرمانــده یــگان و رئیــس شهرســتان 

ــگان  ــده ی ــالع داده شــود و فرمان اط
ــه  ــانی الزم را ب ــالع رس ــت اط حفاظ
ــتان  ــازی شهرس ــس راه و شهرس رئی
و  امــالک  معاونــت   ، مربوطــه 
مدیریــت  اداره  رئیــس  و  حقوقــی 

نمایــد . انجــام  اداره کل  بحــران 
یــگان  فرمانــده  اضافــه کــرد:  وی 
منظــور  بــه  همــدان  در  حفاظــت 
ــا آتــش ســوزی هماهنگــی  مقابلــه ب
هــای الزم را بــا فرمانــدار شهرســتان 
ــپ آتــش  ــزام اکی ــت اع همــدان جه

نشــانی بــه عمــل خواهــد آورد.
هــا  شهرســتان  در  یادآورشــد:  وی 
نیــز رئیــس اداره راه و شهرســازی 
شهرســتان بــه منظــور مقابلــه بــا 
آتــش ســوزی ، هماهنگــی هــای 
الزم بــا فرمانــدار شهرســتان مربوطــه 
ــانی  ــش نش ــپ آت ــزام اکی ــت اع جه

ــد آورد. ــل خواه ــه عم ب
قرایــی در پایــان خاطرنشــان ســاخت 
اطــالع  ضمــن  نیــاز  صــورت  در   :
رســانی ، پشــتیبانی و اســتفاده از 
ــکاران  ماشــین آالت راهســازی پیمان
توســط معاونــت مهندســی و ســاخت 

اداره کل هماهنــگ میگــردد.

ته
نک

قرایـی در مـورد سـناریوی نحـوه اقـدام در صـورت وقـوع آتـش 
سـوزی در زمیـن هـا و مراتـع تحت مالکیت سـازمان ملـی زمین 
و مسـکن در اسـتان همـدان گفـت: در صورت مشـاهده یا آگاهی 
از آتـش سـوزی در اراضی دولت توسـط پرسـنل یـگان حفاظت از 
اراضـی ، سـریعًا مراتب به فرمانده یگان و رئیس شهرسـتان اطالع 
داده شـود و فرمانـده یگان حفاظت اطالع رسـانی الزم را به رئیس 
راه و شهرسـازی شهرسـتان مربوطـه ، معاونت امـالک و حقوقی و 

رئیـس اداره مدیریت بحـران اداره کل انجـام نماید .
وی اضافـه کـرد: فرمانده یگان حفاظـت در همدان به منظور مقابله 
بـا آتـش سـوزی هماهنگـی هـای الزم را بـا فرمانـدار شهرسـتان 
همـدان جهـت اعزام اکیـپ آتش نشـانی به عمـل خواهـد آورد.

وی یادآورشـد: در شهرسـتان هـا نیز رئیـس اداره راه و شهرسـازی 
شهرسـتان بـه منظور مقابله با آتش سـوزی ، هماهنگـی های الزم 
بـا فرماندار شهرسـتان مربوطه جهـت اعزام اکیپ آتش نشـانی به 

عمل خواهـد آورد.

ــتان  ــرق شهرس ــع ب ــرکت توزی ــرق ش ــازار ب ــر ب ــر دفت مدی
ایجــاد  بــرای  ســرمایه گذاری  هزینــه  حداقــل  اصفهــان 
نیــروگاه جدیــد خانگــی را 30 میلیــون ریــال برشــمرد و اظهــار 
کــرد: ایــن هزینــه بــرای احــداث یــک ســامانه ســه کیلوواتــی 
خانگــی امــا پیشــنهاد می شــود بــا صــرف هزینــه ی بیشــتر 
ــی  ــج کیلووات ــال، ســامانه های پن ــون ری ــا حــدود 500 میلی ت
خانگــی نصــب شــود.صالحی دربــاره توجیــه اقتصــادی 
ــر  ــت: اگ ــی گف ــرایط فعل ــا در ش ــن نیروگاه ه ــتفاده از ای اس
ــه تحلیــل شــود،  ــی و همه جانب ــه شــیوه اصول موضــوع ب
قطــع بــه یقیــن اســتفاده از انــرژی پــاک مقــرون بــه صرفــه 
خواهــد بــود. از همیــن رو در دیگــر کشــورها نیــز بــه ســمت 
توســعه و بهره گیــری هرچــه بیشــتر از منابــع تجدیــد پذیــر 
حرکــت می شــود.وی افــزود: اگــر در مقــام مقایســه، تمامــی 
هزینه هــای واقعــی و البتــه جانبــی دیگــر شــیوه های تولیــد 
بــرق )ســوخت فســیلی( از جملــه هزینه هــای زیســت 
محیطــی، هزینه هــای اجتماعــی منتــج از آالیندگــی، هزینــه 
واقعــی ســوخت و دیگــر هزینه هــای مشــابه در نظــر گرفتــه 
ــش از  ــیلی، بی ــع فس ــرژی از مناب ــن ان ــه تأمی ــود، هزین ش
هزینــه تأمیــن انــرژی از منابــع تجدیــد پذیــر خواهــد بــود.
ــتان  ــرق شهرس ــع ب ــرکت توزی ــرق ش ــازار ب ــر ب ــر دفت مدی
اصفهــان ادامــه داد: در حــال حاضــر هزینــه تأمیــن انــرژی از 
ــه ازای  ــا 15 ســنت دالر ب ســوخت های فســیلی در دنیــا 8 ت
ــه طــور متوســط  ــرآورد می شــود )ب ــووات ســاعت ب ــر کیل ه
معــادل 11 ســنت دالر( کــه ایــن مقــدار بــرای منابــع تجدیــد 

پذیــر در بســیاری مــوارد کمتــر از ایــن مقــدار اســت.
صالحــی گفــت: در ارتبــاط بــا کاهــش هزینــه احــداث 
از  یکــی  شــاید  خورشــیدی،  ســامانه های  راه انــدازی  و 
ــازار و  ــای ب ــه و تقاض ــراز عرض ــاخص ها، ت ــن ش اصولی تری
ــق فضــای کســب و کار در ایــن حــوزه اســت.  همچنیــن رون
در شــرایط فعلــی چنیــن بــه نظــر می رســد کــه بــا افزایــش 
تقاضــا و ایجــاد فضــای رقابتــی، امــکان مدیریــت و کاهــش 
هزینه هــا بــه ویــژه در سفارشــات و تقاضاهــای تجمیــع شــده 

ــد داشــت وجــود خواه

مدیـرکل راه آهـن شـمال شـرق 2 )گلسـتان( از صـادرات 13 هزار و 
273 تـن کاال بـه کشـورهای آسـیای میانـه در سـه هفته گذشـته از 
طریـق پایانـه ریلـی اینچه بـرون ایـن اسـتان خبـر داد و گفـت: این 
میزان صادرات نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل 112 درصد بیشتر 
شد.براسـاس گزارش رروابط عمومی اداره کل راه آهن شـمال شـرق 
2، مهـدی عبدالکریـم زاده افـزود: صـادرات ایـن محموله ها از سـوم 
تیرماه با توافق انجام شـده بین ایران و ترکمنسـتان پس از 100 روز 
تعطیلی مرز ناشـی از شـیوع کرونا با رعایت پروتکل های بهداشـتی 
آغـاز شـد .وی اضافـه کـرد: مهمترین کاالهـای صادراتی گلسـتان از 
طریـق راه آهن بین المللی اینچه برون سـیمان، آهـن آالت، پروفیل 
و میله گرد، سـنگ آهن، مواد شـیمیایی و پالسـتیکی، انواع سـنگ  
و کاشیهای تزیینی و ساختمانی و به مقصد ترکمنستان، قزاقستان 
و ازبکسـتان بود.عبدالکریـم زاده ادامـه داد: در ایـن مـدت همچنین 
163 تـن انـواع کاال از جملـه جـو و پارچـه از طریـق ایـن خـط ریلی 
وارد ایـران شـده اسـت.وی گفـت: پارسـال و تا قبل از بسـته شـدن 
مـرز ترکمنسـتان، 144 هـزار تـن کاال از طریـق راه آهـن بین المللی 
ایران - ترکمنسـتان - قزاقسـتان به این 2 کشور و برخی کشورهای 
آسـیای میانـه و چیـن صـادر شـده بود.اینچـه بـرون به عنـوان تنها 
گمـرک زمینـی و ریلـی گلسـتان، مرکـز گمـرکات ایـن اسـتان بوده 
و پایانه هـای صادراتـی گـرگان و گنبدکاووس، گمرک امانات پسـتی 
گـرگان، گمـرک بندرترکمـن و گمـرک فـرودگاه بین المللـی گـرگان 
زیرمجموعـه آن اسـت.در سـال های اخیـر بـا بهره بـرداری از راه آهن 
بیـن المللـی قزاقسـتان - ترکمنسـتان - ایـران و گـذر آن از اینچـه 
بـرون، خدمـات گمـرک ریلـی نیز بـه فعالیـت معمـول در مجموعه 
گمرکات اسـتان اضافه شـده است.استان مرزی گلسـتان در شمال 
ایـران بـا کشـور ترکمنسـتان و اسـتان هـای مازنـدران، سـمنان و 
خراسـان شـمالی همسایه اسـت.از هشتم اسفند پارسـال و پس از 
شـیوع کرونـا، صـادرات از طریـق پایانـه اینچه برون به ترکمنسـتان 

متوقف شـده بود.

سیستان و 
بلوچستان

راه آهن چابهار-زاهدان ظرفیت ۸۰ میلیارد دالری
برای ترانزیت کاال ایجاد می کند

کل  یــر مد
و  بنــادر 
ــوردی  دریان
ن  سیســتا
و بلوچســتان گفــت: افتتــاح راه آهــن چابهــار- 
زاهــدان عالوه بــر پیونــد کشــورهای حــوزه 
دریــای عمــان، اقیانــوس هنــد و شــرق 
آفریقــا بــه کشــورهای عضــو CIS، روســیه و 
شــرق اروپــا ظرفیــت 80 میلیــارد دالری بــرای 

می کنــد. ایجــاد  کاال  ترانزیــت 
ــن  ــاره اظهارداشــت: ای ــی در این ب ــروز آقای به
خــط ریلــی پس از تکمیــل و استانداردســازی 
می توانــد بــه اصلی تریــن شــاهراه اقتصــادی 

ایــن کشــورها تبدیــل شــده و از اساســی ترین 
ترانزیــت  کــردن  فعــال  و  احیــا  پــروژه 
ــی  ــع معدن ــن مناب ــن و باکیفیت تری بزرگتری

ــا در افغانســتان محســوب شــود. دنی
وی بیــان کــرد: تبــادالت کاالیــی چیــن و هنــد 
بــه CIS، روســیه، افغانســتان و شــرق اروپــا 
ــه شــاخ و شــرق آفریقــا بیــش از  و از CIS ب
80 میلیــارد دالر اســت بــه ایــن ترتیــب 
از  و کــم هزینه تریــن مســیر  کوتاه تریــن 
مبــدا ورودی و خروجــی، چابهــار خواهــد بــود.
مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی سیســتان و 
ــکار  ــاز ب ــا آغ ــه ب ــان اینک ــا بی ــتان ب بلوچس
ــیر  ــن مس ــادی تری ــی، اقتص ــط ریل ــن خ ای

ــد تجــارت منطقــه ای شــاهد  ریلــی را در پیون
خواهیــم بــود، خاطرنشــان کــرد: ریــل چابهــار 
بــه زاهــدان منحصرتریــن خــط ریلی کشــور از 
ــد  ــد پیون منظــر اقتصــادی اســت کــه می توان
دهنــده کشــورهای منطقــه بــا یکدیگــر باشــد.
کاهــش  در  مســیر  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
هزینه هــای کاالیــی کشــور موثــر خواهــد 
بــود بــه شــکلی کــه بیــش از 15 میلیــون تــن 
ــه  ــور ک ــی کش ــی و صادرات ــای واردات از کااله
امــروز بــه دلیــل نداشــتن ریــل از مســیرهای 
ــر  ــت پذی ــر انجــام می شــود ضمــن رقاب دیگ
ــای  ــی هزینه ه ــن الملل ــه بی ــردن در عرص ک
ــا  ــوب شــرق ت ــع در محــور شــرق از جن توزی

ــد داد. ــش خواه ــرق را کاه ــمال ش ش
آقایــی تصریــح کــرد: ایــن در حالیســت کــه 
بــدون شــک موافقــت رهبــر معظم انقــالب در 
بهره گیــری تســهیالت صنــدوق توســعه ملــی 
بــرای پــروژه خــط ریلــی چابهــار بــه زاهــدان 
ــه  ــان ب ــراف ایش ــمندی و اش ــان از هوش نش
ــور  ــا مح ــرد دری ــا ب ــی ب ــن الملل ــارت بی تج

اســت.
وی ادامــه داد: بنــدر چابهــار امن تریــن و کــم 
ــرای صــادرات و واردات  هزینه تریــن مســیر ب
ــه  ــق ب ــای متعل ــت کااله ــن ترانزی و همچنی
ــتان و  ــد و افغانس ــر هن ــورها نظی ــایر کش س

ــوزه CIS اســت. کشــورهای ح
سیســتان  دریانــوردی  و  بنــادر  مدیــرکل 
رونــق  در  ترانزیــت  بلوچســتان گفــت:  و 
اقتصــادی ایــن اســتان و محــور شــرق نقــش 

بســیار مطلوبــی خواهــد داشــت.

ــه  ــوص از جمل ــن خص ــه داد: در ای وی ادام
بلوچســتان  و  بــرای سیســتان  مزیت هــا 
بحــث نــاوگان حمــل و نقــل اســت کــه کامــال 
درگیــر و ذی نفــع خواهــد شــد. همچنیــن در 
کنــار قســمت های حمــل و نقلــی قطعــا 
سیســتم های خدماتــی در مســیر و بیــن 
راه هــا از ایــن فرآینــد و مزیــت ترانزیــت 

می شــوند. منتفــع 
ــدر شــهید بهشــتی چابهــار  آقایــی افــزود: بن
پــس از تکمیــل فــاز نخســت و افزایــش 
ــه  ــاالنه آن ب ــری س ــه و بارگی ــت تخلی ظرفی
هشــت و نیــم میلیــون تــن، مزیت هــا و 
ــرای  ــی ب ــرمایه گذاری فراوان ــای س فرصت ه
فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی داخلــی 
و خارجــی دارد و می توانــد بــه عنــوان قطــب 
تجــارت و توســعه بــرای شــرق کشــور عمــران 

ــته باشــد. ــال داش ــی را بدنب وآبادان

رونق کشاورزی کرمان 
روزنه ای رو به امید

ــر کشــت  ــام نخســت ســطح زی مق
پســته ، خرمــا ، گــردو ، مقــام اول 
تولیــد آرتیمیــا و کــرک و رتبــه دوم 
محصــوالت  کشــت  لحــاظ  بــه 
جالیــزی و گلخانــه ای کشــور در 
ــر  ــی بیانگ ــاورزان کرمان ــت کش دس
در  اســت کــه  امیــدی  و  تدبیــر 
ــه کار  ــان ب ــاورزی کرم ــش کش بخ

گرفته شده است. 
دارا  بــا  کرمــان  زرخیــر  اســتان 
درصــد   11 بــر  افــزون  بــودن 
 25 حــدود  مســاحت کل کشــور 
درصــد از باغــات کشــور در خــود 
هــزار  اســت.300  داده  جــای 
ایــن  کــوش  ســخت  کشــاورز 
ــف آب و  ــرایط مختل ــه در ش منطق
ــان  ــری کرم ــی در اســتان کوی هوای
بــا  محصوالتــی  انــد  توانســته 
ارزش افــزون بــر 14 هــزار میلیــارد 
جــای  تولیــد کننــد کــه  تومــان 

دارد.  تقدیر 
در  کشــاورزی  بخــش  ســهم 
ــش از 2  ــتان بی ــن اس ــاد ای اقتص
و  اســت  کشــور  متوســط  برابــر 
 70 حــدود   97 ســال  در  کرمــان 
تولیــد  تومــان  میلیــارد  هــزار 
ایــن  بــا  داشــته کــه  ناخالــص 
اوصــاف بخــش کشــاورزی کرمــان 
در  ای  مالحظــه  قابــل  ســهم 
بــه  نســبت  تولیــد  و  اشــتغال 

دارد. متوسط کشور 
قابــل توجــه اســت کــه بخــش 
هفــت  طــی  کرمــان  کشــاورزی 
ســال اخیــر رونــد رو بــه رشــدی را 
در  چنانچــه  اســت  کــرده  طــی 
ــبقت را  ــوی س ــا گ ــی پارامتره برخ

از ســایر استان ها ربوده است.

کرمان
مدیر دفتر بازار برق شرکت 

توزیع برق شهرستان اصفهان:
حداقل هزینه 

سرمایه گذاری؛نیروگاه 
خانگی 3۰ میلیون تومان

رشد ۱۱2 درصدی صادرات ریلی 
از گلستان به آسیای میانه

گزارش

گندم چهارمحال و بختیاری امسال مرغوب تر است
مدیرکل تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری از آغاز خرید تضمینی محصول گندم از کشاورزان روستایی این استان خبر داد 
و گفت: کیفیت گندم خریداری شده سال جاری در مناطق گرمسیری نسبت به سال گذشته مرغوب و افت کمتری پیدا کرده 

است.افشین حیدری افزایش بارش های بهاری، ارائه آموزش و حمایت مستقیم دولت از بهره برداران و استفاده از بذر اصالح شده 
را باعث افزایش مرغوبیت گندم امسال استان عنوان کرد.  

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان 

شماره: 55/61/99/541

 تاریخ: ۹۹/4/22
نوبت دوم  مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان )جیرفت (

شرکت خدمات حمایتی کشاورزي جنوب استان کرمان وابسته به وزارت جهاد کشاورزي در نظر دارد انجام امورنگهبانی وحفاظت فیزیکی)بصورت 
حجمی( خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله ای و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به پیمانکاران واجد شرایط واگذار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد" از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی )توكن ( را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن 433۱۷۸۸۱-۰34 به آدرس اینترنتی شرکت  www.assc.ir  آدرس 
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  http://iets.mporg.ir  نیز مراجعه فرمائید.

 شماره تماس پشتیبانی سامانه : 4۱۹34-۰2۱و دفتر ثبت نام در سامانه : ) تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان 
کرمان به شماره  ۰34-3332۵26۱

۱- شـماره فراخـوان و تاریـخ انتشـار آگهـی مناقصـه در سـامانه : 
۹۹ /4 /23 مـورخ  دوشـنبه  روز   2۰۹۹۰۰۱6۱4۰۰۰۰۰۱

٢- نام و نشـانی مناقصه گزار : شـرکت خدمـات حمایتی کشـاورزی جنوب 
اسـتان کرمان به آدرس جيرفـت : خیابان موسـی صـدر - واليت دوم

3-هزینه خرید اسـناد مناقصـه : مبلـغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال می باشـد کـه از درگاه 
بانکی موجـود در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت انجام مـی گیرد.

 4- مهلت زمانـی دریافت اسـناد مناقصـه از سـامانه: از روز دوشـنبه مورخ 
۹۹/4/23لغایت سـاعت ۱۷ روز شـنبه مـورخ ۹۹/4/2۸

۵- آخرین مهلـت ارائه پاکت های پیشـنهادی بارگزاری در سـامانه به صورت 
pdf  : تا سـاعت ۱۷ روز سه شنبه مورخ ۹۹/۵/۷

الزم به ذکر اسـت پیشـنهادات ارسـالی باید حداقـل 4۵ روز از تاریخ آخرین 
روز تسلیم پیشـنهادها اعتبار داشـته باشند. 

6- تاریخ گشایش پیشنهادها : روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۵/۸ساعت ۱۰ صبح 
۷- میـزان و نـوع تضمیـن فرآینـد اجـرای کارمبلـغ : 4۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال کـه 
بـه دو صـورت ضمانتنامـه بانکی و یـا پرداخـت نقدی )فیـش واریـزی ( به 
حساب شبای شـمارهIR 2۵۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۰3۹۷۰4۰۰۵۷۹۱    نزد بانک مرکزی 
جمهوری اسـالمی ایران بنام خرانه داری کل از طريق دسـتور پرداخت سـاتنا 
یا پایا بـا شناسـه واریـز 366۰3۹۷۵۹263۵۰۰6۵۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰6 قابل ارائه 

می باشـد.
 ۸- آدرس و زمـان تحویـل اصل تضمین شـرکت در فرآیند ارجـاع کار: اصل 
تضمین شـرکت در فرآیند ارجـاع )الف ( عـالوه بر بارگـزاری در سـامانه ، می 
بایسـتی بصورت فیزیکی و در پاکت دربسـته و ممهور ، حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز سه شـنبه مورخ ۹۹/۵/۷ به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه 

گـزار در آدرس فوق الذكر تحویل و رسـید دریافت شـود .

آبجارونیست



پیام ما سال گذشته از رد شدن 
الیحه حمایت از محیط بانان 

از سوی شورای نگهبان خبر داد

»مشق شب: شوق خواندن« 
با داستان هایی از سوسن طاقدیس 
عنوان یک چهارجلدی از »مجموعه  

مهارت محور مشق شب« است.

کتابسال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید تجارت فردا منتشر شد

فیلم سینمایی »موریانه« به کارگردانی 
مسعود حاتمی و تهیه کنندگی غالمرضا 

موسوی در جدیدترین حضور جهانی خود در 
شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 

»Biogra« به نمایش گذاشته می شود.

آلبوم »طبیب جان« با صدای
 علیرضا وکیلی منش منتشر شد.

بیستمین جشن حافظ آنالین برگزار 
می شود

دبیر جشن حافظ از برگزاری آنالین 
بیستمین دوره این جشن در جهت حفظ سالمت مردم و هنرمندان 

خبر داد.

- شما خانوما از کی تا حاال اسلحه دست 
گرفتین؟! 

- از وقتی شما مردا گذاشتینش زمین!

تردید

موسیقی فیلمجشن دیالوگ

یاد باد آنکو مرا هرگز نگوید یاد باد
کی رود از یادم آنکش من نمی آیم بیاد

آه از آن پیمان شکن کاندیشه از آهم نکرد
داد از آن بیدادگر کز سرکشی دادم نداد
از حیای چشمٔه نوشش شد آب خضرآب
با نسیم خاک کویش هست باد صبح باد
نیکبخت آنکو ز شادی و نشاط آزاد شد

زانکه تا من هستم از شادی نیم یک لحظه شاد
بندٔه آن سرو آزادم وگر نی راستی
مادر فطرت ز عالم بنده را آزاد زاد

در هوایش چون برآمد خسرو انجم ببام
ذره وار از مهر رخسارش ز روزن در فتاد

چون بدین کوتاه دستی دل بر ابرویش نهم
کاتش سوزنده را برطاق نتوانم نهاد

برگشاد ناوکش دل بسته ایم از روی آنک
پای بندانرا ز شست نیکوان باشد گشاد

گفتمش دور از تو خواجو را که باشد همنفس
گفت باد صبحگاهی کافرین بر باد باد

خواجوی کرمانی 

 ما باز همان بارکش و خار کَنیم

کاال خرکان و جان فروشاِن 

 َفنیم

محکوم بخور و نمیر و می میر 

 و ِبَدم

بازیچه ی تصویر و صدا و 

سخنیم

عکس نوشت

عکس: 
تی تی ناز ساروی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

سالروز درگذشت ریاضی دان 
ایرانی؛ ابوالوفا بوزجانی

15 جوالی سالروز وفاِت ریاضی دان و فضاشناس 
و  اروپا  ـ  غرب  در  )تلفظ  بوزجانی  ابوالوفا  ایرانی، 
در  بسال 994 میالدی  پوژگانی( است که  آمریکا؛ 

بغداد و در 58 سالگی درگذشت.
وی که در هندسه، مثلثات و حساب )محاسبات( 
تحول بزرگ ایجاد کرده است دهم ژوئن سال 940 در 
تربت جام )خراسان( به دنیا آمده بود و تا 19 سالگی 

در خراسان بود که به بغداد رفت.
    در آن زمان بغداد در کنترل بوئیان ایرانیـ  برخاسته 
از گیالن بود. بکاربردن عدد منفی با قرار دادن ِمنها )ـ( 

پیش از رقم از ابتکارهای ابوالوفا ست.

روزی که محمد على شاه قاجار 
در میهن خود، به سفارت روسیه 

پناهنده شد!
تهران  شهر   )1909 جوالی   15(  1288 تیرماه   24
پس از یک روز جنگ خیابانی به دست افراد مسلح 

و  افتاد  مشروطیت  مجاهدین  و  بختیاری، گیالن 
محمدعلی شاه قاجار پس از اطالع از آن، با خانواده 
اش به ساختمان تابستانی سفارت روسیه در زرگنده 
ُقلَهک پناهنده شد. وی قبال در سلطنت آباد مستقر 
شده بود و با اینکه هنوز پانصد قزّاق و تعدادی توپ در 
اختیار داشت تصمیم به تحّصن در سفارتخانه خارجی 

گرفته بود.
     به تفسیر برخی از مورخان، محمدعلی شاه با 
روسیه،  سفارت  تابستانی  ساختمان  در  تحّصن 
پناهنده شدن به بیگانه را بر مذاكره با سران مخالفان 
در  كه  بود  داده  ترجیح  آنان  شرایط  پذیرفتن  و 
آمیز ثبت شده  اقدامی حقارت  به عنوان  »تاریخ« 
به  نیز  او  به  است. همزمان، سایر مقامات نزدیک 
سفارتخانه ها پناه بردند. چون )ظاهرا!( سفارتخانه 
های روسیه و انگلستان برای همه متقاضیاِن تحّصن 
جای نداشتند به مقامهای اضافی، هرکدام یک پرچم 
این دو دولت داده شده بود تا بر باالی خانه هایشان 
نصب کنند که )از ترس این دو دولت امپریالیست( 
کسی متعرِّض شان نشود!!. این وضعیت نیز یک 

لکه ننگ دیگر بر تاریخ ایران اضافه کرده است.

طور  به  انگلستان سپس  و  روسیه       سفیران 
جداگانه و با لحنی متفاوت، از سردار اسعد و سپهدار 
ُتنکاُبنی فرماندهان نیروهای فاتح تهران خواستند که 
به زد و خورد پایان دهند و مسئله را از راه مسالمت 
حل کنند!. فاتحان تهران خواستار تسلیم سرهنگ 
لیاخوف )فرمانده روس نیروی قزاق مستقر در تهران 
كه مجلس را به توپ بسته بود( شدند که موافقت 
مشروط شد و لیاخوف به فاتحان تهران مراجعه کرد 

و تأمین ]امان[ خواست.
     دو روز بعد، یک شورای عالی 28 نفری تشکیل 
و همان روز محمدعلی شاه را به دلیل پناهنده شدن 
در خاک وطن به سفارتخانه خارجی، از سلطنت خلع 
و پسر 12 ساله او احمد میرزا را به سلطنت برداشت 
او هنوز طفل بود؛ قرار شد که عضدالملک  و چون 
»ایلخان قاجار ـ رئیس وقت ایل مغول تبار قاجارـ 
روش  به  ایل  این  برعهده گیرد.  را  سلطنت  نیابت 
ـ 14، »ایلخان« داشته است!.  مغولهای قرون 12 
احمد میرزا در آن لحظه با پدرش در سفارت روسیه 

بود که از آنجا به کاخ سلطنتی انتقال یافت.

اولین نمایشگاه مجازی 

خوشنویسی میراث ماندگار 
با هدف گردآوری آثار سفیران 

شایسته فرهنگ و هنر ایران، چهارشنبه )25 تیرماه( به صورت 
آنالین افتتاح می شود.

نمایشگاه
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کتاب 

بخشــی از وصیت نامــٔه بیــژن نجــدی در ابتــدای کتــاب یوزپلنگانــی 

کــه بــا مــن دویدنــد چنیــن اســت:

و می بخشم به پرندگان

رنگ ها، کاشی ها، گنبدها

بــه یوزپلنگانی که با من دویده اند

غــار و قندیل های آهک و تنهایی

و بوی باغچه را

به فصل هایی که می  آیند

بعد از من.

ــا  ــاه ب ــتان کوت ــت 10 داس ــد روای ــن دویدن ــا م ــه ب ــی ک یوزپلنگان

موضــوع مــرگ اســت کــه هــر کــدام کامــالً مجــزا و بــا نثــری خاص 

ــته شــده اســت. ــژن نجــدی نوش ــاد بی و شــعرگونه توســط زنده ی

ــران،  ــی ته ــرای عال ــی از دانشس ــدرک ریاض ــا م ــدی، ب ــژن نج بی

ــخصیت پردازی ها  ــا و ش ــه در روایت ه ــی ک ــبک خاص ــل س به دلی

ــاخته  ــرد س ــاص و  منحصربه ف ــکلی خ ــتان ها را به ش ــت، داس داش

و پرداختــه اســت، به گونــه ای کــه مخاطــب را تــا عمیق تریــن 

ــاند. ــی می کش ــای توصیف فضاه

ــه کار  ــان ب ــیاء بی ج ــیدن اش ــه در جان بخش ــی ک ــالت کوتاه جم

می بــرد، نشــان دهندٔه ســبک خــاص ایــن نویســنده اســت. بــرای 

ــم: ــاب می خوانی ــی از کت ــال در بخش های مث

پــل و آن مــرد و رودخانــه دور زدنــد و از چشــم های ملیحــه 

ــد. رفتن

اســتخر آن قــدر دور بــود کــه فقــط ســیاهی پلــی در پنجــره، 

ــه آن  ــتخر ب ــرف اس ــن ط ــده ای، از ای ــه پرن ــباهت ب ــچ ش بی هی

می رفــت. طــرف 

ــوش  ــه گ ــخ ب ــای ی ــتن قندیل ه ــدای شکس ــم هایش ص از چش

می رســید.

ــوار زیرزمیــن  ــه تمــام دی ــر غول آســایی هــم ک چراغ هــای کامپیوت

ــته،  ــیار گریس ــم هایی بس ــل چش ــود، مث ــانده ب ــقف پوش ــا س را ت

ســرخ بــود.

کتــاب یوزپلنگانی که با من دویدند
ــازه ای  ــد، از جن ــرگ می نویس ــدی از م ــژن نج ــاب، بی ــن کت در ای

ــی  ــت، از مرتض ــه اس ــر و ملیح ــتٔه طاه ــد نداش ــای فرزن ــه رؤی ک

ــرد  ــش ط ــو از زادگاه ــک ق ــتن ی ــرم کش ــه ج ــه ب ــد ک می نویس

ــردم  ــد م ــوان فهمی ــه نمی ت ــد ک ــی می نویس ــود، از روزهای می ش

ــکلی  ــتان به ش ــر داس ــد. او در ه ــه می خواهن ــد و چ ــه می گوین چ

متفــاوت مــرگ را توصیــف می کنــد. گاهــی ســاده و گاهــی 

پیچیــده، آن را بــه واقعیــت و خیــال پیونــد می دهــد، حــس 

را درگیــرش  بــه  آن می افزایــد و شــخصیت ها  را  شــاعرانه اش 

می کنــد.

ــه الی  ــروز« می نویســد ک ــاره ی دی نجــدی از »خاطــرات پاره پ
ــه هرچــه بیشــتر ورق  ــی ک ــم شــده. آلبوم ــوم گ صفحــات آلب
ــوند و  ــر می ش ــر و پیرت ــس پیرت ــوی عک ــراد ت ــورد، اف می خ
ســرانجام دیگــر اثــری از آنهــا حتــی در میــان آن عکس هــای 
ــا زود از  ــر ی ــا را دی ــرگ آنه ــت. م ــم نیس ــیده ه رطوبت کش

ــت. ــه اس ــتان گرفت ــخصیت های داس ش
ــم  ــا قل ــر هــر داســتان حاکــم اســت، ام ــود ب ــی حزن آل فضای
ــه آن بخشــیده. از دلتنگــی   نویســنده شــور و حــال ویــژه ای ب
ــره ای  ــات روزم ــم، از اتفاق ــتان می خوانی ــخصیت های داس ش
ــم  ــط می توانی ــه آرزو شــده اند و فق ــل ب ــر تبدی ــه حــاال دیگ ک
ــی  ــرخ خیاط ــدای چ ــم؛ از ص ــر بپرورانی ــا را در س ــای آنه رؤی

مــادر فاطــی تــا بــوی پیــازداغ مادربــزرگ.
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