
۸۰ درصد صاحبان کاال مشکل ترخیص دارند
انباشت میلیاردها دالر کاال در گمرک درحالی همواره از 
چالش هـای تجـاری ایـران بوده که به گفته مسـئوالن 
گمـرک ۸۰ درصـد صاحبـان کاال بـه دلیـل مشـکالتی 
کـه از سـوی سـازمان های مختلـف پیـش می آیـد 
نمی تواننـد کاالی خـود را ترخیـص کننـد. بـا این حال 
اخیـرا دولـت مصوباتی داشـته کـه می توانـد تا حدی 

ایـن مسـائل را حل و فصـل کند.
بـه گـزارش ایسـنا، آمـار رسـمی نشـان می دهـد کـه 
حداقل شـش میلیارد دالر کاالهای اساسـی و تولیدی 
در حـال حاضـر در گمـرکات وجـود دارد کـه ۳.۵ تـا ۴ 
میلیون تن آن کاالهای اساسی است، حجم سنگینی 
کـه رسـوب و موانـع ترخیص آنها بسـیار بحث برانگیز 
بوده و در مقاطعی تصمیماتی هم در رابطه با تسـهیل 

آن اخـذ و اجرایـی شـده اسـت؛ بـه طوری کـه طی دو 
سـال گذشـته با دسـتور رییس جمهور دستورالعمل ها 
و توافق هایـی بـرای به حداقل رسـیدن موانـع موجود 
بـه تصویـب و در دسـتور کار قـرار گرفـت، امـا ظاهـرا 
همچنان بخشـی زیادی از این مشـکالت پابرجاسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه اعـالم اخیـر ارونقی-معاون 
فنـی و امـور گمرکـی ایـران- در رابطـه بـا ایسـتایی و 
رسـوب کاال در گمـرک از ایـن حکایـت دارد کـه تعـدد 
قوانیـن از جملـه مهم تریـن عوامـل اسـت، چراکـه 
گمـرک با ۳۵ دسـتگاه مختلـف در ارتباط اسـت و بر 
ایـن اسـاس طوالنی شـدن تشـریفات کاال بـرای اخذ 
مجوزهای قانونی عاملی برای ایسـتایی کاال در گمرک 

می شـود.

آن طـور کـه ارونقـی گفته، گمرک تـا مجوزهای قانونی 
را کسـب نکنـد نمی توانـد اجـازه ترخیـص کاال را صادر 
کنـد، پـس اگـر کاالیـی شـرایط ترخیـص از گمـرک 
را داشـته باشـد انجـام می شـود، ولـی اگـر در انجـام 
تشـریفات بـا مشـکالتی مواجه شـوند به رسـوب کاال 

منجـر می شـود.
البتـه معـاون گمـرک بـه آمـار قابل تاملـی نیز اشـاره 
کـرده و گفتـه که ۱۰ تـا ۲۰ درصد صاحبان کاال هسـتند 
کـه کاالی خـود را در گمـرک نگـه می دارنـد، امـا ۸۰ 
را  این کـه می خواهنـد کاالی خـود  بـا  درصـد دیگـر 
از سـوی  بـه دلیـل مشـکالتی کـه  ترخیـص کننـد 
سـازمان های مختلـف پیـش می آیـد نمی تواننـد در 

ایـن رابطـه اقدامـی انجـام دهنـد.
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ــن درنظــر دارد مناقصــه عمومــی  ــی قزوی ــوم پزشــکی وخدمــات بهداشــتی درمان دانشــگاه عل
ــی  ــه پیمانکاران ــع ســامت شهرســتانک را  ب ــز جام ــل ســاختمان مرک ــه ای تکمی ــک مرحل ی
کــه دارای رتبــه 5 ابنیــه مــی باشــند را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار 
نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارایــه پیشــنهاد مناقصــه 
گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( 
بــه آدرس: www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد ومناقصـــه گــران کــه عضــو درسامانـــه 

مذکـــور میباشــند مجــاز بــه شــرکت درایــن مناقصــه مــی باشــند.
1ـ دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

2ـ تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: به تاریخ 99/05/01 می باشد.
3ـ قیمت اسناد مناقصه: به مبلغ 100.000ریال  می باشد.

4ـ مبلــغ تضمیــن ارجــاع کار: بــه مبلــغ 821.000.000 ریــال مــی باشــد کــه بایســتی بــه 
یکــی از صــورت هــای مشــروحه ذیــل ارایــه گــردد:

ــعبه  ــاه ش ــک رف ــماره 37167339 بان ــاب ش ــه حس ــه ب ــز وج ــی و واری ــید بانک ــه رس ـ ارای
ــن. ــکی قزوی ــوم پزش ــگاه عل دانش

ـ ارایــه ضمانت نامــه  از بانکهــای  دولتــی  و یــا موسســات  اعتبــاری  غیربانکــی  دارای  مجــوز از بانــک 
 مرکــزی  جمهــوری  اســامی بــا دارا بــودن اعتبــار ســه ماهــه و قابــل تمدیــد  تــا ســه  مــاه  دیگر

5ـ مهلــت زمانــی دریافــت اســنادمناقصه از ســایت: تاریــخ 99/05/01 لغایــت 
ســاعت17 بــه تاریــخ 99/05/07 مــی باشــد.

6ـ مهلت  زمانی  ارایه  پیشنهاد: ساعت 14 به تاریخ 99/05/20 می باشد
7ـ زمان بازگشایی پاکت ها: به تاریخ 99/05/21 ساعت10صبح می باشد.

8- منبع تامین اعتبار : از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای
9ـ اطالعات  دستگاه  مناقصه گزار جهت  دریافت  اطالعات  بیشتر:

بــه نشــانی:  قزویــن، خیابــان  نواب شــمالی مجتمــع  ادارات  ســتاد مرکــزی  دانشــگاه  علــوم  پزشــکی 
 و خدمــات  بهداشــتی  درمانــی، مدیریت خدمات پشــتیبانی  ـ  واحدامورقراردادهــا بــه شــماره           

تلفــن 02833375164
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و شناسه آگهی :919307

خدمات بهداشتی درمانی قزوین

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
تاریخ 99/04/31 )نشر بار دوم(

روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان

اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان کرمـان در نظر دارد به اسـتناد مـاده 27 قانون الحاق برخـی به تنظیم بخشـی از مقررات مالی 
دولـت )2( نسـبت بـه واگـذاری مراکـز فرهنگـی و هنـری تحـت پوشـش خود بـا شـرایط ویـژه )اسـتفاده از تسـهیالت بانکی تبصـره 19 به  
موجـب قانـون بودجـه سـال 99 و امـکان تغییـر کاربری بخشـی از فضـای جانبی ( به شـرح جدول ذیـل اقدام نمایـد .کلیه افـراد حقیقی 
و حقوقـی غیـر دولتـی و دارای صالحیـت فنـی و اخالقـی مـی تواننـد از تاریخ انتشـار آگهـی بـه مـدت 10 روز کاری از مراکز مذکـور بازدید و 
جهـت دریافـت فـرم هـا به نشـانی : کرمـان خیابان شـهید کامیـاب – خیابان شـهید رضوانی نـژاد - اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی و یا 

بـه نشـانیwww.kermanfarhang.gov.ir مراجعه نمایند.

مبلغ تسهیالت تبصره 19 نحوه واگذارینام مرکزردیف
نشانیبراساس قانون بودجه سال 99

1
مجتمع فرهنگی و هنری نیمه تمام 
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۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
بافت – انتهای بلوار امیرکبیر چهارراه آبیاری 
جنب مجتمع توان بخشی شهید فیاض 

بخش

2
مجتمع فرهنگی و هنری نیمه تمام 

شهرستان بردسیر
۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

بردسیر انتهای بلوارامام زاده محمد – ضلع شمالی 

امامزاده

3
مجتمع فرهنگی و هنری نیمه تمام 

شهرستان رابر
رابر – چشمه عروس۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۴
مجتمع فرهنگی و هنری نیمه تمام 

شهرستان فهرج
10/000/000/000 ریال

فهرج- میدان شهید نوذری انتهای بلوار 
دانشجو

۵
مجتمع فرهنگی و هنری نیمه تمام 

شهرستان ریگان
ریگان- ابتدای بلوار جمهوری اسالمی 10/000/000/000 ریال

-----------------سالن چند  منظوره شهرستان رفسنجان6
رفسنجان – انتهای بلوار زیتون نبش میدان 

شهید صیاد شیرازی

م.الف ۳۳۵6۵7

فراخـوانفراخـوان

لیبرالیسم در معرض فروپاشی 
یا بر قله تجدید حیات؟

وزیر نفت:

هیچ شرکت خارجی با 
ما قرارداد امضا نمی کند

2

5

اربـاب و فحول اندیشـه ی سیاسـی غرب به شـکل ناباورانـه ای در پی 
بـاز تعریف مجدد تعهد اجتماعی، سیاسـی و فرهنگی لیبرالیسـم اند.
مبنـای این بازتنظیم دو اتفاق جهان گسـتر اسـت که ذیـل عناوین ۱- 
آثـار ویـروس کرونا بـر اوضاع سیاسـی و اقتصادی جهـان، ۲- فرجام 
جنبـش عدالـت طلبـی و ضد تبعیـض نـژادی در امریـکا  طبقه بندی 
مـی گـردد. قصـد و غرض نهایـی نخبگان، سیاسـت مـداران و بعضی 
از دانشـگاهیان، محققیـن و منتقدیـن در وهلـه اول بهبـودی و ترمیم 
لیبرالیسـم از آسـیب ها و تهدیدهای ریشه سوز است. فرآیندی که در 
طـول چندین سـده بقـای این طرز تفکر و نظام های سیاسـی برآمده 
از آن را بـاز تنطیـم نمـوده اسـت. دغدغـه ی بعـدی آنـان جلوگیری از 
شـیوع آنارشـی و امتناع از تسلط صاحبان اندیشه های سیاسی بدیل 
اسـت کـه بزعـم آنـان چندین دهـه اسـت در کمینـگاه سـقوط ارزش 
هـای مسـلط غربـی گارد گرفتـه انـد. پـروژه ای که بـرای اسـتمرار نیاز 
بـه تغییـر تاکتیـک دارد. در حال حاضـر تضادهای درونـی و محیطی 
لیبرالیسـم به عینیت رسـیده اسـت و با قتل فلوید و شـیوع بیماری 
کوویـد ۱۹ عامـل رهایـی ذهنـی نیـز فعـال شـده اسـت. نتیجـه آن 
اسـتمرار اعتـراض، شـورش و قیـام بخشـی از مـردم آمریـکا و اروپـا 
اسـت کـه بعـد از نزدیـک بـه دو مـاه هنوز متوقف نشـده اسـت و اگر 
ماشـین کنترل و سـرکوب سیاسـت قهریه امان دهد جهان با انقالبی 
بزرگ و شـاید با شورشـی غیر هدفمند اما بسـیار مخرب مواجه شـود. 
هرچـه باشـد مهار این شـرایط خیلی سـخت اسـت چراکـه تلفیقی از 
آمادگـی شـرایط عینـی، بیـداری ذهنـی و آگاهبود اجتماعـی وقتی از 
هسـته ی مرکـزی اعتـراض ها وسـیع تر بـرود طیفی از مـردم جرات 
اظهـار نظـر و درخواسـت احقاق حق می نمایند که به دنبـال آن در یک 
چرخـه ی تقویـت مجدد گروهی گسـترده از مردم عـادی و بی تفاوت 
و بخشـی از نظـام اداری و حتـی پلیـس به متن مـی پیوندند تا ابهت 
قـدرت حاکـم فرو ریـزد و پدیده ی اجتماعی تحت عنـوان جنبش راه 
مـی افتـد که هویت مسـتقلی از بانیان و عوامل ماجـرا پیدا می کند و 
مسـیر متفاوتـی در پیش می گیـرد. فرآیندی که نظام های سیاسـی 
از تحلیـل آن عاجـز اسـت و بـه همین خاطر در ادبیات سیاسـی غرب 
عناوینـی خلـق مـی شـود کـه روابـط بیـن الملـل نسـبت بـه ظلـم و 
تبعیـض نـژادی نابینـا اسـت.در واقـع رهیافت لیبرالیسـم کـه در طول 
چندیـن سـده مدعـی و زینت بخش افـکار مترقی، آزادی و مسـاوات 
طلبـی بـود اینـک در حالت نزار و تب شـدید به سـر می بـرد به نحوی 
کـه سـمبل هـا و نمادهای اکـرام و اقبال از آن به راحتی سـرنگون می 
شـود و در فرهنـگ سیاسـی و روزنامـه های مطرح غـرب از این اقدام 
تحـت عنوان سـرنگون کردن نهادهای ظلم یاد می شـود. بـاراک اوباما 
رئیـس جمهـور سـابق آمریـکا هـم در تشـریح و کالبد شـکافی وقایع 
اخیـر از نقطـه نظـر مفهومـی " رواج گفتمـان عدالـت طلبی نـژادی" را 
بـه کار مـی بـرد و تقابـل فروریخـت لیبرالیسـم یـا فراخی آن توسـط 
اندیشـمندان علـوم سیاسـی و روابـط بین الملـل در عرصـه ی نظریه 
پـردازی بنیـان مجـدد مـی یابـد. البتـه در تحلیـل هـا و تبییـن های 
واقعـه در غـرب هنـوز تاثیـر عوامل تاریخی و اسـتثمار، اشـغال، هتک 
حرمـت هـا و پیامد نگاه های برخاسـته از ناسیونالیسـم و شوونیسـم 
بـه عنـوان نقـد درون گفتمانـی به تصویر کشـیده نمی شـود تا عمق و 
کنه پدیده های اجتماعی هویدا شـود و آزادی شـناخت وقایع جهانی 
تسـهیل شـود.وقتی در بلژیک مجسمه ی شـاه لئو پولد دوم به پایین 
کشـیده مـی شـود یکـی از وجـوه اعتـراض، یـادآوری کشـتار ده الـی 
پانزده میلیون نفر از مردم کنگو اسـت که یک نسـل کشـی تمام عیار 
بـود. صدهـا مـورد از این نـوع اتفاق ها و مهاجرت اجبـاری به امریکا و 
اروپـا و آثـار جنـگ های جهانـی و کودتاها و مداخله هـای تلخ در امور 
سـایر کشـورها معجونی از اقتصاد، سیاسـت و فرهنگ سـاخته است 
که در مراحلی خود بشـر را نیز از هر نوع اصالح و بازسـازی عاجز کرده 
اسـت در حـال حاضـر کـه پرچم کنفدراسـیون آثـار تاریخـی در ایاالت 
متحـده پایین کشـیده می شـود بنیـان تمـدن و هویت آمریـکا مورد 
نهـی و انـکار قـرار می گیـرد. موضوعی کـه ورد زبـان دونالـد ترامپ در 

کمپین های انتخاباتی و مراسـمات رسـمی اسـت.
تمـدن هایـی کـه بنیـان آن بر تلـی از خاکسـتر جنگ هـای داخلی و 
تبعیـض هـا واقـع می شـود باالخـره روزی آتشفشـان اعتـراض از آن 
برخواهـد خاسـت. شـورش و ناامنـی بهـای هـر نـوع سـرکوبی اسـت 
کـه شـاید در مقطعـی نهفتـه مانـده باشـد. عـالوه بـر ایـن رهیافـت 
مارکسیسـم، فاشیسـم و انـواع اسـتبدادها در این سـطح سـوابقی از 
خود برجای گذاشـته اسـت. سقوط مجسـمه هایی از قبیل چارلز لین 
و کریسـتف کلمـب و جفرسـون دیویس و آلبرت پایـک و جمع آوری 
دههـا تندیـس دیگـر در آمریـکا و اروپـا و نبـرد بـا بناهـای تاریخی در 
صورتیکـه اغـازی بـر رهایـی از اندیشـه و فرهنـگ و هنجـار باشـد کـه 
اسـاس تمـدن غـرب بـر آن اسـتوار اسـت آنـگاه، کتاب هـای مرجع و 
کتابخانـه هـای مادر مورد نفی قـرار خواهد گرفت و جنگ های سـابق 
مذهبـی در اروپـا و داخلـی در امریـکا بـه سـمت پاکسـازی الیـه ها و 
سـطوح تمدنی شـیفت داده خواهد شـد. تالش برای پایین کشـاندن 
تندیـس ابراهـام لینکلن در امریکا و وینسـتون چرچیل در انگلسـتان 

مشـعل ایـن بازی پنهـان و پیدا اسـت. 
بـه گمـان راقـم ایـن سـطور جنـگ و درگیـری جـزء سرشـت و ذات 
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دست سرباز هخامنشی به 
جایگاه اصلی خود بازگشت

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید از پیوند قطعه ای 
از دست یک سرباز هخامنشی، پس از گذشت چند        دهه 

در محل پیکره                              اصلی خود خبر داد
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استان ها منتظر »رمدسیویر«
رمدسیویر، تنها دارویی است که سازمان غذا و دارو آن را به عنوان یکی از راه های درمان کرونا تایید کرده است

درپـی ابطـال »آیین نامـه مـاده ۸ قانون هـوای پـاک« درباره 
»تعییـن سـن فرسـودگی انـواع وسـایل نقلیـه« از سـوی 
شـورای نگهبـان یـک کارشـناس آلودگـی هـوا معتقـد اسـت 
کـه معاینـه  فنـی می توانـد مـاک خوبی بـرای تعیین سـن 
اسـقاط وسـایل نقلیـه باشـد امـا الزم اسـت که سـختگیری  
و نظارت هـای شـدیدی در ایـن زمینـه اعمـال شـود. رامیـن 
عزتـی ضمن بیـان اینکـه خودروهای فرسـوده چندیـن برابر 
خودروهـای نـو آلودگی تولیـد می کنند، تاکید کـرد: رها کردن 
خودروهـای فرسـوده بـه حـال خـود می توانـد تبعات بسـیار 
سـنگینی بـه  دنبـال داشـته باشـد ایـن در حالیسـت کـه اگر 
بـا کمـک شـهرداری و نیـروی انتظامـی معاینـه  فنی سـاالنه 
به صـورت جدی تـر انجـام شـود و از تـردد خودروهایـی که در 
معاینه فنـی رد می شـوند، جلوگیـری به عمـل آیـد، می تـوان 

آلودگـی ناشـی از خودروهـا را کاهـش داد.

3

5

شناسایی عوامل 
موثر بر حیات ومرگ 

تاالب گمیشان
محققان دانشگاه تهران با انجام 

تحقیقاتی عوامل موثر بر حیات و 
نابودی تاالب های دریای خزر را با 

محوریت تاالب گمیشان اجرایی کردند.

۱۷ گورستان ارامنه در 
چهارمحال و بختیاری 

ثبت ملی شده است
رییس گروه حفظ و احیای اداره کل 

میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی چهارمحال و بختیاری 

گفت: ۱۷ گورستان متعلق به هموطنان 
ارامنه ای که در طول تاریخ از نقاط دیگر 
کشور به این چهارمحال و بختیاری سفر 

کردند، در فهرست آثار ملی ایران ثبت 
شده است.
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یادداشت  مهمان
جهانبخش محبی نیا

تهران
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رها کردن خودروهای 
فرسوده به حال خود 
می تواند تبعات بسیار 
سنگینی برای محیط زیست 
به  دنبال داشته باشد

لزوم نظارت   
سختگیرانه 
بر معاینه فنی
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لیبرالیسـم اسـت و در ذات بحران، تحـول و دگرگونی 
نهفتـه اسـت. شـورش، اعتراض و قیام اگـر به انقالب 
هم منجر نشـود خود مقدمه ی تغییرهای اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی است. تاثیر جنبش وال استریت، 
شـورش هـا و ناآرامـی هـای چند سـال قبـل اروپا به 
ویـژه یونان و فرانسـه در شـعله ور کـردن ناآرامی های 
اخیـر قابـل بحـث و تحقیـق اسـت. البتـه تکنولوژی 
و فنـاوری ارتباطـات و اطالعـات در شـعله ور نمـودن 
هرنوع ناآرامی جهان را به تسـخیر خود درآورده اسـت 
و تشـدید مـی نماید. وقتـی در جامعه شـورش ها به 
هر دلیل فرو می نشـیند آثار وضعی آن برای آینده از 
بیـن نمـی رود بلکه در قالب گسـل هایـی بالقوه باقی 
مـی مانـد که در موقعیت های مناسـب خود را نشـان 
خواهـد داد.در هـر صـورت در گهـواره ی تمـدن غربـی 
بـرای مقابلـه با ناآرامی ها که بهتر اسـت آن را جنبش 
ضـد تبعیض نـژادی فلوید نامید اقدامـات هماهنگی 
بـرای کنتـرل یـا فرونشسـت جنبـش در حال شـکل 
گیری اسـت که بارزتریـن آن راه اندازی خرده گفتمان 
"دموکراتیـک کـردن دموکراسـی " اسـت. بـا تکیـه بر 
ایـن قاعـده عـده ای از تحلیـل گـران دموکراسـی در 
هنـد، برزیل و اندونزی را بسـیار واقعی تـر از امریکا و 
بعضی از کشـورهای اروپایی می دانند. اما از نکته ای 
غفلـت می کنند و آن همسـان پنداشـتن دموکراسـی 
و لیبرالیسـم اسـت. مسـاله ی اساسـی ایـن اسـت 
کـه در غـرب بـرای رهایـی از تضادهـا و تناقـض های 
لیبرالیسـم، دموکراسـی مورد اسـتنطاق قرار می گیرد. 
جونـا گولدبـرگ در کتـاب خودکشـی غـرب ادعـا می 

کنـد چگونـه تولـد قبیله ) قبیلـه ی اداری سیاسـی( 
هویـت  دیکتـه کـردن  و  ناسیونالیسـم  پوپولیسـم، 
سیاسـی معیـن، دموکراسـی امریکایـی را از بین می 
بـرد ولـی ایشـان هرگز این ناسـازگاری هـا را برایندی 
از ترشـحات لیبرالیسـم مسـلح یا نئولیبرالیسم نمی 
دانـد و یـا از آن بـه عمد غفلت مـی ورزد.در هر صورت 
بسـته ی رهایـی از بحـران اخیر دربرگیرنـده ی مولفه 
هایـی از قبیـل اصـالح تبعیـض نـژادی در حـوزه ی 
سیاسـت، محـدود کردن بـازار آزاد در اقتصـاد و اصالح 
قوانیـن مربوط به سـلطه ی پلیـس در بخش امنیت 
اسـت کـه سـرآغاز معمـاری غـرب در برطـرف کـردن 
گسسـتی اسـت که بـا تکیه بر پیشـینه اما به شـکل 
ناگهانـی در امریـکا و اروپـا شـروع شـده اسـت. البته 
لیبرالیسـم با هوشـیاری و زیرکی تمام توانسته است 
خـود را از بحـران های سـابق با پـول و زور) نهادهاای 
مالـی و ارتـش( نجـات دهد امـا این بار بـا عمق پیدا 
کـردن شـرایط و شـیفت بحـران از سـاختارهای مالی 
به فرهنگ و نهادهای سیاسـی _ اجتماعی پیمایش 
بسـیار سـختی پیـش رو دارد و تصـور بـر این اسـت 
اتـاق عمل لیبرالیسـم ایـن بار در برداشـتن تومورهای 
مغـزی آنچنـان کارایی نداشـته باشـد. اگر نظـام های 
سیاسـی لیبرالیسـمی بتوانند از عهده ی شـورش ها، 
پیـش داوری ها و ناسـازگاری ها برآیـد برای ادامه ی 
بازی روزگار خوشـی نخواهد داشـت. ویروس کرونا تا 
حـال در نیمـه ی اول بازی سـه موج ثقیـل را بر نظام 

های سیاسـی سـوار کرده اسـت.
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استان ها منتظر »رمدسیویر«
رمدسیویر، تنها دارویی است که سازمان غذا و دارو آن را به عنوان یکی از راه های درمان کرونا تایید کرده است.

کــه  ســپید  روپــوش  در  خانمــی 
قســمت  در  خــودش  معرفــی  در 
اینســتاگرام  صفحــه  توضیحــات 
در  داروســاز«،  »دکتــر  نوشــته 
ــت  ــل پس ــی چه ــر، س ــای اخی روزه
ــیویر  ــود »رمدس ــاره وج ــف درب مختل
ــا و  ــی« در بازارســیاه، داروخانه ه تقلب
ــت.  ــته اس ــتان ها نوش ــی بیمارس حت
ــانی از  ــه کس ــت ک ــته اس ــی نوش حت
شــهرهای مختلــف ایــران بــا او تماس 
ــه از اینســتاگرام  ــد ک ــه و گفته ان گرفت
بــه  و  خریده انــد  »رمدســیویر« 
امــا  کرده انــد  تزریــق  بیمارشــان 

اســت. بیمــار درگذشــته 
در  »رمدســیویر«  هفته هاســت کــه 
اجتماعــی  شــبکه های  و  رســانه ها 
معجزه آســای  داروی  عنــوان  بــه 
ــه در  ــا ک ــه کرون ــان ب ــان مبتالی درم
مراحــل آخــر بیمــاری قــرار گرفته انــد 
بــه  تنهــا  نــه  می شــود.  شــناخته 
دلیــل شــرایط تحریــم و نبــود پــرواز 
ــه  ــر، بلک ــاله دیگ ــک مس ــزار و ی و ه
بــه دلیــل تولیــد محــدود ایــن دارو و 
ــتان ها  ــورها و بیمارس ــام کش ــاز تم نی
ــه ایــن دارو، پخــش آن در سراســر  ب
دنیــا چنــدان دســت و دلبازانــه نبــوده 

اســت.
ــه  ــی اســت ک ــا داروی رمدســیویر، تنه
ســازمان غــذا و دارو آن را بــه عنــوان 
یکــی از راه هــای درمــان کرونــا تاییــد 
داروســازی  شــرکت  اســت.  کــرده 
آمریکایــی گیــالد ایــن دارو را اولیــن 

بــار در ســال ۲۰۰۹ بــه عنــوان درمانــی 
 C ــه هپاتیــت ــرای بیمــاران مبتــال ب ب
ــری  ــان همه گی ــرد. در جری ــه ک عرض
بیمــاری ابــوال، از آن بــرای درمــان 
ابــوال اســتفاده شــد و حــاال محققــان 
می گوینــد نتایــج خوبــی در درمــان 
هــم  همــان کرونــا  یــا   ۱۹ کوویــد 

ــت. ــان داده اس نش
گذشــته  هفتــه  گیــالد،  شــرکت 
از  خــارج   - را  تحقیقــی  نتایــج 
دارویــی کــه  بررســی  ژورنال هــای 
معمــوال بــه معنــی تاییــد باالتــر ایــن 
ــه  ــرده ک ــر ک ــت - منتش ــاالت اس مق
ــر  ــرگ و می ــرخ م ــد ن ــان می ده نش
ــان  ــا رمدســیویر درم ــه ب ــی ک مبتالیان
شــده اند 7.6 درصــد و نــرخ مــرگ 
و میــر در گــروه شــاهدی کــه دارو 
را دریافــت نکرده انــد، ۱۲.۵ درصــد 
ــوده اســت. ایــن بررســی همچنیــن  ب
ــه 7۴.۴ درصــد  نشــان داده اســت ک
از کســانی کــه رمدســیویر را دریافــت 
بــه  هفتــه  دو  طــول  در  کرده انــد، 
حالــی  در  رســیده اند  بهبــود کامــل 
ــدد ۵۹  ــن ع ــروه شــاهد، ای ــه در گ ک

ــت. ــوده اس ــد ب درص
اعتقــاد  هنــوز  پزشــکان  اینکــه  بــا 
درمــان  رمدســیویر  کــه  ندارنــد 
همیــن  باشــد،   ۱۹ کوویــد  قطعــی 
شــده  باعــث  امیدوارکننــده  نتایــج 
اســت مشــتری های ایــن دارو رو بــه 
افزایــش بــرود امــا حتــی در آمریــکا 
قــرار  آن  در  دارو  تولیــد  کــه خــط 
محــدودی  بیمارســتان های  دارد، 
هســتند کــه مقــدار قابــل مالحظــه ای 
را در اختیــار دارنــد و  ایــن دارو  از 

ــدا  ــر، دارو پی ــتان های دیگ در بیمارس
. د نمی شــو

ــد  ــن چن ــا همی ــیویر ت ــر دوز رمدس ه
وقــت پیــش، قبــل از اینکــه بــه عنوان 
داروی پیشــنهادی بــرای کوویــد ۱۹ 
مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد، بیــن 
۱۰ تــا ۱۵ دالر قیمــت داشــت. بحــران 
ــن دارو  ــت ای ــا قیم ــری کرون همه گی
ــم  ــده ه ــور تولیدکنن ــی در کش را حت
ــرد و  ــاال ب ــام آوری ب ــکل سرس ــه ش ب
ــاند.  ــر دوز رس ــرای ه ــا ۳۹۰ دالر ب ت
ایــن  بــا  درمــان  دوره  یــک  حــاال 
ــد ۱۹،  ــه کووی ــان ب ــرای مبتالی دارو ب
ــه  ــدود ۵7۰۰ دالر هزین ــکا ح در آمری

ــی دارد. برم
وارد  ایــران  در  هنــوز  رمدســیویر، 
ــده  ــا نش ــی کرون ــای درمان پروتکل ه
اســت. بــا ایــن حــال پرســتاران برخی 
بیمارســتان هایی کــه بخــش ویــژه 
ــد  ــا وجــود دارد می گوین ــا در آنه کرون
ــن  ــک، ای ــتور پزش ــا دس ــان ب خودش
ــد؛  ــق کرده ان ــاران تزری ــه بیم دارو را ب
می دهــد  نشــان  کــه  موضوعــی 
بــا وجــود اینکــه ایــن دارو هنــوز 
ــذا و داروی  ــازمان غ ــای س تاییدیه ه
ایــران را بــه طــور کامــل دریافــت 
نکــرده اســت، پزشــکان ایرانــی آن 
برخــی  در  و  می کننــد  تجویــز  را 
بــرای  آن  از  هــم  بیمارســتان ها 
ــود. ــتفاده می ش ــاران اس ــان بیم درم
بیمارســتان ها  همــه  در  دارو  اینکــه 
ــته  ــای گذش ــدارد، در هفته ه ــود ن وج
ــیاه  ــازار س ــه ب ــه ب ــی از مراجع موج
وجــود  بــه  را  آن  خریــد  بــرای 
کــه  اینســتاگرام  در  اســت.  آورده 

ــور  ــرای حض ــی ب ــت فضای مدت هاس
کارهــای  و  کســب  تمــام  آنالیــن 
قانونــی و غیرقانونــی شــده اســت، 
را  دارو  می کننــد کــه  ادعــا  برخــی 
می گوینــد  هــم  برخــی  و  دارنــد 
را  پولــش  خریده انــد،  را  دارو  کــه 
پرداخــت کرده انــد و حتــی تزریــق 
نتیجــه گرفته انــد.  و  هــم کرده انــد 
حســاب های  یک ســری  همزمــان 
فضــای  در  شناخته شــده  پزشــکان 
متعــدد  پســت های  بــا  مجــازی 
در  موجــود  داروی  تقلبی بــودن  از 
مــردم  از  و  بــازار ســیاه می گوینــد 
کــه  پســت هایی  بــه  می خواهنــد 
دارو  ایــن  خریــد  امــکان  دربــاره 
نکننــد. توجــه  می شــود،  منتشــر 

در خیابــان ناصرخســروی تهــران - 
دارو  فروشــنده های  اصلــی  پاتــوق 
توزیــع رســمی  از سیســتم  خــارج 
از  بهتــر  اوضــاع  هــم   - کشــور  در 
آدم هایــی  حتــی  نیســت.  ایــن 
کــه در گروه هــای دو ســه نفــری، 
نیمکت هــای  و  جدول هــا  لبــه 
در  و  نشســته اند  خیابــان  کنــار 
را  »دارو«  واژه  رهگذرهــا  گــوش 
تکــرار می کننــد، بــا شــنیدن اســم 
ــد. برخــی  ــرار می کنن »رمدســیویر« ف
ــر  ــد ه ــس بخواه ــه پلی ــند ک می ترس
کســی را کــه ادعــا می کنــد ایــن دارو 
را می فروشــد، بازداشــت کنــد. برخــی 
می گوینــد در ناصرخســرو بیشــتر از 
اینکــه »مــردم« دنبــال رمدســیویر 
ســراغ  »روزنامه نــگاران«  باشــند، 
دیگــر  عــده ای  می گیرنــد!  را  دارو 
ــه  ــه هــر کســی ک ــه ب هــم هســتند ک
ســراغ دارو را بگیــرد تاکیــد می کننــد 
ــا  ــرو ی ــه در ناصرخس ــی ک ــر کس »ه
ــروش  ــای ف ــری ادع ــای دیگ ــر ج ه
می گویــد.  دروغ  دارد،  را  رمدســیویر 
از  می دهنــد.  فضایــی  قیمت هــای 
ــود  ــروع می ش ــون ش دوزی ۲۵ میلی
دارو  امــا  میلیــون   7۰ دوزی  تــا 
ــابه  ــد، مش ــر باش ــت. اگ ــی نیس واقع
هنــدی اســت یــا حتــی داروهــای 
بسته بندی شــان  تنهــا  دیگــری کــه 

شــبیه رمدســیویر اســت«.
بــا ایــن حــال، یکــی از پزشــکانی 
او صحبــت کــرده،  بــا  ایســنا  کــه 
بــه نقــل از یکــی از بســتگان یــک 
ــد کســی هســت کــه از  بیمــار می گوی
ــه  ــده، ب ــیویر خری ــرو رمدس ناصرخس
بیمــارش تزریــق کــرده و حــاال بیمــار 
رو بــه بهبــود اســت. ظاهــرا یکــی 
مشــهد  از  بیمــار  ایــن  بســتگان  از 
بــه تهــران آمــده، یــک روز تمــام 

نهایــت  در ناصرخســرو گشــته  و در 
توانســته  داروی اصلــی را بــه قیمتــی 
بســیار بــاال تهیــه کنــد. فروشــنده 
بــه او گفتــه بــرو فــرودگاه، دارو را 
ــانیم  ــتت می رس ــه دس ــرواز ب ــای پ پ
و همیــن کار را هــم کــرده اســت. 
ــود  ــه بهب ــار رو ب ــال بیم ــد ح می گوی
ــرای  ــنا ب ــای ایس ــا تالش ه ــت ام اس
گفت وگــو بــا خــود ایــن بیمــار یــا 
کــه  نزدیکانــش  بیــن  در  کســی 
ماجــرا  ایــن  از  دقیق تــری  اطــالع 
ــیده  ــه نرس ــه نتیج ــد، ب ــته باش داش

ــت. اس
در ناصرخســرو داروفروش هایــی کــه 
رمدســیویر ندارنــد، بــه مــردم توصیــه 
ــد »اکتمــرا« و »فاویپراویــر«  می کنن
بخرنــد. اکثــرا بــه همــان گرانــی 
رمدســیویر اســت. در ابتــدای شــیوع 
کوویــد ۱۹ در ایــران بــرای مدتــی 
امتحــان شــده امــا نتیجــه اســتفاده 
از آن رضایت بخــش نبــوده اســت. 
ــه  ــی اســت ک ــر هــم داروی فاویپراوی
تحقیقاتــی  فــاز  بــرای  ژاپنی هــا 
مقــداری از آن را بــه صــورت رایــگان 
بــه تعــدادی از کشــورها داده انــد، 
تجویــز  پزشــکان  توســط  هنــوز 
هــم  بیمارســتان ها  در  و  می شــود 
موجــود اســت امــا ظاهــرا تاثیــر آن 
بــه قدرتمنــدی رمدســیویر نیســت 
یــا اقــال در مــورد آن اینقدرهــا تبلیــغ 

ــدارد. ــود ن ــث وج ــرف و حدی و ح
آن طــور کــه از صحبــت بــا پزشــکان 
کشــور  مختلــف  شــهرهای  در 
مقــدار  بــه  رمدســیویر  برمی آیــد، 
بیمارســتان ها  برخــی  در  اندکــی 
ــا وضعیــت خــاص  بــرای بیمارانــی ب
در  هــم  هنــوز  و  داشــته  وجــود 
ــوز  دســترس اســت. از آنجــا کــه هن
کســی کــه واقعــا دارو را از بــازار 

ســیاه خریــده باشــد و حاضــر باشــد 
ــدا  ــد، پی ــو کن ــورد گفت وگ ــن م در ای
ــر  ــرض را ب ــد ف ــاال بای ــده، احتم نش
ایــن گذاشــت کــه ایــن دارو در بــازار 
ســیاه یــا وجــود نــدارد یــا مقــدار آن 
بســیار انــدک اســت و امــکان تهیــه 
آن بــرای همــه متقاضیــان حتــی 
کســانی کــه حاضــر باشــند مبلــغ 
درخواســتی را بــه صــورت نقــد و 
ارزی پرداخــت کننــد هــم وجــود 

ــدارد. ن
بــه نظــر می رســد بــا محدودیــت 
وزارت  کــه  شــدیدی  کنتــرل  و 
داروی  نشــت  مــورد  در  بهداشــت 
ــام  ــیاه انج ــازار س ــه ب ــیویر ب رمدس
واقعــا  کســی  اگــر  اســت،  داده 
ــده  ــازار ســیاه خری رمدســیویر را از ب
بــه  دارو  ایــن  احتمــاال  باشــد 
صــورت بســیار محــدود و مــوردی 
ــیاه راه  ــازار س ــه ب ــتان ها ب از بیمارس
ــرده اســت. وزارت بهداشــت  ــدا ک پی
ــه  ــکان نشــت دارو ب ــه اصــل ام البت
ــن  ــمی تامی ــتم رس ــارج از سیس خ

می کنــد. رد  را  دارو 
قبــال گفتــه شــده بــود کــه چنــد 
شــرکت داروســازی خــاص، مشــغول 
در  موجــود  رمدســیویر  تجزیــه 
کشــورند تــا نمونــه داخلــی آن را 
بســازند. وزیــر بهداشــت هــم تاییــد 
بــرای  تــالش  کــه  اســت  کــرده 
ــن دارو  ــی ای ــابه داخل ــاختن مش س
احتمــاال  و  دارد  در کشــور جریــان 
بایــد منتظــر بــود تــا داروی ســاخت 
داخــل، بــا ســرعت بخشــیدن بــه 
روندهــای معمــول آزمــون و بررســی 
ــداد بیشــتری  ــرای تع ــب آن، ب ترکی
دســترس  در  نیازمنــد  بیمــاران  از 

ــرد. ــرار بگی ق

ته
نک

در ناصرخسـرو داروفروش هایـی کـه رمدسـیویر ندارند، 
بـه مـردم توصیـه می کننـد »اکتمـرا« و »فاویپراویـر« 
در  اسـت.  رمدسـیویر  بـه همـان گرانـی  اکثـرا  بخرنـد. 
ابتـدای شـیوع کوویـد ۱۹ در ایـران برای مدتـی امتحان 
نبـوده  از آن رضایت بخـش  امـا نتیجـه اسـتفاده  شـده 
اسـت. فاویپراویـر هـم دارویی اسـت که ژاپنی هـا برای 
فـاز تحقیقاتـی مقـداری از آن را بـه صـورت رایـگان بـه 
پزشـکان  توسـط  هنـوز  داده انـد،  کشـورها  از  تعـدادی 
تجویـز می شـود و در بیمارسـتان ها هـم موجـود اسـت 
امـا ظاهـرا تاثیـر آن بـه قدرتمنـدی رمدسـیویر نیسـت 
یـا اقـال در مـورد آن اینقدرهـا تبلیـغ و حـرف و حدیـث 

نـدارد. وجود 
آن طـور کـه از صحبت بـا پزشـکان در شـهرهای مختلف 
کشـور برمی آیـد، رمدسـیویر بـه مقـدار اندکـی در برخـی 
بیمارسـتان ها بـرای بیمارانـی بـا وضعیت خـاص وجود 

داشـته و هنوز هم در دسـترس اسـت.

گزارش

ک
بنا

 تا
س:

عک

»رمدسیویر« از دوزی 2۵ میلیون شروع و تا دوزی ۷۰ میلیون است، اما دارو واقعی نیست.
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محمود موسوی مجد اعدام شد
قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام محمود موسوی مجد خبر داد؛ فردی که چندی پیش سخنگوی قوه قضاییه از او به عنوان 
»جاسوس سیا و موساد« و کسی که محل تردد و اسکان سردار سلیمانی و برخی فرماندهان نظامی در ادوار مختلف را به این 
سرویس ها اعالم می کرده است یاد کرد.

رنا
 ای

س:
عک

بهدشــت،  وزیــر  آموزشــی  معــاون 
آمــوزش پزشــکی گفــت:  درمــان و 
تاکنــون ۱۵ شــهریور بــه عنــوان زمــان 
ــا  ــالم شــده ام ــدارس اع بازگشــایی م
ــا  ــه وضعیــت شــیوع کرون ــا توجــه ب ب
ممکــن اســت ایــن زمــان تغییــر کنــد.
روز  دوســت  حــق  اکبــر  علــی 
ــن  ــالس آنالی ــیه اج ــنبه در حاش دوش
دانشــگاههای علــوم پزشــکی در وزارت 
بهداشــت در پاســخ بــه پرســش ایرنــا 

مــدارس  بازگشــایی  زمــان  دربــاره 
نگرانــی  اگــر  افــزود:  دانشــگاهها  و 
ــان  ــا و همزم ــوارد کرون ــش م از افزای
ــر شــود،  ــزا جــدی ت ــا شــیوع آنفلوان ب
سیاســت ایــن اســت کــه از زمــان 
ســال  بــرای  تابســتان  آرامــش 
و زمــان  اســتفاده کنیــم  تحصیلــی 
بازگشــایی مــدارس جلوتــر بیفتــد امــا 
اگــر در تابســتان وضعیــت بدتــر شــود، 
ــه تعویــق  زمــان بازگشــایی مــدارس ب

ــد. ــی افت م
ــز  ــگاهها نی ــورد دانش ــت: در م وی گف
ــا  ــه ت ــت ک ــن اس ــی ای ــت کل سیاس
جــای ممکــن از ســالمت دانشــجویان 
و  دانشــگاهها  و  کنیــم  حفاظــت 
ــن  ــم. ممک ــلوغ نکنی ــا را ش خوابگاهه
اســت در برخــی رشــته ها دانشــجویان 
ــل  ــارغ التحصی ــر ف ــر را زودت ــرم آخ ت
کنیــم تــا خروجــی هــا بیشــتر شــوند 
ــته  ــری داش ــر ورودی کمت ــرم مه و ت
ــد.  ــر باش ــم کمت ــا ورودی ه ــیم ت باش
ــه ســالهای  بنابرایــن امســال نســبت ب
ــبت  ــن نس ــهم ورودی بهم ــته س گذش

ــت. ــتر اس ــر بیش ــرم مه ــه ت ب

بازگشایی مدارس و دانشگاهها 
به وضعیت کرونا بستگی دارد

هیچ شرکت خارجی با ما قرارداد 
امضا نمی کند

ــود  ــا هندی هــا نخواهــد ب ــر نفــت گفت:قــرارداد توســعه میــدان فــرزاد ب وزی
ــه  ــچ کشــور خارجــی حاضــر ب ــون هی ــی اســت. اکن ــا شــرکت های داخل و ب
قــرارداد بــا مــا در هیــچ موضوعــی نیســت. قراردادهــای موجــود را نیــز ادامــه 
نمی دهنــد. مــا نیــز متکــی بــه نیــرو و ظرفیت هــای داخلــی خودمــان 
ــرارداد 25  ــاره ق ــا درب ــوال دوم ایلن ــه س ــخ ب ــت در پاس ــر نف ــتیم. وزی هس
ســاله بــا چیــن و مذاکــره بــا وزارت نفــت بــرای توســعه میادیــن نیــز گفــت: 
ــی اســت. آنچــه  ــا چیــن مطــرح نیســت یــک موافقتنامــه کل ــرارداد ب اوال ق
مربــوط بــه نفــت اســت بــا قاطعیــت می گویــم نــه چینی هــا از مــا امتیــازی 
ــعه  ــدت در توس ــکاری درازم ــم. هم ــازی داده ای ــا امتی ــه م ــته اند و ن خواس
میادیــن نفتــی و گازی، پاالیشــی، پتروشــیمی و خطــوط لولــه خواهــد بــود.
زنگنــه تاکیــد کــرد: هــر کشــور دیگــری جــز اســرائیل بخواهــد بــا مــا قــرارداد 
ــع  ــز من ــکا را نی ــرایط آمری ــن ش ــی در  ای ــم. حت ــا حاضری ــد م ــاء کن امض
ــکاری و  ــه صــورت پیمان نکرده ایــم کــه در میادیــن نفتــی و گازی مــا؛ چــه ب
چــه ســرمایه گذاری حضــور داشــته باشــند. آنهــا خودشــان خــود را محــدود و 
ممنــوع کرده انــد. مــن نمی دانــم چــه جنجالــی اســت کــه در خــارج از کشــور 

ــد. ــروی کرده ان ــل پی ــم در داخ ــده ای ه ــد و ع راه انداخته ان

دولتقضا

صادرات یک ضرورت استخط قرمز ما اغتشاش و به هم ریختن کشور است
ــت:  ــه گف ــوه قضایی ــس ق ریی
ــاش و  ــا اغتش ــز م ــط قرم خ
ناامنــی و بــه هــم ریختــن 
گــزارش  اســت.به  کشــور 
ــی  ایســنا، ســیدابراهیم رئیســی در جلســه شــورای عال
قــوه قضائیــه گفــت: رای اخیــر دیوانعالــی کشــور مبنــی 
ــی تصاحــب شــده در  ــع طبیع ــری مناب ــس گی ــر بازپ ب
گلســتان توســط دادگســتری در ســه دهــه قبــل، ایــن 
ــز  ــط قرم ــه خ ــوق عام ــظ حق ــه در حف ــام را دارد ک پی
ــا و  ــتگاه ها، تعاونی ه ــا، دس ــزود: نهاده ــم.وی اف نداری
اشــخاص دیگــر هــم بداننــد در ایــن دوره بــه هیــچ فــرد 
یــا نهــادی اجــازه داده نخواهــد شــد کــه به ســرمایه های 

ملــی تجــاوز کننــد و تضییــع حقــوق عامــه از هیچکــس 
پذیرفتــه نیســت. رییســی بــا بیــان اینکه  نظام دادرســی 
ــه و اقتضــای حــق  ــر ادل ــی ب ــی مبتن در دســتگاه قضای
ــد  ــی و فرآین ــای قانون ــت: ظرفیت ه ــدل اســت، گف و ع
ــت و  ــه اس ــوق عام ــده حق ــن کنن ــم تضمی ــی ه دادرس
هــم ضامــن حقــوق اصحــاب دعــوا و متهــم.وی بــا بیــان 
ــذار نیســت،  ــازی ها تاثیرگ ــازی ها و جوس ــه فضاس اینک
گفــت: بنــای دســتگاه قضایــی بــر صــدور رای بــر مبنــای 
شــرع و قانــون اســت. بیــن اعتــراض و اغتشــاش فــرق 
ــا  ــز م ــا خــط قرم ــد شــنید ام ــراض را بای ــم و اعت قائلی
ــن کشــور اســت. ــه هــم ریخت ــی و ب اغتشــاش و ناامن

اشــاره  بــا  جمهــور  رئیــس 
ــط  ــعه رواب ــرورت توس ــه ض ب
ــرزی و  ــادالت م ــت مب و تقوی
ــر  ــایگان، ب ــا همس ــی ب کاالی
حمایــت دولــت از صادرکننــدگان تاکیــد و تنــوع در 
صــادرات کاالهــای غیرنفتــی را موجــب کاهــش آســیب 

ــت. ــور دانس ــاد کش ــری اقتص پذی
ــی  ــن روحان ــر حس ــلمین دکت ــالم والمس ــت االس حج
روز دوشــنبه در جلســه رفــع موانــع و تســهیل صــادرات 
و فراهــم شــدن  زمینــه بــرای افزایــش صــادرات 
ــدف را  ــایه و ه ــورهای همس ــه کش ــی ب ــای ایران کااله
مــورد تاکیــد قــرار داد و ضــرورت بازگشــت ارز حاصــل 

ــان  ــور را خاطرنش ــاد کش ــه اقتص ــه چرخ ــادرات ب از ص
کرد.رئیــس جمهــور همچنیــن بــا اشــاره بــه مخاطــرات 
صــادرات تــک محصولــی بــرای اقتصــاد کشــور، تــالش 
بــرای ایجــاد تنــوع و اعتمــاد بــه محصــوالت صادراتــی 
ــت  ــتای تقوی ــمند در راس ــی الزم و ارزش ــران را اقدام ای
ــق اقتصــاد کشــور برشــمرد.  ــه رون ــک ب صــادرات و کم
ــار دیگــر حمایــت دولــت از  رئیــس جمهــور در ادامــه ب
صادرکننــدگان را بــه عنــوان کســانی کــه در خــط مقــدم 
مقابلــه بــا جنــگ اقتصــادی دشــمن قــرار دارنــد، مــورد 
تاکیــد قــرار داد و گفــت: رونــق صــادرات از اولویــت های 
اصلــی دولــت اســت و بــا تمــام تــوان از صادرکننــدگان 

حمایــت مــی کنیــم.

رنا
 ای

س:
عک

نماینــده ایــران در ســازمان ملــل گفــت: آمریــکا کــه موظــف 
اســت از قطعنامه هــای شــورای امنیــت تبعیــت کنــد، 

ــد. ــه می ده ــض ۲۲۳۱ ادام ــه نق ــان ب همچن
ــی  ــی در توییت ــت روانچ ــد تخ ــنا، مجی ــزارش ایس ــه گ ب
نوشــت: امــروز پنجمیــن ســالگرد تصویــب باالتفــاق 
قطعنامــه 2231 شــورای امنیــت در تاییــد برجــام اســت. 
ــه قــول خــودش، "مشــارکت"  ــکا، ب دو ســال پیــش آمری
در برجــام را متوقــف کــرد و تمــام حقوقــش را بــه عنــوان 
ــت از  ــف اس ــه موظ ــکا ک ــت داد. آمری ــو از دس ــک عض ی
قطعنامه هــای شــورای امنیــت تبعیــت کنــد، همچنــان بــه 

نقــض ۲۲۳۱ ادامــه می دهــد.

سرپرسـت وزارت صمـت: کسـانی کـه می خواهند بـا گرانی های 
افسارگسـیخته، سـود های آنچنانـی از بـازار کسـب کنند منتظر 
برخـورد نهاد هـای مسـئول باشـند.به گـزارش ایلنـا، حسـین 
مـدرس خیابانـی در حاشـیه نشسـت سـتاد تنظیـم بـازار در 
گفت وگویـی افـزود: برخـی از گرانی هـا دربازار منطقی اسـت که 
اگـر جلـوی ایـن افزایش های منطقی قیمـت را بگیریم ممکن 
اسـت بـه تولیـد آسـیب برسـاند، امـا بخشـی از ایـن گرانی هـا 
منطقی نیسـت، افسارگسیخته و ناشی از سوء استفاده عده ای 
خـاص اسـت که می خواهنـد در تالطم بـازار سـود های آنچنانی 
بـه جیـب بزنند که حتما با این مـوارد برخورد خواهیـم کرد.وی 
اضافـه کـرد: بـا آن بخـش از واحد هـای تولیدی، کسـبه، مراکز 
عرضـه، واسـطه ها و شـبکه های توزیـع که به ناحـق می خواهند 
اجحـاف مضاعفـی در حـق مـردم روا بدارنـد حتمـا برخـورد 
بازدارنده خواهیم داشت.سرپرسـت وزارت صمت گفت: در سـه 
ماهه نخسـت امسـال هم تولیـدات در همه حوزه هـا از افزایش 
خوبـی برخـوردار بـود و هـم با تصمیـم خوب سـتاد هماهنگی 
اقتصـادی دولت بخشـی از کاال های موردنیـاز در بنادر و گمرکات 
کشـور با شـتاب بیشـتری ترخیص شده و می شـود که این دو 

مـورد بـه فراوانـی کاال و آرامـش بـازار کمـک می کند.

وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی گفــت: نســبت 
مــرگ بــه تعــداد بســتری بیمــاران کرونــا بــا فــداکاری کادر 
ــه است.ســعید نمکــی روز دوشــنبه  پزشــکی کاهــش یافت
ــه  در اجــالس روســای دانشــگاههای علــوم پزشــکی کــه ب
صــورت آنالیــن از وزارت بهداشــت برگــزار شــد، افــزود: ایــام 
ــه اکســیژن  ــی در زمین ــم، کمبودهای ســختی را مــی گذرانی
ســاز و برخــی امکانــات دارویــی و بیمارســتانی وجــود دارد 
ــد  ــیویر تولی ــت: داروی رمدس ــود.وی گف ــی ش ــع م ــه رف ک
ــد آن شــروع شــده، روز  ــاه پیــش تولی ــه از دو م داخــل ک
داروی  توزیــع شــد.  بیمارســتانها  در  گذشته)یکشــنبه( 
فاویپیراویــر داخلــی نیــز در بیمارســتانها توزیع شــده اســت. 
نمکــی گفــت: اگــر جانفشــانی و فــداکاری پرســتاران و کادر 
بیمارســتانها نبــود، آمــار فوتــی هــای کرونــا بــه رقــم هــای 

خطرنــاک ســه رقمــی مــی رســید.

ــکی  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــخنگوی وزارت بهداش س
گفــت: تاکنــون ۲76 هــزار و ۲۰۲ نفــر در کشــور بــه طــور 
قطعــی بــه ویــروس کرونــا مبتــال شــده و بــا فــوت ۲۱7 
نفــر در ۲۴ ســاعت گذشــته، تعــداد جــان باختــگان کرونــا 

در کشــور بــه ۱۴ هــزار و ۴۰۵ نفــر رســیده اســت.
ــار  ــن آم ــاره آخری ــنبه درب ــادات الری روز دوش ــیما س س
مبتالیــان قطعــی بــه ویــروس کرونــا و مــوارد فــوت 
ناشــی از ابتــال بــه ایــن ویــروس در کشــور بیــان کــرد: از 
دیــروز تــا امــروز ۳۰ تیــر ۱۳۹۹ و بــر اســاس معیارهــای 
ــد مبتــال  قطعــی تشــخیصی، دو هــزار و ۴۱۴ بیمــار جدی
ــزار و 6۴۱  ــه ه ــد۱۹ در کشــور شناســایی شــد ک ــه کووی ب
ــن حســاب، مجمــوع  ــا ای ــا بســتری شــدند. ب ــر از آنه نف
ــر  ــزار و ۲۰۲ نف ــه ۲76 ه ــور ب ــد۱۹ در کش ــاران کووی بیم

رســید.

آمریکا به نقض قطعنامه 
223۱ ادامه می دهد

با گرانی های افسارگسیخته 
برخورد می کنیم

 نسبت مرگ کرونا به تعداد 
بستری کاهش یافته است

جان باختگان کرونا 
به ۱4 هزار و 4۰۵ نفر رسید
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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محیط زیستتاالب

تولید ضدعفونی کننده های سبز برای مقابله با کرونا۱۸ کیلومتر از رونگ های تاالب بین المللی هامون الیروبی شد
ــت  ــط زیسـ ــت محیـ ــرکل حفاظـ مدیـ
سیســـتان و بلوچســـتان گفـــت: ۱۸ 
ــای(  ــای ) رودهـ ــر از رونگ هـ کیلومتـ
»هامونـــک« و »نـــه طایفـــه« تـــاالب 
ـــالجاری  ـــاالب در س ـــن ت ـــای ای ـــور احی ـــه منظ ـــون ب ـــی هام بین الملل

الیروبـــی شـــده اســـت.
ــا  ــا خبرنـــگار ایرنـ ــو بـ ــنبه در گفت وگـ وحیدپـــور مـــردان روز دوشـ
ـــب  ـــتان در قال ـــتان و بلوچس ـــت سیس ـــط زیس ـــت: محی ـــار داش اظه
ــی  ــای مطالعاتـ ــام فازهـ ــی و پـــس از انجـ ــرح عمرانـ ــن طـ چندیـ
ـــی  ـــاالب بین الملل ـــای ت ـــه احی ـــت برنام ـــر توانس ـــان ب ـــم و زم پرحج
ـــن  ـــرد و ای ـــو بب ـــه جل ـــته ب ـــر گذش ـــد براب ـــرعتی چن ـــا س ـــون را ب هام

ـــت. ـــده اس ـــدل ش ـــی مب ـــت عین ـــه واقعی ـــروز ب ـــا ام احی
 وی گفـــت: الیروبـــی و احیـــای ورودی هـــای آب بـــه تـــاالب 
اداره کل  برنامه هـــای  مهمتریـــن  از  یکـــی  هامـــون  بین المللـــی 
حفاظـــت محیـــط زیســـت سیســـتان و بلوچســـتان بـــرای احیـــای 

ایـــن تـــاالب اســـت.
مدیـــرکل حفاظـــت محیـــط زیســـت سیســـتان و بلوچســـتان 
ــن  ــات و تعییـ ــام مطالعـ ــس از انجـ ــن اداره کل پـ ــه داد: ایـ ادامـ
ـــیرهای  ـــی در مس ـــه الیروب ـــدام ب ـــای آب اق ـــرای ورودی ه ـــت ب اولوی
ـــگ  ـــا رون ـــه ده ه ـــن برنام ـــرای ای ـــا اج ـــه ب ـــرد ک ـــده ک ـــخص ش مش
)رود، نهـــر( دیگـــر نیـــز بـــا جریـــان آب بازگشـــایی و آب حیـــات 
بخـــش بـــه پهنـــه بیشـــتری در بســـتر تـــاالب بین المللـــی هامـــون 

راه یافـــت.
وی تصریـــح کـــرد: الیروبـــی رونگ هـــای تـــاالب بین المللـــی 
هامـــون از ســـال ۱۳۴۹ بـــا هـــدف احیـــای تـــاالب و ســـبز شـــدن 

ــت. ــده اسـ ــام می شـ ــی انجـ ــان پرآبـ ــا در زمـ نیزارهـ
پورمـــردان اظهارداشـــت: الیروبـــی رونگ هـــای تـــاالب بین المللـــی 
هامـــون عالوه بـــر کنتـــرل کانون هـــای گـــرد و غبـــار موجـــب 
ـــد  ـــه همانن ـــت ک ـــای نیزارهاس ـــژه احی ـــی بوی ـــش گیاه ـــای پوش احی

ــوند. ــر آب می شـ ــع از تبخیـ ــری مانـ چتـ

ـــر در  ـــی امیرکبی ـــگاه صنعت ـــان دانش محقق
ـــه  ـــق ب ـــان موف ـــش بنی ـــرکت دان ـــک ش ی
تولیـــد ضدعفونـــی کننده هایـــی ســـبز 
بـــر پایـــه مـــواد طبیعـــی و غیـــر ســـمی 
ـــران  ـــر مه ـــنا، دکت ـــزارش ایس ـــدند.به گ ـــروس ش ـــا کروناوی ـــه ب ـــرای مقابل ب
جوانبخـــت، عضـــو هیـــات مدیـــره شـــرکت و هیـــات علمـــی دانشـــکده 
ـــی  ـــرای ضـــد عفون شـــیمی دانشـــگاه امیرکبیـــر گفـــت: ایـــن روزهـــا تقاضـــا ب
کننده هـــا بـــه طـــرز چشـــمگیری افزایـــش یافتـــه اســـت. کروناویـــروس 
ــرآن  ــراد را بـ ــیاری از افـ ــود، بسـ ــث COVID-۱۹ می شـ ــه باعـ ــد کـ جدیـ
ـــده  ـــی کنن ـــده و ضدعفون ـــاک کنن ـــواد پ ـــره از م ـــی روزم ـــا در زندگ ـــته ت داش
بیشـــتر اســـتفاده کننـــد تـــا آنهـــا را از آنچـــه ســـازمان بهداشـــت جهانـــی 
اکنـــون رســـمًا بـــه عنـــوان بیمـــاری »همـــه گیـــر« طبقـــه بنـــدی کـــرده 
ـــی  ـــد.وی افـــزود: بســـیاری از مـــواد موجـــود در ضـــد عفون اســـت، مصـــون کن
ــرای  ــان نگرانی هایـــی را بـ ــه علـــت ســـمیت شـ ــداول بـ ــای متـ کننده هـ
ـــته  ـــراه داش ـــه هم ـــر ب ـــیب پذی ـــر آس ـــوص قش ـــه خص ـــا ب ـــرف کننده ه مص

اســـت. ایـــن مـــواد می تواننـــد از طریـــق پوســـت یـــا غشـــای مخاطـــی، 
استنشـــاق یـــا بلـــع، جـــذب بـــدن شـــده و عوارضـــی از جملـــه ســـرطان، 
ــه  ــی بـ ــای عصبـ ــتی و بیماری هـ ــیب های پوسـ ــیت، آسـ ــم، حساسـ آسـ
ـــت:  ـــر گف ـــی امیرکبی ـــگاه صنعت ـــی دانش ـــت علم ـــو هیئ ـــد. عض ـــود آورن وج
بـــر اســـاس گزارش هـــای معتبـــر بین المللـــی مـــواد ســـمی موجـــود در 
ـــت و ۵  ـــال اس ـــراد بزرگس ـــم اف ـــد آس ـــت ۱۱ درص ـــا عل ـــی کننده ه ضدعفون
ـــه  ـــوط ب ـــز مرب ـــودکان نی ـــودکان و ۳۰ درصـــد از آســـم  ک درصـــد از ســـرطان ک

ـــت. ـــیمیایی اس ـــواد ش ـــرض م ـــا در مع ـــن آنه ـــرار گرفت ق
بـــر  موثـــر  مـــواد ضدعفونـــی کننـــده  تولیـــد  ایـــده  افـــزود:  وی 
میکروارگانیســـم های مضـــر بـــه ویـــژه کروناویـــروس جدیـــد بـــر پایـــه 
ـــی های  ـــا بررس ـــرکت م ـــا ش ـــد ت ـــث ش ـــمی باع ـــر س ـــی و غی ـــواد طبیع م
ـــا همـــکاری اســـاتید دانشـــکده  ـــه انجـــام دهـــد و ب گســـترده ای در ایـــن زمین
شـــیمی اقـــدام بـــه تهیـــه ۳ ضدعفونـــی کننـــده ســـبز بـــر پایـــه مـــواد 
طبیعـــی و غیـــر ســـمی پراســـتیک اســـید، الکتیـــک اســـید و نقـــره دی 

ــد.  ــیترات )SDC( کنـ ــدروژن سـ هیـ

 پیام
 زیست

۷۰ درصد پست سازمانی محیط بانی گلستان خالی است
مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان با اشاره به ضرورت افزایش نیروهای تخصصی برای کنترل و حراست از عرصه های 

زیستی این استان گفت که 7۰ درصد پست سازمانی محیط بانی گلستان خالی است.

رنا
 ای

س:
عک

رئیـس اداره منابـع طبیعی و آبخیزداری شهرسـتان پاکدشـت 
گفـت: بـا توجـه به سـیل خیز بـودن ایـن شهرسـتان عملیات 
آبخیـزداری کـه طـی سـال های گذشـته در حـوزه هـای آبخیز 
این شهرسـتان با احداث ۱۱۰۰سـازه و با ظرفیت ذخیره سـازی 
۳ میلیـون مترمکعـب سـیالب بـه مرحلـه اجـرا درآمـده، مانع 
بزرگـی بـرای وقـوع سـیل های مخـرب در طـول این سـال ها 

بوده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا علـی گلسـتانی بـا بیـان اینکـه عملیـات 
آبخیـزداری در قالـب اقدامات مکانیکی شـامل احداث بندهای 
خاکـی، سـنگی- مالتـی، سـنگی- گابیونـی، خشـکه چیـن و 
بندسـار انجام شـده اسـت، گفت: این اقدامات در شـش حوزه 
آبخیـز اصلـی شـامل حوزه هـای آبخیز توچال، سـیاه چشـمه، 
مارچشـمه، چنـدآب، الت شـور و پاچالـک کـه همگـی از لحاظ 
مشـرف بـودن بـه شهرسـتان و سـیل خیـزی از حساسـیت و 
اهمیـت خاصـی برخـوردار هسـتند اجرائـی شـده کـه تاکنـون 

نقـش بسـزایی در کنتـرل سـیل و رسـوب ایفـا کـرده اند.
وی بـه بـارش هـای سـیل آسـای بهـار ۹۸ و ابتـدای سـال 
جـاری اشـاره و اظهـار کرد: سـازه های آبخیزداری احداث شـده 
توانسـتند با کنترل سـیالب ها، از وارد شـدن خسارات احتمالی 

بـه مناطـق پائین دسـت جلوگیـری کنند.
ایـن مسـئول منابع طبیعی شهرسـتان پاکدشـت دربـاره دیگر 
کارکردهـای اقدامـات آبخیـزداری گفـت: اقدامـات آبخیـزداری 
عاملی موثر و کارآمد برای نگهداشـت آب و تقویت سـفره های 
آب زیرزمینـی به شـمار مـی آید که رونق اقتصـادی را به همراه 
دارد و زمینـه را بـرای پایـداری محیـط طبیعی و توسـعه پایدار 
فراهـم می کند.به گزارش سـایت سـازمان جنگل ها گلسـتانی 
بـر تـداوم اجـرای پروژه هـای آبخیزداری در سـطح شهرسـتان 
پاکدشـت تأکیـد و اظهارکـرد: بـا توجـه به شـرایط حسـاس و 
تغییـرات اقلیمـی و بـارش هـای یکبـاره و خطرات سـیالب که 
چندیـن بـار در ایـن شهرسـتان به وقوع پیوسـته اسـت، تداوم 
اجـرای پـروژه هـای آبخیـزداری ضرورتی اجتناب ناپذیر اسـت 
کـه خوشـبختانه در ایـن خصـوص و بـرای تحقـق ایـن مهـم 

اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملی بـه کمک آمده اسـت.

سوژه وجود۱۱۰۰سازه 
آبخیزداری در 

پاکدشت 

لزوم نظارت سختگیرانه  بر معاینه فنی

رها کردن خودروهای فرسوده به حال خود می تواند تبعات بسیار سنگینی برای محیط زیست به  دنبال داشته باشد

 ۸ مــاده  »آیین نامــه  ابطــال  درپــی 
ــن  ــاره »تعیی ــاک« درب ــوای پ ــون ه قان
ســن فرســودگی انواع وســایل نقلیــه« از 
ســوی شــورای نگهبــان یــک کارشــناس 
آلودگــی هــوا معتقــد اســت کــه معاینــه  
فنــی می توانــد مــالک خوبــی بــرای 
تعییــن ســن اســقاط وســایل نقلیــه 
ــختگیری   ــه س ــت ک ــا الزم اس ــد ام باش
ــه  ــن زمین ــدیدی در ای ــای ش و نظارت ه

ــود. ــال ش اعم
ــا ایســنا  رامیــن عزتــی در گفــت و گــو ب
ضمــن بیــان اینکــه خودروهــای فرســوده 

ــی  ــو آلودگ ــای ن ــر خودروه ــن براب چندی
تولیــد می کننــد، تاکیــد کــرد: رهــا کــردن 
خودروهــای فرســوده بــه حــال خــود 
ــه   ــنگینی ب ــیار س ــات بس ــد تبع می توان
دنبــال داشــته باشــد ایــن در حالیســت 
و  شــهرداری  کمــک  بــا  اگــر  کــه 
ــی ســاالنه  ــه  فن ــی معاین ــروی انتظام نی
به صــورت جدی تــر انجــام شــود و از 
ــی  ــه در معاینه فن ــی ک تــردد خودروهای
ــد،  ــل آی ــری به عم ــوند، جلوگی رد می ش
ــا را  ــی ناشــی از خودروه ــوان آلودگ می ت

کاهــش داد.
وی ادامــه داد: هــر وســیله نقلیــه تاریــخ 
آن  درونــی  اجــزای  و  دارد  مصرفــی 
ــوده  ــذرد، فرس ــه می گ ــنواتی ک ــق س طب

ــی خــود را از دســت  مــی شــوند و کارآی
می دهــد امــا درصورتــی کــه اجــزای 
داخلــی خودروهــای فرســوده ترمیــم 
شــوند عمــال بــا خــودروی نــو فرقــی نمی 
کننــد. در برخــی از کشــورها خودروهایــی 
مربــوط بــه ســال هــای ۱۹۳۰ و ۱۹۵۰ 
میــالدی در حــال تــردد در معابر هســتند 
کــه به دلیــل نظــارت ســختگیرانه دولــت 
ــر  ــزوم تعمی ــالمت و ل ــت س ــر وضعی ب
ــای  ــن خودروه ــی ای ــال کارای ــا، عم آن ه
ــو اســت.  ــای ن ــد خودروه ــی مانن قدیم
ایــن عضــو هیــأت علمــی دانشــکده 
خوارزمــی  دانشــگاه  زیســتی  علــوم 
ضمــن تاکیــد بــر لــزوم افزایــش نظــارت 
ــت:  ــور گف ــی کش ــه  فن ــز معاین ــر مراک ب

ــر  ــی راحت ت ــه  فن ــز معاین برخــی از مراک
ــی  ــه  فن ــی معاین ــز، گواه ــایر مراک از س
ــه  ــت ک ــن در حالیس ــد ای ــادر می کنن ص
ســختگیری در ایــن زمینــه می توانــد 
باعــث تعمیــر خــودرو و کاهــش آلودگــی 
ــر  ــارت جــدی ب ــن نظ ــوا شــود بنابرای ه
ــت.  ــروری اس ــی ض ــه  فن ــز معاین مراک

وی ادامــه داد: پلیــس راهــور نیــروی 
در  تمهیداتــی  بایــد  نیــز  انتظامــی 
خصــوص تــردد خودروهــای فرســوده 
در نظــر بگیــرد و در صــورت مشــاهده 
ــد  ــد می کن ــی تولی ــه آلودگ ــی ک خودروی
ــه نظــر فرســوده می رســد، مــدارک و  و ب
وضعیــت آن را بررســی و در صــورت لزوم 
از تــردد خــودرو تــا دریافــت گواهــی 

ــد. ــری کن ــی جلوگی ــه  فن معاین
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن ب ــی همچنی عزت
برخــی مراکــز معاینــه  فنــی تنها ســالمت 
موتــور خــودرو را مــالک قــرار مــی دهنــد، 
ــایل  ــا و وس ــرد: خودروه ــان ک خاطرنش
نقلیــه آلودگی هــای زیــادی از جملــه 
ــد  ــد می کنن ــی، بصــری و ... را تولی صوت
بنابرایــن تمــام ایــن مــوارد بایــد در 
معاینــه  فنــی مدنظــر قــرار گیــرد و اگــر 
دولــت کنتــرل شــدید و رســیدگی کامــل 
در ایــن زمینــه را در دســتور کار خــود قــرار 
دهــد مطمئــن هســتم کــه آلودگــی هــوا 

ــدا خواهــد کــرد. کاهــش پی
ــن  ــوا ضم ــی ه ــص آلودگ ــن متخص ای
ــون  ــر حــذف قان ــان اینکــه تصمیــم ب بی
»تعییــن ســن فرســودگی خودروهــا« بــا 
در نظــر گرفتــن شــرایط اقتصــادی فعلی 
جامعــه همــراه بــوده اســت،  گفــت: درپی 
ــدازه قیمــت  ــی حــد و ان ــران شــدن ب گ
خــودرو، کارشناســان بررســی کرده انــد 

کــه اگــر خودرویــی کــه تقریبــا فرســوده 
ــب آن  ــود، صاح ــارج ش ــت از رده خ اس
مجبــور اســت اقــدام بــه خرید خــودروی 
ــی  ــه فشــار مال ــا ب ــا بن ــد ام دیگــری کن
زیــادی کــه بــر صاحــب خــودرو وارد 
می شــود و هزینه هــای هنگفتــی کــه 
بایــد بابــت خریــد خــودرو بپــردازد، 
ــه  ــون گرفت ــن قان ــر حــذف ای ــم ب تصمی
ــا  ــدام ت ــن اق ــم ای ــر می کن ــد و فک ش
حــدودی دســت دالالن خــودرو را نیــز در 
جامعــه کوتاه خواهــد کــرد. وی ادامه داد: 
ــاده  ــه م ــذف آیین نام ــن ح ــر م ــه نظ ب
ــرای  ــکاری ب ــاک راه ــوای پ ــون ه ۸ قان
ــد حــوزه  کاهــش وضعیــت اقتصــادی ب
خــودرو اســت. اکنــون وظیفــه شــهرداری 
و نیــروی انتظامــی اســت کــه به صــورت 
جــدی بــر ســالمت خودروهــای در حــال 

تــردد نظــارت کننــد و میــان خودروهــای 
ــاوت  ــد آن تف ــی و فاق ــه  فن دارای معاین

ــل شــوند.  قائ
ــه اینکــه در بســیاری  ــا اشــاره ب عزتــی ب
از کشــورهای دنیــا ســن خــودرو مــالک 
فرســودگی نیســت، اظهــار کــرد: قیمــت 
کشــورهای  از  بســیاری  در  خــودرو 
اروپایــی، آمریکایــی و ژاپنــی نســبتا 
ــان خــودرو  ارزان اســت از ایــن رو صاحب
ــه دلخــواه خــود زمانی کــه  مــی تواننــد ب
خــودروی آنــان قدیمــی یــا فرســوده 
شــد، آن را بفروشــند یــا در گورســتان 
ــا در  ــد ام ــا کنن ــی ره ــای اوراق خودروه
عیــن حــال می داننــد کــه می تواننــد 
مــدل جدیــد همــان خــودرو را جایگزیــن 
کننــد امــا مــا در ایــران از چنیــن انتخابی 

ــتیم. ــوردار نیس برخ

مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان 
مرکـزی از احـداث ایسـتگاه پایـش کیفی 
آب تـاالب میقـان اراک در سـال جـاری 
خبـر داد.رضـا میرزایـی در گفـت و گـو بـا 
ایسـنا، با اشـاره به وضعیت مطلوب تاالب 
میقـان اراک از نظـر حجـم آب، اظهـار کرد: 
در ایـن فصـل و بـا نزدیک شـدن به فصل 
پاییـز جهـت و جریان وزش باد شـرقی به 
غربی می شـود و همین امر زمینه انتشـار 
گردوغبـار بـه سـمت شـهر اراک را فراهـم 
مـی کند.وی بـا بیان اینکـه در حال حاضر 
شـاهد حرکـت ذرات حـدود ۱۰ میکرون به 

سمت شـهر اراک هسـتیم، افزود: در سال 
جـاری بـا تامیـن اعتبار از سـوی سـازمان 
محیـط زیسـت، موضـوع ایجـاد احـداث 
پایـش کیفـی آب دریاچـه تـاالب میقـان 
مدنظـر اسـت کـه این امـر به رصـد میزان 
بـار آالیندگـی و کاهـش آالینـده هـا کمک 

شـایانی خواهد داشـت.
حـال  در  را  ابـالغ شـده  اعتبـار  میرزایـی 
کـرد  بیـان  تومـان  میلیـون   ۵۰۰ حاضـر 
شـرایط  ایـن  در  امیدواریـم  گفـت:  و 
اقتصـادی بتوانیم با تامیـن تجهیزات الزم 
پارامترهـای بیشـتری را مـورد پایـش قرار 

دهیـم و قطعـا در سـال ۹۹ ایـن ایسـتگاه 
ویـژه تـاالب میقـان اراک احـداث خواهـد 
شـد.میرزایی اضافـه کـرد: بـا راه انـدازی 
مـدل چهـارم تصفیه خانـه فاضـالب اراک 
کـه تا پایان امسـال به بهره بـرداری خواهد 

رسـید، فاضـالب بـه صـورت کامـل تصفیه 
خواهـد شـد و میـزان آب تصفیـه شـده و 
بـا کیفیـت ورودی بـه تـاالب بـه ۱۰۰ درصد 
خواهـد رسـید و از ایـن طریـق امـالح وارد 

شـده بـه آب تـاالب کنتـرل مـی شـود.

ایستگاه پایش کیفی آب 
تاالب میقان احداث می شود

شناسایی عوامل موثر بر 
حیات و مرگ تاالب گمیشان

محققـان دانشـگاه تهـران بـا انجـام تحقیقاتـی عوامل موثـر بر حیـات و نابودی 
تاالب هـای دریـای خـزر را بـا محوریت تـاالب گمیشـان اجرایـی کردند.محققان 
دانشـگاه تهـران بـا حمایت صنـدوق حمایـت از پژوهشـگران و فنـاوری، عوامل 
تـاالب  محوریـت  بـا  خـزر  دریـای  تاالب هـای  نابـودی  و  گسـترش  در  موثـر 
گمیشـان را بـا انجام پژوهشـی بررسـی کردند تا بـا کمک آن مدیریت سـواحل 
را بهتـر عملـی کنند.تاالب هـا محیط هـای دینامیکـی منطقـه سـاحلی محسـوب 
می شـوند. آنهـا بـه شـدت تحـت تاثیـر تغییر تـراز دریـا، محیط های خشـکی و 
بـه ویـژه میـزان ورودی رودخانه هـا و اثرات انسـانی قرار دارند. از سـویی نقش 
آنهـا در زیسـت بـوم و اثـرات محیطـی، ناحیه ای و حتـی جهانی غیـر قابل انکار 
اسـت.تاالب ها را می تـوان جـزء اشـکال ثانویـه منطقـه سـاحلی بـر شـمرد کـه 
توسـط ماسـه های سـدی، جزایـر سـدی و نیـز در آب هـای آزاد توسـط جزایـر 
مرجانـی تشـکیل می شـوند. محیـط تاالبـی در دریـای خـزر محیـط حسـاس 
اکولوژیکـی محسـوب مـی شـوند کـه تحـت تاثیـرات تغییـرات سیسـتم های 
خشـکی و دریایـی قـرار می گیرنـد. به دلیل تغییرات شـدید دریـای خزر تحول 
ایـن اشـکال نزدیک به سـاحل نیز آسـیب پذیرتـر و تحـوالت مورفولوژیکی آنها 

نسـبت بـه تـاالب هـای دریای آزاد سـریع تر اسـت.

ته
نک

ایـن عضـو هیـأت علمـی دانشـکده علـوم زیسـتی دانشـگاه 
خوارزمـی دربـاره وقفـه زمانـی میان تولیـد خـودرو و تحویل 
آن بـه خریـداران اظهـار کـرد: طبـق قوانینی کـه خودروها طی 
پنـج سـال ابتدایـی مشـمول دریافـت معاینه فنـی نیسـتند، 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بایـد تمهیداتـی دربـاره این 
موضوع که خودروهای تولید شـده پس از گذشـت چند سـال 
بـه خریـداران تحویـل داده می شـود در نظـر بگیرد تا سـنوات 
خـودرو از زمانی حسـاب و در نظر گرفته شـود کـه وارد ترافیک 
و چرخـه حمـل و نقـل می شـوند.عزتی در پایـان ضمـن بیان 
اینکـه مـردم بایـد بداننـد آلودگی که از وسـایل نقلیـه آنان در 
هـوا منتشـر می شـود در درجـه اول باعـث آزار بسـتگان خـود 
می شـود، گفـت: امیـدوارم روزی برسـد کـه تمـام خودروهـا 
در حرکـت باشـند و هیـچ نـوع آلودگـی هـوا در کشـور وجـود 
نداشـته باشـد امـا متاسـفانه شـرایط اقتصـادی، تحریم هـا و 
انـواع حوزه های نابسـامانی که در کشـور به وجود آمده اسـت، 

زنجیـره وار بـه یکدیگر وصل هسـتند . 

محیط 
زیست

محیط 
زیست

منابع تجدیدپذیر را به تجدیدناپذیر تبدیل نکنیمبارندگی  پارک ملی گلستان را سرسبزتر کرد
ملـی گلسـتان  پـارک  رییـس 
گفـت: بارندگـی  هفتـه گذشـته 
سـیل  جاری شـدن  وجـود  بـا 
و روان آب در برخـی شـهرها و 
روسـتاهای اسـتان، نعمتـی پربرکـت بـرای رشـد و نمـو 
گیاهـان ایـن ذخیره گاه زیسـت کره از جملـه گونه های در 
معـرض انقراض ملج، اورس، شمشـاد، توسـکا و انجیلی 

بود.
مهـدی تیمـوری روز دوشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
ایرنـا اظهـار داشـت: پـارک ملـی گلسـتان حـدود هـزار و 
۴۰۰ گونـه گیاهـی و ۳۰۲ گونـه جانـوری از جملـه نیمی از 
گونه هـای پسـتانداران ایـران را در محـدوده ۹۰۰ کیلومتـر 

مربعـی خود جـای داده اسـت.
وی بـا اشـاره به تنوع اکوسیسـتم این پـارک ملی افزود: 
بیـش از ۵۵ درصـد ایـن پـارک را جنگل هـای هیرکانـی 
تشـکیل داده و بقیه پوشـش آن اسـتپ و مناطق بیابانی 
و ایـران تورانـی اسـت. رییس پـارک ملی گلسـتان ادامه 
داد: افـرا، بلـوط، بلندمازو، سـفیدپلت، انجیلی، شمشـاد، 
توسـکا، انـواع گیاهـان دارویـی و علفـی ماننـد گون هـا، 
نعنـای کوهـی، خانـواده چتریـان، زعفـران آلمـه، گالبـی، 
سـیب و تمشـک وحشـی از جمله انواع گونه های گیاهی 
در حـال رویـش در ایـن پـارک اسـت کـه تحـت تاثیـر 

بارندگی هـای رشـد و نمـو مطلوبـی یافتـه اند.

ــاون رییـــس جمهـــوری  معـ
ســـازمان  رییـــس  و 
محیط زیســـت  حفاظـــت 
گفـــت: نبایـــد بـــا تصمیـــم 
گیـــری هـــای اشـــتباه و صـــدور برخـــی از مجوزهـــا 
منابـــع تجدیدپذیـــر را بـــه منابـــع تجدیدناپذیـــر 

تبدیـــل کنیـــم.
بـــه گـــزارش روز دوشـــنبه پایـــگاه اطـــالع رســـانی 
عیســـی  زیســـت،  محیـــط  حفاظـــت  ســـازمان 
کالنتـــری در دیـــدار بـــا مجمـــع نماینـــدگان اســـتان 
ـــی  ـــت محیط ـــالت زیس ـــه معض ـــاره ب ـــا اش ـــان ب اصفه
اســـتانداردهای  تمـــام  افـــزود:  اســـتان  ایـــن 

مجوزهـــای زیســـت محیطـــی، از جملـــه مجـــوز 
ــدار  ــعه پایـ ــب توسـ ــال آب در قالـ ــای انتقـ طرح هـ

ــود.   ــادر مـــی شـ ــده و صـ ــور، دیـ کشـ
وی بـــا اشـــاره بـــه طرح هـــای انتقـــال آب یـــادآور 
شـــد: بـــر اســـاس قانـــون، وزارت نیـــرو تخصیـــص 
ایـــن  وظیفـــه  و  اســـت  کشـــور  در  آب  دهنـــده 
وزارتخانـــه، حفـــظ پایـــداری منابـــع آب ســـطحی و 

ــت. ــی اسـ زیرزمینـ
رییـــس ســـازمان حفاظـــت از محیـــط زیســـت 
اضافـــه کـــرد: البتـــه موضـــع دولـــت هـــم موافقـــت 
ـــتی  ـــرب و بهداش ـــارف ش ـــرای مص ـــال آب، ب ـــا انتق ب

اســـت.
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سرمایه گذاری صندوق نوآوری در طرح های اینترنت اشیا
عاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: این صندوق در صورت ورود عامالن 
سرمایه گذاری صندوق به طرح های استارتاپی حوزه اینترنت اشیا )IOT( تا ۸۰ درصد در قالب 
خدمات مشارکت می کند.

سنا
 ای

س:
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آمارهای مددجویان مبتال به کرونا در بهزیستی

ــور  ــتی کش ــازمان بهزیس ــس س ریی
ــان  ــر از مددجوی ــالی 1717 نف از ابت
ــا از بیــن 7۰  ــه کرون ــن ســازمان ب ای
ســالمندان،  معلــوالن،  از  هزارنفــر 
ــراد دارای  ــاران و اف ــاالن، بیم خردس

اعتیــاد و ... خبــر داد.
ــادی  ــد قب ــنا، وحی ــزارش ایس ــه گ ب
دانــا بــا تشــریح آمارهایــی از تعــداد 
تحــت  مراکــز  و  افــراد  و  پرســنل 
ــازمان  ــت: س ــتی گف ــش بهزیس پوش
بهزیســتی ۲۱ هــزار نفــر پرســنل  دارد 
و حــدود ۱۰۰ هــزار همــکار در مراکــز 

غیردولتــی داریــم. ۱۵هزارمهدکــودک 
و  ۳۳۰۰ مرکــز مشــاوره تحــت نظــر 
ــاره  ــا اش ــد. وی ب ــت دارن ــا فعالی م
بــه اقدامــات ایــن ســازمان در زمــان 
شــیوع کرونــا گفــت: وقتــی کرونــا در 
ــه  ــم ک ــا دیدی ــد، م ــایع ش ــن ش چی
بیشــترین مــوارد در معــرض ابتــال 
مراکــز  در  هســتند.  »ســالمندان« 
ــط  ــه توس ــالمندان ک ــداری از س نگه
خیریه هــا و مراکــز غیردولتــی بــه 
ــود  ــبانه روزی اداره می ش ــورت ش ص
ریــزی  برنامــه  و  نظــر  تحــت  و 
ــه ازای  ــازمان بهزیســتی اســت، ب س
هــر نفــر  ۹۴۵ هــزار تومــان در مــاه 
کمــک هزینــه نگهــداری پرداخــت 
می شــود، گرچــه هزینــه بیــش از 

اینهاســت. 
وی بــا بیــان اینکــه در مراکــز مــا 
حــدود 7۰ هــزار نفــر بــه صــورت 
نگهــداری می شــوند،  روزی  شــبانه 
ادامــه داد: اقدامــی کــه همــکاران 
ــود.  ــگام ب ــد، زودهن ــام دادن ــا انج م
ــا شــیوع بیمــاری  یعنــی  همزمــان ب
ــن  ــم بهم ــخ پنج ــن و در تاری در چی
ســازمان  بخشــنامه  اولیــن  مــاه 
ــد-۱۹  ــرل کووی ــرای کنت ــتی ب بهزیس
بــه مراکــز ابــالغ شــد کــه ایــن رونــد 
ادامــه پیــدا کــرد و تــا کنــون ۸۰ 
بخشــنامه و دســتورالعمل مختلــف 
ــال  ــف ارس ــرایط مختل ــه ش ــته ب بس

ــد.  ش
ــور  ــتی کش ــازمان بهزیس ــس س ریی

و  کــودک  مهدهــای  مــا  افــزود: 
مراکــز توانبخشــی روزانــه را تعطیــل 
شــود.  پیشــگیری  تــا  کردیــم 
را  شــبانه روزی  نگهــداری  مراکــز 
هــم قرنطینــه کردیــم. اتــاق ایزولــه 
ایجــاد شــد و رفــت و آمدهــا را 
چــه بــرای خیریــن و چــه بــرای 
کردیــم.  محــدود  خانواده هــا 
مــورد  در  دســتورالعمل هایی 
تغذیــه، حفــظ فاصلــه گــذاری و 
... صــادر کردیــم. بــا برنامههــای 
و  ایزوالســیون  و  شــده  انجــام 
نتایــج  بــه  زودهنــگام  قرنطینــه 
در  متاســفانه  و  رســیدیم  خوبــی 
آلــوده  هــم کــه  مراکــزی  تمــام 
ــه  ــم ب ــم بگوی ــا می توان ــد تقریب ش
جــز چنــد مــورد اســتثناء،  ورود 
ویــروس از طریــق پرســنل بــود. 
ــم  ــت ه ــدون عالم ــه ب ــنلی ک پرس

بودنــد. 
ــن  ــرد: در ای ــه ک ــا اضاف ــادی دان قب
مراکــز هــم مالقــات ممنــوع شــدند و 
هــم پذیــرش ممنــوع شــدند، مگــر در 
مــواردی خــاص باحکــم قضایــی کــه 
ــه در  ــد دو هفت ــم بای ــراد ه ــن اف ای
اتاقهــای ایزولــه قــرار بگیرنــد و بعــد 
وارد فضاهــای عمومــی شــوند. وی 
ــفند  ــوم اس ــا از روز س ــه داد: م ادام
مــاه یعنــی فــردای روز انتخابــات 
بــرای تمــام مراکــز نگهــداری شــبانه 
تمــام  کارت  در  را  مبالغــی  روزی 
متولیــان مراکــز شــارژ کردیــم تــا 
ماســک و مــواد ضدعفونــی کننــده 
هنــوز  اســفندماه  در  کننــد.  تهیــه 
هــوای کرونــا  و  حــال  در  خیلیهــا 
ویــژه  تمهیــدات  مــا  امــا  نبودنــد 

داشــتیم. در همــان اواخــر اســفند 
ــای  ــر یارانه ــالوه ب ــه ع ــود ک ــاه ب م
کــه پرداخــت مــی شــود، مبلــغ ۵۰۰ 
هــزار تومــان بــه عنــوان ســرانه تهیــه 
ــد  ــارژ ش ــدا ش ــتی مج ــالم بهداش اق
ــار  ــن اعتب ــه تامی ــدام ب ــن اق ــه ای ک

ــد.   ــام ش ــاردی انج ۲۴ میلی
ــور  ــتی کش ــازمان بهزیس ــس س ریی
ــنل  ــکان، پرس ــه پزش ــان اینک ــا بی ب
و ... در مجموعــه بهزیســتی واقعــا 
کشــیدند،  فرســا  طاقــت  زحمــت 
ادامــه داد: مــا االن مراکــزی داریــم 
آن  در  مددجــو   ۱۰۰۰ از  بیــش  کــه 
خوشــبختانه  و  می شــود  نگهــداری 
تاکنــون هیــچ مــورد کرونایــی در 
آنجــا گــزارش نشــده اســت. قبــادی 
از  مجمــوع  در  داد:  ادامــه  دانــا 
عــرض  کــه  هزارنفــری   7۰ بیــن 

ــدای  ــر از ابت ــردم، تســت ۱7۱7 نف ک
ــده  ــت ش ــا االن مثب ــا ت ــیوع کرون ش
کــه شــامل معلــوالن، ســالمندان، 
ــراد دارای  ــاران و اف ــاالن، بیم خردس
ــر از  ــتند. 7۵۳ نف ــاد و ...  هس اعتی
ــان  ــان تحــت درم ــراد همچن ــن اف ای
ــدند.  ــوب ش ــر خ ــتند و ۸۲۰ نف هس
متاســفانه ۱۴۴ نفــر هــم تاکنــون 
ــب  ــت قری ــه اکثری ــدند ک ــوت ش ف
بــه اتفــاق ســالمند بودنــد و بیــن 
ــچ  ــز هی ــدان تحــت پوشــش نی فرزن

مــورد فوتــی نداشــتند. 
واریــز شــده  مبالــغ  مــورد  در  وی 
ــه حســاب  ــغ ب نیــز گفــت: ایــن مبال
ــاب  ــه حس ــه ب ــت بلک ــخص نیس ش
مراکــز نگهــداری از ایــن افــراد واریــز 

شــده اســت.

وزیــر آموزش وپــرورش گفــت: بــرای حــل 
مشــکل کــودکان بازمانــده از تحصیــل، 
بیــن  همــکاری  تفاهم نامــه  بایــد 
آموزش وپــرورش و دیگــر دســتگاه های 
ــد شــود. محســن حاجــی  ــی منعق دولت
میرزایــی در نشســت شناســایی، جــذب، 
آمــوزش و نگهداشــت کــودکان بازمانــده از 
تحصیــل؛ 6 تــا ۱۱ ســال در دوره ابتدایــی، 
نماینــدگان  حضــور  از  تشــکر  ضمــن 
دســتگاه های مختلــف، اظهــار کــرد: یکــی 

جمهــوری  درخشــان  موفقیت هــای  از 
اســالمی در طــی ســال های پــس از 
تحصیلــی  پوشــش  توســعه  انقــالب، 
بیــن  آموزشــی  فاصلــه  از  و کاســتن 
مناطــق شــهری و روســتایی و همچنیــن 
ــت  ــوام اس ــف و اق ــیت های مختل جنس
و ایــن گام مهمــی اســت کــه در توســعه 
ــده  ــی برداشته ش ــت اجتماع ــت عدال جه
اگــر  افــزود:  میرزایــی  اســت.حاجی 
نابرابری هــای  منشــاء  کــه  بپذیریــم 

حــوزه ثــروت، قــدرت و منزلــت، نابرابــری 
ــری و آمــوزش اســت  فرصت هــای یادگی
ایجــاد شــرایط تحصیــل بــرای ایــن 
ــوب  ــتاوردهای خ ــد دس ــودکان می توان ک
ادامــه  و قابــل قبولــی باشــد. وی در 
گفــت: ۵۰ درصــد آمــار کــودکان بازمانــده 
ــی اســت  ــه کودکان ــوط ب ــل مرب از تحصی
کــه ادامــه تحصیــل آن هــا در خــارج 
از کشــور بــه اطــالع آموزش وپــرورش 
ــه  ــودک ب ــوت ک ــا ف ــت و ی ــیده اس نرس
ــذف  ــدم ح ــه ع ــف از جمل ــل مختل دالی
یارانــه بــه ثبــت  احوال اعالم نشــده اســت 
و لــذا ایــن کــودکان به عنــوان بازمانــده از 
تحصیــل ثبــت می شــوند، درحالی کــه 

نیســت. این طــور 

اینترنت شبکه شاد در سال 
تحصیلی جدید رایگان می شود

اولویت ثبت نام در مدارس 
پرطرفدار با چه کسانی است؟

رئیــس ســتاد ثبــت نــام وزارت آمــوزش و پــرورش تاکیــد کــرد: هرگونــه دریافــت 
ــت  ــول نیســت و پرداخ ــل قب ــه قاب ــوی مدرس ــاری از س ــه صــورت اجب ــه ب وج
ــواده هاســت، باالخــص  ــه خان ــار و تمایــل داوطلبان ــه اختی ــوط ب ــا من پــول صرف
کــه در مــدارس دولتــی اجبــار والدیــن بــرای الــزام بــه کمــک، امــری پذیرفتــه 
شــده نیســت. رضــوان حکیــم زاده کــه در برنامــه ای تلویزیونــی صحبــت میکــرد، 
ــت:  ــا باالســت، گف ــام در آنه ــت ن ــرای ثب ــه تقاضــا ب ــی ک ــدارس دولت ــاره م درب
مدارســی ممکــن اســت طرفــداران زیــادی داشــته باشــند کــه اگــر دولتــی باشــد 
ــام  ــب را ثبــت ن ــد آن داوطل ــا باشــد، بای ــام آنه ــی در محــدوده ثبــت ن و داوطلب
کننــد و نمیتواننــد دریافــت وجــه را بــه عنــوان شــرط ثبــت نــام بگذارنــد، امــا اگــر 
خانوادههــا نیــز بــه دلیــل کیفیــت مــدارس عالقه منــد باشــند تــا بــرای فعالیــت 
هایــی کــه انجــام مــی دهنــد مبلغــی را بــه مــدارس بپردازنــد، ایــن کار بایــد بــه 
صــورت داوطلبانــه باشــد.معاون وزیــر آمــوزش و پــرورش همچنیــن تاکیــد کــرد 
کــه الــزام خانواده هــا و شــرط گذاشــتن بــرای ثبــت نــام در ایــن مــدارس بــرای 
پرداخــت شــهریه مطابــق دســتورالعملهای ارســالی نیســت و اگــر مــواردی از ایــن 
دســت وجــود دارد، خانوادههــا میتواننــد آن را بــه مرکــز رســیدگی بــه عملکــرد و 

شــکایات وزارت آمــوزش و پــرورش گــزارش دهنــد تــا بــه آن رســیدگی شــود.

ته
نک

واریـز کمـک  بهزیسـتی در مـورد میـزان  رییـس سـازمان 
هزینههـا ازسـوی بهزیسـتی نیز گفـت: طبق مـاده ۷۹ قانون 
برنامـه ششـم توسـعه بایـد بـرای کسـانی که تحت پوشـش 
بهزیسـتی یـا کمیته امـداد هسـتند، 2۰ درصد مبلـغ حداقل 
حقـوق ماهانـه به اینهـا پرداخت شـود. این مبلغ در گذشـته 
خیلـی کمتـر بـود و مثال در سـال ۹۶ حدود  ۵3 هـزار تومان 
بـرای هـر فـرد بـود، امـا االن ایـن رقـم از محـل سـازمان 
هدفمنـدی یارانههـا افزایـش یافـت؛ یعنـی االن بـرای یـک 
فرد تحت پوشـش سـازمان بهزیسـتی مبلغ ۶3 هـزار تومان 
از محـل اعتبـارات بهزیسـتی و همچنیـن مبلـغ ۱۰۸ هـزار 
تومـان نیـز از محـل هدفمندی یارانـه ها واریز می شـود. این 
حداقـل مبلـغ بـرای یک نفر اسـت. مثال خانـواده 4 نفره یک 
۱2۰ هـزار تومـان و  یـک 4۱۶هـزار تومان می گیرد کـه به این 
مسـتمری می گویند.قبـادی دانـا بـا بیـان اینکـه ایـن مبلغ 
بیـش از ۵۰۰ هـزار تومـان  نسـبت بـه سـال ۹۶، بین سـه تا 
پنج برابر شـده اسـت، اظهـار کرد: اما  شـرایط تورمـی و گران 

شـدن قیمتها کمرشـکن اسـت. 

خبر

مدرسهجامعه

پرونده مدارس خشت و گلی بسته شدافتتاح نخستین مرکز نیکوکاری دانشگاهی
کاری  نیکـو  مرکـز  نخسـتین 
دانشـگاه  در  دانشـگاهی 
بین المللـی امـام خمینـی )ره( 
بـه  هـدف کمـک  بـا  قزویـن 
دانشـجویان نیازمنـد افتتـاح شـد. حجت االسـالم علـی 
جعفـری در مراسـم افتتـاح نخسـتین مرکـز نیکـوکاری 
آینده پژوهـی  اسـتان قزویـن کـه در مرکـز  دانشـگاهی 
دانشـگاه بین المللـی امـام خمینـی )ره( برگـزار شـد، بـا 
بیـان اینکـه مرکز نیکوکاری توسـط مـردم اداره می شـود 
بـه  مسـتقیم  طـور  بـه  و کمک هـای جمـع آوری شـده 
مرکـز  در  افـزود:  می شـود،  اعطـا  واقعـی  نیازمنـدان 
نیکـوکاری دانشـگاه بین المللـی امـام خمینـی )ره( کـه 

امـروز شـاهد افتتـاح آن هسـتیم، کمک هـای جمع آوری 
شـده بـه دانشـجویان نیازمند ارائه می شـود.وی با اشـاره 
دانشـجوی  و  دانش آمـوز  هـزار   ۵۰۰ حـدود  اینکـه  بـه 
تحـت حمایـت در کشـور از خدمات فرهنگـی و تحصیلی 
کمیتـه امـداد بهره منـد هسـتند، تاکیـد کـرد: کمـک بـه 
دانش آمـوزان و دانشـجویان نیازمنـد، رویکـرد جدی این 
نهـاد اسـت تا اجـازه ندهیـم فقر مـادی به فقـر فرهنگی 
اطالع رسـانی کمیتـه  پایـگاه  بـه گـزارش  شـود.  منجـر 
امـداد، جعفـری بر لـزوم شکسـتن چرخه فقر در کشـور 
تاکیـد کـرد و گفـت: در حـال بررسـی طرح هایـی بـرای 
توسـعه اسـتفاده دانش آمـوزان تحـت حمایـت از فضای 

مجـازی آموزشـی هسـتیم.

ــعه،  ــازمان توسـ ــس سـ رئیـ
ـــدارس  ـــز م ـــازی و تجهی نوس
کشـــوربا اشـــاره بـــه بســـته 
مـــدارس  پرونـــده  شـــدن 
خشـــت و گلـــی در کشـــور از برنامـــه ریـــزی بـــرای 
ــق  ــا در مناطـ ــه عمدتـ ــنگی کـ ــدارس سـ ــذف مـ حـ

ــر داد. ــد خبـ ــده انـ ــاخته شـ ــایری سـ عشـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، مهرالـــه رخشـــانی مهـــر در 
مراســـم انعقـــاد تفاهم نامـــه بـــا اســـتاندار ایـــالم 
کـــه بـــه منظـــور تامیـــن فضاهـــای آموزشـــی ایـــن 
ــاری و  ــه معمـ ــاره بـ ــا اشـ ــد بـ ــزار شـ ــتان برگـ اسـ
ــوزش  ــد آمـ ــه در رونـ ــدارس کـ ــی مـ ــای فیزیکـ فضـ

ــام  ــش زیرنظـ ــی از شـ ــت: یکـ ــت گفـ ــذار اسـ اثرگـ
ـــا  ـــام فض ـــن، زیرنظ ـــندتحول بنیادی ـــی س ـــر و اصل موث
و تجهیـــزات اســـت کـــه متولـــی اصلـــی آن ســـازمان 
ـــزود: ســـرانه فضـــای  ـــدارس اســـت. وی اف نوســـازی م
آموزشـــی در اســـتان ایـــالم ۸.۴ متـــر مربـــع اســـت 
کـــه از اســـتاندارد کشـــوری باالتـــر اســـت و بعـــد از 
ـــی را در  ـــای آموزش ـــرانه فض ـــن س ـــزد باالتری ـــتان ی اس
ـــال ۹6، ۱۰  ـــالم در س ـــتان ای ـــارات اس ـــور دارد. اعتب کش
ـــه ۴۰ میلیـــارد  ـــود کـــه در ســـال ۹۸ ب میلیـــارد تومـــان ب
تومـــان رســـیده و رشـــد ۲6۵ درصـــدی اعتبـــارات در 
ـــوده  ـــاهد ب ـــال ۹6 را ش ـــه س ـــبت ب ـــته نس ـــال گذش س

اســـت.

تعداد متقاضیان فرزندخواندگی از تعداد فرزندان قابل واگذاری بیشتر است

رییـس سـازمان زندان هـا و اقدامات تامینی و تربیتی کشـور 
از تـداوم اعطـای مرخصـی بـه زندانیان بر اسـاس بخشـنامه 
رئیـس قـوه قضاییـه خبـر داد.  مهـدی حـاج محمـدی در  
نشسـت شـورای عالـی قضایـی  با اشـاره به بخشـنامه جدید 
رئیـس قـوه قضاییـه مبنـی بـر اعطای مرخصـی بـه زندانیان 
در مـوج جدیـد شـیوع ویـروس کرونـا، گفـت: از ۱۸ تیـر مـاه 
تاکنون ۳6 هزار و ۲۸۳ نفر از زندانیان مشـمول این مرخصی 
یـا تمدیـد مرخصی قبلی شـدند کـه این روند همچنـان ادامه 
دارد.وی ادامـه داد: به عنـوان نمونـه  بـه ۵۸ درصـد از زندانیان 
خراسـان جنوبی و ۵۵ درصد زندانیان اسـتان گلسـتان در ۱۵ 

روز اخیـر مرخصی اعطا شـده اسـت .

پرداخـت  از  اجتماعـی  تأمیـن  سـازمان  بیمـه ای  معـاون 
مقـرری بیمه بیـکاری دوره شـیوع بیماری کرونـا برای ۹۹۰ 
هـزار و ۳۴۳ نفـر- مـاه خبـر داد و گفـت: افـراد خـارج از 
شـمول قانـون کار و بیمه بیکاری از جملـه رانندگان، کارگران 
سـاختمانی، صاحبـان حرف و مشـاغل آزاد و یـا افرادی که 
حـق بیمـه آنان سـوی کارفرمـا پرداخت شـده اسـت، قانونًا 
مشـمول دریافـت قـرار نگرفته اند. مهـرداد قریـب اظهارکرد: 
ایـام  بابـت  »پرداخـت  اجرایـی  دسـتورالعمل  اجـرای  در 
بیـکاری دوره شـیوع بیمـاری کرونـا از محل منابـع صندوق 
توسـعه ملی« مصوب سـتاد ملـی مدیریت بیمـاری کرونا، 
پرداخـت مقـرری مربوطـه بـرای ۲۱۳ هـزار و ۱6 نفـر در 
اسـفند ۹۸، تعـداد ۴۴6 هـزار نفـر در فروردیـن ۹۹ و تعداد 
۳۳۱ هزار و ۳۲7 نفر در اردیبهشـت ۹۹ انجام شـده اسـت.
قریـب افـزود: ایـن پرداخت هـا از محـل مبلـغ تخصیـص 
یافته از سـوی سـازمان برنامه و بودجه کشـور توسـط خزانه 
داری کل کشـور انجـام شـده اسـت که این تعـداد حدود ۹۰ 

درصـد متقاضیان را شـامل می شـود.

معاون توسـعه مدیریـت و منابع صندوق بازنشسـتگی 
کشـوری از افزایـش رقـم وام ضـروری بازنشسـتگان 

کشـوری از 7 بـه ۱۰ میلیـون تومـان خبر داد.
نوبـت  شـعبانی گفـت:  هللا  فتـح  ایسـنا،  بـه گـزارش 
بازنشسـتگان  ضـروری  وام  دوم  مرحلـه  از  چهـارم 
کشـوری بـه میـزان ۱۰میلیـون تومـان خواهـد بـود که 
تـا پایـان هفتـه بـه حسـاب متقاضیـان واجد شـرایط 

واریـز خواهـد شـد.
وی بـا بیـان اینکـه پیش از ایـن قرار بـود مرحله دوم 
وام ضـروری بازنشسـتگان کشـوری بـه رقـم 7میلیون 
از واجدیـن  نفـر  ۲۰۰ هـزار  بـرای  نوبـت   7 تومـان در 
شـرایط پرداخـت شـود، افـزود: تاکنون این تسـهیالت 
7میلیـون تومانـی در ۳ نوبـت بـه حسـاب حـدود 7۵ 

هـزار نفـر از واجدیـن شـرایط واریز شـده اسـت.

اعطای مرخصی 
به 3۶ هزار زندانی

چه افرادی مشمول دریافت 
بیمه بیکاری نشدند؟

افزایش»وام ضروری« 
بازنشستگان کشوری 

جامعهجامعه

آغاز توزیع ۱.۵ میلیون بسته معیشتی ۳۰۰ هزار تومانیگردش مالی چند هزار میلیاردی کودکان کار و خیابان
رئیــس اورژانــس اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور 
ــوزه  ــاردی ح ــزار میلی ــد ه ــردش چن ــه گ ــاره ب ــا اش ب
کــودکان کار و خیابــان گفــت: معتقــدم هــر یــک ریــال 
ــا  ــور آنه ــات و حض ــان  ثب ــای خیاب ــه بچه ه ــک ب کم
ــان  ــا بی ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــو در گفت وگ ــود علیگ ــتر می کند.محم ــان را بیش در خیاب
اینکــه گــردش مالــی در حــوزه کــودکان خیابانــی بیــش از هــزار میلیــارد فقــط در 
شــهر تهــران اســت، گفــت: هــر حــوزه ای کــه پــول در آن جریــان دارد، یــک  چرخــه 
اقتصــادی را تشــکیل می دهــد. ایــن چرخــه کســی کــه پــول در مــی آورد، کســی 
کــه از آنهــا مراقبــت مــی کنــد، بــه آنهــا چــه خانــواده داشــته باشــند یــا نداشــته 
باشــند جــا و خانــه می دهــد و... را شــامل مــی شــود.وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه 
هــر حــال ایــن مجموعــه یــک  کســب و کار اســت، افــزود: البتــه وجــه کســب و 
کار مثبــت اســت امــا چرخــه اقتصــادی کــودکان کار وخیابــان مثبــت نیســت امــا 
در بحــث حداقلــی در مجموعــه ایــن چرخــه چنــد هــزار میلیــارد پــول چرخــش 
می کند.رئیــس اورژانــس اجتماعــی کشــور بــا بیــان اینکــه پــول ایــن چرخــه از 
ــه  جیــب مــردم تامیــن می شــود، ادامــه داد: معتقــدم هــر یــک ریــال کمــک ب

ــر  ــد. اگ ــان را بیشــتر می کن ــودک در خیاب ــات و حضــور ک ــان  ثب ــای خیاب بچه ه
کســی بــه غیــر از ایــن معتقــد اســت می توانــد وارد گفتگــو شــود.علیگو بــا اشــاره 
بــه اینکــه کرامــت ایــن کــودکان بایــد در باالتریــن حــد توســط مــردم و مــا رعایــت 
ــودک می رســد.  ــی دســت ک ــه شــکل حداقل ــردم  ب ــرد: کمــک  م ــار ک شــود، اظه
براســاس طــرح یکــی از هنرمنــدان عمــال ســکه پولــی کــه دســت بچــه میافتــد، از 
دســت او عبــور کــرده و جایــی نشســت می کنــد کــه بچــه ای وجــود نــدارد. حتــی 
اگــر کــودک در خانــواده باشــد، اینقــدر خانــواده آنهــا دچــار آســیب هســتند کــه 
پــول صــرف آن آســیب مثــل اعتیــاد مــی شــود و ایــن مــا هســتیم کــه کمــک 
ــه  ــن اســت ک ــم ای ــه مه ــی نکت ــودکان خیابان ــورد ک ــه داد: در م ــم.وی ادام کردی
بدانیــم از چــه جنســی هســتند و از کجــا آمده انــد. برهمیــن اســاس بایــد آنــان 
را در ســه قالــب دســته بندی کنیــم؛ قالــب اول کودکانی انــد کــه از جنــس قاچــاق 
هســتند. در حقیقــت آنــان توســط باندهایــی بــه شــهرها آورده  و رهــا شــده اند، بــه 
معنایــی فروختــه شــده اند. دســته دوم کودکانــی هســتند کــه در قالــب باندهــای 
خانوادگــی کار می کننــد. در حقیقــت گروهــی وارد شــدند و ایــن تیــم را رهبــری 

می کننــد.   

رئیــس بنیــاد مســتضعفان از آغــاز توزیــع ۱.۵ 
میلیــون بســته معیشــتی ۳۰۰ هــزار تومانــی توســط 
ــارد تومــان  ــه ارزش ۴۵۰ میلی ــاد مســتضعفان ب بنی

ــر داد. خب
بــه گــزارش ایســنا، ســید پرویــز فتــاح در مراســم آغــاز توزیــع ۱.۵ میلیــون 
بســته معیشــتی میــان خانوادههــای کــم برخــوردار و اقشــار ضعیــف جامعــه 
اظهــار کــرد: در اجــرای فرامیــن مقــام معظــم رهبــری و جلســه بــا نهادهــای 
ــتی ۳۰۰  ــته معیش ــون بس ــتضعفان، ۱.۵ میلی ــاد مس ــد بنی ــرر ش ــر مق دیگ
هــزار تومانــی را طــی ۳ مرحلــه متوالــی در ۳ بــازه یــک ماهــه، میــان اقشــار 
ــارد  ــر ۴۵۰ میلی ــغ ب ــی بال ــه ارزش ــد ک ــع کن ــوردار توزی ــم برخ ــف و ک ضعی

ــان دارد. توم
رئیــس بنیــاد مســتضعفان، بــا اشــاره بــه بازدیــد اخیــر خــود از شهرســتانهای، 
اسالمشــهر، مــالرد، بهارســتان، شــهریار، شــهرقدس، ربــاط کریــم، پاکدشــت، 
قرچــک، ورامیــن، پیشــوا و اســتان البــرز گفــت: امــروز رونــد توزیــع ۵۰۰ هزار 
بســته معیشــتی آغــاز مــی شــود کــه شــامل بســتههای معیشــتی و کارتهــای 

خریــد ۳۰۰ هــزار تومانــی اســت کــه در ۱۰ شهرســتان جنــوب و غــرب تهــران و 
اســتان البــرز و ۱۵ منطقــه هــدف بنیــاد مســتضعفان، توزیــع شــود.

ــا مســئوالن  ــال جلســات ۴ روزه ب ــه دنب ــه ب ــن مرحل ــرد: در ای ــد ک وی تاکی
ــرز  ــتان الب ــن اس ــران و همچنی ــتان ته ــرب اس ــوب و غ ــتانهای جن شهرس
مقــرر شــد تــا پایــان هفتــه جــاری مبلــغ ۳۰۰ هــزار تومــان در اختیــار تمــام 
ــع شــود و  ــن شهرســتانها توزی ــداد و بهزیســتی در ای ــه ام ــان کمیت مددجوی
۱۵۰ هــزار بســته دیگــر نیــز میــان خانوادههــای نیازمنــدی کــه تحــت پوشــش 
ایــن نهادهــای حمایتــی نیســتند توســط گروههــای جهــادی و مردمــی توزیــع 

خواهــد شــد.
ــا بیــان اینکــه ســایر بســتههای معیشــتی در نظــر گرفتــه شــده، در  فتــاح ب
میــان محرومــان و مســتضعفان ۱۵ منطقــه هــدف بنیــاد مســتضعفان توزیــع 
ــع  ــه توزی ــد ب ــاد مســتضعفان متعه ــی، بنی ــه قبل مــی شــود گفــت: در مرحل
ــود کــه عمــال، تعــداد  ــی شــده ب ۵۰۰ هــزار بســته معیشــتی ۲۰۰ هــزار تومان
ــش  ــته افزای ــزار بس ــش از 6۰۰ ه ــه بی ــاد ب ــط بنی ــی توس ــتههای توزیع بس

یافــت.
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کشف یک دستگاه فلزیاب پیشرفته در خرم آباد
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی لرستان از کشف و ضبط یک دستگاه فلزیاب 

پیشرفته در شهرستان خرم آباد خبر داد.

میراثمیراث

مرمت ۱۰۰ بنای تاریخی یزد در سکوت کرونایی گردشگری۱۷ گورستان ارامنه در چهارمحال و بختیاری ثبت ملی شده است
احیـــای  و  حفـــظ  گـــروه  رییـــس 
و  میراث فرهنگـــی، گردشـــگری  اداره کل 
صنایع دســـتی چهارمحـــال و بختیـــاری 
بـــه  متعلـــق  گورســـتان   ۱7 گفـــت: 
ـــن  ـــه ای ـــور ب ـــر کش ـــاط دیگ ـــخ از نق ـــول تاری ـــه در ط ـــه ای ک ـــان ارامن هموطن
ـــت  ـــران ثب ـــی ای ـــار مل ـــد، در فهرســـت آث ـــاری ســـفر کردن چهارمحـــال و بختی

ــت. ــده اسـ شـ
ـــد  ـــا تاکی ـــگار ایرن ـــا خبرن ـــو ب ـــت و گ ـــنبه در گف ـــی روز دوش ـــد جوالی واح
کرد:ایـــن گورســـتان ها در روســـتاهای ســـِیرَک، گوشـــکی، گلوگـــرد، 
ـــمال  ـــالغ، ش ـــرب آقب ـــا، غ ـــرک علی ـــگان، کن ـــوره، لیواس ـــنیزجان، معم گش
ـــتگان،  ـــناجان، وس ـــکا، س ـــه مم ـــمال قلع ـــکا، ش ـــه مم ـــرق قلع ـــالغ، ش آقب
ــن،  ــهرکرد، بروجـ ــتان های شـ ــی و آزادگان در شهرسـ ــاد، بلداجـ حاجی آبـ

کیـــار، بـــن و خانمیـــرزا قـــرار دارد.
ـــنایی  ـــبز، روش ـــای س ـــاد فض ـــازی، ایج ـــی، محوطه س ـــزود: حصارکش وی اف
و احـــداث راه دسترســـی مناســـب از مهم تریـــن نیازهـــای گورســـتان های 

ـــی رود. ـــمار م ـــاری به ش ـــال و بختی ـــه در چهارمح ارامن
ـــی در  ـــان ارمن ـــدادی از هموطن ـــال، تع ـــول س ـــرد: در ط ـــح ک ـــی تصری جوالی
گورســـتان های ارامنـــه چهارمحـــال و بختیـــاری حضـــور پیـــدا می کننـــد.

یکـــی از کارشناســـان میراث فرهنگـــی چهارمحـــال و بختیـــاری، نیـــز بـــا 
ـــه  ـــت: توج ـــتان گف ـــن اس ـــه ای ـــش ب ـــاله پی ـــه در ۴۰۰ س ـــفر ارامن ـــاره س اش
ـــث  ـــادی باع ـــای اقتص ـــاد و فعالیت ه ـــه اقتص ـــوی ب ـــاس اول صف ـــاه عب ش
شـــد، بخشـــی از هموطنـــان ارامنـــه کـــه اهـــل تجـــارت، ســـرمایه دار و مســـلط 
ـــان،  ـــه اصفه ـــرقی ب ـــان ش ـــا در آذربایج ـــد از جلف ـــر بودن ـــای دیگ ـــه زبان ه ب

ـــد. ـــوچ کنن ـــوی ک ـــت دوران صف پایتخ
اردشـــیر آخونـــدی تاکیـــد کـــرد: بخشـــی از ارامنـــه نیـــز از اصفهـــان بـــه 
چهارمحـــال و بختیـــاری در آن دوران ســـفر می کردنـــد و اقـــدام بـــه 

توســـعه باغـــات کردنـــد.
ــور از  ــتان های انگـ ــاری تاکسـ ــال و بختیـ ــه در چهارمحـ ــزود: البتـ وی افـ
ـــود داشـــت،  ـــا وج ـــل از ســـکونت ارمنی ه ـــزاران ســـال قب ـــا و شـــاید ه صده

ـــت. ـــش یاف ـــه افزای ـــان ارامن ـــات در زم ـــعت باغ ـــا وس ام

معــاون میــراث اداره کل میــراث فرهنگــی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری یــزد از مرمت 
بیــش از ۱۰۰ بنــای تاریخــی بــا اعتبــار 
بیــش از ســه میلیــارد تومــان از آغــاز ســال 
جــاری تاکنــون خبــر داد.»علــی اصغــر صمدیانــی یــزد«  بــا اشــاره بــه مرمت 
ــار کــرد:  ــون، اظه ــای تاریخــی از ابتــدای ســال جــاری تاکن بیــش از ۱۰۰ بن
تاکنــون بیــش از ســه میلیــارد تومــان بــرای مرمــت ایــن بناهــای تاریخــی از 

سراســر اســتان هزینــه شــده اســت.
ــرد:  ــح ک ــزد، تصری ــت شــده ی شــهر ی ــای تاریخــی مرم ــورد بناه وی در م
مرمــت ابنیــه محــالت شــیخداد، ابوالمعالــی و بــاغ گنــدم شــامل حســینیه 
ــه  ــدم، بازارچ ــاغ گن ــه ب ــز محل ــدم، مرک ــاغ گن ــام ب ــزد، حم ــدم ی ــاغ گن ب
ابوالمعالــی، مســجد ابوالمعالــی، حســینیه شــیخداد، بازســازی بــرج 
ــرای  ــی ب ــن طرح ــزد و همچنی ــمالی ی ــار ش ــت حص ــزد، مرم ــوان ی لردکی
مرمــت و بازســازی بــرج سیدگل ســرخ یــزد از جملــه ایــن اقدامــات بــوده 
اســت.این مســئول افــزود: مجموعــه شــهدای فهــرج، آب انبــار دروازه 

مالمیــر، خانــه نــواب وکیــل، تویزه هــای کوچــه خانــه الری هــا، کوچــه عالــم 
ــه  ــادان، کوچ ــم فه ــرب و عج ــه ع ــای کوچ ــادان، تویزه ه ــه فه زاده در محل
اقامتــگاه دلخــش، مســجد جامــع فهــرج، بادگیــر جنــب پارکینگ شــهرداری 
یــزد، تویزه هــای کوچــه مهــدی واحــدی در محلــه فهــادان و آب انبــار شــاه 
ابوالقاســم نیــز در قالــب ایــن طــرح مرمــت و بازســازی شــدند.صمدیانی در 
مــورد مرمــت و ســاماندهی مابقــی بناهــای یــزد نیــز خاطرنشــان کــرد: بــن 
ــمه زارچ،  ــا سرچش ــینیه علی ــار و حس ــادان، آب انب ــرزازاده در فه ــت می بس
ــه  ــاباط کوچ ــز، س ــادان، دروازه مهری ــه( در فه ــج )ثوابی ــه و ترن ــه ترم کوچ
مالمیــر و مرمــت بادگیــر مــدرس مصــدق نیــز بــا اعتبــار بیــش از ۵۵ میلیون 
تومــان مرمــت و بازســازی شــدند.وی از مرمــت و ســاماندهی خانــه صالحــی 
ــت: در  ــر داد و گف ــب مرمــت اضطــراری خب ــری در قال ــدهللا اکب ــه عب و خان
شهرســتان ابرکــوه بناهــای تاریخــی خانــه عبدالغفــاری، خانــه صولــت، خانــه 
ــب،  ــه شهرس ــم، قلع ــم خان ــه مری ــه، خان ــای نظامی ــور، مناره ه ــم پ عظی
مرمــت و ســاماندهی خانــه نحــو و بیــان و نیــز ســاماندهی حصــار شــمالی 

انجــام شــده اســت.

نخلسـتان های دهسـلم ۴۰۰ هکتـار وسـعت دارد کـه 
۱۵۰ هکتـار آن بـا ۴۵۰ هـزار نفر نخل در فهرسـت آثار 

ملـی ثبت شـد.
نهبنــدان  شهرستــان  در  واقــع  دهسلــم  روسـتای 
ایـن شهرسـتان  ۸۵ کیلومتـری جنـوب غربـی  و در 
واقـع شـده اسـت. ایـن روسـتا مسـاحتی در حـدود 
و  کوچـک  نمکـزار  دو  دارای  و  دارد  هکتـار  هـزار  دو 

بـزرگ اسـت.
به گزارش ایسـنا، روستــای دهسلــم روسـتایی سـر 
سبــز در دل کویــر بوده کــه به داشتن نخلستان های 
سرسـبز، معروف اسـت. دهسـلم مردمانی خونگرم و 
مقـاوم دارد کـه در زیـر گرمـای شـدید، کویر بهشـتی 
هنرهایـی  بـا  و  سـاخته اند  خـود  بـرای  چنیـن  ایـن 

چـون حصیربافـی روزگار می گذراننـد.
امـری کـه از این روسـتا در دل کویر بهشـت سـاخته، 
وجـود نخل هـای سـر بـه آسـمان اسـت. قدمـت این 

نخلسـتان حدود ۲۰۰ سـال برآورد شـده اسـت.
نخلسـتان های دهسـلم ۴۰۰ هکتـار وسـعت دارد کـه 
۱۵۰ هکتـار آن بـا ۴۵۰ هـزار نفر نخل در فهرسـت آثار 

ملـی ثبت شـد.
زهـرا رضایـی ملکوتـی، مدیـر پایـگاه میـراث جهانـی 
بیابـان لـوت خراسـان جنوبـی در گفت وگـو بـا ایسـنا 
ایـن  از  نـوع   ۱۲ در  خرمـا  تـن   ۳۰7 سـاالنه  گفـت: 

می شـود. برداشـت  قدیمـی  نخلسـتان 
 )kabkaab( وی از آغـاز برداشـت خرمـای کبـکاب
در روسـتای دهسـلم خبـر داد و بیان کرد: نخلسـتان 
دهسـلم بـا وسـعت تقریبـی ۴۰۰ هکتار در کنـار دیگر 
از مناطـق ویـژه  بـه یکـی  را  ایـن روسـتا  جاذبه هـا، 

گردشـگری تبدیـل کرده اسـت.
مدیـر پایـگاه میـراث جهانـی بیابـان لـوت خراسـان 
جنوبـی تصریـح کـرد: ۱۵۰ هکتـار از ایـن نخلسـتان 
قدیمـی بـوده و بـه نخلسـتان قدیـم معروف اسـت و 
۲۵۰ هکتـار نیـز مربـوط بـه نخلسـتان جدیـد اسـت.

سوژه زیرسایه 
نخلستان 2۰۰ 

ساله در بیابان لوت

کاوش زیر خیابان مشتاق جوار تپه اشرف اصفهان

عملیات نجات بخشی آثار تاریخی تپه اشرف در طول ۶۵۰ متر لوله گذاری شرکت آبفا، دستاوردهای مهمی برای 
اصفهان و فالت مرکزی ایران در برداشت

تپــه  شــمال  زنی هــای  گمانــه 
ــم  ــخ مبه ــرده از تاری تاریخــی اشــرف پ
اصفهــان برداشــت امــا ادامــه کاوش 
خیابــان  کــف  در  باستان شناســی 
مشــتاق همجــوار ایــن تپــه، مطالبــه 
ابعــاد  شــدن  روشــن  بــرای  جــدی 
فــالت  و  اصفهــان  تاریــخ  تاریــک 
ــن  ــق ای ــه تحق ــران اســت ک ــزی ای مرک
مهــم نیازمنــد همــکاری و مشــارکت 
ــهرداری  ــی و ش ــراث فرهنگ اداره کل  می

اســت. اصفهــان 
ــی در  ــتان شناس ــه باس ــت ک سال هاس

ــت.  ــده اس ــه نش ــدی گرفت ــان ج اصفه
کاوش هــای  و  ناچیــز  بودجه هــای 
نیمــه تمــام موجــب شــد تاریــخ کهــن 
ــد  ــر بمان ــربه مه ــان س ــان همچن اصفه
و همــه این هــا شــاید در ســایه آثــار 
شــهره و بیشــتر شــناخته شــده صفــوی 
باشــد. از ســویی بایــد گفــت بســیاری از 
ــال های  ــی س ــتان شناس ــات باس عملی
اخیــر در ایــن شــهر، بعــد از تصمیمــات 
ســاختارهای  ایجــاد  بــرای  مدیــران 
ــدان  ــه چن ــه شــکل ن شــهری آن  هــم ب

ــت. ــه اس ــام گرفت ــی انج اصول
لولــه  امــا در اصفهــان طــرح  اینبــار 
ــوار  ــرق از ج ــمت ش ــه س ــذاری آب ب گ
ــه یکــی از باســتان  ــه اشــرف، کار را ب تپ

شناســان کاربلــد گــره داد کــه بــرای 
عملیــات نجــات بخشــی آتــار تپــه 
اشــرف و حفــظ شــواهد اصفهــان کهــن 
ایســتاد و عاقبــت توانســت دفتــر مهــر 
ــد. ــاز کن ــهر را ب ــن ش ــخ ای ــوم تاری و م
ــار تاریخــی  عملیــات نجــات بخشــی آث
ــه  ــر لول ــول 6۵۰ مت ــرف در ط ــه اش تپ
گــذاری شــرکت آبفــا، دســتاوردهای 
مهمــی بــرای اصفهــان و فــالت مرکــزی 
ایــران در برداشــت. کشــف اســکلت 
ــار  ــی در کن ــکل آیین ــه ش ــه ب ــبی ک اس
ــده  ــن ش ــکانی تدفی ــای اش گورخمره ه
یکــی از مهــم تریــن یافته هــای هیــات 
باســتان شناســی تپــه اشــرف اســت کــه 
ــه  ــره غبارگرفت ــرده از چه ــد پ ــی توان م

ــکونت  ــده س ــناخته ش ــر ش ــخ کمت تاری
اشــکانیان در اصفهــان و فــالت مرکــزی 

ــردارد. ــران ب ای
اشــکانیان پیــرو آییــن مهــر، اســب 
ــه  ــه ب ــش ک ــار صاحب ــی و در کن را قربان
احتمــال قــوی قهرمانــی بــود دفــن مــی 
کردنــد؛ عقیــده ای کــه بــه زندگــی بعــد 
از مــرگ اشــاره دارد و حــاال آنچــه از 
اســکلت اســب کشــف شــده در جانــب 
ــه دســت  شــمال شــرقی تپــه اشــرف ب
آمــد نشــان مــی دهــد جســد ایــن 
حیــوان  کامــل بــه شــکل آیینــی تدفیــن 

ــت. ــده اس ش
ــد کــه  ــه اقوامــی بودن ســکایی ها از جمل
بیشــترین اســتفاده را از اســب داشــتند 
و اشــکانیان نیــز جــز ایــن اقــوام بودنــد 
کــه بــه پیــروی از یکــی از برجســته 
تریــن  آیین هــای ســکایی، اســب را 

ــد. ــن مــی کردن ــی و تدفی قربان
بــرای خورشــید  را  ســکایی ها اســب 
قربانــی مــی کردنــد چــرا کــه بــه نقــل از 
»هــرودوت« مــورخ یونایــی در باورهــای 
ایــزدان  ســریع ترین  بــرای  کهــن 
ــوران   ــریعترین جان ــید، س ــی خورش یعن
یعنــی اســب را قربانــی مــی کردنــد. 
ــب  ــت اس ــد گف ــا بای ــر ام ــن فرات از ای
ــرای  ــه داشــته ب ــردی ک ــاظ کارب ــه لح ب
ــای  ــی ه ــت و از دارای ــا اهمی ــان ب ایرانی
ــای  ــن رو نام ه ــود و از همی ــمند ب ارزش
بســیاری از پادشــاهان تاریخــی ایــران از 
ــه لهراســب، ارجاســب، گشتاســب،  جمل
ــه کلمــه اســب ختــم شــد.  تهماســب ب
ــران باســتان  ــگ ای ــروری در فرهن ــا م ب
ــب و  ــت اس ــه اهمی ــتر ب ــوان بیش می ت
ارزش آن بــرای قربانــی کــردن بــرای  

ایزدانــی چــون آناهیــد یــا مهــر پــی بــرد. 
کنــار  در  اســب  آیینــی  تدفیــن 
تنهــا  کــه  اشــکانی   گورخمره هــای 
ارزشــمند  یافته هــای  از  بخشــی 
ــات بخشــی  ــات نج ــی در عملی گمانه زن
تپــه اشــرف اســت، پــرده از تاریــخ 
ســترگ ایــران در فــالت مرکــزی ایــران 
ایــن امــا در  و اصفهــان برداشــت و 
حالــی اســت کــه گویــا هنــوز ارزش ایــن 
شــواهد تاریخــی از ادوار کمتــر شــناخته 
ــر  ــی ب ــه جغرافیای ــن منطق ــده در ای ش
روشــن  مســئوالن  و  دســت اندرکان 
نشــد کــه هنــوز اندرخــم تشــریفات الزم 
ــرای  ــرای عقــد تفاهم نامــه همــکاری ب ب
ــان  ــده اصفه ــون ش ــخ مدف ــات تاری نج
ــی رود  ــار م ــه انتظ ــی ک ــتند؛ اقدام هس
ــی  ــراث فرهنگ ــهرداری و اداره کل می ش

اصفهــان در همیــاری و هم افزایــی بــرای 
دســت یافتــن بــه شــواهد ارزشــمند 
ــد  ــتری کنن ــت بیش ــران هم ــخ ای تاری
ــده و  ــش آم ــت پی ــن موقعی ــا در ای ت
ــا  ــه ه ــود گمان ــر ش ــه دی ــش از آنک پی
ــم در  ــر دســت ک ــورد نظ ــدوده م در مح
بانــد رفــت خیابــان مشــتاق دوم تبدیــل 
بــه کاوش شــود. ایــن موضــوع نــه تنهــا 
باستان شناســی  کارشناســان  مطالبــه 
باستان شناســی  و سرپرســت هیــات 
کــه مطالبــه همــه دوســتداران اصفهــان 
و رسانه هاســت کــه منتظــر هســتند 
در  نهــاد  دو  ایــن  همیــاری  نتیجــه 
ــف  ــن تکلی ــرای تعیی ــری ب ــم گی تصمی
یکــی از ارزشــمندترین مــکان هــای 
تاریخــی اصفهــان و آثــار مدفــون در زیــر 

ــد. ــتاق را ببینن ــان مش خیاب

رئیـس مرکـز روابط عمومـی و اطالع رسـانی 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  وزارتخانـه 
صنایع دسـتی بـا اشـاره بـه اینکـه در حـال 
حاضـر ۲۵۲۵ پـروژه گردشـگری بـه حجـم 
سـرمایه گذاری یـک میلیـون و ۳۵۰ هـزار 
میلیـارد ریـال در سـطح کشـور در دسـت 
اجراسـت، گفت: »وزارتخانه در تالش اسـت 
صنعت گردشـگری کـه متأثر از کرونا شـده 
را بـرای دوران پسـاکرونا سـرحال نگـه دارد، 
در همین راسـتا نیز سند توسعه گردشگری 
کشـور بـه تصویـت هیئـت دولـت رسـیده 

است.«

علیرضـا بای روز یکشـنبه ۲۹ تیرمـاه ۹۹ در 
گفت وگـو بـا برنامـه »بدون خـط خوردگی« 
رادیـو گفتگـو بیـان کـرد: »در هفته گذشـته 
ثبـت  نامه هـای جداگانـه ای مراتـب  طـی 
ملـی ۸۸ اثـر به پنج اسـتاندار توسـط دکتر 
مونسـان ابـالغ شـد. از ایـن تعـداد ۹ اثـر 
فرهنگی و هنری به اسـتاندار خوزستان، ۲۴ 
اثـر به اسـتاندار فـارس، ۱۳ اثر به اسـتاندار 
قزویـن، ۳۰ اثـر بـه اسـتاندار لرسـتان و ۱۲ 
اثـر طبیعـی به اسـتاندار گیالن ابالغ شـد.«
او ادامـه داد: »دکتـر مونسـان در نامـه ای 
بـه اسـتاندارهای اسـتان تهـران و قزویـن 

مراتـب ثبت اسـتاد غالمحسـین امیرخانی 
در  بشـری  زنـده  گنجینـه  به عنـوان  را 
نـادره کاران  فهرسـت  در  نسـتعلیق  خـط 
کـرد.«  ابـالغ  ناملمـوس  میراث فرهنگـی 
رئیـس مرکـز روابط عمومـی و اطالع رسـانی 

گردشـگری  میراث فرهنگـی،  وزارتخانـه 
امیـدواری کـرد کـه  ابـراز  و صنایع دسـتی 
اخـذ  بـه  منجـر  نهـاد  دو  ایـن  همـکاری 
نشـان جغرافیایی بـرای دو فـرش کرمان و 

شـود. بلوچسـتان  سیسـتان  و 

2۵2۵ پروژه گردشگری در 
دست اجراست

دست سرباز هخامنشی به 
جایگاه اصلی خود بازگشت

ــد قطعــه ای از دســت  ــی تخــت جمشــید از پیون ــگاه میــراث جهان ــر پای مدی
یــک ســرباز هخامنشــی، پــس از گذشــت چنــد        دهــه در محــل پیکــره                              اصلــی 

خــود خبــر داد.
بــه گــزارش میــراث آریــا بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل میراث فرهنگــی، 
ــاه  ــی روز 30 تیرم ــد فدای ــارس، حمی گردشــگری و صنایع دســتی اســتان ف
ــن نقــش  ــر از ای ــکان حفاظــت بهت ــا فراهــم آوردن ام ــرد: »ب ــار ک 1399 اظه
برجســته، از طریــق طراحــی و نصــب حفــاظ شیشــه ای در مقابــل جداره هــای 
ــده در  ــنگی جداش ــدد قطعه س ــب مج ــکان نص ــده، ام ــی درگاه یادش تاریخ

مــکان خــود فراهــم شــد.«
او ادامــه داد: »پیکــر ایــن نیــزه دار هخامنشــی نقــش برجســته بــر دیــوار درگاه 
کاخ ملکــه کــه امــروزه یکــی از ورودی هــای مــوزه تخــت جمشــید قــرار دارد، 
از دهــه چهــل خورشــیدی از محــل خــود جــدا شــده بــود و بــرای ســال های 

متمــادی در گنجینــه مــوزه تخــت جمشــید نگهــداری می شــد.«
فدایــی بیــان کــرد: »ایــن عملیــات کــه بــا پاک ســازی ســطوح تزیینــی درگاه 
ــا  ــود توســط واحــد حفاظــت و مرمــت تخــت جمشــید و ب ورودی همــراه ب

همــکاری و نظــارت مدیریــت مــوزه تخــت جمشــید بــه انجــام رســید.«

ته
نک

علیرضــا جعفــری زنــد، سرپرســت هیــات باستان شناســی 
تپــه اشــرف دربــاره شــواهد تاریخــی و باســتانی بدســت 
ــد  ــه معتق ــن تپ ــی ای ــات بخش ــات نج ــده در عملی آم
اســت در کنــار تدفیــن اســب یافــت شــده بایــد شــواهد 
باســتان شناســی دیگــری هــم قــرار گرفتــه باشــد کــه از 
نظــر مطالعــه فرهنــگ، تمــدن و مذهــب  دوره اشــکانی در 
ــا اهمیــت اســت؛  ــان بســیار ب فــالت مرکــزی و در اصفه
شــواهدی کــه بــه گفتــه ایــن باســتان شــناس تاکنــون و 

ــده نشــده اســت. ــران دی ــه هیــچ وجــه در مرکــز ای ب
آنچــه کــه موجــب شــد احتمــال رســیدن بــه یــک 
گورســتان اشــکانی در تپــه اشــرف اصفهــان قــوت بگیــرد 
پیــدا شــدن گورخمرهایــی اســت کــه پیشــتر در ســال های 
اخیــر نمونه هایــی از آن در تپــه تاریخــی و گورســتان 
قدیمــی شــهر گــز پیــدا شــد و بــاز بــه دلیــل بودجه هــای 
محــدود باســتان شناســی اصفهــان، کاوش هــا نتوانســت 

ادامــه پیــدا کنــد.

صنایع میراث
دستی

آموزش ۳ رشته صنایع دستی برای بانواناخطار میراث فرهنگی به شهرداری شاهدیه
شـهرداری شـاهدیه بـه تازگـی 
آب انبـار  یـک  گـوش  بنـا  تـا 
تاریخـی را آسـفالت کـرده کـه 
فرهنگـی  میـراث  کل  مدیـر 
یـزد در ایـن بـاره می گویـد: بـه شـهرداری اخطـار داده و 
آسـفالت  هسـتیم.هرچند  آسـفالت  جمـع آوری  منتظـر 
و سـیمان از عمـده مصالـح بسـیار آسـیب زا بـه بناهـای 
تاریخـی بـه وی ـژه در جریـان اقدامـات توسـعه شـهری 
محسـوب می شـوند کـه بـه تازگـی شـهرداری شـاهدیه 
بـدون در نظـر گرفتـن تبعـات اسـتفاده از ایـن مصالـح 
و در راسـتای عمـل بـه وظایـف خـود در زمینـه توسـعه 
شـهری، تـا بناگوش یک آب انبـار تاریخی را با اسـتفاده 

از آسـفالت پوشـانده اسـت. »سـید مصطفـی فاطمـی« 
مدیـر کل میـراث فرهنگـی اسـتان یـزد در گفت وگـو بـا 
خبرنـگار ایسـنا در رابطه بـا موضوع اظهار کـرد: این اقدام 
کـه از سـوی شـهرداری در حـال انجـام بـود، بـا حضـور 
عوامـل میـراث فرهنگـی متوقف و از شـهرداری خواسـته 
شـد تا نسـبت به حـذف آسـفالت پیرامون ایـن آب انبار 
تاریخـی اقـدام کنـد.وی افـزود: اسـتفاده از آسـفالت در 
مجـاورت آب انبارهـا و سـاختمان های تاریخـی بـه هیج 
وجـه توصیـه نمی شـود چـرا کـه بـا ایـن اقـدام رطوبـت 
از زمیـن خـارج نشـده و بـه بنـا آسـیب وارد می کنـد و 
توصیـه ی میـراث فرهنگی در این قبیل اقدامات شـهری، 

اسـتفاده از آجرفـرش بـه جـای آسـفالت اسـت.

میـــراث  اداره  رییـــس 
و  گردشـــگری  فرهنگـــی، 
صنایـــع دســـتی شهرســـتان 
بـــا  گفـــت:  قرچـــک 
اوقـــاف شهرســـتان  اداره  همـــکاری و مشـــارکت 
ــم  ــرم، گلیـ ــتی چـ ــته صنایع دسـ ــه رشـ ــک سـ قرچـ
ــش  ــت پوشـ ــوان تحـ ــت بانـ ــا اولویـ ــی بـ و نقاشـ

می شـــود. برگـــزار  بهزیســـتی 
روابـــط  از  نقـــل  بـــه  و  ایســـنا  گـــزارش  بـــه 
عمومـــی اداره کل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری 
در  خدابنـــده  مریـــم  تهـــران،  صنایع دســـتی  و 
ـــرای  ـــوان ب ـــازی بان ـــرد: توانمندس ـــار ک ـــخنانی اظه س

ـــد  ـــورد تاکی ـــواره م ـــدار هم ـــغل پای ـــک ش ـــتن ی داش
فرمانـــدار شهرســـتان بـــوده اســـت. بـــه همیـــن 
ـــوان در  ـــه از توانمندســـازی بان منظـــور در اولیـــن مرحل
رشـــته های صنایع دســـتی ســـه رشـــته آموزشـــی 
خـــاص بانـــوان تحـــت پوشـــش بهزیســـتی برگـــزار 

. د می شـــو
او افـــزود: قطعـــا پـــس از آمـــوزش ایـــن افـــراد در 
تولیـــد آثـــار هنـــری نیازمنـــد کمـــک دســـتگاه های 
و  محصـــوالت هســـتیم  عرضـــه  بـــرای  اجـــرای 
ــروس  ــیوع ویـ ــل شـ ــه دلیـ ــی بـ ــرایط کنونـ در شـ
کرونـــا محصـــوالت هنرمنـــدان بهزیســـتی از طریـــق 

ــد.    ــروش برسـ ــه فـ ــازی بـ ــای مجـ بازارچه هـ

رنا
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پویش ازدواج جوانان با کمک خیران 
در خوزستان راه اندازی می شود

خوزستان

معــاون امــور جوانــان اداره ورزش و جوانــان 
خوزســتان بــا تشــریح برنامه هــای هفتــه 
ازدواج در ایــن اســتان گفــت: ســازماندهی 
پویــش ازدواج جوانــان بــا همراهــی خیــران از 
ــه برنامه هــای هفتــه ازدواج در خوزســتان  جمل
است.ســهام حردانــی به نقــش موثر خیــران در 
ایــن حــوزه اشــاره کــرد و افــزود: بــا توجــه بــه 
ــعی  ــه س ــن در جامع ــذار خیری ــش تاثیرگ نق
کردیــم تــا برنامــه هــای هفتــه ازدواج بــا 

مشارکت آنها در استان اجرایی شود
معــاون امــور جوانــان اداره کل ورزش و جوانــان 
ــه ازدواج،  ــه هفت ــکیل دبیرخان ــتان ،تش خوزس
برگــزاری کمپیــن رســانه ای بــا موضــوع ازدواج 
ــا  ــی ب ــران و هماهنگ ــک خی ــا کم ــان ب جوان
شــهرداری بــرای تبلیــغ پویــش ازدواج جوانــان 
،برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی آنالین از ســوی 
مراکــز مشــاوره و هماهنگــی با ســازمان صنعت 
معــدن و تجــارت بــرای برپایــی جشــنواره 
فــروش ویــژه اجنــاس و کاال به مناســبت هفته 
ازدواج بــا ارائــه تخفیــف و فــروش بــه صــورت 
اقســاط از دیگــر برنامــه هــای هفتــه ازدواج در 

استان خوزستان می باشند.
وی افــزود: رفــع نیــاز جوانــان در زمینــه ازدواج و 
تســهیل ایــن امــر هــدف اصلــی مســووالن بوده 

و همــه وظیفــه داریــم بــا آگاهــی بخشــی بــه 
جامعــه و ایجــاد حــس امیــد در جوانــان در این 

راستا گام برداریم.
حردانــی گفت:رویکــرد مــا در هفتــه ازدواج، 
تــالش در راســتای فرهنــگ صحیــح ازدواج 
آســان ، آگاهانــه و تغییــر در باورهــا و ارزشــهای 
اجتماعــی زوجیــن اســت کــه مــی توانــد نقش 

موثری در تصحیح ازدواج داشته باشد.
وی عنــوان کــرد: پخــش پیــام هــای فرهنگی و 
انگیزشــی در تابلوهــای الکترونیکــی ســطح 
بــرای برگــزاری جشــن  شــهر، هماهنگــی 
گلریــزان باهــدف جمــع آوری کمــک هــای 
نقــدی و نــذورات خیــران بــرای کمــک بــه تهیــه 
جهیزیــه زوج هــای جــوان خانــواده هــای کــم 
بضاعــت، اهــدا جهیزیــه و هرگونــه کمــک هــای 
نقــدی در قالــب پویــش ازدواج جوانــان بــا 
همراهــی خیــران، فرهنــگ ســازی بــرای آغــاز 
ــم در  ــزاری مراس ــدون برگ ــی مشــترک ب زندگ
شــرایط کرونــا، تقدیــر از خیــران فعــال در حــوزه 
خانــواده و ازدواج و تقدیــر از ســازمان هــای 
ــه  ــا ب ــه در دوران کرون ــان ک ــاد جوان ــردم نه م
مــردم خدمــت رســانی کــرده و در حــوزه خانواده 
و ازدواج فعالیــت شایســته ای انجــام داده انــد 

از دیگر برنامه های این هفته است.

سودوکو شماره ۱۷۸2

پاسخ سودوکو شماره ۱۷۸۱

افقی
 ۱ - شرافت - نام پسر اردشیر سوم۲ 

- گوشه ها، اطراف، كرانه ها - مارک 

چرخ خیاطی۳ - شماردن - مسابقه 

اتو مبیل رانی، مخفف ریسمان - 

ناقوس، زنگ، درای - به وارونه۴ 

- جوشن چرمین - ریاضیدان مشهور 

فرانسوی - پایه اداری، پایه حقوقی، 

رتبه كارمندی۵ - قلعه حكومتی، قلعه 

كوچك - نوعی خطمی، گل شب بو - 

جمع مفتح6 - فرستاده شده - نوعی 

دسر7 - پایتخت اوگاندا - وابسته، 

مربوط - تکبر، غرور۸ - جلگه 

ای رسوبی هموار در ایران - جن 

زده۹ - به قول شاعر یك بار بس 

است - دوستان، دوستداران - گودتر 

از چاله۱۰ - بله بیگانه، سوره سی و 

ششم، از حروف مقطعه قران - برهنه، 

عریان، همسر اسكارلت - نخستین 

دولت آریایی۱۱ - برای پای لنگ، 

وقار - آتشدان، عودسوز، منقل  - 

گرو گذاشتن - خاندان، زائو ترسان، 

سرخ كمرنگ۱۲ - محو كردن، ناپدید 

كردن، از میان بردن - سردخانه 

خانگی - بزرگ۱۳ - شهر مذهبی، من 

تبریزی - بلندترین نقطه، فراز و بلندی 

- همیشه۱۴ - طرفدار برابری - راه 

فاضالب۱۵ - فیلمی ازعلیرضا داودنژاد 

- انسانیت

عمودی 
۱ - مار سمی خطرناك - هنرپیشه 

زن - امر به یافتن، بیهوده۲ - ای دل 

- صد متر مربع، واحد سطح، پسوند 

فاعلی, مخفف اگر - مجلس اعیان، 

روشنایی، تخلص استاد همایی - قلم 

تخته سیاه، از مصالح ساختمانی، دو 

حرف از چهار حرفی که در فارسی هست 

ولی در عربی نیست۳ - نشانه مفعولی، 

عالمت مفعول بی واسطه - خاندان 

ایرانی مقتدر در دربار خلفای عباسی 

- کجرو و منحرف۴ - آشیانه پرنده - 

نوعی دسر - نیرنگ۵ - بلندو مرتفع - 

نوبت نمایش - من و تو، ضمیر جمع، 

آب تازی - حرف انتخاب، بله آلمانی، 

حرف گزینش6 - مردم قرآنی، سوره 

آخر - ناب، قح، اصل - ردیف قالیبافی، 

ردیف - از حروف اضافه7 - نوعی ساز 

- نام بازیگر - خداوند، چاشنی غذا۸ 

- روان، زن برادر شوهر - سطح، چهره، 

مایه پیشرفت بعضی ها - سستي و 

نرمي۹ - بیماری ارثی چشم - مقابل 

نر، عنصر در طبیعت - مرغ حق۱۰ - 

پسوند شباهت - شهر توت، جشنواره 

معتبر سينمائي، بخیه درشت - بیرون 

كردن۱۱ - طاقچه باال، بام فرنگی - 

آسمانی - ساکن محله، شایسته، مقیم 

- نام ترکی، نام آذربایجانی۱۲ - تیم 

فوتبالی در یونان - فراوانی  - زمین 

فوتبال را با آن فرش می كنند، در پارك 

می كارند - مرتجع، متعصب۱۳ - آب 

بینی - صد و یازده - روح، روان - 

جایگاه۱۴ - كنایه از چیز بی مقدار۱۵ - 

اثری از گونتر گراس - جمع یلمق

جدول شماره ۱۷۸2

 اطالع
 رسانی

2۰ راس گوسفند در کارون غرق شدند
بخشدار سوسن از توابع ایذه گفت: ۲۰ رأس گوسفند به دلیل باز شدن دریچه های سد کارون سه در رودخانه کارون غرق شدند.
محمد سعید الماسی اظهار داشت: این ۲۰ راس گوسفند در حوالی روستای جواد سعیدی سوسن به قصد خوردن آب به بستر 
رودخانه کارون رفته بودند.وی افزود: عدم برنامه ریزی مسووالن سد کارون سه باعث شد دریچه های این سد در ساعات متغیر 
باز شود و این امر موجب باال آمدن بیش از هشت تا ۱۰  متر سطح آب در کمتر از چند دقیقه شد.

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  ۳6۰  مورخ 
۹۹/۰۴/۲۳ شوراي محترم اسالمي شهر نسبت به اجاره تعدادی واحد تجاری 
واقع در خیابان رضوان  از طريق برگزاري مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا 
كليه متقاضيان مي توانند تا تاریخ ۹۹/۰۵/۱۱ جهت دریافت وتحویل اسناد 
شركت در مزايده به واحد امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس 
رفسنجان خيابان تختي یا به سايت www.rafsanjan.ir مراجعه نمايند.

ضمنًا شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.
تلفن های تماس ۳۴۲۵۸7۰۱-۵ -۰۳۴ 

روابط عمومي شهرداري رفسنجان

وم
ت د

نوب
آگهی مزایده عمومی

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۴۱6 هیـات دوم موضوع قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک 
زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمد ایـزدی جالل آبـادی فرزند علی به شـماره شناسـنامه 
۲۳ در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۲۹7 مترمربـع از پـالک ۲۳۸۲ اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان پوریـای ولی 
خریـداری از مالـک رسـمی نجمـه آقـا موسـوی اسـترآبادی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت دو مـاه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک ماه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الف ۵۹
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۴/۱7-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۳۹۹/۴/۳۱

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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 قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض 
متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امـالک مورد تقاضا بشـرح زیر به منظـور اطالع عموم 
در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روزآگهـی مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیان 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بمـدت دو مـاه اعتراض دادخواسـت خـود را به 

مرجـع قضایـی تقدیـم نمایند.
امالک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

خانـم صدیقـه سـلطانی جنـت آبـادی فرزنـد محمدتقی بشـماره شناسـنامه ۱7۲ در یک بـاب خانه به مسـاحت ۱۸7/6۰ 
مترمربـع از پـالک ۲۳۸۹ اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان خلیلـی کوچـه ۲۸ خریـداری از مالک رسـمی آقای محمـد ذکائی.
آقای محمد زعیم باشـی ختمی فرزند علی بشـماره شناسـنامه ۲۲ صادره از زرند در یک باب خانه به مسـاحت ۴6۴/۹۰ 

مترمربـع از پـالک ۵۸۵ فرعـی از ۲۳۹۰ اصلـی واقع در زرند _ اکبرآباد خریداری از مالک رسـمی آقای محمد ذکائی
م الف ۸۸

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۴/۳۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۵/۱۴

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره ۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۵۰۸ هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضی آقـای علی کریمی رهنما فرزنـد عبدالوهاب به 
شـماره شناسـنامه ۱۹۴ در ششدانگ قسمتی از خانه به مسـاحت ۹6/6۵مترمربع از پالک 
۲۳۹۰ اصلـی )جهـت الحـاق بـه پالک 7 فرعـی از ۲۳۹۰ اصلـی( واقع در زرنـد خیابان قره 
نـی نبـش کوچـه ۱7 خریـداری از مالک رسـمی آقای اکبر رهنمـا محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصلـه ۱۵روز آگهی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف 7۳
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۴/۱7- تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۳۹۹/۴/۳۱

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  
تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات  صـادره  آراء  برابـر 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی رفسـنجان تصرفـات مالکانـه و 
بالمعـارض متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت لـذا مشـخصات 
متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضـا به شـرح زیـر به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب  در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی می شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضیان 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را کتبـًا به ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض 
دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیـم نماینـد بدیهـی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض 
 طبـق مقـررات سـند مالکیـت به نام متقاضـی صادر خواهد شـد.
بـه  خانـه  دانـگ  شـش  عبـاس  فرزنـد  علیـزاده  ۱-محمـد 
اصلـی  پـالک ۱۸۱7  از  مترمربـع قسـمتی  مسـاحت ۱7۴.۸۴ 
بسـیج  خیابـان  رفسـنجان  آبـاد  قطـب  اراضـی  در  واقـع 
باقـری. عبـاس  رسـمی  مالـک  از  بنچـاق  دارای  و   7  کوچـه 
۲-حسـین نصراللهـی پـور همت آبـاد فرزنـد عبـاس ششـدانگ 
خانـه مسـاحت ۴۵۲.۳ مترمربـع قسـمتی از پـالک ۱۸۱7 اصلی 
واقـع در اراضـی قطـب آبـاد رفسـنجان بخـش ۹ کرمـان خیابـان 
 عدالـت و حسباستشـهاد محلـی از مالـک رسـمی علـی معـاون.
محمـود  فرزنـد  حسـینی  مـزدوری  فردوسـی  ۳-هـادی 
از  قسـمتی  مربـع  متـر   ۱۳۸ مسـاحت  خانـه  دانـگ  شـش 
اراضـی کمـال  در  واقـع  اصلـی   ۱۸۱۸ از  فرعـی   ۸۵۳ پـالک 
آبـاد رفسـنجان بخـش ۹ کرمـان خیابـان بسـتان کوچـه ۲7 و 
 حسـب استشـهاد محلـی از مالـک رسـمی محمدعلـی علـوی.
خانـه  ششـدانگ   محمـد  فرزنـد  مظفـری زاده  ۴-سـعید 

مسـاحت ۲۹7.۱۲  متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۳۹۲ فرعـی 
از ۱۸67 اصلـی واقـع در اراضـی رحمـت آبـاد رفسـنجان بخـش 
۹  کرمـان خیابـان کارگـر خیابـان سـعادت و حسـب استشـهاد 
مـرادی. حسـن  رسـمی  مالـک  مالکیـت  محـل  از   محلـی 
۵-علیرضا اسماعیلی زاده فرزند محمد ششدانگ خانه مساحت 
۳۸۴.۵  متـر مربـع قسـمتی از پالک ۱۸۳ فرعـی از ۱۸67 اصلی 
واقـع در اراضـی رحمـت آبـاد رفسـنجان بخـش ۹ کرمـان خیابان 
مهـدوی. اختـر  رسـمی  مالـک  از  بنچـاق  دارای  و   اندیشـه ۱۹ 
6-محمـد مالحسـینی کهنوجـی فرزنـد صفـر ششـدانگ خانـه 
از  فرعـی   ۵۵ پـالک  از  قسـمتی  مترمربـع  مسـاحت7۲.۴۰  
رفسـنجان  خـان  عباس آبـاد  اراضـی  در  واقـع  اصلـی   ۱۸۸۳
بخـش ۹ کرمـان خیابـان شـهید وجدانـی کوچـه ۵ و خریـداری 
 شـده از محـل مالکیـت مالـک رسـمی حسـینعلی ابراهیمـی .
شـش  مصیـب  فرزنـد  شـهرآبادی  رمضانـی  7-علـی 
پـالک  از  قسـمتی  مترمربـع   ۱7۲.۱ مسـاحت  خانـه  دانـگ 
دهشـیخ   اراضـی  در  واقـع  اصلـی    ۱۹۱۰ از  فرعـی  یـک 
حسـب  و  حسـن  امـام  بلـوار  کرمـان   ۹ بخـش  رفسـنجان 
هجـری. جـواد  سـید  رسـمی  مالـک  از  محلـی   استشـهاد 
خانـه  دانـگ  شـش  اصغـر  فرزنـد  مغوئـی  علـی   -۸
 ۱ پـالک  از  قسـمتی  مترمربـع   ۳۰۰.6  مسـاحت 
شـیخ  ده  اراضـی  در  واقـع  اصلـی    ۱۹۱۰ از  فرعـی 
و  ارسـالن  شـهید  خیابـان  ۹کرمـان  بخـش  رفسـنجان 
هجـری. جـواد  سـید  رسـمی  مالـک  از  بنچـاق   دارای 
۹-محسـن مزنگـی باقـر آبـادی فرزنـد محمـد شـش دانـگ 
خانـه مسـاحت ۲۰7.7۲  متـر مربـع قسـمتی از پـالک یـک 
رفسـنجان  دهشـیخ  اراضـی  در  واقـع  اصلـی    ۱۹۱۰ از  فرعـی 
بخـش ۹ کرمـان خیابـان شـهید ارسـالن خیابـان شـهید شـاه 
 حسـینی و دارای بنچـاق از مالـک رسـمی سـید جـواد هجـری.
دانـگ  شـش  محمـد  فرزنـد  باقرآبـادی  مزنگـی  ۱۰-سـعید 
یـک  پـالک  از  قسـمتی  مترمربـع   ۳۹۵ مسـاحت  خانـه 

رفسـنجان  شـیخ  ده  اراضـی  در  واقـع  اصلـی   ۱۹۱۰ از  فرعـی 
بخـش ۹ کرمـان خیابـان شـهید ارسـالن خیابـان شـهید شـاه 
 حسـینی و دارای بنچـاق از مالـک رسـمی سـید جـواد هجـری.
۱۱-قاسـم شـهربابکی فرزند حسـن شـش دانگ خانه مسـاحت 
۳۰۲ متـر مربـع قسـمتی از پالک ۱ فرعـی از ۱۹۱۰ اصلـی واقع در 
اراضی دهشـیخ رفسـنجان بخش ۹ کرمان خیابان استقالل کوچه 
 ۴ و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی رضا واحدی.
۱۲- خلیـل ملـک زاده فرزند محمد علی و زهرا رضایی مهر فرزند 
محمـد بالمناصفـه  شـش دانـگ خانـه مسـاحت ۳۵۱ مترمربع 
قسـمتی از پـالک یـک فرعـی از ۱۹۱۰  اصلـی واقـع در اراضـی 
دهشـیخ رفسـنجان بخـش ۹ کرمـان خیابـان ۲۰ متری شـهدای 
 غدیـر و حسـب استشـهاد محلی از مالک رسـمی اکبـر خاندانی.
۱۳-عباس اسماعیلی ترشابی فرزند عبدالعلی و ملیحه اسماعیلی 
ترشـابی فرزنـد عبـاس بالمناصفـه شـش دانگ خانه مسـاحت 
۲۱۲.۴ متـر مربع قسـمتی از پالک ۱ فرعـی از ۱۹۱۰ اصلی واقع در 
اراضی ده شـیخ رفسـنجان بخش ۹ کرمان خیابان گلزار شـهدا و 
 حسـب استشـهاد محلـی از مالک رسـمی بدری افصـح هجری.
۱۴-جـواد ایـران نـژاد پاریزی فرزند حسـین شـش دانـگ خانه 
مسـاحت۳6۵.۲۰  مترمربـع قسـمتی از پالک 6۵ فرعـی از ۱۹۱۳ 
اصلی واقع در اراضی اسدآباد  رفسنجان بخش ۹ کرمان بلوار امام 
 حسـین کوچـه ۱۳ و دارای بنچـاق از مالک رسـمی مهدی وثوقی.
ششـدانگ  محمـد  فرزنـد  نسـب  حسـینی  ۱۵-یاسـین 
پـالک  از  قسـمتی  مترمربـع  مسـاحت۴۲۴.۳۲   خانـه 
حسـین  اراضـی  در  واقـع  اصلـی   ۱۹۱۵ از  فرعـی   ۱۳۱
و   ۳ کوچـه  رجبـی  دهقـان  شـهید  کرمـان   ۹ بخـش  آبـاد 
علـوی. کاظـم  رسـمی  مالـک  از  محلـی  استشـهاد   حسـب 
دانـگ  شـش  حسـین  فرزنـد  حصنـی  مالیـی  ۱6-مجتبـی 
 ۱66 پـالک  از  قسـمتی  مربـع  متـر   ۲۱۲ مسـاحت  خانـه 
رفسـنجان  آبـاد  اراضـی حسـین  واقـع  اصلـی  از ۱۹۱۵  فرعـی 
بخـش ۹ کرمـان بلـوار امـام علـی کوچـه ۳۳ و دارای بنچـاق 

باقـری. حسـین  و  نصـرت  و  سـکینه  رسـمی  مالـک   از 
ششـدانگ  عبـاس  فرزنـد  العابدینـی  زیـن  ۱7-علـی   
 ۱6۲ پـالک  از  قسـمتی  مترمربـع  مسـاحت۲۵۱.۵   خانـه 
آبـاد  حسـین  اراضـی  در  واقـع  اصلـی    ۱۹۱۵ از  فرعـی 
حسـب  و  علـی  امـام  بلـوار  کرمـان   ۹ بخـش  رفسـنجان 
علـوی. احمـد  سـید  رسـمی  مالـک  از  محلـی   استشـهاد 
 ۱۸-راضیه خلیفه فرزند کرامت و مهرداد سـلمانی اسـماعیل آباد 
فرزند محمد بالمناصفه  ششدانگ خانه مساحت ۳۸۳.۹ مترمربع 
قسـمتی از پـالک ۵۳ فرعـی از ۱۹۱6 اصلی واقـع در اراضی فیض 
آبـاد رفسـنجان بخـش۹  کرمـان بلـوار امـام رضا خیابـان نیایش 
 و حسـب استشـهاد محلـی از مالک رسـمی سـید جـالل علوی.
۱۹-مژده امینی فرزند حسـین شش دانگ خانه مساحت۲۹۴.7  
متـر مربـع قسـمتی از پـالک 6۴ فرعـی  از ۱۹۱6 اصلـی واقـع در 
اراضـی فیـض آبـاد رفسـنجان بخـش ۹ کرمـان بلـوار امـام رضـا 
 کوچـه 7 و از محـل مالکیـت مالـک رسـمی صدیقـه سـعیدی.
رحیمـی  مـژگان  و  عبـدهللا  فرزنـد  فـرد  شـایگان  ۲۰-علیرضـا 
خانـه  دانـگ  شـش  بالمناصفـه   محمـد  فرزنـد  منـش 
و ۳۳۴  پـالک 6۳  از  قسـمتی  مربـع  متـر  مسـاحت ۳۰۲.7 
فرعـی از ۱۹۱6 اصلـی واقـع در اراضـی فیـض آبـاد رفسـنجان 
بخـش ۹ کرمـان بلـوار امـام رضـا انتهـای کوچـه ۱۳ و حسـب 
جاویـدی. فاطمـه  رسـمی  مالـک  از  محلـی   استشـهاد  
۲۱-فاطمـه پاریـزی فرزنـد حاجی و زهرا ایـزدی راد فرزند حاجی 
بالمناصفـه شـش دانـگ بـاغ پسـته مسـاحت ۲۳۵۳ مترمربـع 
قسـمتی از پـالک ۹۰ فرعـی از ۱۹۱7 اصلـی واقـع در اراضـی علی 
آبـاد خـان بخش ۹ کرمان انتهـای بلوار مقیمی و خریداری شـده 
 از محـل مالکیـت مالـک رسـمی فریـدون شـفیع پـور کرمانـی.
۲۲-نجمـه اسـماعیل بافقـی کریم آباد فرزند حسـین ششـدانگ  
خانـه مسـاحت ۱۸6.۸مترمربع قسـمتی از پـالک ۱۳۹ فرعی از 
۱۹۴7 اصلـی واقـع در اراضـی شـفیع آبـاد رفسـنجان بخـش ۹ 
 کرمان و حسـب استشـهاد محلی از مالک رسمی محمد پاکزاد.

۲۳-رامیـن و فرزیـن و لیال رئیـس زاده فرزندان محمد هر کدام 
دو دانگ مشـاع از شـش دانگ باغ پسـته به مسـاحت شـش 
دانـگ 67۸۰7.۹ مترمربـع قسـمتی از پـالک ۸۴6 اصلـی واقع 
اراضی سعیدآباد شفیعی رفسنجان بخش ۱۲ کرمان و خریداری 
 شـده از محل مالکیت مالک رسمی ملیحه شفیعی پور کرمانی.
۲۴-رامیـن و فرزیـن و لیال رئیـس زاده فرزندان محمد هر کدام 
دو دانگ مشـاع از شـش دانگ باغ پسـته به مسـاحت شـش 
دانگ6۳۹۰6  مترمربع قسمتی از پالک ۸۴6 اصلی واقع اراضی 
سعیدآباد شفیعی رفسنجان بخش ۱۲ کرمان و خریداری شده 
 از محـل مالکیـت مالک رسـمی ملیحه شـفیعی پـور کرمانی.
محمـد  فرزنـدان  رئیـس زاده  لیـال  و  فرزیـن  و  ۲۵-رامیـن 
پسـته  بـاغ  دانـگ  شـش  از  مشـاع  دانـگ  دو  کـدام  هـر 
قسـمتی  مترمربـع   ۳۴۳۰۸.6 دانـگ  شـش  مسـاحت  بـه 
شـفیعی  سـعیدآباد  اراضـی  واقـع  اصلـی   ۸۴6 پـالک  از 
محـل  از  شـده  خریـداری  و  ۱۲ کرمـان  بخـش  رفسـنجان 
کرمانـی. پـور  شـفیعی  ملیحـه  رسـمی  مالـک   مالکیـت 
۲6-رامیـن و فرزیـن و لیال رئیس زاده فرزنـدان محمد هر کدام 
دو دانگ مشـاع از شـش دانگ باغ پسـته به مسـاحت شـش 
دانـگ ۴۴۸۸۱.6 مترمربـع قسـمتی از پـالک ۸۴6 اصلـی واقع 
اراضی سعیدآباد شفیعی رفسنجان بخش ۱۲ کرمان و خریداری 
 شـده از محل مالکیت مالک رسمی ملیحه شفیعی پور کرمانی.
۲7-رامیـن و فرزیـن و لیال رئیـس زاده فرزندان محمد هر کدام 
دو دانگ مشـاع از شـش دانگ باغ پسـته به مسـاحت شـش 
دانـگ ۴۲۹۱7.۳ مترمربـع قسـمتی از پـالک ۸۴6 اصلـی واقع 
اراضی سعیدآباد شفیعی رفسنجان بخش ۱۲ کرمان و خریداری 
 شـده از محل مالکیت مالک رسمی ملیحه شفیعی پور کرمانی.
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آگهی ابالغ اجرائیه کالسه۹۹۰۰234    
نـام  یوسـفی  محمدعلـی  آقـای  بـه  بدینوسـیله 

پدر:اسـدا...
تاریخ تولد:۱۳۴۵.۱۰.۱  شـماره ملی 66۴۹7۸۹۵۸۵ 
بدهکارپرونـده اجرایـی کالسـه۱۳۹۹۰۴۰۱۹۰6۳۰۰۰۲۳۱.۱که برابـر 
گـزارش مامـور ابالغ به آدرس اعالمی متن سـند ازدواج شـناخته 
نگردیـده ایدابـالغ میگـردد که برابر سـند ازدواج  صادره به شـماره 
6۱۲۴ مبلـغ ۱.6۵۱.6۲6.۰۱6 ریـال بابت مهریه بدهکار می باشـید 
و خانـم نرگـس عسـگری دفعـه ء بسـتانکار پرونـده درخواسـت 

صدوراجرائیـه نمـوده پـس ازتشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و 
پرونـده اجرایـی بـه کالسـه۹۹۰۰۲۳۴ در ایـن اجـراء مطـرح مـی 
باشـد لـذا طبـق  ماده۱۸آئیـن نامـه اجرائـی مفاد اسـناد رسـمی 
بـه شـما ابالغ می گـردد از تاریخ انتشـاراین آگهی کـه تاریخ ابالغ 
اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه چـاپ و 
منتشـر مـی گـردد ظرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخت بدهی 
خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار آگهـی دیگـری 
عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان_علی خسرو انجم

ــری  ــه طاه ــت ال ــان نعم ــه اقای ــیله ب بدینوس
فرزنــد اســفندیار شــماره شناســنامه 18478 
اســتارا – خ  بــه نشــانی  اردبیــل  از  صــادره 
شــهید رســتمیان کوچــه 22 و شــهرام ســلیمانی 
فرزنــد فیــض الــه شــماره شناســنامه 1 صــادره 
از تالــش بنشــانی اســتارا بازارچــه ســاحلی 
ــه  ــود ک ــی ش ــاغ م ــاک 8 اب ــاالر پ ــاژ س پاس
بانــک ســرمایه بــه اســتناد قــرارداد بانکــی 
وصــول  جهــت   3704117846512 شــماره 
ــه  ــخ 97/8/15ب ــال تاتاری ــغ 218/000/000 ری مبل
انضمــام خســارت تاخیــر متعلقــه و تــا از تاریــخ 
مذکــور تــا روز تســویه کامــل بدهــی طبــق 
مقــررات علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده 
ــه کاســه 9700424 در ایــن  ــده اجرائــی ب وپرون
اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ 
97/10/14 مامــور پســت ابــاغ اجرائیــه در ادرس 
ــذا  ــده ل ــدور نگردی ــه شــما مق ــک ب ــی بان اعام
بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده 18 
ائیننامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه 
ــی  در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محل
آگهــی میشــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز 
ــاغ محســوب  ــه روز اب ــی ک ــن اگه ــخ ای از تاری
میگــردد نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقدام 
ننماییــد عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد 

یافــت تاریــخ انتشــار : 99/04/31
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آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی ( 
بموجــب پرونــده اجرائــی کاســه 9802809 ششــدانگ یــک دســتگاه اپارتمــان بشــماره 12727 فرعــی از 169 اصلــی مفــروز ومجــزا شــده از 19982 فرعــی از اصلی 
مذکــور قطعــه 7 بمســاحت 55/05 متــر مربــع واقــع در طبقــه اول کــه 4 متــر و14 ســانتیمتر ان بالکــن مســقف اســت بــه مالکیــت مهــدی مهدیــان قیلــور بــا جــز 
ســهم 6 از کل ســهم شــش بعنــوان بعنــوان مالــک ششــدانگ عرصــه و اعیــان موضــوع ســند مالکیــت اصلــی بشــماره چاپــی 808931 ســری ب ســال 95 بــا 
شــماره دفتــر امــاک الکترونیکــی 139620331011029919 ثبــت گردیــده اســت بــه حدودشــماال در دو جــز کــه جــز اول غربــی اســت دیــوار اشــتراکی بــا اپارتمــان 
مجــاور شــرقا پنجــره و دیــواری اســت بــه فضــای مشــاعی جنوبــا در ســه جــز کــه جــز دوم ان غربــی اســت لبــه بالکــن و پنجــره و دیواریســت بــه محوطــه 
مشــاعی غربــا در و دیواریســت بــه اره پلــه مشــاعی و برابــر ســند رهنــی شــماره 50924-85/6/9 دفتــر اســناد رســمی 37 کــرج در رهــن بانــک تجــارت مــی باشــد 
و طبــق نظــر کارشــناس رســمی مــورخ 99/2/2 بــه مبلــغ 2/150/000/000 ریــال ارزیابــی گردیــد ملــک واقــع اســت در نشــانی کــرج 45 متــری گلشــهر خیابــان ابــوذر 
شــهرک امیــد بلــوک بنفشــه بــی طبقــه اول واحــد هفــت ( در زمــان بازدیــد ملــک در تصــرف مســتاجر بــوده کــه 250/000/000 ریــال بعنــوان ودیعــه و اجــاره ماهیانه 
2/000/000 ریــال و پایــان قــرارداد تاریــخ 99/9/5 مــی باشــد واحــد دارای یــک اشــپزخانه اپــن بــا کابینــت فلــزی هــال و پذیرایــی بــا کــف موکــت ســرویس کامــل 
مــی باشــد اشــعابات اب و گاز مشــاع و بــرق مجــزا مــی باشــد ســرمایش کولــر ابــی و گرمایــش بخــاری تامیــن شــده اســت . مزایــده از مبلــغ 2/150/000/000 ریــال 
شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه میشــود شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده 
ثبــت و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی وی در جلســه مزایــده اســت برنــده مزایــده مکلــف اســت مابــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز از 
تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتیکــه ظــرف مهلــت مقــرر مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده واریــز نکنــد مبلــغ مذکــور قابــل 
اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد در ایــن صــورت عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد میگــردد  الزم بــه ذکــر اســت 
پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه اب بــرق گاز اعــم از حــق انشــعاب و ای حــق اشــتراک و مصــرف در صورتیکــه مــورد مزایــده دارای انهــا باشــد نیــز بدهــی هــای 
مالیاتــی و و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در 
صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزنیــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول 
مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد طبــق اعــام 

بســتانکار ملــک فاقــد پوشــش بیمــه اســت تاریــخ انتشــار : 99/4/30  م الــف 99/205/ ف
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بامعــارض 
ــذا مشــخصات متقاضــی و  ــده اســت ل ــرز گردی متقاضــی مح
ــه منظــور اطــاع عمــوم  ــه شــرح ذیــل ب ملــک مــورد تقاضــا ب
ــی  ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
ــن  ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــراض داشــته باشــند مــی توانن اعت
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد 
و امــاک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
ــه  یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را ب
مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . آقــای غــام مــاه بیــن فرزنــد 
فــرج  بــه شــماره شناســنامه 2683 صــادره از آســتارا بــه شــماره 
ملــی 2619467731 در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل 
ــی  ــر اختمال ــر معب ــا کس ــری ب ــه کارب ــه و محوط ــر یکبابخان ب
مســکونی بــه مســاحت 266/25 مترمربــع پــاک 983 فرعــی 
مجــزی شــده از 213 فرعــی از 1 اصلــی واقــع در قریــه چلونــد  
بخــش 32 گیــان خریــداری از مالــک رســمی حســن مهــدی 
ــژاد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم  ن
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 
شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه 
ــت اول :  99/04/16  ــار نوب ــخ انتش ــود . 758  تاری ــد ب نخواه

ــت دوم :   99/04/31 ــار نوب ــخ انتش تاری
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ــری  ــه طاه ــت ال ــان نعم ــه اقای ــیله ب بدینوس
فرزنــد اســفندیار شــماره شناســنامه 18478 
اســتارا – خ  بــه نشــانی  اردبیــل  از  صــادره 
شــهید رســتمیان کوچــه 22 و شــهرام ســلیمانی 
فرزنــد فیــض الــه شــماره شناســنامه 1 صــادره 
از تالــش بنشــانی اســتارا بازارچــه ســاحلی 
ــه  ــود ک ــی ش ــاغ م ــاک 8 اب ــاالر پ ــاژ س پاس
بانــک ســرمایه بــه اســتناد قــرارداد بانکــی 
وصــول  جهــت   3704117846512 شــماره 
ــه  ــخ 97/8/15ب ــال تاتاری ــغ 218/000/000 ری مبل
انضمــام خســارت تاخیــر متعلقــه و تــا از تاریــخ 
مذکــور تــا روز تســویه کامــل بدهــی طبــق 
مقــررات علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده 
ــه کاســه 9700424 در ایــن  ــده اجرائــی ب وپرون
اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ 
97/10/14 مامــور پســت ابــاغ اجرائیــه در ادرس 
ــذا  ــده ل ــدور نگردی ــه شــما مق ــک ب ــی بان اعام
بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده 18 
ائیننامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه 
ــی  در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محل
آگهــی میشــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز 
ــاغ محســوب  ــه روز اب ــی ک ــن اگه ــخ ای از تاری
میگــردد نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقدام 
ننماییــد عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد 

یافــت تاریــخ انتشــار : 99/04/31
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 عباس نوروزی  4918

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی ( 
بموجــب پرونــده اجرائــی کاســه 9802809 ششــدانگ یــک دســتگاه اپارتمــان بشــماره 12727 فرعــی از 169 اصلــی مفــروز ومجــزا شــده از 19982 فرعــی از اصلی 
مذکــور قطعــه 7 بمســاحت 55/05 متــر مربــع واقــع در طبقــه اول کــه 4 متــر و14 ســانتیمتر ان بالکــن مســقف اســت بــه مالکیــت مهــدی مهدیــان قیلــور بــا جــز 
ســهم 6 از کل ســهم شــش بعنــوان بعنــوان مالــک ششــدانگ عرصــه و اعیــان موضــوع ســند مالکیــت اصلــی بشــماره چاپــی 808931 ســری ب ســال 95 بــا 
شــماره دفتــر امــاک الکترونیکــی 139620331011029919 ثبــت گردیــده اســت بــه حدودشــماال در دو جــز کــه جــز اول غربــی اســت دیــوار اشــتراکی بــا اپارتمــان 
مجــاور شــرقا پنجــره و دیــواری اســت بــه فضــای مشــاعی جنوبــا در ســه جــز کــه جــز دوم ان غربــی اســت لبــه بالکــن و پنجــره و دیواریســت بــه محوطــه 
مشــاعی غربــا در و دیواریســت بــه اره پلــه مشــاعی و برابــر ســند رهنــی شــماره 50924-85/6/9 دفتــر اســناد رســمی 37 کــرج در رهــن بانــک تجــارت مــی باشــد 
و طبــق نظــر کارشــناس رســمی مــورخ 99/2/2 بــه مبلــغ 2/150/000/000 ریــال ارزیابــی گردیــد ملــک واقــع اســت در نشــانی کــرج 45 متــری گلشــهر خیابــان ابــوذر 
شــهرک امیــد بلــوک بنفشــه بــی طبقــه اول واحــد هفــت ( در زمــان بازدیــد ملــک در تصــرف مســتاجر بــوده کــه 250/000/000 ریــال بعنــوان ودیعــه و اجــاره ماهیانه 
2/000/000 ریــال و پایــان قــرارداد تاریــخ 99/9/5 مــی باشــد واحــد دارای یــک اشــپزخانه اپــن بــا کابینــت فلــزی هــال و پذیرایــی بــا کــف موکــت ســرویس کامــل 
مــی باشــد اشــعابات اب و گاز مشــاع و بــرق مجــزا مــی باشــد ســرمایش کولــر ابــی و گرمایــش بخــاری تامیــن شــده اســت . مزایــده از مبلــغ 2/150/000/000 ریــال 
شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه میشــود شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده 
ثبــت و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی وی در جلســه مزایــده اســت برنــده مزایــده مکلــف اســت مابــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز از 
تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتیکــه ظــرف مهلــت مقــرر مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده واریــز نکنــد مبلــغ مذکــور قابــل 
اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد در ایــن صــورت عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد میگــردد  الزم بــه ذکــر اســت 
پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه اب بــرق گاز اعــم از حــق انشــعاب و ای حــق اشــتراک و مصــرف در صورتیکــه مــورد مزایــده دارای انهــا باشــد نیــز بدهــی هــای 
مالیاتــی و و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در 
صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزنیــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول 
مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد طبــق اعــام 

بســتانکار ملــک فاقــد پوشــش بیمــه اســت تاریــخ انتشــار : 99/4/30  م الــف 99/205/ ف
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بامعــارض 
ــذا مشــخصات متقاضــی و  ــده اســت ل ــرز گردی متقاضــی مح
ــه منظــور اطــاع عمــوم  ــه شــرح ذیــل ب ملــک مــورد تقاضــا ب
ــی  ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
ــن  ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــراض داشــته باشــند مــی توانن اعت
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد 
و امــاک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
ــه  یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را ب
مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . آقــای غــام مــاه بیــن فرزنــد 
فــرج  بــه شــماره شناســنامه 2683 صــادره از آســتارا بــه شــماره 
ملــی 2619467731 در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل 
ــی  ــر اختمال ــر معب ــا کس ــری ب ــه کارب ــه و محوط ــر یکبابخان ب
مســکونی بــه مســاحت 266/25 مترمربــع پــاک 983 فرعــی 
مجــزی شــده از 213 فرعــی از 1 اصلــی واقــع در قریــه چلونــد  
بخــش 32 گیــان خریــداری از مالــک رســمی حســن مهــدی 
ــژاد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم  ن
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 
شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه 
ــت اول :  99/04/16  ــار نوب ــخ انتش ــود . 758  تاری ــد ب نخواه

ــت دوم :   99/04/31 ــار نوب ــخ انتش تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – شیرزاد عزیزی           4448
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آبیاری نوین کشاورزی راهبرد افزایش محصوالت 
و بهینه سازی مصرف آب در سمنان

اجرای سامانه نوین آبیاری، با توجه به سهم 70 تا ٨0 درصدی بخش کشاورزی از آب 
تولیدی در استان ، اقدامی موثر در کم آبی استان سمنان به شمار می رود

اجـرای سـامانه نویـن آبیـاری، بـا توجـه به سـهم 70 
تـا ٨0 درصـدی بخـش کشـاورزی از آب تولیـدی در 
اسـتان سـمنان، اقدامـی موثـر در افزایش محصوالت 
و مدیریت مصرف در شـرایط کم آبی اسـتان به شـمار 
می رود و با توجه به شـرایط خشکسـالی باید توسـعه 

ایـن طـرح بیـش از پیش مـورد توجه قـرار بگیرد.
صرفـه جویـی در مصـرف آب، سـرعت بـاالی رویـش 
گیـاه، بکارگیـری کـود همزمان بـا آبیـاری، جلوگیری 
از رشـد بـی رویـه علف هـای هـرز، صرفـه جویـی در 
مصـرف انـرژی، برداشـت راحـت تـر محصـوالت و 
افزایـش کمـی و کیفی محصوالت، بخشـی از مزایای 
بـه کارگیـری روش های آبیاری نوین اسـت و ضرورت 
دارد روش آبیـاری نویـن جایگزین روش های سـنتی 

آبیـاری در اسـتان سـمنان شـود کـه در قلـب مناطـق 
خشـک و نیمه خشـک کشـور قـرار دارد تـا حفـظ و 
تقویـت محصوالت کشـاورزی در سـال جهـش تولید 

محقق شـود.
اجرا و توسـعه سـامانه های آبیاری نوین یکی از طرح 
هـای موثـر در افزایـش تولید محصوالت و بهـره  وری 
آب محسـوب می شـود و بـه گفته کارشناسـان اجرای 
سـامانه نویـن آبیاری میانگیـن تولید محصـول را ۳۰ 
درصـد و در برخـی مـوارد تـا مـرز ۱۰۰ درصـد افزایـش 

مـی دهد.
براسـاس آمـار، در زمـان حاضر میانگیـن ۲7 درصد از 
اراضی کشـاورزی کشـور و ۲6 درصد اراضی کشـاورزی 
و  آبیـاری  نویـن  سـامانه های  بـه  سـمنان  اسـتان 
تحت فشـار مجهـز شـده اسـت؛ بـه گفتـه وزیـر جهاد 
اراضـی  از  هکتـار  ۴۰۰هـزار  و  ۲میلیـون  کشـاورزی 

کشـاورزی کشـور تـا کنـون بـه سیسـتم های نویـن 
آبیـاری مجهـز شـده کـه بیـش از یـک میلیـون و ۱۰۰ 
هـزار هکتـار از آن در دولـت تدبیـر و امیـد بـه انجـام 

رسـیده اسـت. 
دولـت یازدهـم و دوازدهـم در زمینـه اجـرای سـامانه 
نوین آبیاری اقدامات ارزشـمندی را انجام داده اسـت، 
امـا در کنـار درنظـر گرفتـن بسـته های حمایتـی باید 
در زمینـه اطالع رسـانی بـه کشـاورزان دربـاره مزایـای 

اجـرای سـامانه نویـن آبیاری بیشـتر کار شـود.
برآینـد داده هـا نشـان می دهـد عالرغـم تالش هـای 
دولـت بـرای توسـعه آبیـاری نویـن، امـا کشـاورزان 
رغبـت چندانـی بـرای اجـرای سـامانه نویـن آبیـاری 
ندارنـد و بررسـی های میدانـی خبرنـگار ایرنـا نشـان 
می دهـد تعـدادی از کشـاورزان اسـتان این شـغل را، 
بـه تبعیـت از  پدرانشـان، بـه صـورت موروثـی ادامـه 
می دهنـد و بـا روش هـای علمی به روز بـرای افزایش 
بهـره وری و مدیریـت مصـرف آب آشـنایی ندارنـد و 

نیازمنـد آگاهـی و اطالع رسـانی هسـتند.
دسـته ای از کشـاورزان بـه دلیـل خرده مالکـی اجرای 
سـامانه نویـن آبیـاری برایشـان توجیـه نـدارد امـا 
دسـته ای دیگـر از کشـاورزان مشـکالت مالـی را مانع 
از اجـرای سـامانه نویـن آبیـاری می داننـد و انتظـار 
دارنـد دولـت در کنار پرداخت تسـهیالت بـرای اجرای 
سـامانه نوین آبیاری به منظور تامین زیرسـاخت های 
الزم بـرای اجـرای سـامانه نوین آبیاری ماننـد احداث 
اسـتخر و تامیـن برق تسـهیالت کافـی در نظر بگیرد.
بـه گفته کارشناسـان به ازای اجرای هر هکتار سـامانه 
آبیـاری نوین ۴ هزار متر مکعـب در مصرف آب صرفه 
جویی می شـود که این میزان صرفه جویی چشـمگیر 
اسـت و انتظـار مـی رود در شـرایط کم آبـی اسـتان 
سـمنان و کشـور تـالش مضاعف برای رفع مشـکالت 
در توسـعه اجـرای سـامانه نوین آبیاری صـورت گیرد.
بر اسـاس آخرین گزارش ها در اسـتان سـمنان حدود 
یـک میلیـارد و ۲۵۰ میلیـون مترمکعب آب در سـال 
تولیـد می شـود کـه ۸7 درصـد در بخش کشـاورزی، 
حـدود هشـت درصـد در بخـش صنعـت و خدمات و 
حـدود پنـج درصـد در بخـش آب آشـامیدنی مصرف 
مـی شـود، بـا توجـه بـه سـهم ۸7 درصـدی بخـش 

کشـاورزی از مصرف آب تولیدی در اسـتان به منظور 
مقابلـه بـا بحران کـم آبی، توجه به افزایـش بهره وری 
در مصـرف آب در ایـن بخـش از اهمیـت ویـژه ای 
برخـوردار اسـت و یکـی از اقدام های مهـم در افزایش 
بهـره وری از آب در بخـش کشـاورزی اجـرای سـامانه 

نویـن آبیاری اسـت.
از۱۹۸ هـزار هکتـار اراضـی کشـاورزی اسـتان سـمنان 
تـا قبـل از روی کارآمـدن دولـت یازدهـم فقـط ۱6 
هـزار هکتـار از اراضی کشـاورزی به سـامانه های نوین 
آبیـاری تجهیـز شـده بـود و اکنون با تـالش مضاعف 
ایـن دولـت، در ۳۴ هـزار هکتـار از اراضـی کشـاورزی 
اسـتان سـمنان سـامانه نوین آبیاری اجرا شده است .
۱۹۸ هـزار هکتـار از وسـعت اراضـی اسـتان سـمنان را 
اراضی کشـاورزی تشـکیل می دهد که از این وسـعت 
۵۴ هـزار هکتـار بـاغ، ۱۱۰ هزار هکتار زراعـت و بقیه در 
مرحلـه آیـش اسـت و حـدود ۴۵ هـزار بهره بـردار در 

بخش کشـاورزی فعالند.

موانع راه کشاورزان برای اجرای سامانه 
نوین آبیاری

یکـی از کشـاورزان جوان اسـتان سـمنان در حالی که 
در زمیـن کشـاورزی پنـج هکتاری اش بیل به دسـت 
مشـغول آبیـاری به روش سـنتی بود در گفـت و گو با 
ایرنـا اظهـار داشـت: من هر ۲ هفته ۲۴ سـاعت نوبت 
آب کشـاورزی دارم و مجبورم تنها در دل شـب، سـرما 

و گرمـا بـرای آبیاری به سـر زمیـن بیایم.
عباسـقلی طاهریـان ادامـه داد: درباره مزایای سـامانه 
نوین آبیاری اطالعات خوبی از طریق رسـانه ها کسـب 
کـردم و بـرای پیگیـری طـرح سـراغ سـازمان جهـاد 

کشـاورزی رفتم. 
وی بیـان کـرد: اجـرای سـامانه نویـن آبیـاری هزینـه 
زیـادی دارد و تامیـن ایـن میـزان نقدینگـی برایـم 

نیسـت. امکان پذیـر 
وی تصریـح کـرد: دولـت صرفـا بـرای اجرای سـامانه 
نویـن آبیـاری تسـهیالت پرداخت می کند، امـا اجرای 
سـامانه نویـن آبیاری نیازمنـد زیرسـاخت هایی مانند 
کانـال انتقـال آب، اسـتخر و بـرق اسـت کـه اتفاقـا 
تامین این زیرسـاخت ها هزینه زیـادی دارد و از عهده 

و وسـع مـن خارج اسـت.
ایـن کشـاورز جـوان اضافـه کرد: تسـهیالتی کـه برای 
تامین زیرسـاخت های الزم برای اجرای طرح سـامانه 
نویـن آبیـاری پرداخـت می شـود در قبـال  هزینه هـا 
ناچیـز و محـدود اسـت و بایـد دولـت در ایـن زمینـه 

بـرای کشـاورزان تمهیداتی بیندیشـد.

طاهریـان یـادآور شـد: برای تامیـن برق بـرای اجرای 
سـامانه نویـن آبیاری باید چهـار تیر بـرای انتقال برق 

نصب شـود کـه هزینه خیلی سـنگینی دارد.
این کشـاورز سـمنانی خاطرنشـان کرد: انتظار می رود 
در شـرایطی کم آبـی و بـه دنبـال آن کاهـش وسـعت 
کشـت و زرع، دولت مردان با تسـهیل در فرایند اجرای 
سـامانه نویـن آبیـاری کمک حـال کشـاورزان در سـال 

جهش تولید باشـند.

آبیاری سنتی و غرقابی خسارت بارتر از 
خشکسالی است

رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان سـمنان 
بیـان کرد:صرفـه جویـی در مصرف آب، سـرعت باالی 
بـا  بکارگیـری کـود همزمـان  امـکان  رویـش گیـاه، 
آبیـاری، جلوگیـری از رشـد بـی رویـه علف هـای هرز، 
صرفـه جویـی در مصـرف انـرژی، برداشـت راحـت تر 
محصـوالت و افزایـش کمـی و کیفـی محصـوالت، از 
جملـه مزایـای اجـرای سـامانه نویـن آبیـاری اسـت.

از  یکـی  داشـت:  ابـراز  عمـاد  میـر  حسـن  سـید 
اولویت های سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان سمنان 
بـا توجـه بـه کمبـود منابـع آبـی توسـعه سـامانه های 
نویـن آبیاری در اراضی کشـاورزی این اسـتان اسـت.
وی ادامـه داد: کشـت و آبیـاری بـه روش غرقابـی، بـا 
توجـه بـه کـم آبی و پاییـن بـودن بهـره وری در تولید 

محصـول، خسـارت بارتر از خشکسـالی اسـت.
وی تاکیـد کـرد: کشـاورزان بـا مدیریـت اصولـی و 
فرهنگسـازی بایـد کشـت محصـوالت کشـاورزی بـه 

صـورت غرقابـی را کنـار بگذارنـد.
سـال های  در  دولـت  خاطرنشـان کـرد:  عمـاد  میـر 
گذشـته از اجـرای طرح سـامانه های نویـن آبیاری در 
اراضـی کشـاورزی حمایـت کـرده اسـت که بایـد برای 

تحقـق ایـن برنامـه هـا کشـاورزان نیـز تـالش کنند.
وی اظهـار داشـت: شـاید بسـیاری از کشـاورزان بـا 
رویکـرد سـطحی و کوتـاه مـدت بـه درآمـد سـاالنه 
خود در کشـت غرقابی توجه داشـته باشـند اما تولید 
محصـول به شـیوه های سـنتی در بلندمدت کشـور را 
در تولیـد محصـوالت راهبـردی بـا مشـکل مواجه می 

. کند
سـمنان  اسـتان  جهادکشـاورزی  سـازمان  رییـس 
تصریـح کرد: در نظر گرفتن بسـته های حمایتی مانند 
پرداخـت تسـهیالت کـم بهـره نمونـه ای از اقدام هـای 
مثبـت دولـت تدبیـر و امید برای اجرای سـامانه نوین 
آبیـاری بـه عنـوان راهبرد رفع مشـکل کم آبـی در این 

بخـش از اقتصاد کشـور اسـت.

مدیـرکل اسـتاندارد اسـتان کرمـان از صـدور نخسـتین پروانـه 
حدمجـاز آالینده هـا برای محصوالت کشـاورزی از طریق سـامانه 
مشـترک جهاد دانشـگاهی و سازمان ملی اسـتاندارد ایران برای 

۲ هـزار هکتـار پرتقال این اسـتان در سـالجاری خبـر داد.
اسـماعیل عاقلـی افـزود: متقاضیـان دریافـت پروانـه حد مجاز 
آالینده هـا می تواننـد بـا مراجعـه بـه سـازمان جهـاد کشـاورزی 
در سـامانه پنجـره واحـد ثبـت نـام کـرده و نسـبت بـه بارگذاری 

مـدارک و مسـتندات مربوطـه اقـدام کنند.
وی تصریـح کـرد: پـس از آن نمونـه بـرداری و بازرسـی توسـط 
شـرکت هـای بازرسـی همکار اسـتاندارد انجـام و مـواردی چون 
نیتـرات، انـواع فلـزات سـنگین مـورد آزمـون قـرار می گیـرد کـه 
پـس از آزمـون و تاییـد رییس سـازمان جهاد کشـاورزی پروانه 
حـد مجـاز آالینده هـا توسـط مدیـرکل اسـتاندارد اسـتان کرمان 

صـادر می شـود.
بـه گفتـه متولیـان امور کشـاورزی اسـتان کرمان این اسـتان با 
داشـتن بیش از ۱۱ درصد مسـاحت کل کشـور حدود ۲۵ درصد 

باغات کشـور در خـود جای داده اسـت .

3۷ تولیدکننده محصوالت کشاورزی در کرمان 
حدمجاز آالینده شناخته شدند

تعـداد ۱۱ جلسـه کمیتـه تایید صالحیت مدیـران کنترل کیفیت 
در سـه مـاه ابتـدای سـال جاری برگزار شـد کـه از این تعـداد ۲ 

مـورد بـا موضـوع حد مجـاز آالینـده ها بوده اسـت.
وی اظهـار داشـت: پـس از بررسـی های الزم در جلسـات کمیته 
تاییـد صالحیـت، ۴۹ مـورد پروانه تایید صالحیت بـرای مدیران 

کنتـرل کیفیت صادر شـد.
مدیـرکل اسـتاندارد اسـتان کرمـان ادامـه داد: از این میـزان ۳7 
مـورد مربـوط بـه پروانه تاییـد صالحیت مدیـران کنترل کیفیت 
درخصـوص حـد مجـاز آالینده هـا در محصوالت کشـاورزی بوده 

است.
بـا بررسـی هـای  وی گفـت: همچنیـن در ایـن بـازه زمانـی 
کارشناسـی انجام شـده ۳۴ مورد پروانه تایید صالحیت مدیران 

کنتـرل کیفیـت تمدید شـد.
عاقلـی افـزود: تعـداد ۲ مـورد جلسـات کارگروه مـاده هفت نیز 
طـی مـدت یاد شـده برگزار و در این نشسـت ها پرونـده مدیران 
کنتـرل کیفیـت بررسـی و 6 مـورد تذکـر به متخلفان داده شـده 

است.

۱۵۹ مورد بازنگری در استانداردهای ملی کرمان
وی اضافه کرد: همکاران اداره کل اسـتاندارد اسـتان کرمان تعداد 
۱۵۹ مـورد بازنگـری در تدوین اسـتانداردهای ملی طی سـه ماه 

ابتدای سـال جاری انجـام داده اند.
مدیـرکل اسـتاندارد اسـتان کرمـان تاکید کرد: همچنیـن در این 
بـازه زمانـی تعـداد ۵۰ مـورد پیشـنهاد تدویـن برای کارشناسـان 

ایـن اداره کل مصوب شـده اسـت. 

مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق 
افزایـش  کـرد:  اعـالم  زنجـان  اسـتان 
مصـرف انـرژی بـرق از سـوی مشـترکان 
در  را  اسـتان  ایـن  تجـاری،  و  خانگـی 
وضعیـت قرمـز قـرار داد.علیرضـا علیزاده 
افـزود: مشـترکان خانگـی و تجـاری در 
اسـتان زنجـان از انـرژی بـرق بیشـتر از 
سـهمیه تعییـن شـده مصـرف کردند.وی 
تاکیـد کـرد: مشـترکان در کاهش مصرف 
ایـن انـرژی مـا را یـاری کننـد تـا بتوانیم 
دهیـم.وی  ارایـه  را  مطلوبـی  خدمـات 
بـا بیـان اینکـه متوسـط سـهمیه اسـتان 

زنجان ۵77 مگاوات تعیین شـده اسـت، 
اظهارداشـت: مصـرف بـرق بـه بیـش از 

۵۸۰ مـگاوات در هفتـه جـاری رسـید.
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق 
اسـتان زنجان گفت: چنانکـه مصرف برق 
از سـوی مشـترکان رعایـت نشـود مجبور 
خواهیـم بـود در سـاعاتی طبـق برنامـه 

مصـرف را مدیریـت کنیـم.
علیـزاده بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر 
صنایـع، کمـک قابـل توجهـی در مدیریت 
دارنـد،  بـرق  مصـرف  الگـوی  رعایـت  و 
خاطرنشـان کـرد: ایـن مشـترکان روزانـه 

بـه طـور متوسـط 7۰ تـا ۸۰ مـگاوات در 
مصـرف صرفـه جویـی مـی کننـد.

بـرق  مصـرف  اکنـون  هـم  افـزود:  وی 
اسـتان زنجان از سوی مشـترکان خانگی 
و تجـاری بـاال رفتـه اسـت که درخواسـت 
داریـم از سـاعت ۱۳ تـا ۱7 عصـر مصرف 

بـرق خـود را مدیریـت کننـد.
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق 
اسـتان زنجـان گفـت: اداراتـی کـه دارای 
ژنراتـور بـرق هسـتند از سـاعت ۱۱ تـا ۱۴ 
ظهـر مکلـف بـه اسـتفاده از ایـن ظرفیت 

. هستند

زنجان در وضعیت قرمز مصرف برق قرار گرفت تولیدساالنه 2۵۰ هزار تن 
محصوالت باغی و زراعی بروجن

مدیـر جهادکشـاورزی بروجـن از تولیـد سـاالنه ۲۵۰ هـزار تن انواع محصـوالت باغی، 
زراعـی ، شـیالت و دامـی در بخش کشـاورزی این شهرسـتان خبـر داد.

سـید حمدهللا حسـینیظهار داشـت: این شهرستان با داشـتن بیش از هفت هزار نفر 
بهره بـردار و ۵۸ هـزار هکتـار اراضـی کشـاورزی زراعـی و باغـی، یکهـزار و ۱۹۰ چاه آب 

عمیـق و نیمه عمیق در اختیـار دارد.
وی، کمآبی و خشک شـدن بخشـی از 77 چشـمه و ۱۳۸ قنوات این شهرسـتان در 
پـی خشکسـالی یـک دهه گذشـته را یادآور شـد و تصریـح کرد: شهرسـتان بروجن 
به عنوان پیشـانی خشکسـالی اسـتان چهارمحال و بختیاری در چند سـال گذشـته 

شناخته شـده است.
مدیـر جهادکشـاورزی بروجـن افـزود: در دهـه ۸۰ اراضـی آبی بخش کشـاورزی این 
شهرسـتان ۳۲ هـزار هکتـار بـود در حالـی کـه در سـال زراعی جـاری این رقـم به ۲۳ 
هـزار هکتـار کاهش یافته اسـت، که با اجرای سیسـتم آبیاری نویـن در بخش باغی 

و زراعـی در دولـت تدبیـر و امیـد بخش از مصرف آب مدیریت شـده اسـت.
وی سـطح گلخانه های سـبزی و صیفی فعال سـطح بروجن را ۵.6 هکتار برآورد کرد 
و گفـت: بـا تدبیـر دولـت دوارزدهـم تا پایان سـال جهش تولید، این وسـعت فضای 

گلخانه ای شهرسـتان به ۱۲هکتـار افزایش خواهد یافت.
حسـینی، از صـادرات ۱۰۰درصـدی یـک واحد گلخانـه تولید فلفل دلمـه ۴.۲ هکتاری 
در ایـن شهرسـتان با عملکرد تولیـد ۱۵کیلوگرم در هر مترمربع خبـر داد و تاکید کرد: 

محصـول تولیـدی این واحد صیفی به کشـور روسـیه صادر می شـود.  

 چهارمحال 
و بختیاری

اصفهان 

َفراز؛ رویش امید در تاکستان های شهر جهانی انگور

در ۱۰۷ شهراستان اصفهان، شبکه آبیاری فضای سبز از آب شرب جدا شد

امیـد  و  تدبیـر  بـارز  نمونـه  َفـراز 
در شـهر جهانـی انگـور اسـت کـه 
ُپـر فـراز و نشـیب  در سـال های 
تولیـد این محصول در مالیر شـهر 
تاکسـتان های زرخیـز، رنـگ حقیقـت گرفـت و امـروز ایـن 
مسـیر همـوار، چشـم انداز روشـنی بـرای باغدارانـی اسـت که 
می خواهنـد نقـش مهمی را در اقتصـاد و تحقق عینی جهش 

تولیـد ایفـا کنند.
طـرح َفـراز، اصالح باغ های سـنتی از ُفرم خزنده به ایسـتاده 
و یـا احـداث باغ هـای جدیـد بـه روش داربسـتی اسـت کـه 
در سـال های اخیـر اجـرای ایـن طـرح در شهرسـتان مالیـر 
در جنـوب اسـتان همـدان سـرعتی فزاینـده به خـود گرفت و 

در سـایه حمایت هـای دولـت و سیاسـت های وزارت جهـاد 
کشـاورزی، ایـن طـرح حـاال بـر مـدار اصـول و روش نویـن 

تاکـداری در حرکـت اسـت.
شـهری بـا بیش از 7۰۰ سـال قدمـت باغداری و نظـام تولید 
انگـور، آذرمـاه سـال گذشـته در فهرسـت سـازمان جهانـی 
خواروبـار و کشـاورزی ملـل متحـد )فائو( و پنجاه و سـومین 
میـراث مهم کشـاورزی جهـان تکیـه زد و این افتخـار بزرگی 
برای ایران و اسـتان همدان بود که دولت زمینهسـاز آن شـد و 
امـروز با تکیـه بر این جایگاه رفیع، برای پیشـتازی در اجرای 
طـرح َفـراز نیـز بسـیار مصمـم اسـت، طرحـی کـه می توانـد 

اقتصـاد منطقـه را به معنـای واقعی شـکوفا کند.
از آنجـا کـه سـاالنه افـزون بـر ۲۴۰ هـزار ُتـن انگـور از سـطح 

برداشـت  مالیـر  تاکسـتان های  هکتـار  هـزار  یـازده  حـدود 
می شـود، بـه اعتقـاد کارشناسـان جهـاد کشـاورزی بـا اجرای 
طـرح َفـراز ایـن میـزان تولیـد بـه ۲ یـا سـه برابـر افزایـش 
پیـدا می کنـد و در حقیقـت َدرگاهـی روشـن و ُنویـن به روی 
صنعـت انگور گشـوده خواهد شـد، افقی روشـن کـه باغداران 
مالیـری را بـرای اجـرای این طرح مصمم تر از گذشـته کرده و 
نمی خواهد سـود حاصل از دسـترنج خود را به واسـطه سرما، 
آفـت، بیمـاری، کمبـود آب و ده هـا مشـکل دیگـر در مسـیر 

تاکـداری از دسـت بدهند.

طرح َفراز؛ اولویت سند راهبردی توسعه مالیر 
طـرح َفـراز بـه اندازه ای برای شـهر جهانـی انگور اهمیـت دارد 
کـه بـه عنـوان یکـی از اولویت هـای سـند راهبـردی و برنامـه 
عملیاتی توسـعه این شهرسـتان در نظر گرفته شده و از سال 
۹۸ تـا ۱۴۰۰ بایـد سـاالنه بیـن ۱۵۰ تـا ۲۰۰ هکتـار از باغ هـای 
انگـور مالیـر طـرح داربسـتی اجـرا شـود، طرحی که حـاال در 

کنـار سـازمان جهـاد کشـاورزی، از حمایـت فرمانـداری ویـژه 
مالیـر برخـوردار اسـت و طبـق برنامـه زمان بنـدی بایـد ایـن 
طـرح بـا همراهی و مشـارکت باغداران در تاکسـتان های این 

شهرسـتان اجرایی شـود.
کارشناسـان جهـاد کشـاورزی مزیت هـای فراوانـی را بـرای 
اجـرای این طرح برشـمرده اند و معتقدند طـرح َفراز می تواند 
عملکـرد انگـور را در هکتـار بین ۳۰ تا ۵۰ درصـد افزایش دهد 
و بـا بهبـود کیفیـت محصول، ارقام متنوعی را کشـت کرد و در 

تازه خوری انگور پیشـگام شـد.
داربسـتی کـردن باغ هـای انگـور مالیـر از اواسـط دهـه ۹۰ در 
ایـن شهرسـتان قـّوت گرفـت و تاکنـون در سـطح 7۵ تـا ۱۰۰ 
هکتـار از اراضـی ایـن شهرسـتان طرح َفراز اجرا شـده اسـت 
و طبـق سیاسـت های وزارت جهـاد کشـاورزی و برنامه هـای 
راهبـردی توسـعه این شهرسـتان، ایـن میزان طرح َفـراز باید 

تـا چشـم انداز ۱۴۰۰ بـه بیـش از پنـج برابـر افزایـش یابد.

مدیــرکل مدیریــت بحــران 
جلســه  در  اســتانداری 
راهکارهــای مصــرف بهینــه 
آب کــه بــا حضــور نماینــدگان 
دســتگاههای اجرایــی، انتظامی،نظامــی و فرهنگــی برگزارشــد 
اعــالم کــرد: درحــال حاضــر اســتان اصفهــان اولیــن اســتان 
ــاری  ــبکه آبی ــهرهای آن ش ــه ش ــه در هم ــت ک ــور اس در کش

ــد. ــدا گردی ــرب ج ــبز از آب ش ــای س فض
منصــور شیشــه فــروش بــا بیــان اینکــه شــهرداران و دهیــاران 
بــه منظــور مصــرف بهینــه آب بایــد در توســعه فضــای 
ــد  ــتفاده کنن ــکی اس ــه خش ــاوم ب ــان مق ــه گیاه ــبز ازگون س
ــه صــورت  ــد ب خاطرنشــان ســاخت:آبیاری فضــای ســبز بای
ــه  ــری ب ــا از هــدر رفــت آب جلوگی قطــره ای انجــام شــود ت

ــد. عمــل آی
ــا تاکیــد بــر لــزوم تدویــن پروتــکل عملیاتــی مصــرف  وی ب
ــزود:  ــان اف ــتان اصفه ــا اس ــرکت آبف ــوی ش ــه آب از س بهین
ــن  ــان ممک ــن زم ــاه تری ــد در کوت ــتان بای ــا اس ــرکت آبف ش
ــش  ــا بخ ــه ب ــه آب در رابط ــرف بهین ــی مص ــکل عملیات پروت
کشــاورزی،اصناف،نیروهای  صنعــت،  جملــه  از  مختلــف 
ــن و  ــی، بخــش خانگــی و شــهرداری تدوی ــی و انتظام نظام

ــد. ــالم نمای ــتانداری اع ــران اس ــت بح ــه مدیری ب
ــرداری و توســعه  ــره ب ــاون به ــن نشســت مع ــه ی ای در ادام
ــتفاده  ــر اس ــد ب ــا تاکی ــان ب ــتان اصفه ــا اس ــرکت آبف آب ش
دســتگاههای اجرایــی، نظامــی، انتظامــی و فرهنگــی بــر 
ــتگاههای  ــرد: دس ــوان ک ــرف آب عن ــده مص ــزات کاهن تجهی
مختلــف اســتان اگــر اقــدام بــه نصــب تجهیــزات کاهنــده ی 

مصــرف آب نماینــد قطعــا تاثیــر بــه ســزایی در مصــرف 
ــتان دارد. ــطح اس ــه آب در س بهین

ــای الزم  ــاخت ه ــاد زیرس ــه ایج ــاره ب ــا اش ــری ب ــر اکب ناص
ــه کمــی و کیفــی آب در ســطح اســتان  ــع عادالن جهــت توزی
اعــالم کــرد:در ۱۰ ســال اخیــر بــا ایجــاد ۸۸ ایســتگاه اصلــی 
تلــه متری،نصــب شــیرهای فشــار شــکن و راه انــدازی 
ســامانه هوشــمند پایــش فشــار شــبکه زیرســاختهای الزم در 
رابطــه بــا توزیــع عادالنــه کمــی و کیفــی آب در ســطح اســتان 

ایجــاد شــده اســت. 
ــتان  ــا اس ــرکت آبف ــعه آب ش ــرداری و توس ــره ب ــاون به مع
اصفهــان بــا افزایــش بــی ســابقه دمــا در خــرداد مــاه ســال 
ــا  ــه رغــم افزایــش متوســط ۲/7 درجــه دم جــاری گفــت: ب
ــردم  ــرب م ــته، آب ش ــال گذش ــاه س ــرداد م ــه خ ــبت ب نس

ــن شــد. ــدار تامی ــه صــورت پای ــی و ب ــدون قطع ب
ــه بیــش از ۳۳ درجــه،  ــا ب ــا افزایــش دم وی اعــالم کــرد: ب
مصــرف آب در اســتان افزایــش مــی یابــد بطوریکــه در زمــان 
پیــک مصــرف نیــاز آبــی اســتان ۱۵/۵ مترمکعــب در ثانیــه 
اســت، امــا تــوان تامیــن آب شــرب حــدود ۱۳ متــر مکعــب 

در ثانیــه مــی باشــد.
ــتان  ــا اس ــرکت آبف ــعه آب ش ــرداری و توس ــره ب ــاون به مع
ــعی در  ــی س ــی و فن ــات فرهنگ ــا اقدام ــت: ب ــان گف اصفه
ــود ۲/۵ مترمکعــب آب شــرب در اســتان شــده  ــران کمب جب

ــت . اس
اکبــری اعــالم کــرد: الگــوی مصــرف آب در اســتان اصفهــان 
ــتو  ــیده اس ــب رس ــه ۱۴ مترمکع ــاه ب ــب در م از ۲۰ مترمکع
خوشــبختانه بســیاری از مشــترکین مطابــق الگــو آب مصــرف 
مــی نماینــد. ایــن در حالــی اســت کــه متوســط مصــرف هــر 
خانــوار در اســتان اصفهــان حــدود ۱۱ مترمکعــب در مــاه مــی 

باشــد. 

2هزار هکتار از مرکبات 
کرمان پروانه حدمجاز 

آالیندگی دریافت کردند
گزارش

۱2۰ پرستار جدید برای خدمت در بیمارستانهای کرونایی مشهد اضافه شدند
مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تاکنون ۱۲۰ نفر در قالب کادر پرستاری جدید متشکل از پرستار، کمک پرستار و 

نیروی خدمه شرکتی برای خدمت در بیمارستانهای کرونایی در مشهد به کارگیری شده اند.دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتر امیر رضا 
صالح مقدم افزود: ۲۴۰  پرستار جدید در قالب انعقاد قرارداد ۸۹ روزه کادر پرستاری این دانشگاه به کمک کادر درمان بیماران کرونایی 
در بیمارستانهای مشهد آمده اند که تاکنون ۵۰ درصد از آنان به کارگیری شدند و بقیه تا پایان هفته جاری کار خود را شروع خواهند کرد.



پیام ما سال گذشته به نقل 
از وزیر ارتباطات در تیتر یک خود 

نوشت : شرکت های IT جای 
شرکت های نفتی ایران را می گیرند.

شماره جدید مجله 

همشهری جوان منتشر شد
شصت و ششمین جشنواره 

بین المللی فیلم تائورمینا در کشور 
ایتالیا جایزه بهترین بازیگر مرد خود را 
به بختیار پنچه ای برای نقش آفرینی 

در فیلم »نامو« اعطاء کرد.

رسانه در آینهسال گشت
جشنواره  تصویر

مجموعه تلویزیونی »خانه پوشالی« 

با بازی کوین اسپیسی از ۳۰ تیرماه از شبکه 
چهار سیما ساعت ۲۴ بازپخش می شود.

»همیشه گمشده ای هست« 
عنوان فیلم انیمیشنی به کارگردانی 

»مسعود صفری« است که به داستان جدال بر 
سر آب می پردازد.

برگزاری کارگاه اینترنتی 
هنر معاصر

نخستین کارگاه اینترنتی هنر معاصر در دوران 
قرنطینه و ضرورت فاصله گذاری اجتماعی، در حال برگزاری است.

 ریاضی چهارم دبستان، 
 خیلی سخته اونقدر سخته که 

مهندس کارخونمونم نمی تونست حل کنه... 

حوض نقاشی

انیمیشنفیلمهنر دیالوگ

سبزه پیرامن سرچشمٔه نوشش نگرید

شبه بر گوشٔه یاقوت خموشش نگرید

شام شبگون سحر پوش قمر فرسا را

زیور برگ گل غالیه پوشش نگرید

عقل را صید کمند افکن جعدش بینید

روح را تشنٔه سرچشمٔه نوشش نگرید

بت ضحاک من آن مه که برخ جام جمست

آن دو افعی سیه بر سر دوشش نگرید

منکه از حلقٔه گوشش شده ام حلقه بگوش

گوشداری من حلقه بگوشش نگرید

جانم از جام لبش گشت بیک جرعه خراب

بادٔه لعل لب باده فروشش نگرید

خواجو از میکده اش دوش بدوش آوردند

اینهمه بیخودی از مستی دوشش نگرید

خواجوی کرمانی 

 گَرت دستی دهد با خویش 

 در دنجی فراهم باش

 بخوان آواز تلخت را،

 ولکن دل به غم مسپار...

عکس نوشت

عکس: 
نادر باژوروند

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

روز شادی ایرانیان و برکناری 
ژنرال هایی که دستور تیراندازی 

به مردم را در سی ام تیرماه 
۱33۱ داده بودند

۳۱ تیرمــاه ۱۳۳۱ )۲۲ جــوالی ۱۹۵۲( روز شــادی 

ــی ام  ــی در »س ــروزی سیاس ــر پی ــه خاط ــان ب ایرانی

ــر  ــت ب ــه حكوم ــر مصــدق ب ــدن دكت ــر« و بازگردان تی

خــود بــود و در سراســر كشــور جشــن و مراســم 

ــود. ــزار ب ــادمانه برگ ش

ــه  ــه ب ــتور داد ك ــر مصــدق دس ــن روز دكت     در همی

اتهــام تیرانــدازی بــه مــردم در تظاهــرات و اعتراضــات 

ســی ام تیرمــاه، سرلشــكر محمــد صــادق كوپــال 

ــس  ــرزن رئی ــاس گ ــهربانی، سرلشــكر عب ــس ش رئی

ــدم  ــوی مق ــی عل ــكر مهدیقل ــش و سرلش ــتاد ارت س

ــته و  ــار، بازنشس ــران از كار بركن ــی ته ــدار نظام فرمان

جهــت محاکمــه و مجــازات تســلیم دســتگاه قضایــی 

ــه  ــان و ســایر متهمــان ب ــی این شــوند. تعقیــب قضائ

ــی،  ــز دمكراس ــزی ج ــه چی ــردم ك ــه م ــدازی ب تیران

نمــی  قانــون  حقــوق اساســی خــود و حكومــت 

ــد. ــاز ش ــد آغ ــتند از روز بع خواس

    برانــدازی ۲۸ َاُمــرداد ۱۳۳۲ نــه تنهــا مانــع از 

مجــازات ایــن متهمــان شــد بلکــه بازنشســتگی 

آنــان لغــو و بــه مقامــات مهــم تــازه منصــوب شــدند. 

سرلشــکر گــرزن فرمانــده واحدهــای نظامــی مســتقر 

ــس  ــت رئی ــدم، نخس ــوی مق ــور و عل ــوب کش در جن

ــر  ــپس وزی ــور( و س ــه کش ــس هم ــهربانی )پلی ش

کشــور و ســپهبد شــد. سرلشــکر کوپــال از همقطــاران 

رئیــس   ۱۳۰۸ در  بــار  نخســتین  بــرای  رضاشــاه 

ــود. ــده ب ــهربانی ش ش

ــه  ــرد ك ــت ك ــن روز وصی ــدق در همی ــر مص     دكت

پــس از مــرگ، او را دركنــار كشــته شــدگان بپاخیــزی 

ــد. در  ــن كنن ــتان دف ــان گورس ــر و در هم ــی ام تی س

اســفندماه ۱۳۴۵ كــه مصــدق درگذشــت، شــاه مانــع 

ــه  ــید ك ــی ترس ــرا م ــد زی ــت ش ــن وصی ــام ای از انج

مــردم تظاهــرات علیــه او را از همیــن گورســتان آغــاز 

كننــد و ادامــه دهنــد. جــز یــک اعالمیــه چنــد ســطری 

تنظیــم شــده دولتــی، شــاه حتــی اجــازه چــاپ آگهــی 

ــی  ــن مجلس ــزاری چنی ــم و برگ ــس خت ــالم مجل اع

را بــه صــورت عمومــی بــرای مصــدق نــداد و او را 

در تبعیدگاهــش در احمدآبــاد ســاوجبالغ )نزدیــك 

كــرج( دفــن كردنــد كــه در نیمــه اســفند ۱۳۵7 و مــاه 

ــه مناســبت دوازدهمیــن  پــس از پیــروزی انقــالب، ب

ــه  ــی ب ــزار ایران ــا ه ســالروز درگذشــت مصــدق صده

آنجــا رفتنــد و ضمــن بزرگداشــت مصــدق، علیــه 

خودكامگــی و خودخواهــی شــاه و توطئــه دولــت 

ــوده ســخنرانی  لنــدن کــه همــواره بدخــواه ایرانیــان ب

كردنــد و شــعار دادنــد. آرامــگاه مصــدق اینــك از ابنیــه 

مّلــی اســت؛ ملّیــون و دوســتداران او در هــر مناســبت 

بــه آنجــا مــی رونــد.

ــاه  ــی ام تیرم ــزی س ــان در بپاخی ــروزی ایرانی     پی

و  تاریــخ عمومــی  از  ای  تنهــا صفحــه  نــه   ۱۳۳۱

ــران را تشــکیل مــی دهــد، بلکــه  فصلــی از تاریــخ ای

ــه خــود  بخــش مهمــی از تاریــخ دمکراســی را هــم ب

ــه اســتعماری  اختصــاص داده اســت. شکســت توطئ

و ضــد دمکراتیــک انتصــاب احمــد قــوام بــه نخســت 

وزیــری بــا قیــام ایرانیــان برضــد ایــن انتصــاب ثابــت 

کــرد کــه رفتــار حکومتــی و نطــق هــای مصــدق، گــروه 

بزرگــی از مــردم ایــران را بــه حقــوق خــود و اهمیــت 

دمکراســی و ارزش آراء و رای دادن واقــف ســاخته 

ــا  ــود ت ــی خ ــاب سیاس ــد از انتخ ــاده بودن ــود و آم ب

پــای جــان دفــاع کننــد. پــس از برانــدازی ۲۸ اُمــرداد 

ــه تفکــر دمکراتیــک  ــه عمــل آمــد ک ــالش بســیار ب ت

از میــان ایرانیــان رخــت بــر بنــدد و نســبت بــه 

ــت  ــوند و ممانع ــل ش ــه و منفع ــی عالق ــی ب دمکراس

ــه تاســیس حــزب و انتشــار  ــا صــدور پروان ــت ب دول

نشــریه ـ جــز بــه افــرادی مشــّخص در همیــن راســتا 

صــورت مــی گرفــت.

    شکســت توطئــه اســتعمار، بــا بپاخیــزی ایرانیــان 

وینســتون  هرکــس،  از  بیــش   ،۱۳۳۱ تیرمــاه  در 

چرچیــل نخســت وزیــر وقــت انگلســتان را کــه چشــم 

امیــد بــه دولــت قــوام الســلطنه بســته بــود ناراحــت 

ــه طــرح نقشــه  و خشــمگین ســاخت و از روز بعــد ب

تــازه )براندازی(پرداخــت و تــا برانــدازی حکومــت 

ــت. ــدق آرام نگرف ــر مص دکت
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زوربـای یونانـی اثـر نیکـوس کازانتزاکیـس، رمانـی اسـت کـه بـدون 

شـک در ذهـن خواننـده جایـگاه ویـژه ای خواهـد داشـت. نمی تـوان 

شـخصیت اصلـی ایـن کتـاب – یعنـی الکسـیس زوربا – را دوسـت 

نداشـت، حتـی کسـانی که به برخـی از رفتارهای او نقـد جدی دارند، 

همچنـان او را دوسـت دارنـد و فلسـفه زندگـی او را سـتایش می کننـد.

نیکـوس کازانتزاکیس نویسـنده، شـاعر، خبرنگار، مترجـم و جهانگرد 

یونانی بود. او نویسـنده ای اسـت که دغدغه جامعه بشـری را داشـته 

و بـه تحلیـل آنها پرداخته  اسـت. کازانتزاکیـس در ۱۸۸۳ میالدی در 

شـهر هراکلیـون در جزیـره کرت بـه دنیا آمد.

خالصه داستان زوربای یونانی:
ماجـرای ایـن کتـاب از زبان یک نویسـنده و روشـنفکر جـوان روایت 

می شـود. کسـی کـه ۳۵ سـال دارد و جسـتجوگر حقیقـت اسـت. در 

البـالی کتاب هـای بسـیار زیـادی که خوانـده، به دنبـال یافتن معنای 

زندگـی اسـت و اخیـرا هـم در مـورد زندگـی بـودا تحقیـق می کنـد. 

ایـن جـوان پیشـنهاد دوسـتش را در مـورد رفتن به قفقـاز رد می کند 

و تصمیـم می گیـرد بـرای مدتـی سـبک زندگـی خـود را عـوض کند. 

او بـه دنبـال کسـب تجربـه ای تازه بـه فکر اسـتخراج زغال سـنگ در 

جزیـره کرت اسـت.

ایـن جـوان – کـه اسـم او را نمی دانیـم – هنگامـی کـه برای سـفر به 

کـرت بـه بندر مـی رود با الکسـیس زوربـا برخـورد می کند.

درباره شخصیت الکسیس زوربا در رمان:
مترجـم کتـاب – محمـد قاضـی – کـه خـود را زوربـای ایرانـی 
معرفـی می کنـد و در آخـر مقدمـه خـود می نویسـد: زوربـای 
یونانـی بـه ترجمـه زوربـای ایرانـی، در مقدمـه  بی نظیـری کـه 
بـرای کتاب نوشـته اسـت، چنـد خاطره از زندگی خـود را تعریف 
می کنـد و می گویـد که بسـیار به زوربا شـبیه اسـت. در قسـمتی 

از مقدمـه محمـد قاضـی می خوانیـم:
آن روح اپیکـوری – خیامـی شـدیدی که در زوربا هسـت در من 
نیـز وجـود دارد. مـن هم مانند زوربـا نامالیمات زندگـی را گردن 
نمی گیـرم و در قبـال بدبیاریهـا، روحیـه شـاد و شـنگول خـود را 
از دسـت نمی دهـم. مـن نیـز نیازهـای واقعـی انسـان فهمیده را 
در چیزهـای انـدک و ضـروری »که خـورم یا پوشـم« می دانم و 
خودفروختـن و دویـدن به دنبـال کسـب جاه و جـالل و ثروت و 
مـال را اتـالف وقـت می شـمارم و می کوشـم تـا از آنجه بدسـت 
مـی آورم به نحـوی کـه فکـر و روح و وجدان اجتماعـی ام را اقناع 

کند، اسـتفاده کنم.
جمالتی از متن زوربای یونانی:

اسـت دیگـر! هوسـی داشـتن، سـکه های طـال  آزادی همیـن 
انباشـتن، و سـپس ناگهـان بـر هـوس خـود چیزه شـدن و گنـج 
گـردآورده خـود را ببـاددادن. خویشـتن را از قیـد هوسـی آزاد 
کـردن و به بنـد هوسـی شـریف تر درآمـدن. ولی آیـا همین خود 
شـکل دیگـری از بردگـی نیسـت؟ خویشـتن را به خاطـر یـک 
فکـر، به خاطـر ملـت خـود، به خاطـر خـدا فـدا کـردن؟ یـا مگـر 
هـر چـه مقـام مـوال باالتر باشـد طناب گردن بـرده درازتـر خواهد 
بـود؟ در آن صـورت بـرده بهتـر می توانـد دسـت و پـا بزنـد و در 
میـدان وسـیع تر جسـت و خیـز کند بی آنکـه متوجه بسـته بودن 
به طنـاب بشـود، بمیـرد. آیـا آزادی به همین می گوینـد؟ )زوربای 

یونانـی – صفحـه ۴۴(
از مـن بشـنو، اربـاب، و بـدان کـه راه دیگری برای نجات نیسـت 
جـز اینکـه آدم از هـر چـه هـوس می کنـد به حـد اشـباع بخورد، 
نـه اینکـه خـود را از آن محـروم کنـد. )زوربای یونانـی – صفحه 

)۲۸۲
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