
۲۸ درصد کسری بودجه تامین شد
 ۱۵۰ حـدود  سـالجاری  بودجـه  برآوردهـا  طبـق  آنجـا  از 
میلیـارد تومـان کسـری دارد، تاکنـون بیـش از ۴۲ هـزار 
و ۵۰۰ میلیـارد تومـان آن از طریـق انتشـار اوراق تامیـن 
شـده اسـت. همچنین، طبـق گفته رئیس مرکـز مدیریت 
بدهی هـا و دارایی هـای مالـی عمومـی خزانـه داری کشـور 
از  تومـان  پایـان شـهریور معـادل ۶۰ هـزار میلیـارد  تـا 
هزینه هـای بودجـه هـم به صـورت نقـدی تامیـن خواهد 
شـد. بـه گـزارش ایسـنا، بودجـه امسـال از زمانـی کـه بـه 
مجلس تحویل داده شـد، کارشناسـان اقتصادی از آنجاکه 
تحقـق درآمدهـای بودجه مورد شـک و تردید قرار داشـت 
تااینکـه  می دادنـد  هشـدار  بودجـه  بـه کسـری  نسـبت 
سـرانجام دولـت بـه طـور رسـمی کسـری بودجـه را اعالم 
کـرد و ایـن کسـری را مرکـز پژوهش هـای مجلـس ۱۵۰ 
هـزار میلیـارد تومـان اعـالم کرد امـا وزیر اقتصـاد این رقم 
را منطقـی ندانسـت و کسـری بودجـه را در بدبینانه تریـن 
حالـت ۱۴۰ هـزار میلیـارد تومـان بیـان کـرد. پـس از ایـن 
موضـوع، تامیـن کسـری بودجـه مـورد توجـه قـرار گرفت 
کـه در ایـن زمینه دولت انتشـار اوراق بدهی، عرضه سـهام 
شـرکت های دولتـی و امـوال مازاد دولت را مدنظـر قرار داد 
و تاکنـون طبـق اعـالم بانک مرکـزی با حـراج اوراق بدهی 
دولـت طـی هفـت مرحله حـدود ۳۶ هـزار میلیـارد تومان 
از کسـری بودجـه بـدون خلـق نقدینگـی تامین شـده که 
حـدود ۷۰ درصـد ایـن اوراق توسـط بانک هـای خصوصـی 
و دولتـی و ۳۰ درصـد آن نیـز توسـط نهادهـای مالـی بازار 
سـرمایه نظیـر شـرکت های سـرمایه گـذاری، صندوق های 
سـرمایه گـذاری و شـرکت های تامیـن سـرمایه خریداری 
شـده اسـت.  گفتنـی اسـت کـه در بودجـه امسـال سـهم 
درآمدهـا اعم از مالیاتی و سـایر درآمدها، واگـذاری دارایی 

سـرمایه ای )فـروش نفتـی و واگـذاری امـوال دولتـی( و 
واگـذاری دارایـی مالـی در ۵۷۱ هـزار میلیـارد تومان منابع 
عمومـی دولـت بـه ترتیب ۲۸۸.۷ هـزار میلیـارد، ۱۰۷ هزار 
میلیـارد و ۱۷۴.۷ هـزار میلیـارد تومـان و دو هزینـه اصلی 
دولـت شـامل ۴۳۴ هـزار میلیـارد تومـان هزینـه جـاری 
)عمدتـا حقـوق و دسـتمزد( و تـا ۷۰ هـزار میلیـارد تومان 
بودجـه عمرانـی اسـت.از آنجا کـه درآمدهای نفتـی دولت 
را از یـک سـو تحریم هـا و از سـوی دیگـر شـیوع ویروس 
کرونـا تهدیـد کرده اسـت و بـه اعتقاد کارشناسـان فروش 
امـوال و امـالک دولتـی تـا سـقف ۵۰ هزار میلیـارد تومان 
هـم در محـل تردیـد قـرار دارد، وزارت اقتصـاد وظیفـه 
دارد منابـع مـورد نیـاز دولـت را بـرای هزینه هـای اجتناب 
ناپذیـر بـا قیمـت مناسـب و ریسـک پاییـن تامیـن کند.
همچنیـن، در حـال حاضـر بـا توجه به سـهم کـم نفت در 
تامیـن منابـع مالی بودجه، حـدود ۹۰ درصـد منابع بودجه 
عمومـی کشـور از طریـق وزارت اقتصاد تامین می شـود که 
ایـن وزارتخانـه می توانـد از مجموعـه ای از ابزارهـا همچون 
فـروش  و  مولدسـازی  گمرکـی،  درآمدهـای  مالیـات، 
دارایی هـا و سـهام دولـت و همچنیـن انتشـار اوراق مالـی 
اسـالمی اسـتفاده کند. در این راسـتا، طبـق اعالم معاونت 
نظـارت مالـی و خزانه داری وزارت اقتصـاد عالوه بر فروش 
۳۶ هـزار و ۴۴۷ میلیـارد تومـان اوراق طـی هفـت مرحله، 
در جریـان هشـتمین عرضه عمومی اوراق نیـز مبلغ ۶۱۶۷ 
میلیارد و ۱۱۹ میلیون تومان در راسـتای تامین مالی بهینه 
تامیـن منابع شـد کـه در کل مجموع تامیـن مالی صورت 
گرفتـه از طریـق فروش اوراق مالی اسـالمی بـه ۴۲ هزار و 

۶۱۴ میلیـارد و ۱۱۹ میلیـون تومـان رسـید.

قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم

دالر؛پیشوای تعیین 
کننده قیمت ها
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زمانـی کـه اقتصـاد کشـور بـا سـایر کشـورها 
در طبقـه قیـاس قـرار مـی گیـرد، بـا توجـه بـه 
پتانسـیل های فرصـت آور برای توسـعه بخش 
هـای مختلف اقتصـادی، می تـوان دریافت که 
کشـور در اکثـر متغیرهای کالن اقتصـادی نمی 
توانـد بـا هیـچ مـدل اقتصـادی فعلـی تطبیـق 
یابـد. آن چـه در بازارهـای مالـی کشـور در حـال 
رخ دادن اسـت بـا چارچوب مفاهیـم اقتصادی 
تناقـض دارد و همین موضوع از انعطاف پذیری 
اقتصـاد مـی کاهـد و آن را در برابـر شـوک های 

اقتصـادی آسـیب پذیرتـر می سـازد.
شـکل گیری ثبـات و آرامش در بازارهای کشـور 
زمانی محقق اسـت که دولـت حداقل دخالت را 
داشـته باشـد و نخواهد با اعمال بخشنامه های 
دسـتوری جامعـه بزرگـی از فعـاالن اقتصـادی 
را ملـزم بـه کاری کننـد؛ درسـت ماننـد تهدیـد 
بـه تعلیـق یـا ابطـال کارت بازرگانـی افـرادی 
کـه تعهـدات ارزی خـود را تـا پایـان تیرمـاه 
انجـام نـداده انـد. تـا زمانـی کـه شـرایط پیمان 
سـپاری ارزی شـفاف و صحیـح انجـام نگـردد 
و مراجـع تصمیـم گیرنـده چندیـن سـازمان – 
ماننـد مجلـس، دولـت، بانـک مرکزی- باشـد، 
صادرکننـده دچار سـردرگمی اسـت و به واسـطه 

ایـن وضعیـت مشـمول جریمـه خواهـد شـد.
در یـک مـاه گذشـته نیـز شـرایط بـازار ارز بـه 
شـدت دسـت خوش تغییرات شـد و افزایش 
نـرخ های بیـن المللی، عمل به تعهـدات ارزی 
را گرانتـر نمـود. تولید محصوالت بـا قیمت روز 
دالر و فـروش ارز در سـامانه نیمایـی به قیمتی 
صرفـه  صادرکننـده  بـرای  تـر  پاییـن  بسـیار 
اقتصـادی نداشـت، ضمـن آن کـه بسـیاری از 
سـپرده هـا کـه مـی توانسـت از طریـق بانکهـا 
بـه بنـگاه هـا و بخـش هـای تولیـدی در قالب 
تسـهیالت اعطـا گـردد روانـه ایـن بـازار و بـازار 
سـکه شـد و بـا افزایـش تقاضـا بـر قیمـت ها 
افـزود. در اوایـل هفتـه گذشـته نیز بـا افزایش 
تقاضـا قیمـت دالر رونـد صعـودی داشـت و در 
روز دوشـنبه بـه قیمـت ۲۵۱۰۰ تومان رسـید اما 
از آن جایـی کـه نرخ حوالـه درهم کاهش یافت 
و در حـدود ۳۰۰ میلیون دالر به سـامانه نیمایی 
تزریـق شـد و همچنیـن بازیگـران شـروع بـه 
فـروش ارز نمودند از اواسـط هفتـه قیمت دالر 
در مسـیر نزولـی قـرار گرفت. از اوایل سـال ۹۹ 
شـاهد هسـتیم که حواله های ارزی به شـدت 
بـر نـرخ ارز تاثیـر مـی گذارنـد بنابرایـن ایجـاد 
یـک تعادل پایـدار در این بـازار از طریق تقویت 
مناسـبات تجـاری به منظور گسـترش صادرات 
و مدیریـت انتظـارات مـی توانـد آرامـش را بـر 
ایـن بـازار حاکـم نماید. از طرف دیگر سیاسـت 
فـروش اوراق ودیعـه بـا سررسـید دو سـاله و 
افزایش نرخ سـود سـپرده در کنار کاهش نرخ 
ارز ممکـن اسـت بتوانـد نقدینگـی را مجـدد به 

بانکهـا بازگرداند.
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تعطیلی موقت 
باغ موزه هرندی کرمان

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از تعطیلی 
باغ موزه هرندی کرمان به دلیل تعمیرات خبر داد.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
29  تا  39دنبال کنید

جنجال بر سر وقف دماوند
محمد درویش: وقف بخشی از دماوند از نظر قانونی شدنی نیست،

 اما اگر ساکت باشیم همین اقدامات غیرقانونی رویه می  شود
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مرمت برج های دوگانه 
»خرقان« آغاز شد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان قزوین گفت: برای حفاظت و نگهداری 
از آثار ارزشمند تاریخی و 
جلوگیری از تخریب آن ها، 
ساماندهی و مرمت 
برج های دوگانه خرقان 
واقع در ۳۰ کیلومتری 
شهر آبگرم از توابع 
شهرستان آوج آغاز شد.

افزایش زادآوری گوزن 
زرد در سایت ارسنجان

رئیس حفاظت محیط 
زیست شهرستان 

ارسنجان در استان فارس، 
از افزایش زادآوری گوزن 

زرد ایرانی در سایت احیاء، تکثیر 
و پرورش این شهرستان خبر داد.

رنا
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س
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یادداشت  مهمان
جمال رزاقی

تهران
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این جنگل ها تحت عنوان موقوفه در 
اختیار متولی قرار گرفته و مالک این عرصه 

چندین بار قصد قطع درختان را کرده و از 
سازمان جنگل ها مجوز خواسته است

درخواست ورود قوه قضاییه به پرونده درخواست ورود قوه قضاییه به پرونده 
۵۶۰۰۵۶۰۰ هکتاری جنگل های ساری هکتاری جنگل های ساری

3

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1787

دوشنبه 6 مرداد 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

آگهی مزایده

 آگهی تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات مهندسین مشاور
 برای مطالعات و طراحی باقی مانده شبکه معابر منطقه گل گهر ،

روشنایی و عالئم ترافیکی

هتــل جهانگــردی کرمــان شــعبه 1، در نظــر دارد کابیــن اســقاطی آسانســور و لــوازم جانبــی آن را بــه میــزان 
ــذا متقاضیــان مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار ایــن  ــه فــروش برســاند. ل ۸۳۰ کیلــو از طریــق مزایــده عمومــی ب

آگهــی بــه مــدت 4۸ ســاعت جهــت رویــت و دریافــت فــرم مزایــده بــه امــوراداری هتــل مراجعــه نماینــد.

شــرکت توســعه ، عمــران و مدیریــت منطقــه گل گهــر در نظــر دارد انجــام خدمــات مهندســین مشــاور بــرای مطالعــات و طراحــی باقــی مانــده 
شــبکه معابــر منطقــه گل گهــر و روشــنایی و عالئــم ترافیکــی خــود را بــه گــروه مشــارکت مشــاور و یــا شــرکت هــای مهندســین مشــاور دارای حداقــل پایــه 
۲ تخصــص راهســازی و حداقــل پایــه ۳ تخصــص حمــل و نقــل و ترافیــک در گــروه راه و ترابــری و حداقــل پایــه ۳ تخصــص بــرق و مکانیــک در گــروه 
تخصــص هــای مشــترک واگــذار نمایــد لــذا از متقاضیــان دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه از تاریــخ  99/۰5/۰4 بــه ســایت ایــن 

شــرکت بــه آدرس www.ges-area.com مراجعــه نماینــد

ضمنًا تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 1۳99/5/۲۰ در کمیسیون معامالت شرکت خواهد بود.
1-تمام هزینه های مزایده و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

۲-در صورتــی کــه حداکثــر مبلــغ پیشــنهادی شــرکت کننــدگان در مزایــده از قیمــت کارشناســی پاییــن تــر باشــد آگهــی تجدیــد 
خواهــد شــد.

۳-نرخ پایه اجاره طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به میزان کیلویی 5۰/۰۰۰ ریال تعیین گردیده است.

1- آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات 
ساعت 1۳:۳۰ مورخ 99/۰5/11

۲-شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
۳-سپرده شرکت در مناقصه: ۳61.11۰.۸۰۰

4-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
5-کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

6-محــل تحویــل اســناد و پیشــنهادات: ســیرجان کیلومتــر 5۰ جــاده محــور 
ــای  ــاختمان ه ــر س ــی گل گه ــی و صنعت ــرکت معدن ــیراز ، ش ــیرجان ش س
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جنجال بر سر وقف دماوند
محمد درویش: وقف بخشی از دماوند از نظر قانونی شدنی نیست، اما اگر ساکت باشیم همین 

اقدامات غیرقانونی رویه می  شود
اسـاس  بـر 
سـازمان  اعـالم 
ثبـت اسـناد در 
آخریـن جلسـه شـورای عالـی قضایی، 
یـک بـرش از مراتـع کـوه دماونـد بـه 
نـام سـازمان اوقـاف ثبـت شـد کـه در 
واقـع یـک یازدهـم آن اسـت؛ بخشـی 
دماونـد کـه  دامنـه  در  مرتـع  یـک  از 
شـده  اخـذ  آن  سـند  پیـش  سـال ها 
دریافـت  را  بـودن  وقفـی  حکـم  حـاال 
کـرده اسـت. پـس از اعـالم ایـن خبر 
از  بخشـی  وقـف  اعـالم  همچنیـن  و 
درویـش«  »محمـد  آق مشـهد  جنـگل 
و  پیگیـری  از  محیط زیسـت  فعـال 
ایـن  در  تشـکل   200 شـکایت  طـرح 
بـاره خبـر می دهـد، اما دکتر »حسـین 
اجتماعـی  فعـال  سـاروی«  اسـالمی 
و مـورخ اهـل مازنـدران بـا تاکیـد بـر 
غیرقانونـی بـودن این اتفـاق، انعکاس 
ایـن خبـر را بیشـتر جنجـال رسـانه ای 
بهره بـرداری  بـرای  جنگل هـا  سـازمان 
از ایـن منبـع طبیعـی اعـالم می کنـد. 

طرح شکایت در سه قوه 
درویـش«  »محمـد  وجـود  ایـن  بـا 
بخشـی  وقـف  محیط زیسـت  فعـال 
شـدنی  قانونـی  نظـر  از  را  دماونـد  از 
بـا  اسـت  معتقـد  امـا  نمی دانـد، 
توجـه بـه تکـرار اتفاقـات باورنکردنـی 
نماینـدگان  مـردم،  اگـر  ایـران،  در 
سـازمان  اسـالمی،  شـورای  مجلـس 
متولـی منابـع طبیعـی، محیط زیسـت 
همیـن  بماننـد،  سـاکت  رسـانه ها  و 
باورنکردنـی  و  غیرقانونـی  اتفاقـات 

می شـوند.  رویـه  بـه  تبدیـل 
او بـا تاکیـد بـر اینکـه همـه بایـد بـا 

تخلـف  ایـن  بـه  انسـجام  و  قـدرت 
واکنـش نشـان دهند تا بـه بهانه وقف 
کوه خـواری  و  جنگل خـواری  اجـازه 
داده نشـود، بـه »پیـام مـا« می گویـد: 
اراضـی  شـدن  ملـی  قانـون  »طبـق 
کـه سـال 1341 بـه تصویـب مجلـس 
ایـران  اسـالمی  جمهـوری  و  رسـید 
اراضـی  تمـام  تاییـد کـرد،  را  آن  هـم 
و  تاالب هـا  بیابانـی  مرتعـی،  جنگلـی، 
هسـتند  ملـی  کشـور  کوهسـتان های 

و حتـی اگـر کسـی سـندی مبنـی بـر 
مالکیـت بخشـی از این اراضی داشـته 
باشـد مربـوط بـه قبـل از ایـن تاریـخ 
وجاهـت  دیگـر  و  اسـت  منتفـی  و 
دوسـتداران  و  فعـاالن  نـدارد.  قانونـی 
بـه همیـن  اسـتناد  بـا  منابـع طبیعـی 

اتفـاق  ایـن  جلـوی  می تواننـد  قانـون 
بگیرنـد.« را 

باشـد  قـرار  »اگـر  می افزایـد:  درویـش 
شـود،  بـاب  کشـور  در  رویـه ای  چنیـن 
شـاه  نـوادگان  از  یکـی  اسـت  ممکـن 
نصـف  ادعـای  و  بیایـد  هـم  عبـاس 
واگـذاری  ایـن  اگـر  بکنـد.  را  اصفهـان 
جدیـدی  بنچاق هـای  شـود  تصویـب 
از زیـر خـاک در میایـد و همـه ادعـای 
جنـگل و کـوه می کننـد و کشـور تکه پاره 

می شـود و دیگر سـنگ روی سـنگ بند 
شـد.« نخواهـد 

او همچنیـن بـه قانـون وحـدت رویـه 
هـم اشـاره و تاکیـد می کنـد در صورت 
تصویـب وقف بخشـی از دماونـد، بقیه 
زمین خـواران هـم بـا اسـتناد بـه ایـن 

قانـون وحـدت  اسـاس  بـر  و  اتفـاق 
درخواسـت های  می تواننـد  رویـه 

مشـابهی را مطـرح کننـد. 
ایـن فعـال محیـط زیسـت از تدویـن 
2 نامـه  شـکایتی بـرای روسـای سـه 
تشـکل   200 می دهـد کـه  خبـر  قـوه 
مردم نهـاد آن را امضـا و نگرانـی خود 
وقف هـا  سرنوشـت  بـه  نسـبت  را 

همـه  او،  گفتـه  بـه  کرده انـد.  اعـالم 
اسـتناد  بـه  مردم نهـاد  تشـکل های 
مـاده 66 آییـن دادرسـی می توانند در 
ایـن بـاره به دادگسـتری، قـوه قضاییه 
مدعی العمـوم  عنـوان  بـه  دادسـتان  و 

طـرح شـکایت کننـد. 

رسانه ا ی بازی 
جنگل ها سازمان 

نـژاد  »محمـد  ایـن  از  پیـش 
ممیـزی  اداره  رئیـس  رجبعلی بیشـه« 
منابـع  اداره کل  اراضـی  حدنـگاری  و 
مازنـدران  آبخیـزداری  و  طبیعـی 
)سـاری( اعـالم کـرده بـود از ۱۱ پالک 
محـدوده قلـه دماونـد کـه متصـل بـه 
و  جانمایـی  پـالک   ۱۰ اسـت،  قلـه 
تثبیـت شـده، امـا اداره اوقـاف با اخذ 
بـدون  و  عالـی کشـور  دیـوان  از  رأی 
توجـه بـه نظـرات سـازمان جنگل هـا و 
مراتـع یـک پـالک را به عنـوان موقوفه 

اسـت. ثبـت کـرده 
بـرای یازدهمیـن پـالک  او،  بـه گفتـه 
شـده  گرفتـه  درنظـر  نـوع کاربـری   ۲
در  طبیعـی  منابـع  سـازمان  اسـت. 
براسـاس  و  وظایـف  اجـرای  راسـتای 

موجـود  قوانیـن 
ملـی  را  آن  کاربـری 
و  اسـت  کـرده  اعـالم 
اداره  دیگـر  سـوی  از 
یـک  ارائـه  بـا  اوقـاف 
سـند نسـبت بـه طـرح 
و  کـرد  اقـدام  دعـوی 
اراضـی  به عنـوان  رأی 

گرفـت. موقوفـه 
چنـدی پیش هـم خبر 
 5100 حـدود  واگـذاری 
جنگل هـای  از  هکتـار 
آق مشـهد در سـاری بـا 
یـک  بـه  وقـف  عنـوان 
شـده  منتشـر  شـخص 
فقـط  البتـه  کـه  بـود 
و  بـود  عرصـه  شـامل 
مسـاحت  ایـن  اعیـان 

همچنـان بـرای منابـع طبیعـی اسـت. 
بـا وجـود نگرانـی فعـاالن حـوزه منابع 
واکنـش   و  زیسـت  و محیـط  طبیعـی 
در شـبکه های  از شـهروندان  بسـیاری 

مجـازی امـا دکتـر »حسـین اسـالمی 
مـورخ  و  اجتماعـی  فعـال  سـاروی« 
اخبـار  ایـن  انعـکاس  مازنـدران  اهـل 
سـازمان  رسـانه ای  جنجـال  بیشـتر  را 
ایـن  از  بهره بـرداری  بـرای  جنگل هـا 

می دانـد.  طبیعـی  منبـع 
او در توضیـح صحبـت خـود بـه »پیام 
بایـد  اتفـاق  ایـن  مـا« می گویـد: »در 
اول  داشـت.  نظـر  در  را  نکتـه  چنـد 
اسـت.  ملـی  طبیعـی  منابـع  اینکـه، 
همیـن  بـه  اسـتناد  بـا  اینکـه  دوم 
موضـوع، جنـگل و کـوه هم ملی اسـت 
و بـه همیـن دلیـل نمی توانـد بـه نـام 
شـخص باشـد و بـه نـام ملـت ایـران 
اسـت. نکتـه سـوم اینکـه در انعـکاس 
ایـن اخبـار بایـد توجـه داشـت وقـف 
وقتـی  پـس  مالکیـت  بـه  نـه  یعنـی 
مالکیـت  یعنـی  وقـف  می گوییـم 

اسـت.« منسـوخ 
اینکـه  بیـان  بـا  سـاروی  اسـالمی 
نمی توانـد  سـازمانی  یـا  کـس  هیـچ 
بـا اسـتناد بـه وقـف ادعـای مالکیـت 
کنـد، می افزایـد: »با انتشـار ایـن خبر 
اسـت.  گرفتـه  شـکل  پرسـش  چنـد 
اینکـه االن منابـع طبیعـی وقـف شـده 

می توانـد  کسـی  االن  خیـر.  اسـت؟ 
را وقـف کنـد؟ خیـر.  یـا کـوه  جنـگل 
اگـر هـم چیـزی وقـف شـده مربـوط 
حـاال  و  اسـت  قبـل  سـال   200 بـه 
اتفاقـی  ایـن خبـر،  انعـکاس  بـا  هـم 

 » . فتـد نمی ا

هیچ سازمانی اجازه 
دست درازی به دماوند را ندارد

اهـل  مـورخ  و  اجتماعـی  فعـال  ایـن 
بیشـتر می گویـد:  توضیـح  در  مازنـدران 
سـازمان  کـه  کنیـم  فرامـوش  »نبایـد 
جنگل هـا تـا االن همـه جنگل هـا و مراتع 
بـا  و  اسـت  داشـته  اختیـار  در  را  ایـران 
عنـوان بهره بـرداری به نـام ملت ایـران به 
مشـغول  جنگل خـواری  و  چوب خـواری 
بـوده. این سـازمان حتی در زمـان اجرای 
قانـون 10 سـال تنفس جنگل هـم دندان 
طمـع خـود را نمی کشـد و به بهانـه اینکه 
چوب هـای  سـراغ  و  نمی بـرد  را  درخـت 
بهره بـرداری  حـال  در  مـی رود  خشـک 
 5 جنـگل  همیـن  مثـال  بـرای  اسـت. 
هـزار هکتـاری آق مشـهد کـه بـه تازگـی 
خبـر وقـف آن منتشـر شـده، حتـی در 
زمـان تنفـس جنـگل هم بـرای سـازمان 
جنگل هـا سـود داشـت و حـاال بـا وقـف 
متولـی دیگری به میدان آمده و سـازمان 

ایـن سـود می مانـد.« از  جنگل هـا 
می دهـد:  ادامـه  سـاروی  اسـالمی 
همین طـور  هـم  دماونـد  »ماجـرای 
روی  دسـت  اوقـاف  سـازمان  اسـت. 
و  گذاشـته  قلـه  از  مراتعـی 
و  اسـت  وقـف  ایـن  گفتـه 
مـا  مالکیـت  تحـت  بایـد 
ملـی  جنـگل  و  باشـد. کـوه 
اجـازه  اوقـاف هـم  و  اسـت 
دسـت درازی بـه آن را ندارد، 
مسـاحت  ایـن  در  اگـر  امـا 
بهره بـرداری  قابـل  مرتعـی 
جـای  بـه  سـودش  باشـد، 
سـازمان جنگل هـا بـه جیـب 

مـی رود.« اوقـاف 
او بــا ایــن توضیحــات چنــد 
پرســش را مطــرح می کنــد: 
بــا  جنــگل  میلیــون   12«
جنگل خــواری  مشــکالت 
روبــه  چوب خــواری  و 
ــدام  ــچ ک ــرا هی ــت. چ روس
ســازمان  مســئوالن  از 
ایــن  از  نگرانــی  تاکنــون  جنگل هــا 
بابــت نداشــتند؟ در جــاده نــکا تــا 
برده انــد.  بیــن  از  را  ســاری کوه هــا 

چــرا بــه آن اعتراضــی نشــد؟«

ته
نک

دماوند قابل واگذاری نیست
اثـر طبیعـی ملـی قلـه دماونـد بـا مسـاحتی بیـش از ۲95۰ 
هکتـار سـال 1۳۸7 به عنوان نخسـتین اثر طبیعـی ایران در 
قالـب میـراث طبیعـی ایران در فهرسـت آثار ملـی ایران ثبت 
شـد. »معصومـه ابتـکار« معـاون رئیـس جمهـوری در امور 
زنـان و خانـواده در واکنـش بـه خبـر صـدور سـند وقف یک 
بـرش از کـوه دماوند، در توئیتی نوشـته بود اثـر طبیعی ملی 
عالی تریـن رده حفاظتـی اسـت و براسـاس قانـون امـکان 

واگـذاری یـا بهره بـرداری ندارد.

سال هاسـت شـیوه بهره بـرداری از منابع طبیعـی از جمله 
جنگل هـا و مراتـع مـورد انتقـاد کارشناسـان و فعـاالن 
ایـن حـوزه اسـت. ایـن موضـوع بارهـا مطـرح شـده که 
اسـتفاده بیش از حـد از منابع طبیعی کشـور اجازه تجدید 
حیـات جنگل هـا و مراتـع بـه  ویـژه در مواقع خشکسـالی 
را نمی دهـد و مـا هـر روز شـاهد افزایـش خطـر بیابانـی 
شـدن ایـن عرصه هـا در مناطـق مختلف کشـور هسـتیم. 
عـالوه بـر ایـن، کوه خـواری، جنگل خـواری، دریاخـواری 
طبیعـت  دوسـتداران  امـروز  دغدغـه  زمین خـواری  و 
نگرانی هـای  سال هاسـت  و  نیسـت  محیط زیسـت  و 
جـدی ای در ایـن زمینـه وجـود دارد و بـه نظـر می رسـد 
نیازمنـد قوانیـن حمایتـی و نظارتـی جدی تـری در ایـن 

باشـیم.  باره 

نامه ۲۰۰ تشکل مردم نهاد درباره 
پرونده های وقف 

۲ نامـه از سـوی ۲۰۰ تشـکل مـردم  نهـاد تدوین 
شـده اسـت که نشـان می دهـد دلسـوزان منابع 
طبیعـی همچنـان نگـران سـرانجام عجیب ترین 
پرونـده وقف کشـور هسـتند. طـی ایـن دو نامه، 
ایـن تشـکل ها اعـالم کردنـد »آیـا موضوعیـت 
وقف مورد درخواسـت شـخص مدعی، مسـتندی 
قوی تـر از آنچـه در قانـون اساسـی و منویـات و 
ابالغیه هـای مقـام معظـم رهبـری و  بیانـات و 
فتـاوای علمـای اعـالم و قوانیـن جاریـه کشـور 

می شـود؟« محسـوب 

بر اساس سازمان ثبت اسناد یک برش از مراتع کوه دماوند به نام سازمان اوقاف ثبت شده است

 پیام
سیاست

برقراری تماس با نصف تعرفه اپراتورها
به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، امکان برقراری تماس صوتی از طریق پیام رسان ها با اپراتورهای تلفن همراه با 
تعرفه نصف تماس های عادی فراهم شد.

رنا
 ای

س:
عک

وزیـر آموزش وپـرورش از امـکان اتصـال 
تلویزیون هـای خانگـی به شـبکه شـاد در 
به روزرسـانی های آینـده برنامـه شـاد خبر 
داد.محسـن حاجـی میرزایـی در حاشـیه 
برنامـه گفتگوی هفته بابیـان اینکه ارتباط 
گسـترده و متنوعـی آموزش وپـرورش بـا 
وزارت کشـور دارد، اظهار کرد: وزارت کشـور 
دسـتگاه های  راهبردی تریـن  از  یکـی 
کشـور اسـت و روسـای آموزش وپـرورش 
و  هسـتند  اسـتانداران  اسـتان ها، 

فرمانـداران و بخشـداران هـم بـه همیـن 
ترتیـب روسـای آموزش وپـرورش مناطق 
و نواحی هسـتند.حاجی میرزایی با اشاره 
بـه تصویـب قانـون مولدسـازی امـالک 
بـه  جمعیـت  گفـت:  آموزش وپـرورش، 
دلیـل مهاجرت هایـی که صـورت می گیرد 
و جابجا می شـود، تراکـم در برخی مناطق 
را افزایـش می دهـد و باعث کاهش تراکم 
در دیگـر مناطـق می شـود. ایـن موضـوع 
باعـث می شـود تراکـم دانـش آمـوزی در 

مناطـق پرجمعیـت بـه وجود بیایـد لذا به 
تغییـر کاربـری در مناطـق نیازمندیـم.

تلویزیون هـای  اتصـال  امـکان  از  وی 
آینـده ای  در  شـاد  شـبکه  بـه  خانگـی 
نزدیـک خبـر داد و گفـت: مسـئوالن فنی 
آموزش وپـرورش در حـال اجـرای این دو 

طـرح بـا کمتریـن هزینـه هسـتند.
وزارت  افـزود:  آموزش وپـرورش  وزیـر 
ارتباطـات متعهـد شـده که همـه مدارس 
را تـا شـهریور بـه شـبکه ملـی اطالعـات 
متصـل کنـد و همچنین نقاطی در کشـور 
کـه تحـت پوشـش اینترنت نیسـتند نیز 
مشـخص و نسـبت بـه توسـعه پوشـش 
اینترنتـی بـرای آمـوزش مجـازی دانـش 

آمـوزان اقـدام کنـد.

امکان اتصال تلویزیون های 
خانگی به شبکه شاد

ماده 1۰۰ نباید منبعی برای کسب 
درآمد مالی شهرداری ها باشد

رییــس قــوه قضاییــه گفــت: مــاده ۱۰۰ نبایــد منبعــی بــرای کســب درآمــد و 
ــی شــهرداری ها باشــد. ــع مشــکالت مال رف

بــه گــزارش ایســنا، حجت االســالم ســید ابراهیم رئیســی در نشســت شــورای 
ــر و تشــکر از وزرا و ریاســت  ــت المــال ضمــن تقدی ــوق بی ــی حفــظ حق عال
ســازمان ها و دوایــر، قضــات و دبیــر شــورای حفــظ حقــوق بیــت المــال بــرای 
برگــزاری ایــن جلســه، ضمــن مفیــد و ضــروری توصیف کــردن مســائل مطرح 
شــده، گفــت: ابتــدا از مــردم خــوب و بومــی لواســان بــه دلیــل دغدغه هایــی 
کــه نســبت بــه ایــن منطقــه دارنــد و همچنیــن مســئوالن دغدغــه منــد تشــکر 
ــانه  ــد و رس ــانه ها، جرای ــق رس ــا را از طری ــای آن ه ــا دغدغه ه ــم. باره می کن

ملــی شــنیده ام.
وی بــا بیــان اینکــه مــردم منطقــه لواســان دغدغــه درســت و بحقــی دارنــد، 
افــزود: دغدغــه ایــن اســت کــه ایــن منطقــه خــوش آب و هــوا متعلــق بــه 
همــه مــردم اســت و بایــد منافــع آن بــرای همــه مــردم باشــد و اختصاصــی 
ــف از قوانیــن و  ــا تخل ــه بوســیله یــک عــده خــاص، آن هــم ب کــردن منطق
مقــررات و زیــر پــا گذاشــتن نظامــات معمــاری و شهرســازی  مجــاز نیســت.

بخش دولتی پیشتاز مقابله با گرانی باشد۲۱۶ فوتی کرونا در ۲۴ ساعت گذشته 
سـخنگوی وزارت بهداشـت از شناسـایی 
در   ۱۹  - جدیـد کوویـد  بیمـار   ۲۳۳۳

کشـور طـی شـبانه روز گذشـته خبـر داد.
بـه گزارش ایسـنا، دکتر الری گفت:تـا روز  ۵ مرداد ۱۳۹۹ 
و بـر اسـاس معیارهـای قطعـی تشـخیصی، دو هـزار و 
۳۳۳ بیمـار جدیـد مبتال به کووید۱۹ در کشـور شناسـایی 

شـد کـه  یـک هـزار و ۲۸۲ نفر از آنها بسـتری شـدند.
وی ادامـه داد: مجمـوع بیماران کووید۱۹ در کشـور به ۲۹۱ 

هزار و ۱۷۲ نفر رسـید.
به گفته وی، متاسـفانه در طول ۲۴ سـاعت گذشـته، ۲۱۶ 
بیمـار کوویـد۱۹ جـان خـود را از دسـت دادنـد و مجمـوع 
جـان باختـگان این بیمـاری به ۱۵ هزار و ۷۰۰ نفر رسـید.
الری افـزود: خوشـبختانه تـا کنون ۲۵۳ هـزار و ۲۱۳ نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارسـتانها ترخیص شـده 

اند.
سـخنگوی وزارت بهداشـت همچنیـن گفـت: ۳۶۹۵ نفـر 
از بیمـاران مبتـال بـه کوویـد۱۹ در وضعیـت شـدید ایـن 
بیمـاری تحـت مراقبـت قـرار دارنـد. بـه گفتـه الری، تـا 
کنـون دو میلیـون و ۳۲۷ هزار و ۸۵۰ آزمایش تشـخیص 

کوویـد۱۹ در کشـور انجـام شـده اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر رعایـت اصـول سـه گانـه بهداشـتی؛ 
شسـت و شـوی مداوم دسـتها، فاصله گـذاری اجتماعی 
و اسـتفاده از ماسـک، گفـت: هماننـد روزهـای گذشـته 
اسـتانهای مازنـدران، فـارس، آذربایجـان هـای شـرقی 
و غربـی، خراسـان رضـوی، البـرز، خوزسـتان، لرسـتان، 
گلسـتان، کرمـان، زنجـان و ایـالم در وضعیـت قرمـز قرار 

دارند.

ــه  ــر مقابل ــد ب ــا تاکی ــور ب رئیــس جمه
ــه  ــل توجی ــش غیرقاب ــا افزای ــر ب موث
ــا  قیمــت برخــی از کاالهــا، تصریــح کــرد: همزمــان ب
ــود  ــرعت و بهب ــد و س ــق تولی ــرای رون ــا ب ــالش ه ت
کیفیــت تولیــد کاالهــا، عرضــه کاال بــه مصــرف کننــده 
ــورد  ــدازه م ــه همــان ان ــد ب ــز بای ــی نی ــدار نهای و خری

ــد. ــت باش ــه و اهمی توج
بــه گــزارش ایســنا، حجــت االســالم والمســلمین 
ســتاد  جلســه  در  یکشــنبه  روز  روحانــی  حســن 
بــه  عرضــه کاالهــا  دولــت،  اقتصــادی  هماهنگــی 
قیمــت مناســب را از برنامــه هــای اصلــی دولــت در 
کنــار رونــق تولیــد برشــمرد و افــزود: بایــد بــا اصــالح 
ــن  ــا در ای ــف فراینده ــع و تعری ــد، توزی ــیر تولی مس
زنجیــره، در رونــد تعییــن قیمــت کاالهــا شــفاف 

ــرد. ــام گی ــازی انج س
رئیــس جمهــور افــزود: مقابلــه بــا گرانــی بــدون 
دلیــل ایجــاب مــی کنــد در کنــار اعمــال نظــارت 
ــط،  ــای مرتب ــتگاه ه ــرای دس ــده ب ــف ش ــای تعری ه
ــز  ــی را نی ــارت عموم ــه نظ ــا ایجــاد شــفافیت، زمین ب

ــم. ــم کنی فراه
ــت  ــد قیم ــد بدانن ــردم بای ــرد: م ــد ک ــی تاکی روحان
ــام شــده  ــرای ســاخت محصــول و تم ــه ب ــواد اولی م
ــی  ــی کاالی ــت و وقت ــه اس ــوالت چگون ــد محص تولی
ــرای  ــیری ب ــه مس ــد چ ــی رس ــردم م ــت م ــه دس ب
ــفافیت  ــن ش ــرده اســت ای ــی ک ــت را ط ــن قیم تعیی
ــا فســاد و  ــه ب ــی و مقابل ــارت عموم ــم موجــب نظ ه
گرانــی خواهــد بــود و هــم رقابــت را در اقتصــاد رقــم 

ــد زد. خواه

سنا
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وزیـر راه و شهرسـازی همزمـان با بهره برداری از ۵۰ دسـتگاه 
انـواع نـاوگان ریلـی در شـبکه راه آهن گفت: برنامـه تولید و 
تحویـل نـاوگان تولیـد داخـل با منابـع صندوق توسـعه ملی 
ادامـه خواهـد داشـت.محمد اسـالمی در مراسـم چهارمیـن 
مرحلـه بهـره بـرداری از نـاوگان جدیـد ریلی در سـال جهش 
تولیـد که در محل ایسـتگاه راه آهن تهران برگزار شـد، گفت: 
امـروز ۵۰ دسـتگاه نـاوگان ریلـی تولیـد داخـل و بازسـازی 
شـده وارد شـبکه ریلـی کشـور شـد. وی ادامـه داد: از محـل 
تبصـره 2٨ و منابـع صنـدوق توسـعه ملـی کـه در اختیـار 
بانک هـا قـرار گرفتـن اسـت، تمـام پروژه هـای ریلـی بـدون 

مانـع بایـد انجـام شـود و نبایـد طرح هـا کند پیـش رود.

معـاون هماهنـگ کننـده ارتش گفت: ما امـروز در ارتش 
چیـزی نداریـم که در خارج از کشـور تولید شـود و درصد 
خیلـی باالیـی از تجهیـزات ارتـش تولید داخل هسـتند.
بـه گـزارش خبرنگار مهـر، امیر دریادار حبیب هللا سـیاری 
معـاون هماهنـگ کننـده ارتـش صبـح روز )شـنبه( در 
حاشـیه بازدیـد از مرکـز بهینه سـازی، نوسـازی و تولیـد 
قطعـات شـهید زرهـرن نیـروی زمینـی ارتـش در جمـع 
خبرنـگاران، گفـت: در ابتـدا هـدف مـا از بازدیـد این بود 
کـه توانمنـدی و تخصـص نیروهـای ایـن مرکـز در حوزه 
ارزیابـی قـرر داده و میـزان  را مـورد  بـا کرونـا  مقابلـه 
تولیـدات مـواد ضـد عفونی کننده و ماسـک در این مرکز 
را مـورد بازدیـد قرار دهیم تـا برای آینده آمادگی داشـته 
محلـول ضـد  انـواع  مرکـز  ایـن  در  افـزود:  باشـیم.وی 
عفونـی و ماسـک تولیـد می شـود و ایـن مرکـز می تواند 
عـالوه بـر تامیـن نیازمنـدی نیـروی زمینـی نیـاز سـایر 
نیروهـای ارتـش و سـایر نیروهـای مسـلح را تامین کند 
و هرجایـی کـه در کشـور الزم باشـد بنـا به تدبیـر قرارگاه 

امـام رضـا )ع( سـتاد کل یـا سـتاد ارتـش کمـک کند.

زمزمـه راه انـدازی بـورس پنجـم یـا همـان بـورس امالک، 
مسـتغالت و امتیـازات بـه گـوش مـی رسـد و آنطـور کـه 
مسـئوالن وعـده داده انـد، قـرار اسـت این بـازار با سـرمایه 
ثبـت شـده ۵۰۰۰ میلیـارد تومانـی تـا چهـار مـاه آینـده راه 
انـدازی شـود.دهم تیرمـاه بود کـه مدیرعامل بـورس تهران 
از راه انـدازی بورس امالک، مسـتغالت و امتیـازات در هفته 
آتـی، یعنـی نهایتـا تا ۱۷ تیرمـاه خبر داد.صحرایـی در مورد 
ایـن وعـده که تا تاریخ مذکـور عملیاتی نشـد، توضیح داده 
بـود کـه طبـق اصـل ۳۱ قانون اساسـی دولت موظف اسـت 
بـرای افـراد کم تـوان جامعـه حداقـل مسـکن را تامین کند. 
در ایـن راسـتا بـورس مسـکن راه انـدازی خواهـد شـد. در 
واقـع یـک بـورس جدیـد بـه عنـوان پنجمین بورس کشـور 
راه انـدازی خواهد شـد کـه در این بازار هم زمیـن، هم منابع 

و هـم آپارتمـان و ملـک معامله می شـود. 

ــه  بررســی نقشــه هــای هواشناســی نشــانگر آن اســت ک
ــه  ــودی دارد ب ــدی صع ــوا رون ــای ه ــاری، دم ــه ج در هفت
ــر  ــز باالت طــوری کــه در برخــی نقــاط دمــا از ۵۰ درجــه نی
ــی  ــال افزایش ــوع احتم ــن موض ــه همی ــت ک ــد رف خواه
شــدن مصــرف بــرق را بیشــتر و در کنــار آن ضــرورت توجــه 
بــه راهکارهــای مدیریــت مصــرف بــرق را بیــش از پیــش 

نشــان مــی دهــد.
ــه نقشــه هــای هواشناســی نشــانگر آن اســت   نگاهــی ب
ــور  ــوا در کل کش ــای ه ــن دم ــنبه(، میانگی ــه روز )یکش ک
ــه روز  ــی اســت ک ــن درحال ــه ۳۷.۶۸ خواهــد رســید. ای ب
)دوشــنبه( دمــای هــوا در کشــور بــه ۳۸.۰۳ افزایــش 
ــژه  ــه وی ــور ب ــق کش ــی مناط ــی برخ ــت و حت ــد یاف خواه
ــز  ــه را نی ــش از ۵۰ درج ــا بی ــی ت ــی، گرمای ــق جنوب مناط
بــه خــود خواهنــد دیــد. روزهــای ســه شــنبه و چهارشــنبه 
هفتــه جــاری نیــز میانگیــن دمــای کشــور از ۳۷.۰۹ پاییــن 

ــر نخواهــد آمــد. ت

تولید و تحویل ناوگان 
ریلی ادامه دارد

تمام تجهیزات ارتش 
ساخت داخل است

بورس امالک تا 4 ماه 
دیگر می آید

خاموشی در کمین کشور

دولت سالمت

گزارش 
سیده زهرا عباسی
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نحوه مدیریت پسماندهای پزشکی از معضالت برخی بیمارستان هاآنچه مرگ نخلستان ها را رقم می زند
درخـت  تـاج  و  تنـه  شکسـتن  و  نخـل  تنـه  پوسـیدگی 
عارضـه ای اسـت کـه بر اثـر ابتالی درخت به یـک نوع قارچ 
و آلودگـی اتفـاق افتـاده و پـس از آسـیب به قسـمت های 
مختلـف آن، در نهایـت موجـب مـرگ درخـت می شـود.عضو هیئـت علمی 
گیاه پزشـکی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی اسـتان بوشـهر در این 
بـاره بـه ایسـنا مـی گوید قارچ تیالویوپسـیس باعث بروز مشـکل اساسـی 
مـا یعنـی بیمـاری پوسـیدگی تنـه نخـل خرمـا و شکسـتن تنـه و تـاج 
درخـت شـده اسـت، بـه گونـه ای کـه در نخل هـای جـوان پوسـیدگی تنـه 
نخـل از پاییـن بـه بـاال بـا عالئمـی ماننـد پـالک هـای سـفید رنـگ قـارچ 
و در نخل هـای ُمسـن تر، پوسـیدگی و مـرگ جوانـه مرکـزی )دل خرمـا(، 
خشـکیدگی بـرگ، شکسـتگی و آویـزان شـدن تـاج درخـت را موجـب می 
شـود. دکتـر فـرزاد کرم پـور در گفت وگـو بـا ایسـنا در خصـوص بیمـاری 
پوسـیدگی و شکسـتگی تنـه نخـل هـا کـه بـرای درختـان خرما در اسـتان 
بوشـهر بـه وجـود آمده، عنـوان کـرد: این قارچ خیلی گرمادوسـت اسـت و 
بیشـتر در تابسـتان روی ارقـام مختلـف نخـل خرمـا از جملـه رقـم زاهدی 
بـه دو صـورت خـود را نشـان مـی دهـد. همیـن بیمـاری تابسـتان سـال 

گذشـته در منطقـه ِخشـت اسـتان فارس در یکـی از باغات اتفـاق افتاد که 
عکـس آن را ارسـال کردنـد و بـرای بازدیـد به آن بـاغ رفتم. پـس از نمونه 
گیـری و انتقـال بـه آزمایشـگاه، دریافتیـم کـه عامـل ایـن بیمـاری، قارچ 
Thielaviopsis اسـت و البتـه گونـه ی آن پـس از انجـام تسـت بیمـاری 
زایـی، بـه زودی شناسـایی و اعـالم خواهـد شـد. وی افـزود: تاکنـون این 
بیماری را روی نخل خرما در اسـتان بوشـهر را نداشـتیم و از سـال گذشـته 
بـه دلیـل تغییـرات اقلیمـی، مثـل بـاران هـای اردیبهشـت مـاه پارسـال و 
امسـال و تغییـرات آب و هوایـی باعـث شـده کـه قـارچ فعـال تـر شـود و 
بـرای مـا چالـش بسـازد. طـی هفتـه هـای گذشـته دو بـاغ در روسـتای 
طلحه دهسـتان فاریاب، بخش بوشـکان در شهرسـتان دشتسـتان بررسی 
کردیـم کـه یکـی از آن هـا بـاغ خرمای بسـیار جوانی بـود که انتظـار دیدن 
بیمـاری پوسـیدگی تنـه را در آن نداشـتیم. همـه ی درختـان خرمـای آن 
بـاغ، رقـم زاهـدی و بیـن سـنین ۱۲ تـا ۱۵ سـال و پیـش از ایـن، درخـت 
هایـی کامـال سـرحال و سـالم بـوده انـد. نکتـه مهم آن کـه درختـان بیمار 
مبتـال بـه پوسـیدگی تنـه، عالیم زردی و پژمردگی و یا خشـک شـدن روی 

بـرگ هـا و خوشـه هـا نشـان نـداده اند.

بـا  اداره حفاظـت محیـط زیسـت شـهر تهـران  رییـس 
بـرای واحدهـای  بـه اخطاریه هـای صـادر شـده  اشـاره 
ایـن  بیشـتر  کـرد:  اظهـار  تهـران  شـهر  بیمارسـتانی 
سیسـتم های  خروجـی  از  ناشـی  آلودگـی   بـه  مربـوط  هـا  اخطاریـه 
تصفیـه فاضـالب آن هـا و نحـوه مدیریـت پسـماندهای پزشـکی بـوده 

اسـت.
فاطمـه برنـا در گفـت و گـو بـا ایسـنا، ضمن بیـان اینکه حفظ سـالمت 
بیمـاران از مـواردی اسـت کـه در دسـتور کار بیمارسـتان ها قـرار دارد، 
بیمـاران،  سـالمتی  عالوه بـر  بیمارسـتان ها  اسـت  الزم  کـرد:  تاکیـد 
مسـائل زیسـت محیطـی ناشـی از فعالیت هـای بیمارسـتانی را نیـز در 
دسـتور کار خـود قـرار دهنـد چراکـه محیـط زیسـت ناسـالم به صـورت 

مسـتقیم بـر سـالمت مـردم نیـز اثـر گـذار خواهـد بود.
رییـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت شـهر تهـران  بـا اشـاره بـه اینکه 
رفـع  بـه  مربـوط  مسـائل  تهـران  شـهر  بیمارسـتان های  از  بسـیاری 
آن   بـه  نسـبت  و  می کننـد  رعایـت  را  محیطـی  زیسـت  آلودگی هـای 
اهمیـت می دهنـد، اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه شـیوع ویـروس کرونـا، 

بعـد مدیریـت  از  از مـواردی اسـت کـه  بیمارسـتانی یکـی  زباله هـای 
پسـماند دارای اهمیـت بیشـتری شـده اسـت. از ایـن رو الزم اسـت 
بیمارسـتان ها بـه عنـوان متولیـان درمـان در ایـن زمینه مدیریـت بهتر 

و بیشـتری داشـته باشـند. 
وی ادامـه داد: بسـیاری از بیمارسـتان های شـهر تهـران پسـماندها و 
سـایر عواملـی کـه منجـر بـه آلودگـی محیـط زیسـت می شـوند را بـه 
خوبـی مدیریـت می کننـد امـا در عیـن حـال مـواردی پیـش آمـده که 
برخـی از بیمارسـتان ها خـارج از ضوابـط اقداماتـی انجـام داده اند و ما 
بـه عنـوان ناظـران عالـی قانـون مدیریت پسـماند در ایـن زمینه حضور 
داریـم تـا بـه ایـن مـوارد رسـیدگی کنیـم و اخطاریـه و تذکـرات الزم  
را بـه واحدهـای بیمارسـتانی تـا رفـع معضـل بدهیـم. وی ادامـه داد: 
در صورتی کـه واحدهـای بیمارسـتانی بـه اخطاریه هـا توجـه و نسـبت 
دسـتگاه های  و  پسـماند  مدیریـت  نحـوه  تغییـر  و  مشـکل  رفـع  بـه 
بی خطرسـاز اقـدام نکننـد، مسـئول واحـد بیمارسـتانی مـورد نظـر کـه 
ضوابـط زیسـت محیطـی را رعایـت نکـرده  اسـت بـه مراجـع قضایـی 

می شـود. معرفـی 

 پیام
 زیست

جزای میلیونی برای شکار کبوتر وحشی
ئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر از صدور حکم جزای ۶ میلیون تومانی برای شکار سه قطعه کبوتر وحشی در فصل 

ممنوعه خبر داد.

سنا
 ای

س:
عک

ــد  ــا تائی ــاوه ب ــت گن ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ رئی
وجــود لکه هــای نفتــی در ســاحل ایــن بنــدر گفــت: منشــاء 
ــه بررســی  ــاز ب ــوز مشــخص نیســت و نی ــن آلودگــی هن ای

دارد.
کامبیــز عبداللهــی روز یکشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ایرنــا اظهــار داشــت: لکه هــای نفتــی در ســاحل ایــن بنــدر 
بــر اثــر مــد دریــا بــه خشــکی رســیده و بصــورت خمیــر روی 
ــی  ــرات زیســت محیط ــه خط ماســه ها چســبیده  اســت ک
بــرای آبزیــان دریایــی و کســانی کــه در دریــا شــنا می کننــد، 

بدنبــال دارد.
وی افــزود: بخــش وســیعی از ســاحل ایــن بنــدر بــه ایــن 
مــواد آلــوده شــده و بــر اســاس بررســی های بعمــل آمــده 
از ســمت شــمال ســاحل اردوگاه شــهدای دانش آمــوزی 
حدفاصــل روســتای چاهــک بــه مــال قایــد، مــال خلیفــه 
تــا ســاحل گنــاوه لکه هــای نفتــی تخمیرشــده وجــود دارد.
عبداللهــی اظهارداشــت: نمونه بــرداری از ایــن لکه هــای 
نفتــی انجــام شده اســت کــه بــه بــرای بررســی بیشــتر بــه 

مرکــز اســتان بوشــهر ارســال خواهــد شــد.
رئیــس حفاطــت محیــط زیســت گنــاوه  بیــان کــرد: اکنــون 
مشــخص نیســت کــه منشــا آلودگــی از کجــا و چگونــه بــه 
ــن موضــوع  ــق ای ــالم دقی ــاوه رسیده اســت و اع ســاحل گن
ــر اینکــه  ــاوه عــالوه ب ــه بررســی دارد. ســاحل بندرگن ــاز ب نی
ــوروز  ــی و تعطیــالت ن ــژه ماه هــای پایان در طــول ســال بوی
ــه  ــت، ب ــور اس ــف کش ــاط مختل ــان از نق ــان هموطن میزب
ــت  ــات فراغ ــردن اوق ــرای پرک ــرح و مناســب ب ــی مف مکان
اهالــی ایــن شهرســتان از جملــه شــناکردن در فصــل 
تابســتان تبدیــل شــده  اســت کــه سرازیرشــدن لکــه هــای 
ــردم در  ــرای م ــادی ب ــرات زی ــه خط ــن نقط ــه ای ــی ب نفت

ــد داشــت. برخواه
شهرســتان گنــاوه  در شــمال اســتان بوشــهر بــا ۱۱۰ کیلومتــر 
ــع و  ــی واق ــی نفت ــات مهم ــار تاسیس ــاحلی  در کن ــوار س ن

نزدیــک تریــن شــهر اســتان بــه  جزیــره خــارگ اســت.

سوژه ساحل بندرگناوه 
به لکه های نفتی 
آلوده شده است

درخواست ورود قوه قضاییه به پرونده ۵۶۰۰ هکتاری جنگل های ساری

این جنگل ها تحت عنوان موقوفه در اختیار متولی قرار گرفته و مالک این عرصه چندین بار قصد قطع درختان را کرده 
و از سازمان جنگل ها مجوز خواسته است

اخیــر  روزهــای  طــی 
فــردی پــس از ۲۰ ســال 
 ۵۶۰۰ توانســت  تــالش 
هکتــار از جنگل هــای هیرکانــی )معــادل 
ــوان  ــه عن ــه ب ــال( ک ــن فوتب ۵۱۸۵ زمی
ــده اند را  ــت ش ــی بشــر ثب ــراث جهان می
بــه نــام خــود کنــد. ایــن فــرد حــاال بــا 
اســتناد بــه ســندی کــه گفتــه می شــود 
مالــک  بازمی گــردد  قاجــار  دوره  بــه 
بخــش وســیعی از جنگل هــای بکــر 
ــاری  ــهد س ــتای آق مش ــور در روس کش
شــده اســت و از ســازمان جنگل هــا 
ــن  ــد. ای ــت می خواه ــع درخ ــوز قط مج
ــال  ــت کهنس ــزار درخ ــی ۵۶۰ ه کار یعن
کمیــاب بــا خطــری جــدی قطــع شــدن 
حقوقــی  دفتــر  مدیــرکل  مواجه انــد. 

کــه  می گویــد  جنگل هــا  ســازمان 
ملکیــت بــرای جنــگل خــالف فقــه، 
ــس  ــا از ریی ــون اســت و م شــرع و قان
بــه  می خواهیــم کــه  قضاییــه  قــوه 
ــی  ــده ورود کنند.رضــا افالطون ــن پرون ای
در گفــت و گــو بــا ایســنا می گویــد: 
بــه  اســتناد  بــا  جنگل هــا  ســازمان 
ــع  ــا و مرات ــی شــدن جنگل ه ــون مل قان
کشــور کــه در ســال ۱۳۴۱ تصویب شــده 
ــه در  ــورد مناقش ــای م ــت، جنگل ه اس
ــه  ــررات ب ــر مق ــاری را براب آق مشــهد س
ــود.  ــوان اراضــی ملــی اعــالم کــرده ب عن
پیــش از ایــن۵۶۰۰ هکتــار جنــگل بکــر 
تصــرف شــده نیــز جــزو انفــال و اراضــی 

ــد. ــده بودن ــالم ش ــی اع مل
اجــرای  از  پــس  ادامــه می دهــد:  او 

ــه  ــی موقوف ــدن متول ــی ش ــررات مل مق
تصمیــم  بــه  ســاری  اوقــاف  اداره  و 
ملــی  بــر  مبنــی  ســازمان جنگل هــا 
ــد  ــراض می کنن ــن اراضــی اعت ــودن ای ب
ــزو  ــا ج ــن جنگل ه ــه ای ــد ک و می گوین
اراضــی ملــی نیســت و متعلــق بــه 
موقوفــه بــا تولیــت شــخصی اســت 
بنابرایــن در هیــات مــاده واحــده نســبت 
ــا  ــن تشــخیص ســازمان جنگل ه ــه ای ب
اعتــراض می کنــد امــا هیــات و قاضــی 
دادگســتری شــکایت را وارد نمی دانــد 
و رای مبنــی بــر ملــی بــودن عرصــه 
صــادر می شــود. پــس از آن متولــی 
موقوفــه مجــدد بــه رای در دادگاه بــدوی 
اعتــراض می کنــد و پرونــده در دادگاه 
بــه کارشــناس ارجــاع داده می شــود.

بــا  دادگســتری  کارشناســان رســمی 
عنــوان  هوایــی  عکس هــای  بررســی 
ــگل  ــار جن ــد کــه ایــن ۵۶۰۰ هکت می کنن
هیرکانــی جــزو جنگل هــای بکــر دســت 
نخــورده و از ایــن رو جــزو اراضــی ملــی 
اســت. افالطونــی ضمــن بیــان ایــن  
ایــن  بــا  مطالــب تصریــح می کنــد: 
ــاف  ــه و اداره اوق ــی موقوف ــود متول وج
ــراض  ــناس اعت ــر کارش ــه نظ ــدد ب مج
بــه هیــات ســه  می کنــد و پرونــده 
داده  ارجــاع  کارشناســان  از  نفــره ای 
می شــود کــه در ایــن مرحلــه بازهــم 
منابــع  تشــخیص  بــر  کارشناســان 

می گذارنــد. صحــه  طبیعــی 
ســازمان  حقوقــی  دفتــر  مدیــرکل 
آبخیــزداری  و  مراتــع  جنگل هــا، 
ــس از  ــه پ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب کش
بررســی های هیــات ســه نفــره ای از 
کارشناســان دادگســتری و رای دادگاه، 
ــه دادگاه  ــده را ب ــاف پرون ــازمان اوق س
تجدیــد نظــر فرســتاد، می گویــد: دادگاه 
ــه مســتندات  ــز باتوجــه ب تجدیدنظــر نی
موجــود و دفاعیــات منابــع طبیعــی، 
 ۵۶۰۰ ایــن عرصــه  تاکیــد کــرد کــه 
ــزو اراضــی  ــع ج ــور قط ــه ط ــاری ب هکت
ملــی اســت. پــس از چهــار مرحلــه 
اعتــراض بــه رای دادگاه و رد شــدن آن، 
متولــی موقوفــه واداره اوقــاف نســبت به 
ــراض  ــز اعت ــر نی ــد نظ رای دادگاه تجدی
می کننــد. از ایــن رو ایــن پرونــده در 
شــعبه ۳۶ دیــوان عالــی کشــور بررســی 
ــار  ــاره اظه ــی در این ب ــود. افالطون می ش
می کنــد: در دیــوان عالــی کشــور بــه 
تحقیقــات صــورت گرفتــه در پرونــده  
نقــص وارد می شــود و بــه همیــن دلیــل 
ــر  ــه دادگاه تجدیدنظ ــده را ب ــن پرون ای

ــدد  ــیدگی مج ــص و رس ــع نق ــرای رف ب
ارجــاع می دهنــد. پــس از آن شــعبه ۱۱ 
دادگاه اســتان مازنــدران بــه جــای رفــع 
نقــص، بــدون تشــکیل جلســه و بــدون 
آنکــه از منابــع طبیعــی بــه عنــوان طــرف 
دعــوا توضیــح بخواهــد از رای قبلــی 
ــن  ــه ای ــد ک ــردد و می گوی خــود بازمی گ

ــی. ــه مل ــف اســت ن ــه وق عرص
 ۵۱۸۵ )معــادل  هکتــار   ۵۶۰۰ حــاال 
بکــر  از جنگل هــای  فوتبــال(  زمیــن 
هیرکانــی کــه ســال گذشــته بــه عنــوان 
میــراث جهانــی توســط یونســکو بــه 
ثبــت رســید عمــال در اختیــار یــک 
ــوان  ــت عن ــت و تح ــده اس ــرد در آم ف
اســت.  متولــی  اختیــار  در  موقوفــه 
ــار قصــد  ــن ب ــک ایــن عرصــه چندی مال
قطــع درختــان را کــرده و از ســازمان 

ــر  ــته اســت. اگ ــوز خواس ــا مج جنگل ه
هــر هکتــار جنــگل بــه طــور متوســط ۱۰۰ 
اصلــه درخــت داشــته باشــد ،۵۶۰ هــزار 
درخــت کهنســال کمیــاب در ایــن عرصــه 
وجــود دارد کــه بــا خطــری جــدی قطــع 
دفتــر  کل  مدیــر  مواجه انــد.  شــدن 
مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  حقوقــی 
کــه  می گویــد  کشــور  آبخیــزداری  و 
درختــان ایــن منطقــه درختــان صنعتــی 
جنگلــی ارزشــمندی ماننــد راش، ممــرز، 
مالــک  و  هســتند  توســکا  و  بلــوط 
ــا  ــان اســت ام ــن درخت ــر قطــع ای پیگی
ــم  ــه شش ــون برنام ــاس قان ــر اس ــا ب م
بهره بــرداری  هرگونــه  کــه  توســعه 
ــوع  ــی از جنگل هــای شــمال را ممن چوب
ــه شــدت مخالــف ایــن  کــرده اســت، ب

ــتیم. ــوع هس موض

فرمانـده یـگان حفاظـت محیط زیسـت 
۴۰ قطعـه  از کشـف  غربـی  آذربایجـان 
سـهره طالیـی توسـط فـرد متخلـف در 
ارومیـه خبـر داد.سـرهنگ رضـا خیـری 
بیـان  بـا  مهـر  خبرنـگار  بـا  گفتگـو  در 
داشـت  قصـد  فـرد  ایـن  اینکـه  اینکـه 
ایـن پرنـدگان را بـه تهـران منتقـل کنـد 
مبنـی  مردمـی  اطالعـات  طبـق  افـزود: 
بـر انتقـال چهـل قطعـه سـهره طالیـی 
بـه  ارومیـه  از  متخلـف  فـردی  توسـط 
تهـران مأموریـن یـگان حفاظـت محیط 
زیسـت سـریعًا به محل اعزام شـدند.وی 

بـا اشـاره بـه اینکه پـس از شناسـایی و 
انجـام هماهنگـی بـا ایسـت و بازرسـی 
جـاده  در  مسـتقر  انتظامـی  نیـروی 
دسـتور  کسـب  بـا  و  کالنتـری  شـهید 
شـد  دسـتگیر  متخلـف  فـرد  قضائـی 
بـا  گفـت: فـرد متخلـف قصـد داشـت 
اسـتفاده از خـودرو شـخصی سـهره هـا 
را بـه تهـران انتقـال دهـد که دسـتگیر و 
بـا تشـکیل پرونـده بـه مراجـع قضائـی 
معرفـی شـد.خیری همچنیـن از کشـف 
سـه هـزار قطعـه انـواع ماهی خبـر داد و 
اظهارکـرد: بـه دنبال گزارش هـای مردمی 

مبنـی بـر حمـل ماهـی قاچـاق توسـط 
یـک دسـتگاه اتوبـوس، مأمـوران یـگان 
حفاظـت محیط زیسـت اسـتان سـریعًا 
بـا حضـور در ورودی شـهر ارومیـه و بـا 
همـکاری نیروهـای پلیـس راه، اتوبوس 

حامـل بـار ماهـی قاچـاق را شناسـایی 
ایـن  در  افـزود:  متوقـف کردنـد.وی  و 
مأموریـت سـه نفـر متخلـف دسـتگیر و 
بـا تشـکیل پرونـده به مقامـات قضائـی 

معرفـی شـدند.

۴۰قطعه سهره طالیی 
در ارومیه کشف شد

خطر انقراض خرس های قطبی 
در 4۰ سال آینده

یـک کارشـناس و فعـال محیـط زیسـت دربـاره خطـر انقـراض خرس هـای 
قطبـی در چنـد سـال آینـده توضیحاتـی داد.

اسـماعیل کهـرم کارشـناس و فعـال محیـط زیسـت در گفت وگـو بـا خبرنـگار 
حـوزه محیـط زیسـت گـروه اجتماعی باشـگاه خبرنـگاران جوان، دربـاره خطر 
انقـراض خرس هـای قطبـی جهـان در چنـد سـال آینـده اظهـار کـرد: بایـد در 
قطـب یخ تشـکیل شـود تا خرس هـای قطبـی بتواننـد از  روی یخ ها فوک ها 
را شـکار کننـد، اگر یخ تشـکیل نشـود، زمین های قطب تبدیـل به یک صخره 

سـرد و منجمـدی می شـود کـه هیـچ فوکـی در آن زندگی نخواهـد کرد.
او بـا بیـان اینکـه هـر سـال تعـداد خرس هـای قطبـی رو بـه کاهـش اسـت، 
افـزود: پیـش بینـی می شـود در ۴۰ سـال آینـده خرس هـای قطبـی بـه کل 

شـوند. منقرض 
ایـن کارشـناس یکـی از دالیـل گرم شـدن کـره زمیـن را مصرف سـوخت های 
فسـیلی دانسـت و گفـت:  هنـوز بـرای جلوگیـری از افزایـش گرمایـش کـره 
زمیـن اقدامـی نشـده اسـت. ما انسـان ها بـه مرور زمـان موجـودات و محیط 
زیسـت خـود را از بیـن می بریـم و بـا گرم تـر شـدن هـوا در قطب هـا سـایر 

موجـودات نیـز از بیـن خواهنـد رفت. 

ته
نک

او ادامـه می دهـد: سـازمان جنگل ها نسـبت بـه رای دادگاه 
فرجام خواهـی و درخواسـت اعمـال مـاده 477 کـرد امـا 
پذیرفتـه نشـد. بر اسـاس مـاده 477 قانون آیین دادرسـی 
کیفـری در صورتـی که رییـس قوه قضاییـه رای قطعی صادر 
شـده از هـر یـک از مراجـع قضایی را خالف شـرع تشـخیص 
دهـد، می توانـد پرونـده را جهـت اعـاده دادرسـی بـه دیوان 
عالی کشـور بفرسـتد. مـا در دفاعیات خـود عنـوان کرده ایم 
کـه واقـف باید مالک باشـد و جنگل ملک کسـی نیسـت که 
آن را وقـف کنـد. ایـن موضـوع مثـل آن اسـت که شـخصی 
خـود را مالـک دریـای خزر بدانـد و آن را وقـف کند. ملکیت 

بـرای جنـگل خـالف فقه، شـرع و قانون اسـت.
افالطونـی در ادامـه تصریـح می کنـد: درحـال حاضـر در نظر 
داریـم تـا از رییـس قوه قضاییـه بخواهیم کـه از طریق ماده 
477 یـا مـاده ۲9۳ قانـون آییـن دادرسـی کیفـری اعـاده 
دادرسـی مـا را بپذیرنـد و بتوانیـم ایـن عرصـه از جنگل های 

نـاب هیرکانـی را بـه دل جنگل هـای کشـور بازگردانیم.

افزایش زادآوری گوزن زرد در سایت ارسنجانکاهش دما در استان های ساحلی خزر
سـریع  هشـدار  و  پیش بینـی  مدیـرکل 
و  دمـا  کاهـش  از  هواشناسـی  سـازمان 
تشـدید بارش در اسـتان های سـاحلی خزر طـی روزهای 

آینـده خبـر داد.
وی ادامـه داد: طـی روزهـای )۶ و ۷ مرداد( این وضعیت 
مرکـزی،  زاگـرس  مرکـزی،  البـرز  مناطـق  ارتفاعـات  در 
بلوچسـتان،  و  سیسـتان  جنـوب  شـمالی،  خراسـان 
چهارشـنبه )۸  روز  و طـی  فـارس  جنـوب  و  هرمـزگان 
مـرداد( در برخـی نقـاط شـمال غـرب، سـواحل خـزر و 

ارتفاعـات البـرز مرکـزی دور از انتظـار نیسـت.
مدیرکل پیش بینی و هشـدار سـریع سـازمان هواشناسی 
با اشـاره به اینکه طی روز پنجشـنبه )۹ مرداد( رگبار باران 
همـراه بـا رعـد و برق و وزش باد شـدید در شـمال غرب، 
سـواحل شمالی، شـمال شـرق، دامنه های جنوبی البرز و 

ارتفاعـات زاگرس مرکـزی پیش بینی می شـود،اظهارکرد: 
از اواخـر وقـت روزهـای چهارشـنبه و پنجشـنبه کاهـش 
دما در نوار شـمالی کشـور و تشـدید بارش و وزش باد در 
اسـتان های سـاحلی خـزر رخ می دهـد. دریای خـزر نیز 

طـی این مـدت مواج خواهـد بود.
ضیاییـان در ادامـه گفت: طـی روزهای آینده در خراسـان 
جنوبـی و شـمال سیسـتان و بلوچسـتان به ویـژه منطقه 
زابـل وزش بـاد شـدید ادامـه دارد و روزهای چهارشـنبه و 
پنجشـنبه )۸ و ۹ مـرداد( احتمـال رخـداد طوفـان گرد و 
خـاک در منطقـه زابـل وجـود دارد. وی بـا بیـان اینکه از 
روز دوشـنبه تـا آخر هفته افزایش نسـبی در اسـتان های 
واقـع در غـرب و جنوب غـرب رخ می دهد، گفـت: دریای 

عمـان نیـز روز )۶ مـرداد( مـواج خواهد بود.

زیســت  محیــط  حفاظــت  رئیــس 
اســتان  در  ارســنجان  شهرســتان 
ــی در  ــوزن زرد ایران ــش زادآوری گ ــارس، از افزای ف
ــتان  ــن شهرس ــرورش ای ــر و پ ــاء، تکثی ــایت احی س

داد. خبــر 
حســن ابراهیمــی شــنبه ۴ مــرداد گفــت: براســاس 
ــوران  ــوی مام ــده از س ــالم ش ــای اع ــن آماره آخری
گشــت و کنتــرل، پنــج راس گوســاله جدیــدا در 
ســایت احیــاء، تکثیــر و پــرورش گــوزن زرد ایرانــی 

ارســنجان متولــد شــده اند.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روابــط عمومــی 
حفاظــت محیــط زیســت فــارس، ابراهیمــی بــا 
ــه اینکــه ســال گذشــته شــمار گوســاله های  اشــاره ب
گــوزن زرد ایرانــی، 3 راس بــود، گفــت: امســال 

ــن  ــد ای ــری زاد و ول ــش حــدود 2 براب شــاهد افزای
ــران  ــی ای ــات بوم ــراض از حیوان ــال انق ــه در ح گون

هســتیم.
ســایت  هکتــاری   ۳۰۰ محــدوده  داد:  ادامــه  وی 
احیــاء، تکثیــر و پــرورش گــوزن زرد ایرانــی در 
ــا ۷  ــال ب ــال ۹۰ عم ــه از س ــنجان ک ــتان ارس شهرس
راس گــوزن شــروع بــه کار کــرد اکنــون 33 راس از 

ــود دارد. ــی را در خ ــه حیوان ــن گون ای
ــل موفقیــت در ســیر صعــودی رشــد  ابراهیمــی دالی
جمعیــت را فراهــم شــدن امنیــت زیســتگاه، پایــش 
و سرکشــی و گشــت وکنتــرل شــبانه روزی و تغذیــه 
مناســب، حتــی در فصــول خشــک ســال  و حفاظــت 
ــمند و  ــه ارزش ــن گون ــده از ای ــت ش ــه و مدیری بهین

زیســتگاه آن برشــمرد.
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آموزش و پرورش به دنبال تفویض اختیارات استانی است
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش گفت: وزارت آموزش و پرورش به دنبال تفویض اختیارات استانی است و 
در مواردی این تفویض اختیار با مقاومت شوراهای برنامه ریزی استانی مواجه شده است؛ در حالی که توسعه آموزش و پرورش 
نیازمند الگوهای محلی توسعه است.

سنا
 ای

س:
عک

تازه عروس دامادها دراولویت دریافت وام ودیعه مسکن
زنـان  امـور  معـاون 
ریاسـت  خانـواده  و 
ضمـن  جمهـوری 
در  معاونـت  ایـن  اقدامـات  تشـریح 
جوانـان  ازدواج  از  حمایـت  راسـتای 
ازدواج  در  خانواده هـا  اگـر  گفـت: 
روی  بـر  و  کننـد  عمـل  سـختگیرانه 
شـرایط خـاص مـادی تاکیـد داشـته 
در  جوانـان  اسـت  ممکـن  باشـند 
در  گیرنـد؛  قـرار  دشـواری  شـرایط 
حـال حاضر کـه برگزاری مراسـم های 
خانواده هـا  اسـت،  منتفـی  عروسـی 
بایـد از ایـن فرصـت اسـتفاده کننـد.
بـا  گفت وگـو  در  ابتـکار  معصومـه 
در  دولـت  اینکـه  بیـان  بـا  ایسـنا، 
ازدواج جوانـان،  از  راسـتای حمایـت 

تسـهیل ازدواج و تشـکیل و تحکیـم 
سیاسـت های  و  برنامه هـا  خانـواده 
می کنـد، گفـت:  دنبـال  را  مشـخصی 
یکـی از ایـن سیاسـت ها موضوع وام 
ازدواج اسـت که دولت سـعی داشـته 
بـدون تاخیـر آن را در اختیـار جوانان 

دهد.  قـرار 
یـک  گذشـته  سـال  وی،  گفتـه  بـه 
دریافـت  ازدواج  وام  نفـر  میلیـون 
کردنـد کـه در مجمـوع رقمـی حـدود 
شـامل  را  تومـان  میلیـارد  هـزار   ۳۰
هـر  نیـز  جـاری  سـال  در  می شـود. 
فـردی کـه بـرای دریافـت وام ازدواج 
درخواسـت داده، وام خـود را دریافت 
کـرده و اگـر فـردی نیز در ایـن زمینه 
می توانـد  شـده  مواجـه  مشـکل  بـا 

وزارت  جوانـان  معاونـت  بخـش  از 
ورزش و جوانـان راهنمایـی دریافـت 

کنـد. 
معـاون امور زنـان و خانواده ریاسـت 
سیاسـت های  دیگـر  از  جمهـوری 
دولـت در راسـتای حمایـت از ازدواج 
کـرد  عنـوان  مسـکن  ودیعـه  وام  را 
ازدواج  تـازه  کـه  افـرادی  افـزود:  و 
وام  دریافـت  اولویـت  در  کرده انـد 
توجـه  بـا  و  ودیعـه مسـکن هسـتند 
بـه سـود ۱۳ درصـدی، ایـن فرصـت 
بتواننـد  جوانـان  تـا  اسـت  خوبـی 
کننـد.  اقـدام  ازدواج شـان  بـرای 
ابتـکار در ادامـه بـه تشـریح اقدامات 
معاونـت امـور زنـان و خانـواده بـرای 
حمایـت از ازدواج جوانـان پرداخت و 

تصریـح کـرد: معاونـت امـور زنان و 
خانـواده در بحـث ازدواج مصوبـه ای 
قبـل،  »آموزش هـای  عنـوان  تحـت 
هـدف  بـا  ازدواج«  از  بعـد  و  حیـن 
نیـاز جوانـان  تقویـت مهـارت مـورد 
زندگـی  بـه  ورود  از  قبـل  بـرای 
بعـد  و  ازدواج  زمـان  در  مشـترک، 
و  زن  ملـی  سـتاد  در  ازدواج  از 
خانـواده داشـته اسـت کـه در حـال 
حاضـر ایـن آموزش هـا بـا محوریت 
سـایر  همـکاری  و  بهداشـت  وزارت 

می شـود. اجـرا  دسـتگاه ها 
ملـی  طـرح  بـه  همچنیـن  وی 
ایـن  توسـط  گفتگـوی خانـواده کـه 
اشـاره  می شـود  دنبـال  معاونـت 
کـرد و گفـت: معاونـت ایـن طرح را 
ارتباطـی  مهارت هـای  ارتقـاء  بـرای 
و  تحکیـم  و  خانـواده  اعضـای 
تقویـت خانـواده دنبـال می کنـد؛ در 
حـال حاضـر این طـرح بـا همکاری 

وزارت  پـرورش،  و  آمـوزش  وزارت 
و  مرتبـط  دسـتگاه های  و  علـوم 
دولتـی  غیـر  تشـکل های  همچنیـن 
اجـرا می شـود.  بـه صـورت گسـترده 
خانـواده  و  زنـان  امـور  معـاون 
دیگـر  از  افـزود:  جمهـوری  ریاسـت 
فعالیت هـای معاونـت در ایـن راسـتا 
وضعیـت  ارتقـای  سـند  تصویـب 
اسـتان   ۳۱ بـرای  خانـواده  و  زنـان 
بحـث  بـه  سـند  ایـن  اسـت؛  بـوده 
دارد  اختصـاص  ازدواج  و  خانـواده 
اسـت کـه  بـار  اولیـن  بـرای  ایـن  و 
وضعیـت  بهبـود  بـرای  اسـتانی  هـر 
عدالـت جنسـیتی  برنامـه ای علمـی و 
مبتنـی بـر آمـار دارد. در حـال حاضـر 
ازدواج  تسـهیل  بـرای  اسـتانی  هـر 
در  مصـوب  سیاسـت های  دارای 

آن سـند اسـت؛ در واقـع ایـن سـند 
می توانـد کمـک کنـد تـا هـر اسـتانی 
مسـئله  بـه  درسـت  برنامه ریـزی  بـا 
بـرای  جوانـان  بـه  کمـک  و  ازدواج 
ابتـکار  بپـردازد.  مشکالتشـان  حـل 
حقوقـی  اقدامـات  دربـاره  ادامـه  در 
ریاسـت  خانـواده  و  زنـان  معاونـت 
جوانـان  ازدواج  زمینـه  در  جمهـوری 
اینکـه  بـه  باتوجـه  داد:  توضیـح  نیـز 
دفترخانه هـا  از  بسـیاری  گذشـته  در 
شـروط ضمـن عقـد را در زمـان عقـد 
نمی کردنـد،  ثبـت  ازدواج  سـند  در 
خانـواده  و  زنـان  امـور  معاونـت 
ریاسـت جمهـوری با معاونـت ذیربط 
مکاتباتـی  و  رایزنـی  قضاییـه  قـوه 
قـوه  نهایـت توسـط  در  و  داد  انجـام 
قضائیـه بخشـنامه شـد و مقـرر شـد 
ضمـن  شـروط  دفترخانه هـا  تمامـی 

عقـد را در زمـان عقـد و در دفترخانـه 
کننـد. سـند  وارد 

معـاون امور زنـان و خانواده ریاسـت 
الیحـه  بـه  ادامـه  در  جمهـوری 
اشـاره  ازدواج«  سـن  »محدودیـت 
کـرد و گفـت: یکـی از لوایـح معاونت 
زنـان بحـث سـن ازدواج اسـت؛ زیرا 
بخش هـای  تمامـی  حاضـر  حـال  در 
مسـئول بـه ویـژه وزارت بهداشـت بر 
ایـن بـاور اسـت کـه ازدواج زیـر ۱۳ 
سـال، »کـودک همسـری« محسـوب 
معاونـت  راسـتا  ایـن  در  می شـود، 
پیشـنهادی بـرای محدودیـت ازدواج 
زیـر سـن ۱۳ سـال ارائـه کرده اسـت 
مهمـی  گام  نیـز  موضـوع  ایـن  کـه 
ازدواج  موضـوع  سـاماندهی  بـرای 
اسـت بـه گونـه ای کـه ازدواج جوانان 

بیفتـد. اتفـاق  زمـان درسـت  در 

طـرح آشـتی با آمـوزش به عنـوان یکی 
از بسـته هـای تحولـی وزارت آمـوزش 
پـرورش بـا هـدف پوشـش تحصیلـی 
در  تحصیـل  از  بازمانـده  دانش آمـوزان 
مناطـق کـم برخوردار و مرزی، در اسـتان 

کرمـان کلید خـورد.
وزیـر  معـاون  زینی ونـد  مجتبـی 
آمـوزش و پـرورش و رئیـس سـازمان 
مـدارس و مراکـز غیردولتـی و توسـعه 
مشـارکت های مردمی در مراسـم افتتاح 

طـرح آبا )آشـتی با آموزش( در اسـتان 
کرمـان کـه بـه صـورت ویدئـو کنفرانس 
بـه  بازگشـت  اهمیـت  بـر  شـد  برگـزار 
بازمانـده  دانش آمـوزان  همـه  تحصیـل 
از تحصیـل بـرای دسترسـی بـه توسـعه 
پایـدار تاکیـد کـرد.وی اظهار کـرد: امروز 
آموزش وپـرورش  بـه  دنیـا  کشـورهای 
اجـزای  و همـه  دارنـد  فراوزارتـی  نـگاه 
پـرورش  و  آمـوزش  کمـک  بـه  موثـر 
می آینـد. خوشـبختانه با تصویـب قانون 

شـوراها وظیفه آموزش عمومی تا جایی 
کـه حتـی یـک نفـر از تحصیـل محروم 
نماند وظیفه دسـتگاه آموزش و پرورش 
اسـت که بایـد با کمک همه دسـتگاه ها، 
خیریـن و سـمن ها اجـرا شـود. مـا هم 
امیدواریـم بتوانیـم از ظرفیت شـوراهای 
بازگردانـدن  بـرای  پـرورش  و  آمـوزش 
همـه دانش آمـوزان بازمانـده از تحصیـل 
ونـد  اسـتفاده کنیم.زینـی  مدرسـه  بـه 
از  بازمانـده  دانش آمـوزان  آمـار  دربـاره 
تحصیـل گفت: طبق اطالعـات مرکز آمار 
ایـران در سـال ۸۰۰ هـزار دانش آمـوز که 
تحصیـالت ابتدایـی را بـه پایان رسـانده 
اسـت از ورود بـه تحصیـالت متوسـطه 

بازمی مانـد.

بازگرداندن حداقل ۱۰۰ هزار 
دانش آموز بازمانده از تحصیل

وزیر آموزش و پرورش:
نیاز تهران به 15هزار کالس جدید 

ــت  ــازی در دول ــه مدرسه س ــدن بودج ــر ش ــرورش از ۷ براب ــر آموزش وپ وزی
تدبیــر و امیــد خبرداد.بــه گــزارش ایســنا، امــروز محســن حاجــی میرزایــی 
درآئیــن کلنــگ زنــی مدرســه ۱۲کالســه بانــو کوکــب اســکندری مــادر شــهیدان 
مظفــر کــه ۵مــرداد مــاه و هم زمــان بــا ســالروز عملیــات غرورآفریــن مرصــاد 
و در شــهر پاکدشــت اســتان تهــران برگــزار شــد، بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره 
بــرادران شــهید مظفــر، عملیــات مرصــاد و تبریــک اعیــاد ذی الحجــه، اظهــار 
ــرش  ــرکات و اث ــه هرلحظــه ب ــد شــجره طیب ــرآن می فرمای ــه ق ــرد: چنان ک ک
متوجــه جامعــه می شــود لــذا خانــواده مظفــر هــم فرزنــدان شــهیدش باعــث 
ــام  ــن شــهدای واالمق ــادر ای ــروز هــم م ــد و ام ــه شــده بودن برکــت در جامع
ــده  ــت ش ــث خیروبرک ــازی، باع ــندانه مدرسه س ــر خداپس ــه ام ــدام ب ــا اق ب
اســت.وی افــزود: هرچنــد جمعیــت همــواره جابجــا می شــود امــا مدرســه را 
نمی تــوان جابجــا کــرد لــذا بــا توجــه بــه شــرایط مهاجرپذیــری اســتان تهــران، 
تراکــم دانش آمــوزی در ایــن اســتان همــواره در حــال افزایــش بــوده اســت.
وزیــر آموزش وپــرورش بــا اشــاره بــه ۷برابــر شــدن بودجــه مدرسه ســازی در 
دولــت تدبیــر و امیــد، تصریــح کــرد: علیرغــم همــه تالش هــا اســتان تهــران 

یکــی از اســتان های محــروم از حیــث فضاهــای آموزشــی اســت.

ته
نک

وی در ادامـه دربـاره تعیین شـرط سـنی بـرای دریافت کنندگان 
وام ازدواج در راسـتای کاهـش سـوء اسـتفاده های احتمالـی و 
همچنیـن افزایـش کودک همسـری گفـت: در راسـتای کاهش 
سـوء اسـتفاده احتمالی برای دریافت وام ازدواج در سن پایین، 
وزارت ورزش و جوانـان پیشـنهادی ارائـه کرد و این پیشـنهاد در 
دولـت نیز مطرح شـد. این پیشـنهاد بـه عنوان سیاسـت درنظر 
گرفته شـد تا اولویـت برای دریافـت وام ازدواج، افـراد باالی 16 
سـال باشـند. دولـت بـه عنوان سیاسـت ایـن را پذیرفته اسـت 
کـه حداقل سـن دریافـت وام ازدواج 16 سـال باشـد تا شـاهد 
چنیـن سوءاسـتفاده هایی نباشـیم. ابتـکار بـا تاکیـد بـر اینکـه 
چنیـن مسـائلی وابسـته بـه آگاهـی و فرهنگ اسـت و معاونت 
تـالش دارد کـه بـر روی این موضـوع کار کند، افـزود: باتوجه به 
اینکـه در سـند ارتقـای وضعیت زنـان و خانـواده هر اسـتانی به 
فراخـور شـرایط بومـی و فرهنگـی اش، پیش بینی هایـی صـورت 
گرفته اسـت، براسـاس این سـندهای اسـتانی می تـوان به این 
کـه در کـدام یـک از اسـتانها میـزان آسـیب پذیری در ارتبـاط با 

موضوع سـن ازدواج باالسـت، دسترسـی داشـت. 

افزایش هزینه نگهداری از معتادان متجاهرکمک فرمانداران در ضد عفونی مدارس 
ســالمت  و  بدنــی  تربیــت  معــاون 
ــا اشــاره  وزارت آمــوزش و پــرورش ب
تحصیلــی  ســال  آغــاز  اینکــه  بــه 
مختلــف  مناطــق  در  مــدارس  و  اســت  نزدیــک 
ــزار  ــفید برگ ــز، زرد و س ــرایط قرم ــه ش ــه ب ــا توج ب
خواهــد شــد، گفــت: ضــد عفونــی مــدارس نیــاز بــه 
ــذا از اســتانداران و  ــک ســایر دســتگاه ها دارد، ل کم
ــه  ــوع ب ــن موض ــه در ای ــم ک ــداران می خواهی فرمان

ــد. ــک کنن ــدارس کم م
نشســت های  سلســه  از  نشســت  ســومین  در   
ــل  ــاط و تعام ــاد ارتب ــدف ایج ــه باه ــوی هفت گفتگ
وزارت  و  آموزش وپــرورش  وزارت  بیــن  دوســویه 
ــر محــور  ــا محوریــت موضــوع گفتگــو ب کشــور کــه ب
و  میرزایــی  بــا حضــور محســن حاجــی  تحــول 

عبدالرضــا رحمانــی فضلــی در ســاختمان شــهید 
ــه  ــان ب ــزار شــد، اعضــای شــورای معاون ــی برگ رجای
ــرورش  ــوزش  و پ ــای آم ــن برنامه ه ــریح و تبیی تش

پرداختنــد.
اعضــای  توســط  مطرح شــده  مــوارد  و  برنامه هــا 

ــود. ــی ش ــریح م ــه تش ــان در ادام ــورای معاون ش
ــالمت  ــی و س ــت بدن ــاون تربی ــدی، مع مهرزادحمی
ــک  ــی نزدی ــاز ســال تحصیل ــه اینکــه آغ ــا اشــاره ب ب
ــه  ــا توجــه ب اســت و مــدارس در مناطــق مختلــف ب
ــد،  ــد ش ــزار خواه ــفید برگ ــز، زرد و س ــرایط قرم ش
گفــت: ضــد عفونــی مــدارس نیــاز بــه کمــک ســایر 
دســتگاه ها دارد، لــذا از اســتانداران و فرمانــداران 
مــدارس  بــه  موضــوع  ایــن  در  می خواهیــم کــه 

ــد. ــک کنن کم

و  درمــان  توســعه  مدیــرکل 
ســازمان  اعتیــاد  از  پیشــگیری 
بهزیســتی کشــور بــا بیــان اینکــه ســرانه درمــان هــر 
ــال  ــاده ۱۶ در س ــز م ــر در مراک ــاد متجاه ــرد معت ف
جدیــد حــدود ۳۰ هــزار تومــان پیــش بینــی شــده 
اســت، گفــت: معتقدیــم بــا توجــه بــه شــرایط 

کرونــا، ایــن رقــم بایــد بیشــتر شــود.
فریــد براتــی ســده در گفت وگــو بــا ایســنا، در 
مراکــز  درمانــی  تعرفه هــای  افزایــش  خصــوص 
اقامتــی مــاده ۱۶ درمــان اعتیــاد گفــت: ایــن مراکــز 
ــتند.  ــغول هس ــر مش ــادان متجاه ــان معت ــه درم ب
ــت  ــه هیئــت دول تعرفه هــای درمــان نیــز هرســال ب
می شــود کــه  ابــالغ  و  تصویــب  آنجــا  مــی رود، 
مراکــز ســرپایی، اقامتــی،  TCهــا و ... چــه مبلغــی 

می تواننــد دریافــت کننــد.
مراکــز  خصــوص  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــر« در روز  ــوان »ســرانه نف ــه عن ــی ب ــاده ۱۶ مبلغ م
ــد  ــغ بای ــن مبل ــه داد: ای ــود، ادام ــت می ش پرداخ
ــه  ــه کمیت ــد، در جلس ــی ش ــه کارشناس ــد از اینک بع
کشــوری مراکــز مــاده ۱۶ تصویــب شــود. رقــم 
ــد  ــته ۵۰ درص ــال گذش ــه س ــبت ب ــنهادی نس پیش
افزایــش یافتــه اســت، امــا در مجمــوع رقــم کمــی 
ــه  ــن هفت ــی ای ــرار اســت ط ــن جلســه ق اســت. ای
ــف  ــتگاه های مختل ــد دس ــال بای ــود و ح ــزار ش برگ
در جلســه مذکــور صحبــت کننــد کــه ایــن رقــم 
ــن در صــورت  ــه؟ همچنی ــا ن ــد ی ــدا کن ــش پی افزای

ــود. ــن ش ــا تامی ــه آن از کج ــش، هزین افزای

رنا
 ای

س:
عک

ارائه وام ازدواج به افراد باالی 16 سال؛ سیاست دولت برای کاهش سوء استفاده احتمالی از وام ازدواج است

ــت:  ــران گف ــی ای ــام روان شناس ــازمان نظ ــذار س  بنیانگ
»کرونــا هراســی« یــک اختــالل روان شــناختی اســت کــه 
می توانــد بیشــتر از کرونــا، عامــل بیمــاری و مــرگ باشــد؛ 
ــا و  ــاری کرون ــه بیم ــال ب ــرای پیشــگیری از ابت ــن ب بنابرای
عواقــب ناشــی از آن بایــد بــا پرهیــز از افــکار منفــی از بــروز 
ایــن اختــالل دوری کــرد. دکتــر محمــد ابراهیــم مداحــی 
روز یکشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا، در توضیــح 
ایــن عارضــه اظهــار داشــت: در عیــن حالــی کــه پروتــکل 
هــای بهداشــتی را رعایــت مــی کنیــم، بایــد ســعی کنیــم 
بــا پرهیــز از افــکار منفــی از ابتــال بــه عارضــه کرونا هراســی 

پیشــگیری کنیــم.

محاسـبات  و  آمـار  اطالعـات،  فنـاوری  مرکـز  رئیـس 
سـازمان تامیـن اجتماعـی ضمـن تشـریح روش هـای 
اسـتعالم غیرحضـوری اعتبـار دفترچـه های بیمـه درمان 
گفـت: سیسـتم را بـه گونـه ای طراحـی کردیـم کـه در 
ابتـدای  از  دهیـم.  پاسـخ  درخواسـت   ۷۰۰ بـه  هرثانیـه 
میلیـون  پنـج  از  بیـش  تیرمـاه  آخـر  هفتـه  تـا  خـرداد 
اسـتحقاق از طریـق کددسـتوری و بیـش از دو میلیـون 
و ۸۰۰ هـزار اسـتعالم از طریـق اینترنـت انجـام و بیـش 
از هشـت میلیـون سـفر درون شـهری در وضعیـت کرونا 
ربیـع زاده در گفـت وگـو  اکبـر  کمتـر شـده اسـت.علی 
بـا ایسـنا، دربـاره اسـتعالم غیرحضـوری دفترچـه هـای 
بیمـه درمـان توضیحاتـی ارائـه و اظهار کـرد: بیش از ۹۷ 
میلیـون مراجعـه بـه شـعب بیمه ای طی سـال داریم که 
از ایـن بیـن یکـی از پرمراجعـه تریـن سـرویس های ما 
مربـوط بـه دفترچـه بیمـه درمـان اسـت؛ تامیـن اعتبـار، 
چـاپ، تعویـض و صـدور دفترچـه ۵۵ درصـد مراجعـات 

را شـکل مـی داد.

 بـه گـزارش مرکز کنترل و پیشـگیری بیماری هـای آمریکا 
بیـش از یـک سـوم افـرادی کـه عالیـم خفیف کوویـد ۱۹ را 
تجربـه می کننـد، تـا سـه هفتـه بعـد از تشـخیص بیمـاری 
نیـز ایـن عالیـم را دارند.بـه گـزارش روز یکشـنبه پایـگاه 
خبـری سـاینس دیلی، ایـن آمـار در مـورد افراد جـوان بین 
۱۸ تـا ۳۴ سـاله بـه ۲۵ درصـد می رسـد. بـا وجـود این که 
تصـور می شـود خطـر ابتالی افـراد جوان به کوویـد ۱۹ کمتر 
اسـت،  ایـن افراد بخـش قابل توجهـی از مـوارد جدید ابتال 
بـه بیمـاری را در مناطـق آلـوده آمریـکا بـه خـود اختصاص 
داده انـد. ایـن تحقیقـات کـه بـا کمـک ۲۹۴ بیمـار مبتال به 
عالیـم خفیـف کرونـا در ۱۳ ایالـت مختلـف آمریـکا انجـام 
گرفتـه اسـت، نشـان می دهـد، ایـن بیمـاری مـی توانـد 
موجـب بـروز بیمـاری بلندمدت حتـی در میان افـراد دارای 

عالیـم خفیـف، از جملـه جوانان شـود.

کرونا هراسی بیشتر از 
کرونا عامل مرگ است

روش های استعالم 
دفترچه های بیمه

پایداری عالیم کووید 19 
تا سه هفته

ساخت ۱۰ اردوگاه کرامت برای بازگشت معتادان به چرخه زندگیدلیل اصلی ازدواج سپید در اردبیل
مدیـر کل امـور اجتماعـی و فرهنگی اسـتانداری اردبیل گفت: 
مدیـر کل امـور اجتماعـی و فرهنگی اسـتانداری اردبیل گفت: 
دلیـل اصلـی ازدواج سـپید فاصله گرفتن از آمـوزه های دینی 

و تمـدن اصیل اسـالمی ایرانی اسـت.
محمـد سـیمزاری در گفـت وگـو بـا ایسـنا اظهـار کـرد: نظر شـخص بنـده این 
اسـت کـه ازدواج سـپید در اردبیـل قطعـا وجـود دارد و ایـن اتفـاق بـر خـالف 
آموزههـای دینـی و بـر خالف تعالیم تمدن ما اسـت، هم باشـی بـدون ازدواج 
و تشـکیل نهـاد خانـواده، نـه تنهـا دردی از جامعه مـا دوا نمی کنـد بلکه بر بی 

اعتمـادی هـا و بـزه هـای اجتماعی مـی افزاید.
وی اضافـه کـرد: ازدواج سـپید را نبایـد با آشـنایی هایی که بدون نـکاح انجام 

مـی گیـرد و اکثـرا به ازدواج منجر می شـود، یکی دانسـت. 
سـیمزاری ادامـه داد: موضـوع ترویـج ازدواج آسـان یـک مسـئله و چالـش 
فرهنگـی اسـت زیـرا عـرف مـا و سـنتهایی کـه داریم و جـزو الینفـک فرهنگ 
مـا شـده اسـت نیـاز به پاالیـش دارد، چشـم هم چشـمیهای موجود، تقسـیم 
وظایفـی کـه معلـوم نیسـت منشـاء آنها کـدام تاریـخ یا کـدام آمـوزه دینی یا 

ملـی اسـت، اکنـون بـه مشـکالت بـزرگ در راه ازدواج تبدیـل شـده اند.

وی ادامـه داد: مثـال اینکـه چـه کسـی گفتـه کـه یـک پـدر، وقتی مـی خواهد 
دختـرش را بـه خانـه بخـت بفرسـتد بایـد وسـایل یـک زندگـی کامـل را برای 
دختـرش بخـرد؟ چـرا این موضوع کمر شـکن وارد زندگیهای ما شـده اسـت؟ 
و بدتـر از آن چـرا بایـد جهیزیـه دختـر بعـد از اینکـه بـه خانـه دامـاد رسـید 
مـورد بازدیـد همـه زنـان ایـل و طایفـه قـرار گیـرد و موجـب سـرافرازی یـا 
سرشکسـتگی خانـواده عـروس بشـود؟ یا مثال چه کسـی گفته که پسـری که 
میخواهـد ازدواج کنـد حتمـا بایـد همان اول خانه و ماشـین داشـته باشـد آیا 

پـدران مـا قبـل از ازدواج ماشـین و خانه داشـتند؟
مدیـر کل امـور اجتماعـی و فرهنگـی اسـتانداری اردبیـل اظهـار کـرد: بعضـی 
از پـدران و مـادران بـه جـای اینکـه بگذارنـد جوانـان تالشـگر و خودسـاخته 
باشـند از آنهـا انتظـار دارنـد کـه بـا تکیـه بـر ارث پـدری، زندگـی خـود را مفت 
خورانـه شـروع کننـد و اجـازه نمـی دهنـد و راضـی نمـی شـوند مرد جـوان به 
جـای تـرس از اجـاره نشـینی، آنـرا تجربـه کنـد و خود بـا کمک همسـرش به 
فکـر مسـکن باشـد که همه اینها چالشـهایی هسـتند کـه پیـش روی خانواده 
قـرار گرفتـه و متاسـفانه قوانین سـفت و سـخت عـرف، اجازه تسـهیل ازدواج 

. نمیدهد

معـاون مقابلـه با عرضـه و امور بین الملل سـتاد مبـارزه با مواد 
مخـدر گفـت: سـاخت ۱۰ اردوگاه کرامـت در ۱۰ اسـتان کشـور 
توسـط سـازمان بسـیج مسـتضعفین برای مقابله با اعتیاد در دسـتور کار است.
بـه گـزارش ایسـنا، ناصـر اصالنی در آیین افتتـاح اردوگاه ترک اعتیـاد و صیانت 
"کرامـت" اسـتان اصفهـان در مبارکـه افـزود: مـواد مخـدر بـه مثابـه "جنـگ 
خاموشـی اسـت کـه عـالوه بر هزینه مـادی، هزینه هـای معنوی بسـیار از جمله 

شـهادت چهـار هـزار نفـر از بهتریـن جوانـان کشـور را به همراه داشـته اسـت .
وی با اشـاره به همسـایگی دو کشـور افغانسـتان و پاکسـتان در مجاورت ایران 
گفـت: میـزان تولیـد این ماده مخدر در افغانسـتان در سـال ۲۰۰۰ حدود ۲۰۰ ُتن 
بـود و پـس از حضـور آمریکایی هـا در سـال های اخیر به مرز ۱۰ هزار ُتن رسـید.
معـاون مقابلـه بـا عرضـه و امـور بین الملـل سـتاد مبـارزه به مـواد مخـدر ادامه 
داد: سـطح زیـر کشـت ایـن مواد  در افغانسـتان پیـش از ایـن ۶۵۰۰ هکتار بود 

ولـی امـروز بـه ۲۶۵ هزار هکتار رسـیده اسـت.
اصالنـی بـا اشـاره به اینکه تمام کشـورها بـرای کاهش این آسـیب برنامه هایی 
دارنـد، افـزود: سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر بـا ۱۴ سـازمان و وزارتخانـه عضـو، 
مهـم  اجتماعـی  آسـیب  پنـج  در کل کشـور  و  دیـده  تـدارک  را  برنامه هایـی 

شناسـایی شـده کـه یکـی از آنهـا مـواد مخدر اسـت.
وی اظهـار کـرد: در همیـن راسـتا سـتاد مبـارزه بـا موادمخـدر  تفاهمنامـه ای با 
بسـیج مسـتضعفین منعقـد کـرد و این سـازمان با آغـوش باز ایـن ماموریت را 
پذیرفـت تـا در راسـتای منویات رهبر معظـم انقالب ۱۰ اردوگاه کرامت در سـطح 
کشـور راه انـدازی کند.معـاون مقابلـه بـا عرضـه و امـور بین الملـل سـتاد افزود: 
امـروز افتتاحیـه پنجمیـن اردوگاه کرامـت در اسـتان اصفهـان برگـزار شـد و ۲ 
مرکـز نیـز بـزودی در اسـتان های خوزسـتان و همـدان راه انـدازی خواهـد شـد 
و همچنیـن سـه مرکـز دیگر در اسـتان های خراسـان رضـوی، مازنـدران و البرز 
در مراحـل سـاخت قـرار دارد.اصالنـی افزود: در جمـع آوری معتـادان متجاهر با 
کمـک زیرسـاخت های ایجاد شـده در بحث بهداشـت و درمـان هیچ کجا کمبود 
جـا و مـکان نداریـم ولـی  بیمـاری کرونـا بر این مسـاله سـایه انداخـت و روند 
اجرایـی آن را کُنـد کـرد. وی خاطرنشـان کرد: اردوگاه های کرامـت مصداق مراکز 
مـاده ۱۶ نیسـت کـه تنهـا بـه سـم زدایـی اکتفـا کننـد بلکـه  شناسـایی، جمـع 
آوری، نگهـداری، درمـان و صیانـت را بـه عنـوان چرخه کامل بازگشـت معتاد به 

زندگـی عـادی در دسـتور کار دارند.
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پیام
میراث 

ماموریت های یگان حفاظت تنها محدود به نگهداری از بناها و آثار تاریخی نیست
فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی گفت: »این یگان در راستای وظایف 

ذاتی خود در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایفای نقش می کند.«

قلعه »شهراب« زواره پس از ۶۰ سال جان تازه می گیردمرمت برج های دوگانه خرقان آغاز شد
مدیـرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
قزویـن گفـت: بـرای حفاظـت و نگهـداری از آثـار ارزشـمند 
تاریخـی و جلوگیـری از تخریـب آن ها، سـاماندهی و مرمـت برج های دوگانه 
خرقـان واقـع در ۳۰ کیلومتری شـهر آبگرم از توابع شهرسـتان آوج آغاز شـد.
علیرضـا خزائلـی بـا اعـالم ایـن خبـر بیـان کـرد: بـا توجـه بـه بارندگی هـای 
شـدید بهـار گذشـته و جـاری شـدن سـیل در منطقـه آبگرم روسـتای حصار 
ولیعصـر و نگرانـی کـه در خصـوص آسـیب رسـیدن بـه برج هـای تاریخـی 
ایـن منطقـه وجـود داشـت، بازدیدهایـی به همراه معـاون میـراث فرهنگی و 
کارشناسـان اداره کل بـرای بررسـی وضعیـت سـازه ای بنا انجام شـد و جذب 
اعتبـار الزم بـرای اجـرای برنامـه مرمتـی آن در دسـتور کار حـوزه معاونـت 
میـراث فرهنگـی قـرار گرفت.بنـا بـر اعـالم روابـط عمومـی میراث فرهنگـی 
اسـتان قزویـن، خزائلـی بـا بیـان اینکـه پـروژه سـاماندهی و مرمـت ایـن 
دو بنـای بـا شـکوه دوره سـلجوقی پـس از تأمیـن اعتبـار در روزهـای آخـر 
تیرمـاه سـال جـاری آغـاز شـده اسـت، اظهـار کـرد: در ایـن مرحلـه از مرمت 
بنـا اقدام هـای مرمـت موضعـی اعـم از مرمـت بـام و جداره هـا، اصـالح و 
سـاماندهی کانال هـای رطوبتـی و مرمـت تزئینات جـدارٔه بنا با اعتبـار پانصد 

میلیـون ریـال از محـل اعتبـارات ملـی تحت نظـارت کارشناسـان مرمت این 
اداره کل در حـال انجـام اسـت.وی همچنیـن بـا اشـاره بـه نگرانی هایـی کـه 
در خصـوص چـرای گوسـفندان در محـدوده پیرامـون ایـن دو بنا وجـود دارد، 
گفت: در حال حاضر شـخصی از سـاکنین روسـتای حصار ولیعصر به عنوان 
نگهبـان در برج هـای خرقـان و غـار قلعـه کـرد مشـغول بـه فعالیـت اسـت و 
تذکـرات الزم بـرای چرای گوسـفندان در خـارج از محدوده برج ها داده شـده، 
بـا توجـه بـه اینکه تعامـل با جامعـه محلی در فضاهـای پیرامـون محوطه ها 
و بناهـای تاریخـی در اولویـت برنامه هـای حفاظتـی ایـن اداره کل اسـت؛ 
اسـتفاده روسـتائیان از فضای پیرامـون برج ها در صورت عـدم ایجاد آلودگی 
و آسـیب نرسـیدن بـه بنـا، مشـکلی ایجـاد نخواهـد کـرد و قطعـًا در صـورت 
مشـاهده مـواردی مغایـر بـا اصـول حفاظـت و نگهـداری از بناهـای تاریخـی 
موضـوع بـا جدیت پیگیـری می شـود.مدیر کل میراث فرهنگی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی اسـتان قزویـن یادآور شـد: در حـال حاضر چنـد کارگاه مرمتی 
در سـطح اسـتان در حـال فعالیـت هسـتند و تغییـرات ظاهـری بنـا حیـن 
مرمـت بخشـی از ایـن رونـد اسـت که تحـت نظارت دقیـق کارشناسـان اجرا 

می شـود .

قلعه روسـتای شـهراب از توابع دهسـتان سـفلی بخش زواره 
بـه همـت مالـک آن مرمت و باز سـازی می شـود. 

ایـن قلعـه کـه یکـی از اماکـن قدیمـی روسـتای شـهراب بـه شـمار مـی رود 
بـه قلعـه محمـد حسـین خان معروف اسـت و شـامل نارنـج قلعه یـا نارین 

قلعـه بوده اسـت. 
در همیـن راسـتا رئیـس اداره میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
شهرسـتان اردسـتان از تهیـه طـرح مرمـت قلعـه تاریخـی شـهرآب در بافـت 
تاریخـی روسـتای شـهرآب از توابـع شـهر تاریخـی زواره پـس از ۶۰ سـال 

خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا، مهـدی مشـهدی گفـت: بـا توجـه بـه شـواهد موجـود و 
گـزارش هـای افـراد مطلـع و مالکیـن قلعه، بخش غربـی این قلعه در سـال 
هـای ۴۰ و ۴۱ هجـری شمسـی براثـر سـیل و عوامـل انسـانی تخریب شـده 

است.
وی افـزود: در هفتـه های گذشـته مالکان اقدام به تسـطیح زبالـه ها و نخاله 
هـای دپـو شـده در اطـراف قلعـه بـرای اجـرای دیوار کشـی نمـوده انـد که به 

اشـتباه در فضـای مجـازی تخریب قلعه شـهراب منعکس شـد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی شهرسـتان اردسـتان 
تصریـح کـرد: طـی دهـه ۵۰ خورشـیدی، ادعـای مالکیـت خانـدان عامری بر 
روی ایـن قلعـه تاریخی توسـط دسـتگاه قضایی اثبـات و از آن تاریخ تا کنون 

ایـن قلعه تاریخـی دارای مالکیت خصوصی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه تالش هـای ایـن اداره بـه منظور احیـای این قلعـه تاریخی، 
تأکیـد کـرد: »بـا توجه بـه متروکه شـدن قلعه شـهراب، این مکان بـه تدریج 
بـه محـل دفـن زباله هـای مـردم روسـتا تبدیـل شـده بود، لـذا در طـی هفته 
گذشـته بـه همـت ایـن اداره و بخشـداری زواره، نشسـتی بـا حضـور مالـکان 
قلعـه برگـزار و توافق شـد تـا مالکان خصوصی این قلعه نسـبت بـه واگذاری 
سـه هزارمتـر مربـع از بخش تاریخی قلعه به دهیاری روسـتای شـهرآب و یا 
اداره میراث فرهنگـی شهرسـتان اقـدام کننـد. همچنیـن براسـاس توافق های 
دیگـری کـه انجـام شـد، مالـکان قلعـه در هفته های گذشـته اقدام بـه تخلیه 
زبالـه و نخالـه سـاختمانی از بخش هـای ویـران قلعه کردند کـه تصاویر آن به 
اشـتباه بـا عنوان »تخریب مجدد قلعه شـهراب« در فضـای مجازی منعکس 

. شد

سنا
 ای

س:
عک

پروژه »بررسـی و شناسـایی باسـتان شناسـی محوطه های 
پارینه سـنگی شهرسـتان فـردوس بخش مرکزی دهسـتان 
حومـه « بـه شناسـایی بیش از ۳۰ محوطه پارینه سـنگی در 

ایـن منطقه منجر شـد.
بـه گـزارش ایلنـا، علـی صدرایی )سرپرسـت هیئت باسـتان 
محوطـه   ۳۰ از  بیـش  شناسـایی  بـه  اشـاره  بـا  شناسـی( 
پارینـه سـنگی در فـردوس خراسـان جنوبـی، گفـت: شـرق 
فـالت ایـران، یکـی از ناشـناخته ترین مناطـق ایـران در عصر 
بـه سـختی  بـه نحـوی کـه  پلیئستوسـن بشـمار مـی رود، 
می تـوان محوطـه ای را یافـت کـه بـا قطعیت بتـوان از آن به 

عنـوان اسـتقراری از ایـن دوره یـاد کـرد.
ایـن باسـتان شـناس افـزود: ایـن در شـرایطی اسـت کـه 
پیشـینه مطالعـات پارینـه سـنگی در ایـن منطقـه بـه بیش 
انـدک  از آن؛  از ۷ دهـه قبـل بـاز می گـردد ولیکـن پـس 
مطالعـات صـورت گرفتـه نه به شـکل هدفمند، کـه عمدتا به 
شـکل مـوردی انجـام گرفته انـد امـری که در تحلیـل مباحث 

پیچیـده حیطـه پارینـه سـنگی چندان راهگشـا نیسـت.
رشـته  در  درحالیسـت کـه  ایـن  سـاخت:  خاطرنشـان  او 
کوه هـای زاگـرس و بخصـوص در فـالت مرکـزی ایـران، طی 
یـک دهـه گذشـته پژوهش هـای دامنـه داری انجـام گرفتـه 
و بـه نتایـج قابـل اتـکا و چشـمگیری دسـت یافتـه اسـت.
صدرایـی افـزود: ایـن مهم در رابطه با شـرق و شـمال شـرق 
ایـران کامـال متفـاوت اسـت! گویـی شـرق فـالت در عصـر 
پارینـه سـنگی خالـی از هرگونه زیسـت انسـان ریخـت بوده 
و ایـن درحالیسـت کـه موقعیـت جغرافیایی و تنـوع اقلیمی 
در ایـن گسـتره، پتانسـیل های چشـمگیری را بـرای جـذب 
گروه هـای شـکارورز-گردآورنده فراهـم می کـرده، امـری کـه 
در خـالل بررسـی های پارینـه سـنگی شهرسـتان فـردوس 
نمـود می یابـد. سرپرسـت هیئـت باسـتان شناسـی اظهـار 
داشـت: عملیات بررسـی در دهسـتان حومه بخـش مرکزی 
شهرسـتان فردوس علی رغم گرمای طاقت فرسـا، به شـکل 
کامـال پیمایشـی صورت پذیرفت و به شناسـایی بیش از ۳۰ 

محوطـه از دوران پارینـه سـنگی منجر شـد.

سوژه شناسایی ۳۰ 
محوطه پارینه 

سنگی در خراسان جنوبی

سازه ای که چهارباغ تاریخی اصفهان را دادگاهی کرد

ادامه کار ساخت هتل در حالی که منظر چهارباغ را مخدودش کرده توسط  دادستانی متوقف شد

اصفهــان  دادســتان   
وزارت  بــه  نامــه ای  در 
ــراث فرهنگــی در خصــوص ســاخت  می
تاریخــی  محــور  حریــم  در  هتلــی 
ــه ای  ــت، نام ــح خواس ــاغ توضی چهارب
ــه آن پاســخ داده نشــده  ــون ب ــه تاکن ک
ــت  ــه سرنوش ــت ک ــان داش ــد اذع و بای
و هویــت ایــن محــور فرهنگــی در گــرو 
تصمیم هــا و بررســی های کمیســیون 

ــت. ــج اس ــاده پن م
دادســتان اصفهــان موضــع منفعــل اداره 
کمیســیون  در  فرهنگــی  میــراث  کل 
مــاده پنــج برغــم اشــراف بــه مالحظــات 
را  چهاربــاغ  حریــم  دربــاره  تاریخــی 
تامــل برانگیــز دانســته و بــه منظــور 

صیانــت از حقــوق عامــه از وزارت میــراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
ــتورات  ــدور دس ــن ص ــا ضم ــت ت خواس
ــات،  ــری از تخلف ــور جلوگی ــه منظ الزم ب
توضیحــات الزم در خصــوص تخلــف 
هــا و تخطی هــا و همچنیــن مراتــب 
ــور و  ــر در مح ــاد تغیی ــا ایج ــت ب موافق
ــن  ــه  ای ــی ب ــی فرهنگ ــدوده تاریخ مح

ــود. ــس ش ــتانی منعک دادس
اســکلت بندی  اخیــر  ماهــه  چنــد  در 
مصوبــه  ســال گذشــته  هتلــی کــه 
ــاع  ــرای ارتف ــج را ب ــاده پن کمیســیون م
چهــار طبقــه گرفتــه بــود بــاال رفــت 
و ایــن موضــوع نگرانــی کارشناســان 
دوســتداران  و  معمــاری  شهرســازی، 

ــدور  ــم و ص ــی از تصمی ــراث فرهنگ می
ــه  ــده ن ــد در آین ــه می توان ــی ک مجوزهای
چنــدان دور حریــم و منظــر چهاربــاغ  را 
بــا ســاخت و ســازهای ریــز و درشــت از 

ــرد. ــدان ک ــرد دو چن ــن بب بی
و شهرســازی  راه  اداره  حالــی کــه  در 
اصفهــان بــه عنــوان دبیــر کمیســون 
مــاده پنــج ســاخت ایــن هتــل  را 
بــه دلیــل عــدم ابــالغ مصوبــه ایــن 
کمیســون  بــه شــهرداری فاقــد وجاهــت 
ــان و  ــت، کارشناس ــته اس ــی دانس قانون
ــان مســاله  ــه حــاال دادســتان اصفه البت
اصلــی را مصوبــه ای می داننــد کــه برغــم  
اشــراف بــه مالحظــات تاریخــی پــای آن 
را اداره کل میــراث فرهنگــی اصفهــان بــه 

عنــوان  متولــی اصلــی بناهــا و محوطــه 
ــرده اســت. ــا ک ــای تاریخــی امض ه

ــی  ــی تاریخ ــور فرهنگ ــاغ در مح چهارب
ــق  ــت و مطاب ــده اس ــع ش ــان واق اصفه
بــا ضوابــط حریــم ایــن محــور، حداکثــر 
ارتفــاع بناهــای واقــع در عرصــه و حریــم 
تــا شــعاع ۱۰۰ متــر بایــد از حداقــل 
ارتفــاع اثــر تاریخــی مجــاور تجــاوز نکنــد 

ــر نباشــد. و بیشــتر از هشــت مت
مصطفــی  پورعلــی، مدیــرکل دفتــر ثبــت 
آثــار و حفــظ و احیــای میــراث معنــوی 
فرهنگــی،  میــراث  وزارت  طبیعــی  و 
ــفر  ــع دســتی در س گردشــگری و صنای
اخیــر بــه اصفهــان بــه منظــور بازنگــری 
در حریــم محــور تاریخــی فرهنگــی، 
ارتفــاع گرفتــن هتــل در حریــم چهربــاغ  

ــت. ــرز دانس ــف مح را تخل
در حالــی کــه مدیــرکل دفتــر ثبــت آثــار 
ــی  ــم محــور فرهنگ ــت حری بــر صراح
تاریخــی تاکیــد کــرد امــا مســئوالن 
ــل  ــه دلی ــان ب ــی اصفه ــراث فرهنگ می
آنچــه آنهــا روشــن نبــودن ضابطــه و 
ارتفــاع محــل مــورد نظــر در طــرح 
ــار  ــاع چه ــد، ارتف ــته ان ــی دانس تفضیل
ــون  ــل را  در کمیس ــوب هت ــه مص طبق
مــاده پنــج متناســب و ســنجیده شــده 
بــا شــرایط اطــراف آن خواندنــد. فریدون 
اللهیــاری، مدیــرکل میــراث فرهنگــی 
گردشــگری  و صنایــع دســتی اصفهــان 
ــن  ــخ ای ــا در پاس ــری ایرن ــا در پیگی ام
نهــاد بــه  آنچــه کــه موجــب شــد اعتمــاد 
ــت  ــی در حفاظ ــراث فرهنگ ــاالن می فع
ــی  ــای تاریخ ــا و بناه ــم محوطه ه حرای
ســلب و ایــن نهــاد منفعــل خوانــده 
شــود گفــت پاســخ نامــه حقوقــی را 

ــد. ــی دهن ــی م حقوق
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت  و گ ــاری در گف اللهی
ایرنــا معتقــد اســت تاکنــون دربــاره 
ماجــرای ایــن هتــل در حریــم چهاربــاغ 
ــه حــد کافــی صحبــت شــد و ســخن  ب
تــازه ای بــرای گفتــن وجــود نــدارد. ایــن 
ــرای کارشناســان  ــه ب ــی اســت ک در حال
معمــاری، شهرســازی و همیــن طــور 
فعــاالن میــراث فرهنگــی  موافقــت 
ــار  ــاع چه ــا ارتف ــل ب ــاخت هت ــرای س ب
ــزی حــدود  ــوت کــه چی ــه روی پیل طبق
ــی  ــم در حریم ــود آن ه ــر می ش 22 مت
کــه نبایــد ارتفــاع از هشــت متــر تجــاوز 

ــز اســت. ــوال برانگی ــد س کن
ــت:  ــا گف ــه ایرن ــح ب ــاری در توضی  الهی
و  اســت  صــورت گرفتــه  اســتعالمی 
ــراث  ــط اداره کل می ــم توس ــخی ه پاس

فرهنگــی داده مــی شــود. در کمیســیون 
مــاده پنــج بــه عنــوان یــک مرجــع ایــن 
موضــوع بررســی می شــود و رای و نظــر 
کمیســیون اگــر ابــالغ شــود قانونــی 
ــی  ــالغ نشــود معن ــر اب ــی اگ اســت  ول
ــری  ــتی یکس ــه بایس ــت ک ــن اس آن ای
ــد  ــه بای ــود ک ــوع ش ــع و رج ــص رف نواق

ــود. ــم بش ــن ه اینچنی
وی افــزود: میــراث فرهنگی روی مســیر 
ــد؛ در  ــی خــودش حرکــت مــی کن قانون
ــه  ــم ب ــی نمــی خواهی ــن ماجــرا خیل ای
ــال  ــر ح ــه ه ــیم.  ب ــر باش ــال مقص دنب
ــود و و  ــالغ بش ــد اب ــون بای ــر کمیس نظ
قتــی هــم ابــالغ نشــده و کار پیــش 
رفتــه ،میــراث فرهنگــی طــی مکاتبــات 
ــروژه کــرده  ــه توقــف پ ــدام ب متعــدد اق

اســت.

اداره کل  فرهنگــی  میــراث   معــاون 
و  گردشــگری  میــراث  فرهنگــی، 
از  اســتان کرمــان  صنایــع  دســتی 
ــان  ــدی کرم ــوزه هرن ــاغ  م ــی ب تعطیل

بــه دلیــل تعمیــرات خبــر داد.
ــل  ــه نق ــا و ب ــراث آری ــزارش می ــه گ ب
میــراث  اداره کل  عمومــی  روابــط   از 
صنایــع   و  گردشــگری   فرهنگــی، 
مجتبــی  کرمــان،  اســتان  دســتی 
ــاه ۱۳۹۹  ــنبه ۵ مردادم ــفیعی یکش ش
کار  می شــود  »پیش بینــی  افــزود: 
باغ مــوزه  آماده ســازی  و  تعمیــرات 

ــرای خدمت رســانی  ــان ب ــدی کرم هرن
ــه  ــدت دو هفت ــه م ــگران ب ــه گردش ب

ــد.« ــول بیانجام ــه ط ب
اینکــه مجموعــه  بــه  اشــاره  بــا  او 
باغ مــوزه هرنــدی و بنــای کوشــک 
اواخــر  بــه  مربــوط  آن  در  موجــود 
کــرد:  اظهــار  اســت،  قاجــار  دوره 
مرحــوم  توســط  مجموعــه  »ایــن 
و  اســت  شــده  بنــا  عدل الســلطان 
ــوم  ــه مرح ــی ب ــال ۱۳۱۳ شمس در س
ــد.« ــه ش ــدی فروخت ــم هرن ابوالقاس
تصریــح کــرد: »در حــال  شــفیعی 

حاضــر ســاختمان موجــود در ایــن 
منطقــه ای  مــوزه  به عنــوان  بــاغ 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــان م ــتان کرم اس

» . می گیــرد
»هم اکنــون  کــرد:  خاطرنشــان  او 

ایــن ســاختمان  در طبقــه همکــف 
اســتاد  ســنتی  ســازهای  مــوزه 
مســعود و در طبقــه فوقانــی آن مــوزه 

دارد.« قــرار  باستان شناســی 

تعطیلی موقت 
باغ موزه هرندی کرمان 

کاهش 5۳ درصدی 
مسافران بین شهری 

مدیــر کل حمــل و نقــل مســافری ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده 
ای گفــت: ظرفیــت مســافر در نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی بیــن شــهری ۵۳ 
درصــد نســبت بــه بــازه زمانــی مشــابه ســال گذشــته کاهــش پیــدا کــرده امــا 
تمــام پروتــکل هــای بهداشــتی مقابلــه بــا کرونــا بــه صــورت جــدی رعایــت 
ــاری  ــا در کشــو ر و اجب ــروس کرون ــی گســترش شــیوع وی ــی شــود.در پ م
شــدن ماســک از ســوی رئیــس جمهــور اعــالم شــد: اســتفاده از ماســک در 
همــه وســایل حمــل و نقــل عمومــی بیــن شــهری و پایانــه هــای مســافری 

اجبــاری و الزامــی شــد.
ــن شــهری  ــی بی ــل عموم ــل و نق ــت حم ــاره وضعی ــوش باقرجــوان درب داری
و چگونگــی رعایــت الزامــات بهداشــتی بــه ایســنا، گفــت: از همــان روزهــای 
ــکل هــای  ــا در کشــور تمــام الزامــات و پروت ــروس کرون نخســت شــیوع وی
ابالغــی ســتاد مقابلــه بــا کرونــا را در دســتور کار قــرار دادیــم و رعایــت کردیــم 
کــه مــی تــوان بــه فاصلــه گــذاری اجتماعــی، ارائــه بســته هــای بهداشــتی و 
... اشــاره کــرد کــه البتــه پــس از دســتور رئیــس جمهــور بــرای اجبــاری شــدن 
اســتفاده از ماســک و مصوبــات ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا ایــن پروتــکل 

هــا جــدی تــر پیگیــری شــد و وجــه قانونــی بیشــتری پیــدا کــرد.

ته
نک

مدیـرکل میـراث اصفهـان از یک پیشـنهاد تعدیلـی گفت که 
بایـد تاییـد و از سـوی سـرمایه گذار اجرا شـود تا بـه زعم وی  
ایـن هتـل تاثیرات منظـری بر روی چهارباغ  نداشـته باشـد.
الهیـاری پیشـتر هـم بـه ایرنا گفتـه بود بخـش هایـی از این 
هتـل از سـوی خیابـان شـیخ بهایـی بـرای سـیمای منظری 
چهاربـاغ تزاحـم ایجـاد کـرده اسـت که بایـد کارشناسـان  و 
متخصصـان معمـاری مبتنـی بـر مصالـح عمومـی شـهر، 
حمایت از سـرمایه گذاری، توسـعه گردشـگری و حفظ میراث 
فرهنگـی بـرای حل شـدن موضـوع به جمـع بندی برسـند.
 شـهرداری، شورای شـهر و میراث فرهنگی در اصفهان از پروژه 
سـاخت ایـن هتـل در چهاربـاغ دفاع کـرده انـد  و مبتنی بر 
سیاسـت های اسـتانی از هتل هـای پنج سـتاره بـه خصوص 
مـواردی کـه در موقعیـت ویـژه ای قـرار دارنـد از جمله هتلی 
کـه در حریـم چهاربـاغ بـاال آمـده  با نـگاه ویـژه ای حمایت 
مـی کننـد. ایـن در حالی اسـت که هتـل یاد شـده در حریم 

چهاربـاغ منظـر این اثـر تاریخـی را مخدوش کرده اسـت.

فرهنگ سازی برای استفاده از صنایع دستی کرونا میراث جهانی ۷۷ کشور را تعطیل کرد
شـیوع  جهانـی  بحـران  سـایه  در 
دولـت  از  بسـیاری  کرونـا،  ویـروس 
هـا تمهیداتـی را بـرای جلوگیـری و یـا محـدود کـردن 
در  شـده  ثبـت  هـای  محوطـه  بـه  مـردم  دسترسـی 
فهرسـت جهانـی یونسـکو اتخـاذ کـرده اند.بـه گـزارش 
ایسـنا، فهرسـت میـراث جهانـی یونسـکو شـامل ۱۱۲۱ 
و  )طبیعـی  مختلـط  و  فرهنگـی  طبیعـی،  محوطـه 
فرهنگـی( اسـت کـه شـیوع ویـروس کرونـا موجـب 
تعطیلی بسـیاری از این محوطه ها شـده و بر اسـاس 
 ۱۶۷ میـان  از  یونسـکو  جهانـی  میـراث  مرکـز  اعـالم 
کشـوری کـه میزبـان میـراث جهانی یونسـکو هسـتند، 
از  در ۷۷ کشـور )۴۳ درصـد  محوطـه هـای موجـود 
سـایت هـای جهانـی( ناگزیر بـه تعطیلی ایـن محوطه 

هـا شـده انـد. همچنیـن محوطـه هـای جهانـی در ۴۱ 
کشـور )۲۴ درصـد از سـایت هـای جهانـی( بـه صورت 
نیمـه تعطیـل بـه فعالیـت خـود ادامـه مـی دهنـد و 
۵۴ کشـور )۳۳ درصـد از سـایت هـای جهانـی( نیـز 
پذیـرای بازدیدکننـدگان در ایـن محوطـه هـا هسـتند. 
برخـی کشـورها چـون چین پـس از یـک دوره تعطیلی 
بازدیـد  بـرای  را  خـود  جهانـی  هـای  محوطـه  اخیـرا 
عمـوم بازگشـایی کـرده انـد. [چیـن و ایتالیا هـر کدام 
را  یونسـکو  جهانـی  میـراث  بیشـترین  محوطـه،   ۵۵
میزبانـی مـی کننـد و پس از آن اسـپانیا )۴۸(، آلمان 
 ،)۳۵( مکزیـک   ،)۳۸( هنـد   ،)۴۵( فرانسـه   ،)۴۶(
بریتانیـا )۳۲(، روسـیه )۲۹( و ایـران و آمریـکا هـر 

کـدام بـا ۲۴ محوطـه جهانـی قـرار دارنـد. 

هنرهــای  و  صنایع دســتی  معــاون 
توجــه  بــر  تاکیــد  بــا  ســنتی 
ــاد  ــانه اعتم ــه نصــب نش ــتی ب ــداران صنایع دس خری
در فروشــگاه ها بــه شناســنامه کــردن ایــن کاالهــا و 
ــدازی پلتفــرم ملــی صنایع دســتی اشــاره کــرد. راه ان
ــای  ــتی و هنره ــاون صنایع دس ــان مع ــا محمودی پوی
»ســالم  برنامــه  در  حضــور  بــا  کشــور  ســنتی 
صبح به خیــر« در خصــوص تعــداد فعــاالن حــوزه 
وزارت  ســامانه  »در  گفــت:  صنایع دســتی کشــور 
صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
 31 و  رشــته   295 در  نفــر  هــزار   500 اطالعــات 
ــن  ــی تخمی ــور کل ــت. به ط ــده اس ــت ش ــتان ثب اس
مــا حــدود 2میلیــون نفــر فعــال ایــن حــوزه اســت 

کــه 75درصــد از ایــن تعــداد را زنــان توانمنــد، 
ــاذوق کشــور تشــکیل می دهنــد و در ســه  خــالق و ب
حــوزه تولیــد، آمــوزش و ترویــج و فــروش فعالیــت 

ــد.« دارن
حــوزه  ایــن  در  بانــوان  فعالیــت  در خصــوص  او 
ــوان  ــتی بان ــاالن صنایع دس ــیاری از فع ــت:  »بس گف
کــه  هســتند  خانــوار  سرپرســت  و  روســتایی 
مســئولیت معیشــت خانــواده را برعهــده دارنــد. 
ــت  ــم وق ــعی می کن ــتانی س ــفرهای اس ــن در س م
مشــکالت  و  دغدغه هــا  شــنیدن  بــه  را  ویــژه ای 
ــی  ــا جای ــم و ت ــاص ده ــد اختص ــای هنرمن خانم ه
ایجــاد  و  مشــکالت  حــل  بــه  می توانــم  کــه 

کنــم.« کمــک  الزم  بســترهای  و  فرصت هــا 
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گاز  پاالیــش  شــرکت  مدیرعامــل 
درصــدی   ۹۷ تحقــق  از  ایــالم 
اهــداف ایــن پاالیشــگاه در ســال 
ایــن  و گفــت:  داد  گذشــته خبــر 
شــرکت در حــوزه پایــداری، ارتقــای 
در  محصــوالت  فــروش  و  تولیــد 
موفقــی  عملکــرد  گذشــته  ســال 

است. داشته 
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت 
پاالیــش گاز ایــالم، روح هللا نوریــان 
در  عملکــرد  ایــن  داشــت:  اظهــار 
مقایســه بــا ســال ۹۷، بــا رشــد 
تــرش  گاز  در  درصــدی  هفــت 
ــظ  ــا حف ــوراک ورودی ب ــوان خ بعن
ــداری تولیــد و کاهــش توقفــات  پای
شــیرین  گاز  و  اســت  همــراه 
 ۱۰ سراســری  خــط  بــه  تزریقــی 
درصــد، میعانــات گازی یــک درصــد 
ــد  ــت درص ــز هف ــرد نی ــد گوگ و تولی

افزایش داشته است.
فــروش  حــوزه  در  افــزود:  وی 
ــات  محصــوالت تولیــدی نیــز، میعان
گوگــرد  و  درصــد  پنــج  گازی 
 ۲۰ )پاســتیلی(  شــده  دانه بنــدی 
درصــد افزایــش داشــته و حتــی بــا 
بــرق  نیــاز  اعــالم  بــه  توجــه 
منطقــه ای غــرب و عقــد قــرارداد بــا 
ضمــن  بــرق،  شــبکه  مدیریــت 
اســتفاده از ظرفیــت مــازاد نیــروگاه 
ایــن شــرکت، فــروش بــرق نیــز ۷۵ 

درصد رشــد داشته است.
تحقــق  بــه  اشــاره  بــا  نوریــان 
اهــداف عملیاتــی و تعهــدات تولیــد 
ســال گذشــته،  در  شــرکت  ایــن 
ــد گوگــرد شــرکت  ــادآور شــد: تولی ی
و  بــوده  تولیــد  تعهــد  از  باالتــر 
گاز  تولیــد  بخــش  در  تعهــدات 
شــیرین و دیگــر محصــوالت نیــز 

درصــد محقــق شــده   ۹۷ حــدود 
است.

گاز  پاالیــش  شــرکت  مدیرعامــل 
ــج  ــه پن ــب تقدیرنام ــه کس ــالم  ب ای
ــا رتبــه ۹  ســتاره تعالــی ســازمانی ب
در بیــن شــرکت های زیرمجموعــه 
شــرکت ملــی گاز ایــران، بعنــوان 
حــوزه  در  مهــم  دســتاورد  یــک 
مدیریــت و ارتقــای ســازمان اشــاره 
ــه دوم  ــار داشــت: کســب رتب و  اظه
ســالمت اداری، احــراز رتبــه نخســت 
بیــن  فنــاوری  و  پژوهــش 
گاز،  پاالیشــی  شــرکت های 
ســیمین  تندیــس  دریافــت 
و  اجتماعــی  مســئولیت   هــای 
اخــذ گواهینامــه  هــای  همچنیــن 
ممیزی  اخــذ  همچــون  مدیریتــی 
گواهینامه  دریافت  و  انرژی 
انرژی  مصرف  معیار  استاندارد 
نیروگاه، اســتاندارد ایــزو ۱۶۰۰۰ در 
اخــذ  و  موتورخانه هــا  حــوزه 
آزمایشــگاه   اســتاندارد  گواهینامــه 
ــی منحصــر  ــه توفیق ــزو ۱۷۰۲۵ ک ای
ــن  ــگاه ای ــوده و آزمایش ــرد ب ــه ف ب
یــک  بعنــوان  را  پاالیشــگاه 
بیــن  در  مرجــع  آزمایشــگاه 
پاالیشــگاه های گاز کشــور معرفــی 
ــن  ــای ای ــر موفقیت ه ــرده، از دیگ ک
شــرکت در ســال گذشــته محســوب 

می شوند.
پروژه هــای  مهم تریــن  بــه  وی 
در  کــه   ۹۸ ســال  در  انجام شــده 
ــگاه  ــی پاالیش ــی و کیف ــای کم ارتق
بســیار تأثیــر گــذار بــوده، اشــاره 
کــرد و گفــت: نصــب مبــدل حرارتــی 
همچنیــن  و  کلدباکــس  پیچیــده 
ــز  ــزر و نی ــرج دی متانای ــر ب ریبویل
یــک مبــدل حرارتــی پشــتیبان از 

نــوع پوســته لولــه بــا تکنولــوژی 
Tube Insert  ســاخت داخــل در 
جریــان تعمیــرات اساســی ســال 
کاری  پــروژه  مهم تریــن  قبــل، 
شــرکت بــوده کــه بــا انجــام آن، 
ــی در  ــل توجه ــردی قاب ــود عملک بهب
حاصــل  اتــان  اســتحصال  واحــد 
تأثیــر  تجهیــزات  ایــن  و  شــده 
و  ارتقــا کمــی  در  خوبــی  بســیار 
تولیــدات  و  محصــوالت  کیفــی 

پاالیشــگاه گاز ایالم داشته است.
نوریــان همچنیــن بــا اشــاره بــه 
ــرژی در  کاهــش شــدت مصــرف ان
بــا  کــرد:  تصریــح  پاالیشــگاه، 
حــوزه کاهــش  در  تدابیــری کــه 
مصــرف انــرژی در کنــار افزایــش 
تولیــد بــه کار گرفتــه شــده، مصــرف 
ویــژه انــرژی کــه بیانگــر میــزان 
ــه ازای یــک تــن  ــرژی مصرفــی ب ان
ــال  ــت، درس ــوالت اس ــد محص تولی

ــل، ۱۲  ــال قب ــا س ــه ب ۹۸ در مقایس
درصد کاهش یافته اســت.

وی در ادامــه، افــزود: پیگیــری و 
ــای  ــی واحده ــکالت دمای ــع مش رف
رفــع  اتــان،  بازیافــت  و  آمیــن 
و  نیروگاه هــا  ناپایــداری  مشــکل 
کنتــرل  سیســتم  ارتقــاء 
کمپرســورهای زیمنــس و بویلرهــای 
فشــار پاییــن و راه انــدازی واحــد 
ــای  ــان، از پروژه ه ــازی ات شیرین س
مهــم در حــال پیگیــری در راســتای 
کیفیــت  بیشــتر  هرچــه  افزایــش 
توقفــات  کاهــش  و  محصــوالت 
تولیــد،  هزینه هــای  و  ناخواســته  

است.
گاز  پاالیــش  شــرکت  مدیرعامــل 
ایــالم در پایــان ابــراز امیــدواری 
کامــل  راه انــدازی  بــا  کــه  کــرد 
ــالم در ســال جــاری  پتروشــیمی ای
و  پمپــاژ  امــکان  آن  تبــع  بــه  و 

و  خــام  مایــع  اتــان، گاز  ارســال 
مجتمــع،  آن  بــه  میعانــات 
لیســت  از  ایــالم  گاز  پاالیشــگاه 
شــرکت های آالینــده هــوا خــارج 

شود.
نقــاط  از  کشــور  غــرب  منطقــه 
حســاس شــرکت ملــی گاز ایــران 
ــد پاالیشــگاه  اســت و اســتمرار تولی
تنهــا  عنــوان  بــه  ایــالم  گاز 
در  گاز  کننــده  تولیــد  پاالیشــگاه 
غــرب کشــور دارای اهمیــت زیــادی 

است.
بــه  ایــالم  گاز  پاالیــش  شــرکت 
ــی اســتان  ــن گاز مصرف ــور تامی منظ
ــور  ــی کش ــتان های غرب ــالم و اس ای
خــوراک  تامیــن  همچنیــن  و 
ــت فشــار  ــالم و تقوی پتروشــیمی ای
ــری  ــور در ۲۵ کیلومت ــرب کش گاز غ
شــمال غــرب شهرســتان ایــالم و ۱۲ 
ــه  ــری غــرب بخــش چــوار ب کیلومت
ــی  ــوان ایران ــان ج ــت متخصص دس

راه اندازی شده است.

روز چهارشــنبه مــورخ ۹۹/۵/۱ جلســه کنتــرل 
ــور  ــه منظ ــان ب ــتان کرم ــرکت گاز اس ــروژه ش پ
هــای  پــروژه  مشــکالت  و  موانــع  بررســی 
ــل و  ــر عام ــور مدی ــا حض ــتان ب ــانی اس گازرس

معاونین برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان 
ــالح ضمــن  ــدس ف ــن جلســه مهن ــان در ای کرم
تقدیــر از زحمــات انجــام شــده بــه پــروژه هــای 
بــا   : افــزود  و  کــرد  اشــاره  تمــام  نیمــه 
خــود  تعهــدات  انجــام  در  پیمانکارانــی کــه 
کوتاهــی کننــد بــه شــدت برخــورد خواهیــم کــرد 
و اجــازه نخواهیــم داد حــق مــردم در ایــن 

زمینه ضایع گردد.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان بــا بیــان 
اینکــه بایــد امــور را بــا کفایــت پیــش ببریــم تــا 
عمــل حاصــل از آن بــه درد مــردم بخــورد افــزود: 
ــکاران موظفنــد تمــام تعهــدات خــود را در  پیمان
ــرا  ــتاها اج ــهرها و روس ــه ش ــانی ب ــال گازرس قب

کننــدو اگــر ایــن اقــدام صــورت نگیــرد شــرکت 
پیمانــکاران  بــا  را  خــود  قراردادهــای  تمــام 

بدقول لغو خواهد کرد.
ایشــان اضافــه  کــرد : در صــورت لغــو قــرارداد بــا 
ــک لیســت شــرکت  ــا در بل ــام آنه ــکاران ن پیمان
ــچ  ــا هی ــت ت ــد گرف ــرار خواه ــران ق ــی گاز ای مل
پیمانــکاران  ایــن  بــا  را  قــراردادی  شــرکتی 

منعقد نکند.
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان در 
پایــان ادامــه داد: مدیــران ایــن شــرکت وظیفــه 
خــود را خدمــات رســانی بــه مــردم مــی داننــد و 
اجــازه کوچکتریــن ســهل انــگاری را در ایــن 
خصــوص بــه پیمانــکار نخواهنــد داد وکســی کــه 
دغدغــه مــردم را نــدارد بایــد کنــار بــرود و اجــازه 
می خواهنــد کار  بیاینــد کــه  بدهــد کســانی 
کننــد. مــا هــم بــرای کار ســخت آمــده ایــم نــه 

برای کار راحت.

تحقق 97 درصدی اهداف پاالیشگاه گاز ایالم در سال 9۸ لغو تمام قرارداد ها با پیمانکاران بدقول 
شرکت گاز استان کرمان
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افقی
 ۱ - بدنیا آوردن - دایم درهم - دفاع فوتبال 

- هدف تیر، نشان هدف، تیررس۲ - برادر 

شیرازی، ستاره آث میالن - ضمیر غائب، 

وی، ضمیر سوم شخص مفرد - نازو عشوه۳ 

- دایره مانند - ذم وارونه - جانشین، عوض 

- كلمه پرسشی، مخفف چه چیزی۴ - بار 

درخت - از عناصرشیمیایی با عدد اتمی 

۱۲ - عالم نهان۵ - درخت زبان گنجشك - 

تختخوابی که کودک را روی آن میخوابانند 

و تکان می دهند - مخفف آتش۶ - راو 

رفتن در تاریكی - وقت معین - همه، 

آقای آلمانی، همه را شامل شود۷ - پرتقال 

معروف - خاندان، زائو ترسان، سرخ كمرنگ 

- از بنادر پرتغال۸ - شیرینی چای - عید 

ویتنامی ها - مرغ حق۹ - یک عامیانه، 

یك خودمانی - نت سوم، نت مخمور، 

پیشوند فعل مضارع - خالص - کشیدن، 

زدنی در بازی، کشمکش و نزاع - حرف 

فاصله، خمیدگی كاغذ، لنگه بار۱۰ - مخترع 

خودنویس - دوستی - وسیله كشاورزی، 

گندم درو كن، ابزار درویدن، یكی از انواع 

سیستم عامل ها۱۱ - اثر آل احمد - رمزینه، 

پیش شماره مخابراتی - ماركی بر لوازم 

صوتی۱۲ - ولیكن - مادر عرب، عزیز تازی - 

عزا دار۱۳ - كاله فرنگی - از رنگها - ماست 

رقیق شده - ده روز۱۴ - زن برعکس - 

کاشف واکسن سرخجه - زیان - شلوار 

جین، قدم یکپا، ژنرال جنگهای انفصال۱۵ - 

فراری - گمان - زندگانی، پایدار ماندن

عمودی 
۱ - تیزی آرنج - لقمه چرب گربه - 

ریسمان، بند ، ریسمان و بند  - از مصالح 

ساختمانی، اکسید کلسیم۲ - بمب منتظر 

- اسباب سفر - سو، طرف و جهت، طرف۳ 

- تنبل جالیزی - گنجه لباس - بجااوردن 

عهدو پیمان، بجاآوردن عهد - یكی از دو 

جنس، مذکر، جنس به ظاهر قوی۴ - 

زیاده گوی - خزنده خوش خط و خال، 

از خزندگان، مادر در زبان گیالنی - زندگی 

كن۵ - حیله و نیرنگ، خدعه، فریب - 

صد متر مربع، واحد سطح، پسوند فاعلی, 

مخفف اگر - عنوان بندی۶ - یازده، دو یار 

هم قد - آالت و ادوات جنگ، امور مهم - 

ایتالیای قدیم، از امپراطوری های باستان 

- پو وارونه۷ - شیوه و روش - موش 

خرما، راسو - ای دل۸ - جمع ذیل، دامن 

ها - قدر و مرتبه، کار، مرتبه - دانه كش بی 

آزار۹ - رایحه - طال، همراه سیم - علت - 

بانگ کالغ۱۰ - فیلمی از جهانگیر جهانگیری 

- تندی - مخالف۱۱ - خدمتگزاران - واحد 

طول غیررسمی معادل چهل تا پنجاه 

سانتیمتر - اموزگار، از روحانیون مبارزدوره 

رضاخان۱۲ - از تجهیزات درمانی - هالک 

کردن - درخشان، روشن تر۱۳ - جم 

وارونه - بیماری صرع - حرص و طمع، 

زیاده خواهی، از حروف اضافه - چشم۱۴ 

- كلمه پرسشی، مخفف چه چیزی - دانه 

خوشبو، سیاهدانه معطر - از ظروف پر 

مصرف آشپزخانه، ظرف آشپزی، ظرف سرخ 

كردنی - دندان دور ریختنی، دندان ناپایدار، 

صفتی برای دهان سخن چین۱۵ - جوی 

آب - سازمان فضایی، سازمان فضانوردی 

آمریکا - دو رویی
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 پیام
 ایران

سه مجموعه ورزشی جنوب شرق تهران پلمب شد
رییس اداره ورزش و جوانان جنوب شرق تهران اعالم کرد: سه مجموعه ورزشی به علت بی توجهی به دستورالعمل های بهداشتی ستاد ملی 
مقابله با کرونا پلمب شدند.سید محمد موسوی زاده افزود: از ابتدای امسال تاکنون با رعایت پروتکل های بهداشتی ۲۰۰ بازرسی از اماکن 
ورزشی این حوزه انجام شده است.رییس اداره ورزش جنوب شرق تهران ادامه داد: با دستور ستاد ملی مقابله با کرونا، ورزش های پربرخورد، 
استخرهای سرپوشیده و رشته های رزمی از چهارم مرداد ماه به مدت یک هفته تعطیل است که در صورت بی توجهی با این دستور العمل ها 
با مجموعه های ورزشی برخورد می شود.

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:99۰۰495
تاریخ  احمد  پدر  نام  یزدان  ایزدی  علی  محمد  آقای  به  بدینوسیله 
اجرایی  پرونده  بدهکار   ۳۰۹۱۵۱۴۰۴۸ ملی  شماره   تولد۱۳۶۷.۱۱.۱۹ 
آدرس  به  ابالغ  مامور  گزارش  برابر  کالسه۱۳۹۹۰۴۰۱۹۰۶۳۰۰۰۴۵۱.۱  که 
شماره  به  صادره  برابرسندازدواج   میگردد که  ایدابالغ  نگردیده  شناخته  سند  متن  اعالمی  
۷۶۴۹  مبلغ۱۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال بابت مهریه بدهکار می باشید و خانم محدثه مالئی حصنی 
بستانکار پرونده   درخواست صدور اجرائیه نموده و پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و 
به کالسه۹۹۰۰۴۵۹در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق  ماده۱۸آئین نامه اجرائی مفاد اسناد 
رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشاراین آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است 
فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه 

شما تعقیب خواهد شد. 

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان_ علی خسرو انجم

آگهی حصر وراثت
احتراما گواهی می شود که شادروان محمد یوسفی نژاد صالح آباد فرزند 
حسین به شماره ملی ۳۰۵۱۸۶۵۵۳۲ در مورخ۹۹.۲.۳۰ در اقامتگاه دائمی 

خود در شهر کشکوئیه در گذشته وراثت حین الفوت وی عبارتند از:
۱-علی اصغر یوسفی نژاد صالح آباد به شماره ملی۳۰۴۰۹۶۵۹۰۵ فرزند متوفی

۲- رقیه یوسفی نژاد صالح آباد به شماره ملی۳۰۴۰۸۰۷۹۴۳ فرزند متوفی
۳- نازگل یوسفی نژاد صالح آباد به شماره ملی۳۰۴۱۲۲۵۳۴۴ فرزند متوفی

 ۴-فاطمه بلوچ صالح اباد شماره ملی ۳۰۵۲۲۸۶۱۷۱ همسر متوفی
۵-ربابه دئفه جعفری شماره ملی۳۰۵۱۸۰۴۳۴۷ مادر متوفی

 وراثت دیگری ندارد و چنانچه کسی شکایت یا وصیت نامه  ای یا مدرکی از متوفی در دست 
دارد ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار روزنامه به شورا ارائه نماید.

 مسئول دفتر  شورای حل اختالف کشکوییه_زارع

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۴۱۷ هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدمجتبی تهامی فرزند 
سیداحمد به شماره شناسنامه ۵۰۴ در ششدانگ قسمتی از خانه به مساحت ۹۰/۹۱ مترمربع از 
پالک ۲۳۸۹ اصلی )جهت الحاق به پالک ۸۷ فرعی از ۲۳۸۹ اصلی(واقع در زرند خیابان خلیلی 
نبش کوچه ۱۴ خریداری از مالک رسمی آقای حسین جان متصدی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م/الف ۹۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۵/۶

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۳۹۹/۵/۲۰
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند خودرو
مالـک  سـرداری  اسـمعیل  عبـاس  اینجانـب  چـون 
 745  -44 شـهربانی  شـماره  وانـت  مـزدا  خـودرو 
شاسـی  شـماره    fe99۰654 موتـور  شـماره   9۸ س 
NAGAPX۲PC1۸D۰۲۰77 مـدل 1۳۸6 بـه رنگ نقره 
ای - متالیـک بـه علـت فقـدان سـند خـودرو تقاضای 
المثنـی سـند مذکـور را نمـوده ام. لذا چنانچـه هرکس 
ادعائـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد ظـرف ده روز بـه 
اداره فـروش گـروه بهمـن "ایـران وانـت سـابق " واقع 
در تهـران – جـاده مخصـوص کـرج کیلومتـر 1۳ مقابل 
ایسـاکو سـایت ۲ گـروه بهمـن مراجعـه نمایـد.  بدیهی 
اسـت پـس از انقضای مهلـت مزبور طبـق ضوابط مقرره 

اقـدام خواهد شـد.

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

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

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

ــورخ 99/05/06 : م
رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی  4629

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

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

 1399/04/24 139960331014000104مــورخ  شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــی  ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــتهارد –تصرف ــک اش ــت مل ثب
اقــای یوســف شــاه بختــی فرزنــد ابوالحســن بشــماره شناســنامه 
ــی در ان  ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ــادره از در ی 6079 ص
ــی  ــی از 1186 اصل ــالک 1 فرع ــه پ ــع ب ــاحت10000متر مرب ــه مس ب
خریــداری از مالــک رســمی آقــای محمــد شــاهبختی برابــر ســند 
انتقــال قطعــی شــماره 31642 مــورخ 1394/10/09 دفترخانــه 
ــذا  ــت ل ــده اس ــرز گردی ــتهارد مح ــماره 85 اش ــمی ش ــناد رس اس
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ب
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ اداره تس
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
ــور  ــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذک ــم نماین تقدی
ــادر  ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص و ع
ــت اول :   ــار نوب ــخ انتش ــف :  99/229/ف تاری ــد .م ال ــد ش خواه

ــت دوم :   99/05/21  ــار نوب ــخ انتش 99/05/06 تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک  5003

آب جارو نیست

اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
اراء هیاتهای  برابر  امالکی که  بدينوسيله  مواد مذكور  اجرای  در 
حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
ادامه  که  گلباف  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
عملیات ثبتی آنها مطابق قانون مذکور تجويز گرديده است به ترتیب شماره 
 ۲۷ بخش  در  واقع  مالک  مشخصات  و  ملک  وقوع  محل  و  وبخش  پالک 

کرمان بشرح نيل:
۱- پالک یک فرعی از ۱۷۴۸-اصلی بخش ۲۷کرمان مالک آقای غالمحسين 
كمالی نژاد فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱۳۲ صادره از گلباف و خانم 
هاجر طاهری گوکی فرزند اکبر به شماره شناسنامه ۱۰۹ صادره از گلباف در 
مربع  متر   ۱۵۷۴/۸۹ مساحت  به  باغ  بر  مشتمل  خانه  باب  یک  ششدانگ 
بالمناصفه واقع در گلباف خیابان طالقانی کوچه شهید حسینی خریداری از 

مالک رسمی حسین کمالی نژاد
هاجر  خانم  مالک  ۲۷ کرمان  بخش  اصلی   -۲۰۹۱ از  ۳فرعی  پالک    -۲
در  گلباف  از  صادره   ۱۰۹ شناسنامه  شماره  به  اکبر  فرزند  گوکی  طاهری 
۸۴۸/۲۱ متر مربع واقع در  ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 
رسمی  مالک  از  خریداری  بست  بن  ۳متری  جمهوری کوچه  خیابان  گلباف 

اکبر طاهری گوکی
مي  اگهي  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
نمايند. بديهي  را به مراجع قضایی تقديم  اعتراض، دادخواست خود  تسليم 
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۵/۶

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۵/۲۱
محمد مقصودی- رئیس اداره  ثبت اسناد وامالک گلباف- م الف 6۰۲

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

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

رسمی
نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمان های 
تعیین  قانون  موضوع  اول  ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۶۲۰۰۰۲۰۵هیات 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
گلباف  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی 
گوکی  ندیمی  فروغ  خانم  متقاضی  مالکانه  تصرفات 
فرزند حسن بشماره شناسنامه ۲۰۰ صادره از  گلباف در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۸۷۹/۴۲ متر مربع 
پالک یک فرعی از ۱۰۴- اصلی واقع  در گلباف خیابان 
رسمی  مالک  از  خریداری  ایران گاز  جنب  باهنر  شهید 

آقای غالمرضا ایازی گوکی محرزگردیده است
فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا 
به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  ۱۵روزآگهی 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور 
دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  صورت 

مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد . م الف ۴۸۱

تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۴/۲۲ 
تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/۵/۶

محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف
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وضعیت پروژه های عمرانی و زیرساختی 
 شهر کرمان بررسی شد

وضعیت پروژه های عمرانی و زیرساختی شهر کرمان بررسی شد

دومین نشسـت بررسـی 
پروژه هـای  وضعیـت 
عمرانـی و زیرسـاختی شـهر کرمـان بـا 
سرپرسـت  و  شـهردار  مشـاور  حضـور 
حـوزه شـهردار و امـور شـورای اسـالمی 
و  شـهردار  معاونـان  کرمـان،  شـهر 
 مشـاوران طرح هـای عمرانـی برگزار شـد.
به گـزارش کرمان آنالین، مشـاور شـهردار 
و سرپرسـت حوزه شـهردار و امور شورای 
اسـالمی شـهر کرمـان در حاشـیه ایـن 
آخریـن  بررسـی  به منظـور  نشسـت کـه 
ارایـه  و  عمرانـی  پروژه هـای  وضعیـت 
ایـن  پیشـرفت  جهـت  الزم  راه کارهـای 
طرح هـا برگـزار شـد، با اشـاره بـه این که 
هم اکنـون، ۱۲ پـروژه عمرانـی در دسـت 
پـروژه  بـرق  و  آب  تأمیـن  اجراسـت، 

آرامسـتان جدیـد را ضـروری برشـمرد و 
گفـت: تاکنـون، نشسـت هایی بـا ادارات 
بـرق و آب برگـزار شـده و ایـن موضـوع 
به صـورت جـدی در حال پیگیری اسـت؛ 
و سـاخت  این کـه خاک بـرداری  ضمـن 
می شـود. شـروع  بـه زودی  نیـز   قبـور 
علـی سـعیدی به طـرح هدایـت آب های 
سـطحی و ایـده مشـاور طـرح در حـوزه 
آب های سـطحی درون شـهری اشاره کرد 
و گفـت: برای اصالح کانـال انتقال آب در 
خیابان هفده شـهریور، سـه طـرح ارایه و 
طرح مناسـب انتخاب شـده و در خیابان 
آینـده،  تـا هفتـه  نیـز  شـهدای خانـوک 
می شـود. ارایـه  طـرح  مشـاور   توسـط 
امـالک  تملـک  خصـوص  در  وی 
مسـیری محـور سـردار شـهید سـلیمانی 

و  شهرسـازی  و  راه  اداره کل  بـا  گفـت: 
بـرای  اسـتان  امـالک  و  اسـناد  ثبـت 
تعیین تکلیـف  و  مالکیـت  تعییـن 
اسـت. شـده  مکاتبـه  ثبتـی   اسـناد 
مشـاور شهردار و سرپرسـت حوزه شهردار 
کرمـان  شـهر  اسـالمی  شـورای  امـور  و 
افـزود: تفاهم نامـه اولیه نیـز در خصوص 
سـرمایه گذاری بـرای این پـروژه و تأمین 
 منابـع مالـی آن بـه امضا رسـیده اسـت.
روکـش  پـروژه  خصـوص  در  سـعیدی 
آسـفالت معابـر گفـت: در ایـن زمینـه بـا 
امـور حفاری هـا  مناطـق،  شـهرداری های 
امـور قراردادهـا مکاتبـه شـده اسـت.  و 
آسـفالت  پـروژه  این کـه  بیـان  بـا  وی 
معابـر شـهر کرمـان از هفتـه آینـده آغـاز 
خواهـد شـد، گفـت: بـرای تنظیـف معابر 

بـا  نیـز،  آسـفالت  روکـش  از  پیـش 
 مناطـق پنج گانـه هماهنگ شـده اسـت.
حـوزه  سرپرسـت  و  شـهردار  مشـاور 
اسـالمی شـهر  امـور شـورای  و  شـهردار 
پـروژه  خصـوص  در  افـزود:  کرمـان 
)ارگ(،  توحیـد  میـدان  پیـاده راه 
اسـتعالم  گذشـته  هفتـه  دو  طـی 
اسـت. شـده  منعقـد  قـرارداد  و   انجـام 
سـعیدی ادامـه داد: در رابطـه بـا اجـرای 
پـروژه پـارک گردشـگری نیـز، مشـاور تا 
هفتـه آینـده طـرح خـود را ارایـه می کند 
 و بـه زودی جمع بنـدی نهایـی می شـود.
سـردار  پیـاده راه  خصـوص  در  وی 
از  پـس  گفـت:  نیـز  سـلیمانی  شـهید 
شـد  مقـرر  ثـارهللا،  سـپاه  بـا  نشسـت 
در  را  خـود  نقطه نظـرات  ثـارهللا  سـپاه 
کنـد. ارایـه  پیشـنهادی  بسـته   قالـب 
وی بـه پـروژه پایش تصویری نیز اشـاره 
کـرد و گفـت: مقـرر شـد توسـط معاونت 
مالـی و اقتصـادی بـرای تأمیـن منابـع 
 مالـی مورد نیـاز این پروژه مکاتبه شـود.
حـوزه  سرپرسـت  و  شـهردار  مشـاور 
اسـالمی شـهر  امـور شـورای  و  شـهردار 
کرمـان در خصـوص پـروژه سـاماندهی 
گفـت:  نیـز  کرمـان  شـهر  ورودی هـای 
شـهید  تقاطـع  از  غربـی  ورودی  بـرای 

توسـط  »حجـاج«،  بلـوار  تـا  »بادپـا« 
مشـاور طـرح ارایـه شـده که هفتـه آینده 
بـا حضـور شـهردار بررسـی و در صـورت 
تأییـد، بـرای اقدامـات بعـدی به شـورای 
ترافیـک ارسـال می شود.سـعیدی افزود: 
طـرح اولیـه ورودی هفت بـاغ نیـز هفتـه 
می شـود. ارایـه  مشـاور  توسـط   آینـده 
حـوزه  سرپرسـت  و  شـهردار  مشـاور 
اسـالمی شـهر  امـور شـورای  و  شـهردار 
طوالنی شـدن  و  زمـان  گذشـت  کرمـان 
اجـرای پروژه هـای عمرانـی را بـه ضـرر 
گفـت:  و  دانسـت  شـهرداری  و  شـهر 
سرعت بخشـیدن بـه اجـرای پروژه هـای 
بنابرایـن،  اسـت؛  ضـروری  عمرانـی، 
اجـرای  موجـود،  موانـع  رفـع  بـا  بایـد 
کنـد. پیـدا  مطلوبـی  سـرعت   پروژه هـا 
نشسـت  ایـن  در  اسـت؛  ذکـر  بـه  الزم 
هدایـت  جدیـد،  آرامسـتان  پروژه هـای 
آب های سـطحی، روکش آسفالت معابر، 
پیـاده راه میـدان ارگ، پـارک گردشـگری، 
پیـاده راه سـردار شـهید سـلیمانی، پایش 
تصویـری، محور سـردار شـهید سـلیمانی 
و ورودی هـای شـهر کرمان مورد بررسـی 
قـرار گرفـت و در خصوص رفع مشـکالت 
تصمیم گیـری  پروژه هـا  ایـن  از  برخـی 

. شد

ته
نک

مشـاور شـهردار و سرپرسـت حوزه شـهردار و امور شـورای اسـالمی 
بررسـی  به منظـور  کـه  نشسـت  ایـن  حاشـیه  در  کرمـان  شـهر 
الزم  راه کارهـای  ارایـه  و  عمرانـی  پروژه هـای  وضعیـت  آخریـن 
جهـت پیشـرفت ایـن طرح هـا برگـزار شـد، بـا اشـاره بـه این کـه 
هم اکنـون، 12 پـروژه عمرانـی در دسـت اجراسـت، تأمیـن آب 
برشـمرد و گفـت:  را ضـروری  آرامسـتان جدیـد  پـروژه  بـرق  و 
تاکنـون، نشسـت هایی بـا ادارات بـرق و آب برگـزار شـده و ایـن 
موضـوع به صـورت جـدی در حـال پیگیری اسـت؛ ضمـن این که 
می شـود. شـروع  بـه زودی  نیـز  قبـور  سـاخت  و   خاک بـرداری 
علـی سـعیدی بـه طـرح هدایت آب هـای سـطحی و ایده مشـاور 
طـرح در حوزه آب های سـطحی درون شـهری اشـاره کـرد و گفت: 
بـرای اصالح کانال انتقال آب در خیابان هفده شـهریور، سـه طرح 
ارایـه و طرح مناسـب انتخـاب شـده و در خیابان شـهدای خانوک 

نیـز تـا هفته آینده، توسـط مشـاور طـرح ارایه می شـود.

توجـه بـه مصـرف بهینـه آب از طریـق توسـعه سـطح زیـر کشـت 
گلخانه هـا و حمایـت دولـت تدبیـر و امیـد بـه گونه ای بوده اسـت، 
کـه چهارمحـال و بختیـاری از سـال ۹۲ تاکنون این بخش با رشـد 

۲ برابـری فضـای گلخانـه ای همراه بوده اسـت.
اگـر چـه پیشـرفت های زیـادی در علـم و فنـاوری صـورت گرفتـه 
اسـت، امـا آب و هـوا همچنـان یک عامـل مهـم و محدودکننده در 
کار کشـاورزی اسـت به طوری که انسـان هنوز جز در مقیاس های 
بسـیار کوچـک قـادر بـه کنتـرل و متناسب سـازی کشـاورزی بـا 

شـرایط آب و هوایـی نیسـت.
یکـی از راهکارهایـی کـه بشـر بـرای کنتـرل شـرایط آب و هوایـی 
محیطـی روی رشـد و نمـو گیاهـان بـه کار برده اسـت، اسـتفاده از 
فضـای گلخانـه اسـت؛ ایـن فنـاوری و فضـا بـه گونه ای اسـت، که 
امـروز برخالف گذشـته می توان فـارغ از فصل ها، از خـوردن هر نوع 

میـوه  و سـبزی تازه برداشـت شـده لـذت برد.
گلخانـه بـه صـورت معمـول فضایی با سـقف و دیواره های شـفاف 
بـه منظـور کنترل کیفیت و کمیت نور خورشـید برای ورود به سـازه 
و انجـام فتوسـنتز اسـت، کشـت پرلیـت، کشـت گلدانـی، کشـت 
هیدروپونیـک و کشـت در بسـتر خـاک از انـواع روش های کشـت 

گیاهـان در گلخانه ها هسـتند.
تولیـد خـارج از فصـل، کنتـرل شـرایط محیطـی، حفاظت گیـاه از 
سـرما و گرمـا، مصـرف بهینه آب و افزایش تولیـد از مزایای احداث 

گلخانه اسـت.
نکتـه مهـم در بحـث گلخانه با توجه بـه میزان سـرمایه گذاری، این 
اسـت کـه بـرای شـروع کار بایـد از نظر افـراد کارشـناس و خبره در 
این موضوع بهره جسـت تا مسـیر به درسـتی طی شـود و ریسک 

کار کاهـش یابد.
احداث گلخانه یک توصیه جهانی برای مصرف بهینه آب است

عضـو هیـات علمـی گـروه باغبانی دانشـگاه شـهرکرد در گفت و گو 
بـا خبرنـگار ایرنـا با بیـان اینکـه افزایش جمعیـت، کاهش کمیت 
و کیفیـت منابـع آبی دنیا را به سـمت اسـتفاده بهینـه از منابع آبی 
و در نتیجـه گلخانه هـا سـوق داده اسـت، اظهار داشـت: کشـاورزی 
در مزرعـه، اتـالف آب باالیـی دارد امـا بهـره وری آب در گلخانـه 
باالتـر، مصـرف آب در آن کمتـر از مزرعـه و محصـول تولیـدی نیـز 
بیشـتر است.سـعید ریـزی، احداث گلخانـه را یـک توصیه جهانی 
بـرای مصـرف بهینـه آب دانسـت و افـزود: شـرایط آب و هوایـی و 
نـوع بـارش عامـل احـداث کـردن یا نکـردن گلخانـه در یک منطقه 
نیسـت، چـرا کـه مقاومت سـازه بر حسـب شـرایط مختلـف قابل 
تعریف اسـت.وی بیان کرد: اگر سـازه مناسـب و موقع بارش برف 
مدیریـت وجود داشـته باشـد احـداث گلخانه هیچ مشـکلی ندارد 
بـه عنوان مثـال اگر هنگام بارش برف سیسـتم گرمایشـی گلخانه 
روشـن و مناسـب باشـد بـرف روی سـازه آب شـده و آسـیبی بـه 

گلخانـه وارد نمی شـود.
ایـن پژوهشـگر ادامـه داد: گلخانه هایـی کـه بـه دنبال بـارش برف 
آسـیب می بیننـد گلخانه هایـی کـه خالی هسـتند و کشـت در آنها 
انجـام نمی شـود و یـا گلخانه هایـی کـه به دلیـل ایراد در سیسـتم 
گرمایشـی بـرف روی سـازه ذوب نمی شـود، بـه دنبال بـارش برف 

می بینند. آسـیب 
ریـزی، بـه ضـرورت نظارت و مدیریـت صحیح در گلخانه ها اشـاره 
و خاطـر نشـان کرد: اگـر مدیریت صحیح نباشـد و گلخانه به حال 
خـود رهـا شـود، بدون شـک بـه دلیل تراکم کشـتی کـه در گلخانه 
وجـود دارد، مصـرف کـود و سـموم باال مـی رود، ولی مصـرف کود و 
سـموم در گلخانه هایـی کـه زیـر نظر کارشناسـان هسـتند بـه طور 

معمـول کمتر از مزارع اسـت.

مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی سیســتان 
و بلوچســتان گفــت: کشــتی حامــل 
کاالی اساســی شــکر خــام بــه وزن 
۶۶ هــزار و ۷۰۰ تــن از مبــدا کشــور 
برزیــل وارد لنگــرگاه ایــن بنــدر شــده و 
ــزات  ــا تجهی ــز ب ــه آن نی ــات تخلی عملی
ــام  ــال انج ــتراتژیک در ح ــدرن و اس م

اســت.
بهــروز آقایــی اظهــار داشــت: بــا توجــه 
و  زیرســاختی  هــای  ظرفیــت  بــه 

بنــدر  در  شــده  ایجــاد  تجهیزاتــی 
چابهــار و اختصــاص ورود ۵۰ درصــد از 
ــاز کشــور  ــورد نی ــای  اساســی م کااله
ــاه ســال  ــدر، از مهرم ــن بن ــق ای از طری
چشــمگیر  رشــد  شــاهد  گذشــته 
ــری کشــتی هــای حامــل کاالی  پهلوگی
اســتراتژیک  بنــدر  ایــن  در  اساســی 

هســتیم.
اشــاعه  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی 
کــه   ۱۹- کوویــد  ویــروس  جهانــی 

ــادالت و  ــزان مب ــر مســتقیم در می تاثی
ــان داشــته اســت  ــراودات کاال در جه م
ــال  ــی در س ــه کاالی اساس ــد تخلی رون
جــاری  نیــز بــا رشــد چشــمگیری 
ــه  از  ــوری ک ــه ط ــرد ب ــدا ک ــه پی ادام
ابتــدای ســال جــاری بیــش از ۵۶۰ 
هــزار و ۷۰۲ تــن کاالی اساســی وارد 
ــت. ــده اس ــتراتژیک ش ــدر اس ــن بن ای
ــات  ــه عملی ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی وی ب
تخلیــه ایــن کاالهــا بصــورت شــبانه 
روزی بــا اســتفاده از تجهیــزات مــدرن 
ــوب  ــرم مطل ــا ن ــدری ب ــتراتژیک بن اس
ــای  ــده کااله ــزود: عم ــد، اف ــام ش انج
هــای  اســتان  نیــاز  مــورد  اساســی 
ــقیم  ــور مس ــه ط ــه ب ــور ک ــرقی کش ش
بنــدر  ایــن  وارد  از کشــورهای مبــدا 

اقیانوســی مــی شــود شــامل ذرت، 
ــرآورده  ــکر و ف ــج، ش ــدم، برن ــو، گن ج

ــت. ــی اس ــای نفت ه
مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی سیســتان 
ــر جلوگیــری  ــد ب ــا تاکی و بلوچســتان ب
ــادر شــهید بهشــتی  از رســوب کاال در بن
و شــهید کالنتــری بــه منظــور اســتفاده 
و  بنــدری  ظرفیت هــای  از  مطلــوب 
ــه  تســریع جریــان کاالهــای وارداتــی ب
ــت:  ــن اداره کل، گف ــت ای ــوان اولوی عن
مجمــوع  در  شــکر  ورود کشــتی  بــا 
ــن کاالی  ــزار و ۳۶۵ ت ــال ۶۲۷ ه امس
هــای  اســتان  نیــاز  مــورد  اساســی 
ــدر شــهید بهشــتی  شــرقی از طریــق بن

ــت. ــده اس ــور ش وارد کش

کشتی ۶۶ هزار تنی شکر وارد 
بندر چابهار شد

مسقف نمودن بانک های 
خازنی پست امیدیه ۲ خوزستان 

بانـک هـای خازنـی ۳۰۰ مـگاواری پسـت ۴۰۰ کیلـو ولـت امیدیـه ۲ شـرکت برق 
منطقـه ای خوزسـتان بـرای ایمن مانـدن در مقابل گرما و تابش مسـتقیم آفتاب؛ 

مسـقف شدند.
مدیـر امـور بهـره بـرداری ناحیه شـرق این شـرکت گفـت: برخی از تجهیـزات این 
بانـک هـای خازنـی خاص و کمیاب و بعضا گرانقیمت هسـتند و تابش مسـتقیم 
آفتـاب و شـرایط جـوی باعث وارد شـدن آسـیب بـه این تجهیزات می شـد که به 

همیـن دلیـل تصمیـم به مسـقف کردن آنها گرفته شـد.
محمـد سـلبی تصریـح کـرد: امـور بهـره بـرداری ناحیـه شـرق بـا همـکاری امـور 
بهینـه سـازی معاونـت بهـره بـرداری با رعایـت کلیه اسـتاندارد ها و دسـتورالعمل 
هـای موجـود جهـت بهبـود شـرایط بهـره بـرداری، افزایش طـول عمـر بانک های 
خازنـی، کاهـش حوادث، کاهش دیفکـت ها و موارد ترموویژن و پایداری شـبکه، 
اقـدام بـه مسـقف نمـودن بخـش A بانک هـای خازنی کـرد و بخـش B نیز قبال 

مسـقف شـده یود.
وی بـا بیـان اینکـه بانکهـای خازنی در فصل پیک بار شـبکه با تزریـق توان راکتیو 
بـه شـبکه موجـب بهبود ولتـاژ، کاهش تلفـات توان و پایداری شـبکه می شـوند، 
افـزود: بـا مسـقف نمـودن ) ۲۰۰ متـر مربع( این بخـش از بانکهـای خازنی و دور 
نگهداشـتن تجهیـزات از تابـش مسـتقیم آفتاب شـرایط بهـره بـرداری و پایداری 

یانـک هـای خازنی و شـبکه بهبـود پیدا کرده اسـت.

اعتبار هزار میلیارد ریالی پرداخت مطالبات 
زعفرانکاران خراسان رضوی آزاد شد

آبرسانی پایدار آب شرب به روستای باغ ملک و مجتمع ۱۴ هزار ۶39 مورد ابتالی قطعی به کرونا ویروس در استان همدان
روستایی فخر آباد در استان اصفهان

در  زاوه  و  مـه والت  تربـت حیدریـه،  نماینـده 
مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: اعتبـار هـزار 
میلیـارد ریالـی که برای پرداخت بخشـی از مطالبات زعفرانکاران 
اسـتان خراسـان رضـوی به بانک کشـاورزی داده شـد بـود آزاد 

. شد
محسـن زنگنـه افـزود: با توجه بـه تاخیر در پرداخـت و تصفیه 
کامـل مطالبـات زعفرانـکاران، دو اقـدام در این رابطه انجام شـد 
کـه نخسـتین آن فـروش بخشـی از زعفران خریداری شـده در 

بـورس بود.
وی ادامـه داد: عرضـه همـه زعفران خریداری شـده در بورس به 
دلیـل بـر هم خـوردن تراز بیـن عرضه و تقاضـا و کاهش قیمت 
زعفـران بـا ایـن اقدام، امـکان پذیر نبود لذا تصمیم گرفته شـده 

باقی زعفران خریداری شـده برای صادرات اسـتفاده شـود.
نماینـده تربـت حیدریـه، مـه والت و زاوه در مجلـس شـورای 
اسـالمی گفـت: در اقدامـی دیگـر بـرای تامیـن منابع بـه منظور 
پرداخـت مطالبـات زعفرانـکاران ،مجـوز یـک خـط اعتبـاری بـه 
میـزان هـزار میلیـارد ریـال از بانـک مرکـزی گرفتـه شـد تـا در 
اختیـار بانـک کشـاورزی بـرای تخصیـص و پرداخت بـه عنوان 

مطالبـات کشـاورزان گذاشـته شـود.
زنگنـه افـزود: ایـن خـط اعتباری حـدود دو هفته پیـش گرفته 
شـد و قـرار بـود این مبلـغ بالفاصله به حسـاب سـازمان تعاون 
روسـتایی بیاید اما در پیگیری های انجام شـده مشـخص شـد 
سـازمان تعـاون روسـتایی پیـش از ایـن تسـهیالتی را از بانـک 

کشـاورزی گرفتـه کـه بازپرداخـت آن بـه تعویـق افتـاده اسـت 
و بانـک مذکـور نیـز تـا زمـان تعییـن تکلیـف بازپرداخـت ایـن 
تسـهیالت، از جریـان افتـادن اعتبـار هـزار میلیـارد ریالـی برای 

پرداخـت بـه زعفرانـکاران جلوگیـری کرده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه برگـزاری جلسـه ای در روز گذشـته بـا معـاون 
وزیـر جهـاد کشـاورزی اضافـه کـرد: قـرار شـد در هماهنگـی بـا 
بانـک کشـاورزی طبق تفاهمی این بانک فعال بحث تسـهیالت 
تعویـق افتـاده را در موضـوع این خـط اعتباری دخالـت ندهد و 
امـروز ۵۰۰ میلیـارد ریـال و تا پایان هفته ۵۰۰ میلیارد ریال دیگر 

را بـه حسـاب سـازمان تعـاون روسـتایی واریز کند.
نماینـده تربـت حیدریـه، مـه والت و زاوه در مجلـس شـورای 
اسـالمی گفـت: در تماسـی کـه بـا رییـس سـازمان تعـاون 
روسـتایی خراسـان رضـوی گرفتـم قرار شـد ۵۰ میلیـارد تومان 
نخسـت از فـردا صبـح بـه حسـاب کشـاورزانی کـه هنـوز از این 

سـازمان مطالبـه دارنـد واریـز می شـود.
زنگنـه افـزود: حـدود ۶۴ میلیارد تومان دیگر از طلب کشـاورزان 

باقـی می مانـد کـه امیدواریـم ایـن مبلـغ نیـز بـا تامیـن اعتبار 
از سـوی وزارت جهادکشـاورزی یا سـازمان تعاون روسـتایی به 

زودی تامین شـود.
پارسـال ۹ هزار و ۵۰۲ کشـاورز در اسـتان خراسـان رضوی بیش 
از ۶۸ تـن و ۸۲۵ کیلوگـرم زعفـران تولیـدی خـود را در قالـب 
طـرح خریـد حمایتـی زعفـران بـه سـازمان تعـاون روسـتایی 
ایـن اسـتان تحویـل دادنـد کـه با بیـش از پنج هـزار نفـر از این 
تعدادکشـاورزان تصفیـه حسـاب کامـل ۱۰۰ درصـدی شـده و با 
حـدود چهـار هـزار کشـاورز دیگر نیز تـا این لحظـه ۷۳.۸ درصد 

تصفیه شـده اسـت.
کار خریـد حمایتـی زعفـران از کشـاورزان خراسـان رضـوی بـا 
برپایـی ۱۸ مرکـز خریـد در ۱۷ شهرسـتان ایـن اسـتان صـورت 
گرفـت. محصول زعفـران کاران خراسـان رضـوی در قالب "طرح 
خریـد حمایتـی زعفـران" در چهـار نـوع شـامل "زعفـران نگین، 
محصـول شـبه نگین، زعفـران پوشـال درجـه یـک و محصـول 

پوشـال معمولـی" سـطح بندی شـده بـود. .

همـدان _سـاراپرویزی سـاالر/ معـاون بهداشـتی دانشـگاه علوم 
پزشـکی همدان گفـت: دورهمی هـای خانوادگی، برگزاری جشـن 
تولـد، مجالـس عروسـی و عـزا از عوامـل اصلـی افزایـش آمـار 
بیمـاران مبتال به کویید۱۹ در اسـتان همدان اسـت.به گزارش پایـگاه خبری وب دا در 
همـدان، دکتـر منوچهـر کرمـی اظهار داشـت: همچنان شـاهد افزایـش مراجعه های  
بیمارسـتانی هسـتیم و بیـش از ۶۰۰ مورد بیمار تنفسـی مشـکوک بـه کرونا و مبتال 
به کرونا در بیمارسـتان های اسـتان بسـتری هسـتند.وی گفت: تاکنون ۲ هزار ۶۳۹ 
مورد ابتالی قطعی به کرونا ویروس بوده اسـت و تعداد بسـتری های با تشـخیص 

بالینی و مشـکوک در بیمارسـتان های اسـتان به ۵۸۸ مورد رسـیده اسـت.
معـاون بهداشـتی دانشـگاه بـا بیـان اینکه تعداد مـوارد مرگ بـه ۳۰۳ مورد رسـیده 
اسـت، اظهـار کـرد: هم اکنـون روزانه ۴۰ مورد ابتال و ۵ مورد مرگ را شـاهد هسـتیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکه بیمـاری در همه گروههای سـنی وجود دارد، خاطر نشـان کرد 
کـه میانگیـن سـن مبتالیـان به کرونـا ۵۵ سـال و میانگین سـن افراد دچـار مرگ 
بـر اثـر کرونـا ۷۰ سـال اسـت.دکتر کرمی بـا بیان اینکه برخی عالیم شـناخته شـده 

قبلـی بـرای بیمـاری کرونـا تغییـر کـرده، اظهار کرد: بیشـتر بیماران بسـتری شـده 
دارای عالئـم تنفسـی هسـتند امـا برخـی بیمـاران نیـز بـا عالمـت غیـر تنفسـی به 
عنـوان بیمـار مشـکوک به کرونا پذیرش می شـوند.معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم 
پزشـکی همـدان با اشـاره بـه افزایـش تعـداد جانباختگان بیمـاری کرونـا، تصریح 
کـرد: ویـروس کرونـا در کمین تمام گروه های سـنی اسـت و پیر و جـوان هم ندارد.
دکتـر کرمـی بـا بیـان اینکـه از دو هفته گذشـته شـاهد شـرایط مناسـب تری از نظر 
رعایـت پروتکل های بهداشـتی هسـتیم، گفت: نتیجه این مطلـوب آن در هفته های 
آینـده مشـخص می شـود.وی افـزود: بخشـی از مشـکالت مـا مربـوط بـه بانک ها، 
دفاتـر پیشـخوان و پلیـس+۱۰ بـود کـه خوشـبختانه در روزهـای اخیر شـاهد بهبود 

شـرایط در ایـن اماکـن بوده ایم.
معـاون بهداشـتی دانشـگاه بـا بیـان اینکـه در مجمـوع میـزان رعایـت پروتکل های 
بهداشـتی در سـطح شـهر بـه بیـش از ۶۰ درصد رسـیده اسـت، عنـوان کـرد: از همه 
مـردم می خواهیـم ضمن رعایت بهداشـت فردی، در بیرون از منزل حتما از ماسـک 

اسـتفاده کنند.۰

مدیـر آبفا شهرسـتان مبارکه اعالم کرد: در سـال جـاری با حفر چاه 
بـاغ ملـک کـه آبدهـی آن بـه ۲۰ لیتـر در ثانیـه مـی رسـد و اجری 
۴ کیلومتـر خـط انتقـال آب ایـن چاه بـه مخزن هـزار متر مکعبی 
زیبا شـهر، آب شـرب پایدار روسـتای باغ ملک و مجتمع ۱۴ روسـتایی فخر آباد در 

شهرسـتان مبارکه تامین شد.
مرتضـی یـادگاری بـا اشـاره بـه جمعیـت روسـتایی شهرسـتان مبارکـه اعـالم کرد: 
شهرسـتان مبارکـه بـا ۳۴ روسـتا، جمعیتـی بالغ بـر ۲۶ هزار نفـر دارد و روسـتاهای 

شهرسـتان مبارکـه تحـت پوشـش طرح آبرسـانی اصفهـان بـزرگ قـرار دارند.
وی بـا بیـان اینکـه در هیچ روسـتای شهرسـتان مبارکه  آب شـرب به صورت سـیار 
تامین نمی شـود تصریح کرد: در سـالهای گذشـته به دلیل محدودیت در تخصیص 
سـامانه آب اصفهـان بـزرگ به شـهر ها و روسـتاهای تحت پوشـش، احتمال اینکه 
برخـی از روسـتاییان بـا مشـکل افـت فشـار آب مواجه باشـند وجود داشـت، اما در 

سـال جـاری  بـا حفـر چـاه بـاغ ملـک و در مـدار قـرار دادن آن و نیـز بـا راه انـدازی 
سیسـتم تلـه کنتـرل منابع و تاسیسـات آب در این شهرسـتان، چالش افت فشـار 

آب در روسـتاهای تحت پوشـش برطرف شـد.
مدیـر آبفـا شهرسـتان مبارکـه بـا اشـاره به نظـارت و کنتـرل مخزن هـزار مترمکعبی 
زیباشـهر از طریـق سیسـتم تلـه کنتـرل اظهـار داشـت:در حال حاضـر توزیـع آب از 
مخـزن هـزار مترمکعبـی زیباشـهر بـه روسـتاهای تحـت پوشـش کامال بـه صورت 
آنالیـن مـورد بررسـی قـرار مـی گیرد کـه این امـر نقش به سـزایی در توزیـع عادالنه 

آب میـان مشـترکین دارد.
یـادگاری جمعیـت روسـتای بـاغ ملـک و مجتمع ۱۴ روسـتایی فخر آبـاد را ۲۰ هزار 
نفـر اعـالم کـرد و تصریـح نمود:خـط انتقـال چـاه بـاغ ملک بـه خط انتقـال مخزن 
هـزار مترمکعبـی زیبـا شـهر، بااعتباریبالغبـر ۲ میلیاردتومان عملیاتی شـد  و اجرای 
ایـن پـروژه منجـر بـه رفـع افت فشـار و قطعی آب شـرب در ایـن روسـتاها گردید. 

مراقب کالهبرداران 
اینترنتی باشید

مدیـر کل امور مالیاتی اسـتان کرمان با 
اشـاره بـه سـوء اسـتفاده برخـی افـراد 
شـیاد از طریـق ایجـاد سـایت هـای 
جعلـی اخـذ مالیـات و دسـتیابی بـه 
اطالعـات کارت هـای بانکـی مودیـان، 
هشـدار داد: مودیـان محتـرم مالیاتـی 
در  ایـن کالهبـرداران  شـگرد  مراقـب 

فضای مجازی باشند.
به گـزارش روابط عمومـی اداره کل امور 
مالیاتی اسـتان کرمان ، محمد سلمانی 
، بـا بیان اینکه برخی از جرایم رایانه ای 
بـا تکیه بر اصول مهندسـی اجتماعی و 
بکارگیـری صفحـات جعلـی بـه منظور 
بـه کاربـران در راسـتای  القـای تفکـر 
انجـام اقدامـات مـورد نظـر مهاجمـان 
سـایبری انجام می پذیـرد، گفت: اخیرا 
مشـاهده شـده برخی از ایـن جرایم در 
فضـای مجـازی توسـط ثبـت کنندگان 
آگهـی در سـایت های همچـون دیوار و 
غیـره، تحت عنـوان اخذ مالیـات انجام 
مـی گیـرد به گونه ای کـه این آگهی ها، 
مودیـان مالیاتـی را بـه سـایت هـای 
جعلـی پرداخت مالیـات هدایت کرده و 
بانکـی  هـای  کارت  اطالعـات  نهایتـا 
قـرار  اسـتفاده  سـوء  مـورد  ایشـان 
می گیرد.مدیـر کل امور مالیاتی اسـتان 
کرمـان بـا تاکیـد بـر اینکـه کلیـه امـور 
مربـوط بـه ارایـه اظهارنامـه و پرداخـت 
مالیـات بـه صـورت الکترونیکـی انجام 
مـی شـود، گفـت: بر ایـن اسـاس، هر 
گونـه واریـز مالیـات از طریـق شـیوه 
هایـی به جـز دسـتگاه هـای کارتخوان 
بانکی مستقر در ادارات مالیاتی و درگاه 

های الکترونیکی اینترنتی سازمان 
) tax.gov.ir ( یـا مراجعـه بـه شـعب 
بانـک هـا، غیرقانونـی بـوده و حاکی از 

شگردهای کالهبرداری است.

رشد ۲ برابری کرمان
فضای گلخانه ای  در 
چهارمحال وبختیاری

استان سمنان رویشگاه طالی سبز
زیره سبز جزو گیاهان دارویی دارای صرفه اقتصادی باال، مقاوم به کم آبی و سازگار با آب و هوای گرم و خشک به شمار می رود که 
توسعه کشت و افزایش بهره وری از این طالی سبز در استان سمنان نیازمند تکمیل زنجیره ارزش افزوده است. ناچیز بودن صرفه 
اقتصادی محصوالت زراعی و محدودیت منابع آبی ضرورت کشت گیاهان مقاوم به کم آبی و دارای بازده اقتصادی باال را ۲ چندان 

می کند و کشت گیاهان دارویی از گزینه های مناسب دارای صرفه اقتصادی باال و سازگار با شرایط آب و هوایی کنونی است.

همدان

گزارش 

اصفهان

خراسان



پیام ما سال گذشته در گزارشی 
به حذف یارانه پردرآمدها پرداخته 

است .

شماره جدید هفته نامه چلچراغ 
منتشر شد.

فیلم سینمایی »خروج« از 
هشتم مردادماه روی پرده خواهد 

رفت و فیلم »خوب، بد، جلف ۲« در 
صورت تمایل به اکران آنالین می رود.

رسانه در آینهسال گشت
سینما  تصویر

آلبومی از مجموعه  »شادی های اقوام 

ایرانی« با حال و هوای آیینی به زودی 
توسط گروه اوستا منتشر می شود.

کتاب »اژدهای خوش اقبال« 
تازه ترین اثر از مجموعه داستان های کوتاه 
برگزیده جایزه ُا. هنری )۲۰۱۸( منتشر شد.

نوزدهمین جشنواره فیلم ترانسیلوانیا 
در کشور رومانی دو فیلم داستانی و یک 

مستند ایرانی را به نمایش می گذارد. 

حروم ؟!
حروم اون ماشینیه که آینه بغلش، دیه ما 

سه نفر

گشت ارشاد 

کتاب موسیقی جشنواره  دیالوگ

اهل تحقیق چو در کوی خرابات آیند
از ره میکده بر بام سماوات آیند
تا ببینند مگر نور تجلی جمال

همچو موسی ارنی گوی به میقات آیند
گر کرامت نشمارند می و مستی را

از چه در معرض ارباب کرامات آیند
بر سر کوی خرابات خراب اولیتر
زانکه از بهر خرابی بخرابات آیند

پارسایان که می و میکده را نفی کنند
گر بنوشند مئی جمله در اثبات آیند
ور چو من محرم اسرار خرابات شوند
فارغ از صومعه و زهد و عبادات آیند

بدواخانٔه الطاف خداوند کرم
دردمندان تمنای مداوات آیند

تشنگان آب اگر از چشمٔه حیوان جویند
فرض عینست که چون خضر بظلمات آیند

اسب اگر بر سر خواجو بدواند رسدش
آنکه شاهان جهان پیش رخش مات آیند

خواجوی کرمانی 

چه سرنوشت غریبی که کرم 

ابریشم

تمام عمر می تنید 

و به فکر پریدن بود

عکس نوشت

عکس: 
اميد علوی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

پیش از نبرد قادسیه، دو بار 
پیشنهاد انتقال پایتخت از تیسفون 

به استخر )شیراز( به شاه وقت 
داده شده بود، ولی ...

درپـی افتـادن »حیـره« بـه دسـت اعـراب مسـلمان در 
مـاه مـی ۶۳۳ میالدی و سـپس محاصره شـهر انبار در 
جـوالی همـان سـال که هـر دو منطقـه در قلمـرو ایران 
بودنـد )واقـع در غـرب تیسـفون ـ پایتخـت وقـت( و 
انتظـار حمـالت بیشـتری از جانـب عرب، بزرگان کشـور 
۲۸ جـوالی بـه یزدگـرد سـوم شـاه وقـت متذکر شـدند 
کـه ممکن اسـت ابوبکـر )خلیفه وقت( حمـالت نظامی 
وسـیعتری را تـدارک ببینـد و پیشـنهاد کردنـد کـه بهتر 
اسـت ضمـن دفـاع در غـرب فـرات، پایتخـت نیـز بـه 
اسـتخر )شـیراز( منتقـل شـود زیـرا کـه عبـور نیـروی 
عـرب از کوههـای میـان راه دشـوار خواهـد بـود. قبال در 
جنـوب غربـی فـرات چهار نبـرد محدود میـان نیروهای 
دو طـرف روی داده بـود. یزدگـرد چـون خطـر حملـه به 
تیسـفون را بعیـد مـی دانسـت بـا بـی اعتنایـی تمـام 

پیشـنهادرا رد کرد ولی برای بسـیج نیرو و آماده شـدن 
جهـت دفـاع در برابـر حمـالت نظامـی بزرگتر نیـز اقدام 
نکـرد. ابوبکـر سـال بعـد )۶۳۴ میـالدی( درگذشـت و 
بـه دنبـال کـردن  او نشسـت و تصمیـم  عمـر برجـای 
جنـگ بـا ایـران گرفـت. زد و خوردهـای بعدی دو سـال 
پـس از درگذشـت ابوبکـر روی داد کـه قاطـع ترین آنها 
نبـرد قادسـیه بـود کـه در نوامبـر ۶۳۶ میـالدی صـورت 
خوردنـد،  شکسـت  ایـران  نظامـی  واحدهـای  گرفـت، 
رسـتم فرخـزدا از ژنرالهـای ارشـد ایـران کشـته شـد و 
درفـش كاویـان ـــ پرچـم ارتـش ـــ بـه دسـت عـرب 

فتاد. ا
ایـران  بـزرگان  ایـن شکسـت،  از  روز پـس      چهـار 
در نشسـت خـود در عمـارت سـلطنتی )طـاق كسـری( 
باردیگـر پیشـنهاد جـوالی ۶۳۳ )انتقال فـوری پایتخت 
و  بغـداد  شـهر  جنـوب  ۳۶ کیلومتـری  ـ  تیسـفون  از 
هشـت قـرن پایتخـت ایـران ـ بـه شـهر اسـتخر(را بـه 
عنـوان عملـی تریـن راه حل مطـرح کردند. تـا آن زمان 
ایـن نخسـتین بـار بـود کـه پرچـم کاویان تصرف شـده 
بود. یزدگرد سـوم، نخسـت پیشـنهاد انتقـال پایتخت را 
پذیرفـت، ولـی بعدا آن را رد كرد که مورخان قسـطنطنیه 

)روم شـرقی( شـرح این وضعیت را به تفصیل نوشـته 
و رّد پیشـنهاد را یـک اشـتباه یزدگـرد سـوم خوانده اند.
     اعـراب، سـال بعـد )۶۳۷ میـالدی( تیسـفون را 
مـورد حملـه قراردادنـد كـه یزدگـرد بـه منطقـه حلـوان 
جلـوال  در  سـال  همیـن  در  چـون  و  مـكان كـرد  نقـل 
)نزدیـك حلـوان( هـم شكسـت خورد بـه سـوی نهاوند 
عقـب نشـینی كـرد كـه بعـدا در آنجا هم شكسـت خورد 
و بـه خراسـان بزرگتـر رفـت تـا در آنجـا بـه مقاومـت 
ادامـه دهـد كـه در مـرو تـرور شـد و نیـروی نظامی که 
دولـت چیـن در اختیـار پسـر او فیـروز قـرارداده بـود تا 
کمـک کنـد برجـای پـدر بنشـیند تنهـا تـا خجنـد و دّره 

زرافشـان پیـش آمـد.

عمومی شدن عزاداری محّرم
طبـق اسـناد موجـود، ۲۸ جـوالی سـال ۹۶۴ میـالدی 
)معزالدولـه(  دیلمـی  بویـه  احمـد   )۳۴۳ )َاُمـرداد 
كـه از زمـان تصـرف بغـداد در سـال ۹۴۵ میـالدی و 
تعویـض خلیفـه عباسـی و خلـع اختیـارات حکومتی از 
خلفـای ایـن دودمـان، امـور دولتـی را به عناصـر ایرانی 
بازگردانـده بـود دسـتور داد كـه از آن پس هر سـال، در 
ده روز اول مـاه قمری محّرم، مراسـم عزاداری حسـین 

ابـن علـی )ع( برگـزار شـود كـه گفتـه اند هـدف وی از 
ایـن عمـل عمدتـا سیاسـی بود.

     ایـن دسـتور در زمانـی صـادر شـد كـه شـیعیان در 
قلمـرو دیلیمیان كه از شـمال ایران )گیالن( بپاخاسـته 
بودنـد تا اسـتقالل را بـه ایران و حاكمّیـت را به ایرانیان 
از  مورخـان،  نوشـته  بـه  بودنـد.  اقلیـت  در  بازگرداننـد 
شـیعه  جهـان  در  محـرِم  مـاه  عـزاداری  زمـان  همـان 
عمومّیـت و رسـمّیت یافته اسـت. ناسیونالیسـم ایرانی 
جـدا از شـیعه انثی عشـری نیسـت به همانگونـه که در 

دوران ساسـانیان جـدا از آییـن زرتشـت نبـود.

روزی کـه شـیخ فضل هللا نـوری به 
دادگاه انقالب تسـلیم شـد

در ایـن روز در سـال ۱۲۸۸ )۲۸ جـوالی ۱۹۰۹( شـیخ 
فضـل هللا نـوری كـه پـس از َخلـع محمدعلـی شـاه از 
سـلطنت، از ۲۶ تیرمـاه در خانـه اش تحـت نظـر بود به 
اتهـام مخالفـت بـا نظام مشـروطه و ترغیـب دیگران به 

ایـن مخالفـت بـه دادگاه انقالب تسـلیم شـد.
     شـیخ فضـل هللا روز نهـم َاُمـرداد ۱۲۸۸ بـه ُحکـم 

ایـن دادگاه اعـدام شـد.
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کتاب آی بی کاله آی با کاله نمایشنامه ای از گوهرمراد است.

ــا  ــرای همــه م ــراد« ب ــا »گوهرم ــام »غالمحســین ســاعدی« ی ن

ــا  ــی ب ــم »گاو« مهرجوی ــا فیل ــه ب ــی ک ــه آن های ــت. چ آشناس

ــخ  ــرای تاری ــد ب ــور بودن او آشــنا شــدند و چــه کســانی کــه مجب

ــی  ــه م ــپرند، هم ــر بس ــه خاط ــارش را ب ــام آث ــور ن ــات کنک ادبی

داننــد کــه ســاعدی یکــی از برجســته تریــن نمایشــنامه نویســان 

ــران اســت. ــردازان معاصــر ای و داســتان پ

او کــه در رشــته ی روانپزشــکی تحصیــل کــرده بــود، بــا شــناختی 

کــه از چــم و خــم روح و روان آدمــی داشــتT توانســت در 

ــی  ــه خوب ــا را ب ــای روان شــخصیت ه ــارش زوای ــک از آث ــر ی ه

ــد. واکاوی کن

هــر کاراکتــر در نمایشــنامه هــای ســاعدی مثــل تابلویــی 

ــت ترســیم شــده اســت. ــا دق ــات آن ب ــام جزیی ــه تم  اســت ک

کتاب آی بی کاله آی با کاله
داســتان ایــن نمایــش کــه در دو پــرده اتفــاق مــی افتــد در مــورد 

ظــن و شــک اهالــی یــک محلــه بــه حضــور دزدهــا و حرامیــان 

در حــوار محلــه شــان اســت.

ــه ای کــه در جــان  ــا ولول ــی کاله، ب در پــرده ی اول، یعنــی آی ب

ــک  ــور ی ــه حض ــوند ب ــکوک میش ــه مش ــد، هم ــی افت ــی م اهال

ــه. کاراکتــر »مــرد روی  هیــوال در ســاختمان متروکــه ای در محل

ــاد  ــب اعتم ــا جل ــت دارد، ب ــور را در دس ــکان ام ــه س ــن« ک بالک

اهالــی بــه آنهــا مــی قبوالنــد کــه در ســاختمان یــک هیــوال کمیــن 

ــا دل  ــی ب ــد. اهال ــود کن ــی را ناب ــا اهال کــرده و مترصــد اســت ت

ــد.  ــای میدهن ــان ج ــرس را در جانش ــرد ت ــن م ــه ای ــپردن ب س

ــه  ــه آن ب ــی شــود ک ــل مشــخص م ــرده ی اپ ــای پ ــا در انته ام

ــر دوش  ــه عروســکی را ب ــوده ک ــی ب ــایه پیرزن ــوال، س ــر هی ظاه

میکشــیده اســت.

ــرده ی اول  ــع پ ــی از وقای ــالف زمان ــا اخت ــه ب ــرده ی دوم،ک در پ

اتفــاق مــی افتــد، بــار دیگــر همــان هیاهــو در محلــه اتفــاق مــی 

ــی  ــه ادعــای ب ــد ب ــار دیگــر اهالــی نمــی توانن افتــد، امــا ایــن ب

ــد. اصــرار هــای مــرد روی  ــان دروغگــو اعتمــاد کنن اســاس چوپ

بالکــن و پیرمــرد هــم بــرای اثبــات ادعایشــان مثمــر ثمــر واقــع 

ــه راســتی  ــا کاله« ب ــرده ی »آی ب ــای پ نمــی شــود. امــا در انته

حرامیــان اهالــی را قتــل عــام مــی کننــد.

درباره کتاب
همانطــور کــه پیــش از ایــن بیــان کردیــم ، ســاعدی نقــاش 
ــی  ــه جــا م ــر شــخصیت را ب ــود ه ــار و پ ــود، ت ــا ب کاراکتره
ــد شــخصیت برجســته  ــن نمایشــنامه هــم چن ــت. در ای باف

ــد: حضــور دارن
یکــی مــرد روی بالکــن کــه نمــاد روشــنفکران جامعــه اســت 
ــردم را  ــر م ــی و دروغ خاط ــیاه نمای ــا س ــعی دارد ب ــه س ک
مکــدر کنــد و در انتهــا هــم مــی بینیــم، از آنجاییکــه اعتمــاد 

مــردم نســبت بــه او ســلب شــده،حرفش خریــدار نــدارد.
دیگــری پیرمــرد کــه مشــتی از خــروار جامعــه ی بــی ســواد 

و خرافاتــی اســت.
دکتــر کــه نمــاد قشــر تحصیــل کــرده اســت و ســعی دارد بــا 

مســتند کــردن وقایــع مــردم را از فریــب برهانــد.
مکانیک که جوانی است قلدر و بزن بهادر.

ایــن نمایشــنامه در ســال ۱۳۴۶ بــه کارگردانــی جعفــر والــی 
و بــازی عــزت هللا انتظامــی، پرویــز فنــی زاده، علــی نصیریــان، 

منوچهــر فریــد و مهیــن شــهابی روی صحنــه اجــرا شــد.
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