
دو  تاریــخ  بــا  نفــت  فــروش  پیــش 
ســال بعــد در واقــع همــان انتشــار اوراق 
ــت و  ــردم اس ــتقراض از م ــه و اس قرض
در مقــام اضطــرار، کار بــدی هــم نیســت 
ــوع  ــه ن ــم اســت ن ــرض مه ــا اصــل ق ام
ــر... ــز دیگ ــا چی ــد ی ــت باش ــه نف  کاال ک
می شــد  پیش بینــی  همان گونــه کــه   
روشــن شــد کــه مــراد از طــرح گشــایش 
اقتصــادی دولــت، »عرضــۀ نفــت بــه 
مــردم در بــورس انــرژی« اســت بــا 
ــود  ــن س ــز تضمی ــروش و نی ــکان ف ام
بانکــی بــه عنــوان یــک بــازی ُبــرد- 
ُبــرد هــم بــرای صاحبــان نقدینگــی و 
هــم دولــت. هــر چنــد بهتــر و واقــع 
ــرح  ــه آن را »ط ــت ک ــن اس ــر ای بینانه ت
یــا  دولــت«  بودجــه  جبــران کســری 
ــت  ــم و در وضعی ــی «بنامی ــن مال »تأمی
ــی اشــکالی  ــه عــادی کنون اســتثنایی و ن
 هــم نــدارد تــا دولــت رودربایســتی کنــد.
 مــردم از ایــن حیــث کــه نــه ماننــد 
بانــک تنهــا ســود 20 درصــدی بــر آن 
متصــور اســت و نــه ماننــد ســهام بــورس 
اســت کــه ســود تضمیــن شــده نداشــته 
باشــد و هــم ســود آن محتمــل اســت و 
ــازار  ــه ذات ب ــی ک ــان آن در حال ــم زی ه
ســرمایه، همیــن خطر پذیــری اســت.
بــرای دولــت هــم بــه ایــن خاطــر کــه از 
ایــن ســتون بــه آن ســتون فــرج اســت 
ــن  ــا تأمی ــی از هزینه ه و بخــش معتنابه
موقتــًا. و  عجالتــًا  البتــه   می شــود؛ 
ــا ایــن حــال واقعیــت ایــن اســت کــه  ب
ــَلف،  ــا اوراق َس ــت ی ــروش نف ــش ف پی
ــرای اوراق  ــه ای اســت ب ــوان محترمان عن

قرضــه!
وقتــی دولــت دچــار کســری بودجــه 
بــرای  می شــود  منابــع  کمبــود  و 
 جبــران و امــکان پرداخــت 4 راه دارد:
یکــی اســتقراض خارجــی اســت کــه هــر 
چنــد نــگاه منفــی بــه آن وجــود دارد 
ولــی در قالب هــای تعریــف شــده ای 
ــا لحــاظ  ــی را در آنه ــع مل ــوان مناف می ت
ــی  ــن مال ــه تأمی ــی ک ــل وقت ــرد. مث ک
بــرای یــک پــروژۀ بــزرگ ملــی را بانــک 
ــع  ــی مناف ــود ول ــل می ش ــی متقب خارج
آن بــرای ســال ها متوجــه کشــور خواهــد 
ــم  ــۀ 60 ه ــان ده ــی چپ گرای ــود و حت ب
در دهــۀ 70 ایــن راهــکار را نکوهــش 
ــم  ــت تحری ــا در وضعی ــد. منته نمی کردن
ــت. ــی اس ــا منتف ــر عم ــن ام ــی ای  بانک
مرکــزی  بانــک  از  اســتقراض  دوم  راه 
چــاپ  همــان  واقــع  در  کــه  اســت 
اســکناس اســت و دیگــر همــه می داننــد 
تبعــات تورمــی دارد. بــا همــۀ انتقاداتــی 
ــت دوم  ــرد اقتصــادی دول ــه عملک ــه ب ک
و نــه اول روحانــی وارد اســت پرهیــز او 

گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  معـاون 
خوزسـتان گفـت: طـرح مرمـت اضطـراری و رفـع خطـر ۱0 اثر 
تاریخـی خوزسـتان در آخریـن نشسـت شـورای فنـی میـراث 
رفیعـی  سـمیه  شـد.  تصویـب  و  بررسـی  اسـتان  فرهنگـی 
سـازمان  در  جنگلبـان کـه  ملـی  روز  جشـنواره  چهارمیـن  در 
اظهـار  شـد،  برگـزار  آبخیـزداری کشـور  و  مراتـع  جنگل هـا، 
کـرد: جنگلبانـان و محیط بانـان کشـور در خـط مقـدم دفـاع از 
عرصه هـای طبیعـی هسـتند امـا متاسـفانه آنطـور کـه بایـد از 

نمی شـود. حمایـت  آن هـا 

رییس فراکسـیون محیط زیسـت مجلس شـورای اسـامی 
وزارت  ایجـاد  پیشـنهاد  یازدهـم  مجلـس  در  مـا  گفـت: 
و  می کنیـم  پیگیـری  را  زیسـت  محیـط  و  طبیعـی  منابـع 
امیدواریـم ایـن موضـوع در مجلـس یازدهـم بـه تصویـب 
برسـد. احمدرضـا حسـینی بروجنی بیـان کـرد: طـرح مرمت 
۱0 اثـر تاریخـی در سـطح اسـتان  اضطـراری و رفـع خطـر 
بررسـی و در نهایـت مـوارد مرتبـط بـا موضـوع بـه منظـور 

مرمـت ایـن آثـار و صـدور حکـم مرمـت تصویـب شـد.

اوراق قرضه، اوراق 
قرضه است؛ چه نفت 

 باشد چه کشک
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انس طا         ۱.804.2۱0

مثقال طا     4۱.800.250

گرم طای ۱8  ۱0.294.۱92

گرم طای 24   ۱3.726.200

بهار آزادی      ۱0۱.000.000

امامی          ۱05.850.000

نیم       53.500.000

ربع         3۱.400.000

گرمی       ۱6.500.000

دالر             2۱9.390

یورو         259.200

درهم          5۱.359

لیر ترکیه           27.423

دالر استرالیا      ۱29.848

استخوان های تازه کشف شده در 
تخت جمشید چه می گویند؟

کشف ۱۱ اسکلت انسانی و ۲ اسکلت سگ سانان در جریان 
الیروبی آبراهه از دروازه نیمه تمام به سمت حیاط صدستون، 

گمانه زنی هایی درباره رویدادهای گذشته را بر سر زبان 
انداخته است

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
24 تا 34دنبال کنید

تاراج خاک  جنگل های شمال
مدل قاچاق در شمال از چوب به چوب و خاک تغییر پیدا کرده است
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مرمت اضطراری ۱۰ اثر 
 تاریخی خوزستان

پیشنهاد ایجاد وزارت منابع 
طبیعی و محیط زیست

سنا
 ای

س:
عک

یادداشت  مهمان
 مهرداد خدیر

تهران

2

از 34۰ هکتار خاکستر شده  اراضی جنگی و مرتع،  ۶۰ درصد آن 
درختان انار خودرو و 4۰ درصد بقیه هم درختچه های سازیل ، 

 تمشک و دیگر پوشش های گیاهی بودند

۳۴۰۳۴۰ هکتار پوشش گیاهی و جنگلی  هکتار پوشش گیاهی و جنگلی 
 میانکاله در آتش سوخت میانکاله در آتش سوخت

3

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1805

سه شنبه 28 مرداد 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

وزیر نفت:

طرحی برای تغییر سهمیه بنزین 
 به دست ما نرسیده است

رنا
 ای

س:
عک

مدیریت امور حقوقی و قراردادها 

تامین لوله پلی اتیلن pe1۰۰ با فشار  pn1۰به قطر 5۰۰ میلیمتر
جهت اجرای پروژه طرح خط انتقال آب از انشعاب مخزن 45۰۰۰ مترمکعبی خلیج فارس به کارخانه جدید هماتیت

آگهی مناقصه عمومی آگهی مناقصه عمومی 

شرکت توسعه ، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد تامین لوله پلی اتیلن pe1۰۰ با فشار  pn1۰به قطر 5۰۰ میلیمتر جهت اجرای پروژه طرح خط انتقال آب از انشعاب مخزن 
45۰۰۰ مترمکعبی خلیج فارس به کارخانه جدید هماتیت  را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از 

تاریخ  99/۰5/25 به سایت این شرکت به آدرس www.ges-area.com مراجعه نمایند
1- آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات ساعت 13:3۰ مورخ 99/۰۶/۰2

2-شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
3-سپرده شرکت در مناقصه: 4.24۰.87۶.15۰

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

۶-محـل تحویـل اسـناد و پیشـنهادات: سـیرجان کیلومتـر 5۰ جاده محور سـیرجان شـیراز ، شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهر سـاختمان های هلدینگ مسـتقر بـر تپه بلوک 
5)شـرکت توسـعه عمران و مدیریت منطقـه گل گهر (

7-تلفن جهت هر نوع هماهنگی :۰913142۰۶42 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطيل( 

یادداشت  ادامه 
از ایــن رویکــرد و اســتقال نســبی و نــه کامــل 
ــد از  ــر چن ــت. ه ــتودنی اس ــزی س ــک مرک بان
ــدوق توســعۀ  ــروش ارز صن ــه ف ســر اضطــرار ب

ــی روی  مل
 مــی آورد کــه بار تورمی آن اجتناب ناپذیر اســت.
کشــور  ذخایــر  اســت کــه  ایــن  ســوم  را ه 
را بــه حــراج بگذارنــد و آن هــم بــه منزلــۀ 
ــه  ــه داری ک ــل کارخان ــت. مث ــتگی اس ورشکس
پرداخــت  و  حقــوق کارگــران  تأمیــن  بــرای 
ــه را بفروشــد.  بدهی هــای بانکــی اصــل کارخان
اگرچــه بــه نقدینگــی دســت می یابــد امــا 
ــران در آن  ــا کارگ ــت ت ــه ای نیس ــر کارخان دیگ

کار و تولیــد کننــد.
راه چهــارم امــا اســتقراض از مــردم اســت 
میــان  بــه  قرضــه  اوراق  از  صحبــت  تــا  و 
می آیــد بیــش از هــر زمــان دیگــر دولــت 
چــون  چهره هایــی  یــاری  و  مصــدق  دکتــر 
می آیــد. یــاد  بــه  شمشــیری   مرحــوم 
اوراق قرضــه بــه شــیوه های مختلــف قابــل 
عرضــه اســت و اگــر دولتــی محبوبیــت مصــدق 
ــدۀ ســود  ــدون وع ــد ب را داشــته باشــد می توان
ــه  ــد. البت ــذب کن ــردم را ج ــول م ــم پ کان ه
همیــن حــاال هــم شــاهد فــروش هفتگــی اوراق 
 خزانــه هســتیم امــا ایــن گســتردگی را نــدارد.
در آنچــه بــه عنــوان پیــش فــروش نفــت، 
ــرار اســت از امــروز  ــن کــه ق اعــام شــده و ای
بــه  را  روز  در  بشــکه  هــزار   20 تــا  یــک  از 
تومــان  میلیــون  یــک  بــه  نزدیــک  قیمــت 
ــع پوشــش  ــت، در واق ــردم بفروشــند نف ــه م ب
محترمانــه ای بــرای اســتقراض از مــردم اســت 
ــم کشــک!  ــت بگویی ــه جــای نف ــم ب و می توانی
ــی  ــت م ــه دریاف ــت ک ــی اس ــم پول ــون مه چ

شــود و اســم آن مهــم نیســت. بــه جــای 
یــک بشــکه نفــت، یــک دبــه کشــک هــم 
و  خریــدار  چــون  شــود  معاملــه  می توانــد 
 فروشــنده نــه نفتــی می بینــد نــه کشــکی!
بودجــۀ  کســری  دولــت  معاملــه  ایــن  در 
ــی  ــای نفت ــش درآمده ــش فاح ــی از کاه ناش
کم شــدن  نیــز  و  تحریم هــا(  خاطــر  )بــه 
درآمــد مالیاتــی )بــه دلیــل شــیوع کرونــا( 
را تــا انــدازه ای جبــران می کنــد البتــه اگــر 
گمانه زنــی هــا دربــارۀ نقدینگــی ســرگردان 
دالری کــه  میلیــارد   30 و  مــردم  اختیــار  در 
می گوینــد در خانه هــا یــا راکــد و اصطاحــا 

داخــل متکاهاســت، درســت باشــد.
ــی  ــه اوال م ــت ک ــن اس ــم ای ــردم ه ــود م س
البتــه بــا  ایــن نظــر  از  تواننــد بفروشــند و 
اوراق قرضــۀ صــرف یــا مشــارکت متفــاوت 
اســت. ثانیــا مثــل ســهام بــورس دغدغــه 
انــدازۀ  بــه  حداقــل  و  شــود  قرمــز  ندارنــد 
اســت. شــده  تضمیــن  بانکــی   ســود 
ــی  ــه بخش ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ــا ای ثالث
ــان دارد و  ــازار ارز جری ــه در ب ــرمایه ای ک از س
ــه  ــد ب ــن می زن ــت دالر دام ــش قیم ــه افزای ب
ایــن ســو بیایــد و موجــب کاهــش قیمــت ارز 
ــود. ــی ش ــی واردات ــام مصرف ــه اق  و در نتیج
برخــی از منتقــدان البتــه می گوینــد کــه دولــت 
بعــد را متعهــد می کنــد امــا مگــر مســکن مهــر 
 یــا یارانــه نقــدی دولــت بعــد را متعهــد نکــرد؟
ــهری و  ــای ش ــم و پروژه ه ــروش تراک ــر ف مگ
حتــی ســاخت یــک پــارک که بــه نگهــداری نیاز 
 دارد شــهرداران بعــدی را متعهــد نمــی ســازد؟ 
ــاید  ــه ش ــت ک ــی اس ــاف طبیع ــن اوص ــا ای ب
از  چــرا  بگیــرد کــه  شــکل  پرســش  ایــن 

قــر… اوراق  آشــنای  اصطــاح 
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تاراج خاک  جنگل های شمال
مدل قاچاق در شمال از چوب به چوب و خاک تغییر پیدا کرده است

شــمال،  جنگل هــای 
ــرای  ــی مناســب ب فرصت
محســوب  ســودجویان 
ــفندی  ــد گوس ــه همانن ــرا ک ــود چ می ش
اســت کــه پــس از ذبــح، از کلــه و پاچــه 
آن نیــز نمی تــوان گذشــت، در واقــع 
جنگل هــای هیرکانــی در کنــار تمــام 
فوایــد و آثــار مثبتــی کــه دارد، موقعیتــی 
ــه  ــرادی اســت ک ــرای اف ــژه ب بســیار وی
هــم چــوب آن را قاچــاق می کننــد و 
هــم خــاک بکــر و بســیار مناســب آن را 

ــد. ــاراج می برن ــه ت ب
مصائــب جنگل هــای شــمال، تمامــی 
اره هــای  صــدای  روز  یــک  نــدارد، 

قاچاقچیــان چــوب از دل جنــگل شــنیده 
می شــود و روزی دیگــر، خــاک آن را 
بــه تــاراج می برنــد. ایــن ایــام هــم کــه 
دیگــر مــدل قاچــاق از شــکل ســنتی آن 
کامــا تغییــر کــرده اســت، دیگــر، کمتــر 
نیســان یــا کامیونــی خواهیــد دیــد 
کــه الوارهــای چوب هــای بی نظیــر و 
گرانقیمــت در پشــت آن وجــود داشــته 
ــه  ــی ب ــتگاه های نگهبان ــد و از ایس باش
آســانی بگــذرد بلکــه تفریــح خانوادگــی 
ــی  ــا جنگل هــای هیرکان ــی شــده ت دلیل

ــود. ــی ش از درون ته
بــر ایــن اســاس و بــه گفتــه یکــی 
از قاچاقچیــان خــاک کــه بــا ایســنا 

از  قاچــاق  مــدل  گفت وگــو می کــرد، 
چــوب بــه چــوب و خــاک تغییــر پیــدا 

ــت. ــرده اس ک
ایــن قاچاقچــی معتقــد بــود کــه خــاک 
در جنــگل  موجــود  درختــان  اطــراف 
هیرکانــی، بــه شــدت خریــدار دارد و 
بــه همیــن منظــور، هــر فــردی بــه 
ــاک را  ــن خ ــد ای ــوی می خواه ــر نح ه
جمــع آوری کــرده و بــه فــروش برســاند.
ــه  ــد ک ــه اشــاره می کن ــن نکت ــه ای وی ب
خــاک جنــگل بــرای مصــارف مختلفــی 
ــازل و اســتفاده  ــاط من ــژه در حی ــه وی ب
دارد  کاربــرد  باغچه هــا  و  باغ هــا  در 
ــل  ــه دلی ــه ب ــود ک ــب ب ــد مواظ ــا بای ام

هومــوس بــاال، بیــش از حــد اســتفاده 
نشــود.

ایــن قاچاقچــی بــه ایــن نکتــه اشــاره 
می کنــد کــه خــاک پــای درختــان، 
ــه ریشــه و مــواد  ــه دلیــل نزدیکــی ب ب
گیــاه  رشــد  بــرای  آن،  در  مغــذی 
ــن  ــل ای ــن دلی ــه همی ــت، ب ــر اس بهت
ــر اســت البتــه  بخــش از خــاک گران ت
ــی  ــه خاک ــه چ ــد ک ــتری نمی دان مش
ــام  ــه ن ــا همینک ــم ام ــا می دهی ــه آنه ب
خــاک جنگلــی بــر روی آن اســت، 

ــت! ــی اس کاف
ــی  ــه برخ ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
از فروشــندگان خاک هــای جنگلــی، 
نامــردی می کننــد و خــاک اعمــاق 
ــواد  ــوس و م ــر هوم ــه از نظ ــگل ک جن
آلــی در کمتریــن میــزان ممکــن اســت 

ــد  ــا چن ــد و تنه ــدار می دهن ــه خری را ب
بــرگ درخــت بــر روی آن می ریزنــد کــه 
ــاک  ــه خ ــد ک ــاد کنن ــن تصــور را ایج ای
ــی اســت. ــن اراضــی جنگل ســطح زمی

ــه اشــاره  ــن نکت ــه ای ــن قاچاقچــی ب ای
ــم،  ــندگان ه ــی از فروش ــه برخ ــرد ک ک
بــه انــدازه یــک فرغــون خــاک جنــگل، 
ــه  ــه ب ــن رودخان ــان گل و ش ــک نیس ی
آن اضافــه می کننــد تــا برای شــان در 

ــد. ــه باش ــه صرف ــروش، ب ف
وی می گویــد ایــن مشــتری اســت کــه 
ــه  ــد، ب ــر می ده ــاک را تغیی ــت خ قیم
عنــوان مثــال مشــتری بــه دنبــال خــاک 
بســیار تیــره اراضــی جنگلــی اســت کــه 
ــا  ــرم ت ــر ۱0 کیلوگ ــرای ه ــن خــاک ب ای
ــد  ــروش می رس ــه ف ــان ب ــزار توم 40 ه
امــا اگــر مشــتری خــاک جنــگل بــدون 
بخواهــد،  را  خاصــی  شــرایط  هیــچ 

ــزار  ــرم 20 ه ــر ۱0 کیلوگ ــا ه ــد ت می توان
ــد. ــداری کن ــز خری ــان نی توم

ایــن فروشــنده غیرمجــاز خاک هــای 
جنگلــی بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه 
ــر روی  ــی ب بیشــتر ایســتگاه های نگهبان
چــوب حســاس هســتند و خــاک بــرای 
بســیاری از آنهــا اهمیتــی نــدارد، گفــت: 
ــی  ــای جنگل ــروش خاک ه ــد و ف خری
در چنــد مــاه اخیــر رونــق مناســبی پیــد 
ــوع در  ــن موض ــه ای ــت، البت ــرده اس ک
بهــار و تابســتان هــر ســال بهتــر از نیمــه 

دوم ســال اســت.
هیرکانــی  هــای  جنــگل   مصائــب 
ــت،  ــاک آن نیس ــه خ ــوط ب ــط مرب فق
ــه  ــی از نیم ــه راحت ــوب ب ــی چ قاچاقچ
هــای شــب بــه جنــگل زده و هنــوز پــس 
از 20 ســاعت برنگشــته، انــگار دل نــدارد 
ببینــد در جنگل هــای هیرکانــی درختــی 

بایــد مطمئــن  باقــی مانــده،  ســرپا 
شــود همــه درختــان ۱00 ســاله تــا یــک 

ــد. ــده ان ــع ش ــاله قط ــون س میلی
قاچاقچی هــای چــوب آنقــدر خیالشــان 
ــار جــاده  ــان کن راحــت اســت کــه درخت
جنگلــی  جــاده  و  می کننــد  قطــع  را 
بــا  راش  چــوب  می شــود؛  مســدود 
قطــر 70 ســانتی متــری را وســط جــاده 
جنگلــی منتهــی بــه معــدن زغال ســنگ 
کــه در باالتریــن نقطــه قلــب جنگل هــای 
شــمال، قــرار دارد، رهــا مــی کننــد و 
ــنگین  ــای س ــین ه ــور ماش ــوی عب جل
ــد و در  ــنگ را می گیرن ــال س ــل زغ حم
ــا وقاحــت از راننــدگان  مــواردی حتــی ب
می خواهنــد  معدنــی  مــواد  حمــل 
کــه کمک شــان کننــد تــا چوب هــا را 
ــد. ــع کنن ــاده جم ــط ج ــریع تر از وس س

ته
نک

ایـن روزهـا شـیوه جدیـدی بـرای از پـا انداختـن و ویرانـی جنـگل به 
کارگرفتـه می شـود، یکـی از تهیه کننـدگان برنامه های صدا و سـیمای 
مرکـز مازنـدران که مدتـی را در این بـاره تحقیق کرده، مـی گفت: مدتی 
قبـل بـرای تهیـه مسـتندی بـه جنـگل هـای منطقـه سـوادکوه رفتـه 
بودیـم، کمی کـه در عمق جنـگل راه رفتیم متوجه دودی شـدیم که از 
داخـل تنـه درختـی تنومنـد بیرون مـی آمد. جلوتـر که رفتیـم دیدیم 
کـه تنـه درخـت را تراشـیده و در داخـل آن آتش روشـن کـرده اند. در 
ایـن بـاره با بلد روسـتایی کـه راهنمای ما بـود صحبت کردیـم. او می 
گفـت: عده ای سـودجو از وقتی اعالم شـده که کسـی حـق قطع کردن 
درختـان را نـدارد، بـا این روش زمینه های خشـک شـدن درخـت را به 
وجـود مـی آورند تا درختـان جنگل یکی پس از دیگری خشـک و روی 
زمیـن بیفتنـد. آن وقت همین افـراد به بهانـه اینکه درختـان افتاده را 
برداشـته انـد قانـون را دور می زننـد. البته این روش تنها برای رسـیدن 
بـه چـوب درختان اسـتفاده نمی شـود و بعد از برداشـت چـوب نوبت 
بـه خـاک جنـگل و تصـرف آن هـم مـی رسـد و بتدریج بخصـوص در 
حاشـیه های جنگل نشـانه هـا و مرزهای میـان اراضـی منابع طبیعی 
و مالـکان فرصـت طلب از بیـن رفته و برخـی ازآنهـا حصارهای تعیین 

کننـده زمیـن خـود را به چنـد متـر آن طرف تر مـی برند.

 پیام
سیاست

بازگشت بسته های بلندمدت اینترنت همراه اقدام مثبتی است
 رییس دفتر رییس جمهوری تاکید کرد: بازگشت بسته های بلندمدت اینترنت همراه اقدام مثبتی است.

سنا
 ای

س:
عک

رییـس جمهـوری خطاب به مدیران ارشـد 
صداوسـیما تصریح کرد: شـما از دولت نقد 
نکنیـد از چه کسـی می خواهیـد نقد کنید؟ 
جـز دولـت چـه کسـی را اصـأ می تـوان 
نقـد کـرد؟ سـخت اسـت از قـوای دیگر یا 
مثـاً نیروهـای مسـلح کـه بایـد بـه خاطر 
جایگاه شـان، ابهت شـان حفـظ شـود، نقـد 
کنید.بـه گـزارش ایسـنا، حجـت االسـام 
و المسـلمین حسـن روحانـی عصـر روز 
)دوشـنبه( در نشسـت مدیران ارشد رسانه 

ملـی با طـرح این سـوال که اگر شـرایطی 
کـه دشـمن می خواسـت بـه مـا تحمیـل 
کنـد، انجـام می شـد چـه وضعـی پیـش 
می آمـد؟ اظهـار کـرد: در همـان کشـورهای 
اروپایـی مواد غذایی و بهداشـتی در ابتدای 
شـیوع کرونـا اگر سـاعت ده صبـح به بعد 
نبـود  دنبالـش می گشـتی دیگـر معلـوم 
چیـزی پیـدا کنـی یا نـه، امـا در کشـور ما 
چنیـن نشـد و االن هـم چنیـن نمی شـود.
وی در بخـش دیگـری از سـخنانش بـا 

اشـاره بـه در پیـش رو بـودن هفتـه دولت 
گفـت: رسـانه ملی بایـد  دولـت را نقد کند 
و ایـن حـق رسانه هاسـت، امـا نقـد نمـک 
طعـام اسـت اگـر دائم به طعـام اضافه اش 
کنیم دیگر آن غذا را نمی شـود خورد. شـما 
مـدام کـه نـه بیاوریـد و نمی شـود بگوییـد 
دیگر کار پیـش نمی رود.روحانی ادامه داد: 
نقـد کـردن بایـد مثل قول سـدید باشـد. و 
صداوسـیما بایـد در راس  رسـانه ها چنین 
عمـل کنـد. یعنـی بـا قـول سـدید موجب 
اصـاح کشـور و جلوگیـری از خطاهـای ما 
باشـد. واقعیـت را و شـرایط دولـت را بایـد 
مـردم بداننـد و بداننـد مـا با چه شـرایطی 
کشـور را تحویـل گرفتیـم و در شـرایطی 

. هستیم

 برای نقدکردن از این دولت 
نقدتر نداریم

هنوز طرحی برای تغییر سهمیه 
بنزین به دست ما نرسیده است

ــن  ــهمیه بندی بنزی ــر در س ــرای تغیی ــس ب ــرح مجل ــاره ط ــت درب ــر نف وزی
ــات  ــوان روی فرضی ــا نرســیده و نمــی ت ــه دســت م ــوز طرحــی ب گفــت: هن

ــری داد. نظ
ــرارداد  ــای ۱3 ق ــم امض ــیه مراس ــه در حاش ــژن زنگن ــنا، بی ــزارش ایس ــه گ ب
ــا  ــه آی ــاره اینک ــگاران درب ــد نفــت در جمــع خبرن نگهداشــت و افزایــش تولی
گشــایش اقتصــادی، طــرح وزارت نفــت بــوده، اظهــار کــرد: ایــده را وزارت نفت 
نــداده اســت. چارچوبــی را ارائــه دادنــد تــا وزارت نفــت اعــام کنــد کــه آیــا از 

نظــر تکنیــکال قابلیــت اجــرا دارد.
وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه در شــرایط فعلــی طــرح گشــایش اقتصــادی کــه 
ــا فــروش اوراق اســامی اشــتباه  مربــوط بــه فــروش قطعــی نفــت اســت ب
گرفتــه می شــود، ادامــه داد: پیــش از ایــن نیــز اوراق اســامی بــرای تامیــن 
ــش  ــت پی ــرح عرضــه نف ــا ط ــی رســید ام ــروش م ــه ف ــا ب ــرح ه ــی ط مال
فــروش قطعــی موضوعــی اســت کــه در جلســه ســران قــوا مطــرح شــده و 
هنــوز نهایــی نشــده اســت.وی افــزود: در ایــن زمینــه پیشــنهادی دادیــم کــه 
ــه وزارت نفــت  بــه مراحــل بعــدی رفتــه اســت. در هــر حــال هــر چــه کــه ب

ابــاغ شــود، اجــرا خواهیــم کــرد.

۱۶۵ فوتی جدید کرونا در کشور  امارات منتظر واکنش ها به خیانتی که کرد باشد
امـارات  گفـت:  قضاییـه  قـوه  رییـس 
بایـد منتظـر واکنش هـا بـه خیانتـی که 
در حـق فلسـطین کـرد باشـد. سـید ابراهیـم رئیسـی در 
جلسـه صبـح روز شـورای عالـی قـوه قضاییـه بـا اشـاره 
بـه نزدیـک بـودن مـاه محـرم و ایـام سـوگواری سـید و 
سـاالر شـهیدان حضرت اباعبدهللا الحسـین )ع(، بر لزوم 
کسـب معرفت از آموزه های عاشـورا و برگـزاری آیین های 
بهداشـتی  پروتکل هـای  و  اصـول  رعایـت  بـا  عـزاداری 
تأکیـد کرد.رئیـس قوه قضاییه، مقاومت و ایسـتادگی در 
برابـر ظلـم را از مهم تریـن آموزه هـای عاشـورای حسـینی 
عنـوان کـرد و گفـت: اگـر در 28 مرداد 32 کـه کودتاچیان 
دنبـال امیـال پلیـد خود علیـه ملت ایـران بودنـد، راهبرد 
بـه  هرگـز  بـود، کودتاگـران  مقاومـت  وقـت  مسـئوالن 
هـدف خود نمی رسیدند.رئیسـی بـرکات و دسـتاوردهای 

40 سـاله انقـاب اسـامی و افـول قدرت هـای بـزرگ را 
محصـول ایسـتادگی و مقاومـت رهبران نظام اسـامی و 
ملـت ایران دانسـت و افـزود: امـروز آمریکایی ها حقیقتًا 
در منطقه و سـطح جهان در حال افول هسـتند و شـرایط 
اقتصـادی و سیاسـی آن هـا بیانگـر شکسـت سیاسـت 

است. هایشـان 
رئیـس قـوه قضاییـه، بدهـی 26 هـزار میلیـارد دالری 
آمریـکا و اعتراضـات عدالـت خواهانـه در ایـن کشـور، 
مـرگ و میـر و ابتـای بیـش از یـک پنجـم آمریکایی ها 
بـه کرونـا، بیـکاری بیـش از 30 میلیـون آمریکایـی بـه 
تنهـا  و  بـار  و شکسـت فضاحـت  خاطـر سـوءمدیریت 
مانـدن آمریـکا در تمدیـد تحریم تسـلیحاتی ایـران را از 
نشـانه های افـول اقتصـادی و سیاسـی سـردمداران کاخ 

سـفید دانسـت.

سـخنگوی وزارت بهداشـت از شناسـایی 
2247 مـورد جدیـد کرونـا در کشـور طی 
24 سـاعت گذشـته خبـر داد. دکتـر سیماسـادات الری 
گفت:تـا روز 27 مـرداد ۱399 و بـر اسـاس معیارهـای 
قطعـی تشـخیصی، دو هـزار و 247 بیمـار جدیـد مبتـا 
بـه کوویـد۱9 در کشـور شناسـایی شـد کـه یـک هـزار و 
255 نفـر از آنهـا بسـتری شـدند.وی ادامـه داد: مجموع 
بیمـاران کوویـد۱9 در کشـور بـه 345 هـزار و 450 نفـر 
سـاعت   24 طـول  در  متاسـفانه  گفـت:  رسـید.الری 
گذشـته، ۱65 بیمـار کوویـد۱9 جـان خـود را از دسـت 
دادنـد و مجمـوع جـان باختـگان ایـن بیمـاری بـه ۱9 
هـزار و 804 نفـر رسید.سـخنگوی وزارت بهداشـت گفت: 
خوشـبختانه تـا کنـون 299 هـزار و ۱57 نفـر از بیمـاران، 
بهبـود یافتـه و یـا از بیمارسـتانها ترخیـص شـده اند.بـه 

گفتـه وی، 3773 نفـر از بیمـاران مبتـا بـه کوویـد۱9 در 
وضعیـت شـدید ایـن بیماری تحـت مراقبت قـرار دارند.
وی افـزود: تـا کنـون دو میلیـون و 887 هـزار و 938 
شـده  انجـام  کشـور  در  تشـخیص کوویـد۱9  آزمایـش 
اسـت.الری بـا اشـاره به اسـتان هـای در وضعیـت قرمز 
کرونـا گفـت: اسـتانهای مازنـدران، تهـران، قم، گلسـتان، 
خراسـان  البـرز،  اصفهـان،  اردبیـل،  شـمالی،  خراسـان 
رضـوی، کرمـان، سـمنان، آذربایجـان شـرقی، مرکـزی، 

یـزد و گیـان در وضعیـت قرمـز قـرار دارنـد.
هشـدار  وضعیـت  در  اسـتانهای  دربـاره  همچنیـن  وی 
لرسـتان،  ایـام،  فـارس،  اسـتانهای  همچنیـن  گفـت: 
هرمـزگان، زنجـان، قزویـن، آذربایجـان غربـی، بوشـهر، 
همـدان، چهارمحـال و بختیاری و کهگیلویـه و بویر احمد 

هـم در وضعیـت هشـدار قـرار دارنـد.

سنا
 ای

س:
عک

صدور پروانه  ساخت و ساز در کشور یکپارچه شودفروش و عرضه نفت در بورس نباید برای دولت بعد بدهی به بار آورد
هنگامــی کــه  اقتصــادی گفــت:  ســخنگوی کمیســیون 
صحبــت از فــروش و عرضــه نفــت در بــورس می شــود بایــد 
ــاورد و  ــار نی ــه ب ــت بعــد ب ــرای دول حواســمان باشــد ایــن طــرح بدهــی ب

ــد. ــته باش ــرمایه ای نداش ــای س ــر روی بازاره ــرب ب ــار مخ آث
ــاره فــروش و عرضــه  ــا خبرنــگار ایلنــا، درب مهــدی طغیانــی در گفت وگــو ب
ــور و رئیــس  ــه رئیس جمه ــورس و گشــایش اقتصــادی ک اوراق نفــت در ب
ــاره  ــن ب ــس در ای ــت مجل ــا الزم اس ــه آی ــد و اینک ــوان کردن ــس عن مجل
ــی  ــن طــرح بخشــی از اتفاقات ــد، گفــت: در خصــوص ای ــی وضــع کن قانون
ــازی نباشــد  ــًا نی ــاید اساس ــه ش ــن اســت ک ــد ای ــن اســت بیفت ــه ممک ک
ــت  ــد نف ــت می خواه ــرا دول ــیم؛ زی ــته باش ــاره داش ــن ب ــون در ای ــه قان ک
بفروشــد و ایــن کار را انجــام دهــد امــا اینکــه بخواهیــم ایــن را بــه عنــوان 

ــم، موضــوع دیگــری اســت. ــر و گشــایش حســاب کنی یــک تغیی
ــرد:  ــه ک ــس شــورای اســامی اضاف ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجل
دولــت می توانــد  نفــت را در بــازار یــا بــه مــردم بــه صــورت ریالــی 
ــا   ــت ام ــدنی اس ــر و ش ــه امکان پذی ــت ک ــائلی اس ــا مس ــد، این ه بفروش

اینکــه بخواهیــم بــا نفــت یــک تامیــن مالــی بــزرگ انجــام دهیــم، 
ــرای مــا ایجــاد ســوال می کنــد؛ زیــرا ممکــن اســت ایــن تامیــن مالــی  ب
ــه هیــچ  جنســش از جنــس یــک ایجــاد بدهــی باشــد؛ آن بدهــی هــم ب

ــت. ــخص نیس ــدازه اش مش ــه ان وج
وی یــادآور شــد: در طــرح دولــت آمــده اســت ایــن کار دو ســاله صــورت 
ــا دالر امــروز فروختــه و دو ســال  گیــرد؛ یعنــی نفــت بــه قیمــت امــروز ب
ــط  ــن وس ــر ای ــه 2 متغی ــود ک ــد ش ــت دالر آن روز بازخری ــا قیم ــر ب دیگ
ــدازه  ــه ان ــت دالر ک ــری قیم ــت و دیگ ــت نف ــی قیم ــت؛ یک ــرح اس مط
ــد  ــدر بای ــا چق ــد م ــخص نمی کن ــد و مش ــی را تغییــر می ده ایــن بده

کنیــم. پیش بینــی 
ــت  ــت نف ــه قیم ــه اینک ــا توجــه ب ــرد: ب ــوان ک ــان و رزن عن ــده اصفه نماین
ــرای  ــی ب ــدر بده ــان چق ــم آن زم ــا نمی دانی ــت، م ــخص نیس و دالر مش
دولــت بعــدی بــه وجــود خواهــد آمــد، آن زمــان دولــت روی کار آمــده و 
ــد، آن هــم در  ــد ســاماندهی کن ــه بای ــا ک ــا انباشــتی از بدهی ه ــد ب می مان

ــدی آن روز نخواهــد داشــت. ــچ عای ــه هی ــی ک حال

وزیـر کشـور بر لـزوم یکپارچـه کردن صـدور پروانه ها در کشـور 
صـدور  سـاختارمند کـردن  و  یکپارچـه  و گفـت:  تاکیـد کـرد 
پروانه هـا در شـهر و روسـتا می توانـد جلـوی بخـش عمـده ای 

از تخلفـات را بگیـرد.
بـه گـزارش روز دوشـنبه ایرنـا از پایـگاه اطـاع رسـانی وزارت کشـور، عبدالرضـا 
رحمانی فضلی در این نشسـت پس از اسـتماع گزارشـی از وضعیت سـاخت و 
سـاز غیرقانونـی در کشـور و اقدامـات اسـتان های حاضر در جلسـه، با اشـاره به 
پیگیری هـای مسـبوق و مکـرر بعمـل آمـده و تـاش هـای مسـتمر و موفقیت 
هـای خـوب در ایـن عرصـه گفت: بـا این همـه تـاش و اقدامات انجام شـده، 

همچنـان شـاهدیم که این مسـئله متوقف نشـده اسـت.
وزیر کشـور با اشـاره به آسـیب های ناشـی از افزایش ساخت و سـاز غیرقانونی 
در کشـور، یـادآور شـد: عـده ای سـطحی و جزئی نگـر،  فقـط منفعت های آنی 

را می بیننـد، امـا متوجـه ضررهای مهم آتی نیسـتند.
رحمانـی فضلـی یکـی از آسـیب های بـی توجهـی بـه قوانیـن و مقـررات در 
سـاخت و سـازهای غیـر مجـاز را رواج فرهنگ بـی اعتنایی به قانـون در جامعه 

دانسـت و افـزود: ایـن مخـرب تریـن نتیجـه ممکن اسـت.
رحمانـی فضلـی بـا اشـاره بـه برخـی از چالـش هـا و خأهـای قانونـی در ایـن 
زمینـه و پراکندگـی مسـئولیت هـا میـان نهادهـای حاکمیتـی مختلـف در این 
مسـیر گفـت: انتظار این اسـت که مسـئوالن و مجریـان امر، منفذهـای قانونی 
را پیـدا کـرده و راه حلـی بـرای آن تـدارک ببیننـد. عـاوه بـر آن، اسـتانداران و 
فرمانـداران بایـد بـا تمرکـز بر اختیـارات قانونـی خود، اجرای مسـئولیت سـایر 
دسـتگاه هـا را مطالبـه کننـد و در این مسـیر از ظرفیت مراجـع قضایی هم بهره 
منـد شـوند. وزیـر کشـور بـا تاکیـد بـر تدوین طرح هـای کارشناسـی بـرای رفع 
قانونـی نیازهـای موجـود بـه سـاخت و سـاز خصوصـا در اسـتان های شـمالی 
کشـور، تصریـح کـرد: این موضـوع پیش از این بـه دولت ارائه و تصویب شـده 
و بـر اسـاس آن پهنـه هـای مشـخصی تعریـف مـی شـود تـا بـا اعمـال کافی 
نظـارت هـای قانونـی و در یـک رونـد کامـا قانونـی، نیازهـای موجـود برطـرف 
و همچنیـن از سـاخت و سـاز غیرقانونـی خصوصـا در اراضـی ملـی جلوگیـری 

می شـود.

نایـب رییـس کمیسـیون برنامه و بودجه مجلس شـورای 
اسـامی بـا اشـاره بـه پیگیـری موضـوع اصـاح سـاختار 
بودجـه در ایـن کمیسـیون گفـت کـه بـا توجـه به تشـدید 
تحریم هـا اصاحـات سـاختاری باید با سـرعت بیشـتری 
در بودجـه اعمـال شـود و وابسـتگی بـه نفـت در بودجـه 
بـا  گفت وگـو  در  قطـع شـود.محمد خدابخشـی  عمومـی 
ایسـنا، اظهـار کـرد: اصاح سـاختار بودجه باید از سـال ها 
قبـل اتفـاق می افتـاد و دولت هـای قبـل بایـد روی ایـن 
موضـوع کار می کردنـد، زیـرا مخالفیـن مـا همیشـه بـه 
دنبـال ایـن بودنـد کـه از وابسـتگی بودجه عمومی کشـور 
بـه نفـت بـه عنوان سـاحی علیه کشـور ما اسـتفاده کنند. 

همـه  کـرد:  تاکیـد  جمهـوری  رییـس  اول  معـاون 
اجـرای کامـل  بـر  توجـه  ضمـن  اجرایـی  دسـتگاه های 
ماموریت هـا و انجـام تکالیـف و وظایـف خـود، بـه دنبـال 
باشند.»اسـحاق  جویـی  صرفـه  و  هزینه هـا  کاهـش 
عالـی  شـورای  جلسـه  در  دوشـنبه  ظهـر  جهانگیـری« 
اسـتاندارد کـه بـه ریاسـت وی برگـزار شـد، بـا تاکیـد بـر 
اهمیـت سـازمان ملـی اسـتاندارد و اعتمـاد مـردم به این 
سـازمان گفـت: سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران بـه عنوان 
مرجـع تاییـد کننـده ایمنـی و کیفیـت محصـوالت بایـد 
تاییدیـه و صاحیـت هـا  ارائـه  حساسـیت ویـژه ای در 

باشـد. داشـته 
معـاون اول رییـس جمهـوری نشـان اسـتاندارد را بـرای 
مـردم نشـان اطمینـان بخـش دانسـت و افـزود: مـردم 
بـا مشـاهده ایـن نشـان بـر روی محصـوالت،   نسـبت به 

سـامت و کیفیـت کاال آسـوده خاطـر مـی شـوند.

اطاع رسـانی  و  شفاف سـازی  راسـتای  در  مرکـزی  بانـک 
عمومی فهرسـت دریافت کنندگان ارز دولتی و سـامانه نیما 
را بـه روزرسـانی و منتشـر کرد.بـه گزارش روز دوشـنبه ایرنا 
بـه نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، فهرسـت های انتشـار 
یافتـه حـاوی دریافت کننـدگان ارز دولتـی و نیمایـی طـی 
بـازه زمانـی 2۱ فروردیـن مـاه ۱397 تا تاریـخ ۱4 مرداد ماه 
۱399 اسـت.این فهرسـت شامل اسـامی اشخاص حقیقی 
و حقوقـی بـه همـراه میـزان و نـرخ ارز دریافتـی اسـت که 
از طریـق سـامانه نیمـا، ارز دریافـت کرده اند.بانـک مرکـزی 
بهمن مـاه ۱396 بـا راه انـدازی سـامانه  »نیمـا«، مقدمـات 
سـامان بخشـیدن بـه بـازار ارز کشـور را فراهـم کـرد. ایـن 
سـامانه مخفـف عبارت  »نظام یکپارچـه ی معامات ارزی« 
اسـت کـه بـا هدف تسـهیل تامیـن ارز و ایجـاد فضای امن 

بـرای خریـداران و فروشـندگان ارز راه اندازی شـده اسـت.

اصالحات ساختاری در 
بودجه  دنبال می شود

دستگاه های اجرایی به دنبال 
کاهش هزینه ها باشند

به روزرسانی فهرست 
دریافت کنندگان ارز نیمایی

سالمت سیاسی

دولت اقتصاد

گزارش
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این صفحه می خوانیم
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پیشنهاد ایجاد وزارت منابع طبیعی و محیط زیستحمله گاندو به کودک ۷ ساله تلنگری برای دولت باشد

حادثـه حملـه گانـدو یـا همـان تمسـاح پـوزه کوتـاه بـه یک 
پسـربچه 7 سـاله در اسـتان سیستان و بلوچسـتان در هفته 
گذشـته، حادثـه جدیـدی نیسـت سـال پیـش و پیش تـر بـاز هـم شـاهد 
وقـوع ایـن نـوع حـوادث تلخ بودیـم، حوادثـی که بـه اعتقاد یک پژوهشـگر 
خزنـدگان و دوزیسـتان بایـد تلنگـری بـرای دولـت جهت محرومیـت زدایی 
از ایـن مناطـق باشـد.کامران کمالـی در گفـت و گو با ایسـنا با اشـاره به اینکه 
گانـدو یکـی از گونه هـای کروکودیـل اسـت، اظهـار کـرد: دو یـا سـه گونـه از 
کروکودیل هـا مهاجـم هسـتند کـه هیچ  یک از ایـن گونه ها در ایـران پراکنش 
ندارنـد و گانـدو گونه ایسـت کـه تنها تحت شـرایطی به انسـان حملـه می کند 
کـه در معـرض عوامـل تهدیدکننـده ای ماننـد نزدیکـی بیش از حد انسـان به 

زیسـتگاه آن قـرار بگیرد.
وی در ادامـه ضمـن تاکیـد بر اینکه گاندو گونه مهاجمی نیسـت، خاطرنشـان 
کـرد: گانـدو به هـر حـال یـک حیـوان اسـت و براسـاس غریـزه خـود عمـل 
می کنـد بنابرایـن یـک سـری رفتارهـای نسـنجیده انسـان و شکسـتگی حد 
و مرزهـا و نزدیکـی بیـش از انـدازه بـه ایـن گونه می توانـد در مـواردی باعث 

حملـه آن به انسـان شـود.
یـک پژوهشـگر خزندگان و دوزیسـتان تاکیـد کرد: این گونه وارد روسـتاها و 
شـهرها نمی شـود تا به انسـان ها حمله کند و تنها در شـرایطی که احسـاس 

خطـر کنـد احتمال دارد حمله ور شـود.
کمالـی بـا اشـاره بـه اینکه فصـل تخمگـذاری زمان حساسـی بـرای گاندوها 
اسـت، اظهـار کـرد: در برخـی مـوارد ممکـن اسـت افـراد بـا گونـه ای مواجـه 
شـوند کـه از تخم هـای خـود محافظـت می کند یـا در فصل زادآوری اسـت و 
از بچه هـای خـود مراقبـت می کنـد، در چنیـن شـرایطی بسـیاری از گونه هـا 
از جملـه گانـدو ممکـن اسـت خشـن تر عمـل کننـد و در صورتـی کـه فـردی 
بـه زیسـتگاه آن نزدیـک شـود بـه او حملـه کنـد. ایـن دکتری تنوع زیسـتی 
بـا اشـاره بـه اینکـه آمـار حمله گانـدو به انسـان بسـیار پایین اسـت، تصریح 
کـرد: در نمودارهـا و گزارش هـا دیـده شـده کـه گانـدو در کشـورهایی ماننـد 
هنـد و ایـران سـومین گونـه ای بود کـه حمله آن به انسـان می توانـد منجربه 
مـرگ می شـود. در واقـع آمـار حملـه گاندو به انسـان بسـیار پایین اسـت اما 

می توانـد بسـیار خطرناک باشـد.

رییـس فراکسـیون محیط زیسـت مجلس شـورای اسـامی 
گفـت: مـا در مجلـس یازدهـم پیشـنهاد ایجـاد وزارت منابـع 
طبیعـی و محیـط زیسـت را پیگیـری می کنیـم و امیدواریـم ایـن موضـوع 
در مجلـس یازدهـم بـه تصویـب برسـد.به گـزارش ایسـنا، سـمیه رفیعـی در 
چهارمیـن جشـنواره روز ملـی جنگلبـان که امروز در سـازمان جنگل هـا، مراتع 
و آبخیـزداری کشـور برگزار شـد، اظهار کـرد: جنگلبانان و محیط بانان کشـور در 
خـط مقـدم دفـاع از عرصه هـای طبیعی هسـتند اما متاسـفانه آنطـور که باید 

از آن هـا حمایـت نمی شـود.
وی ادامـه داد: جنگلبانـان و محیط بانـان بعضـا بـا دسـتان خالـی و کمتریـن 
بودجه هـا از جنگل هـای کشـور دفـاع می کننـد و متاسـفانه تعـدادی از آن هـا 
نیـز تاکنـون شـهید و مصـدوم شـده اند. بر اسـاس آخریـن اطاعـات ما 250 
محیط بان و 25 جنگلبان در کشـور شـهید شـده اند.رییس فراکسـیون محیط 
زیسـت مجلـس شـورای اسـامی با اشـاره بـه اینکه بعضـی از قوانیـن ما در 
حـوزه محیـط زیسـت بـا یکدیگر تعـارض دارند، تصریـح کرد: مـا در مجلس 
یازدهـم نیـاز داریـم کـه سـازمان جنگل ها در عرصـه حفاظـت از منابع طبیعی 

کمـک کننـد. در مـورد اتفاقـات اخیـر در جنگل هـای آق  مشـهد و کـوه دماوند 
نیـر پیشـنهاد مـا ایـن اسـت کـه با همـکاری سـازمان جنگل هـا بتوانیـم این 

گونـه مشـکات را رفـع کنیم.
رفیعـی بـا بیـان اینکه جـرم  انـگاری در حوزه محیـط زیسـت و منابع طبیعی 
دچـار ضعـف اسـت، گفـت: حـدود 80 درصـد اراضی کشـور جـزو اراضی ملی 
و در اختیـار سـازمان جنگل هـا اسـت امـا قوانین به انـدازه کافی نتوانسـته اند 
بازدارنـده باشـند.وی بـا اشـاره بـه اینکه سـازمان جنگل ها وظایـف حاکمیتی 
دارد امـا در سـاختار قـوی نیسـت، تصریح کـرد: در حال حاضـر ما در مجلس 
شـورای اسـامی پیشـنهادی را تحـت عنـوان ایجـاد وزارت منابـع طبیعـی و 
محیـط زیسـت پیگیـری می کنیـم. امیدواریـم که ایـن پیشـنهاد در مجلس 

یازدهـم تصویب شـود.
رییـس فراکسـیون محیـط زیسـت مجلس شـورای اسـامی در ادامـه اظهار 
کـرد: مـا بایـد قانونـی را تحـت عنـوان قانـون جامع جامـع حفاظـت از منابع 
طبیعـی داشـته باشـیم. اگـر چنیـن قانونـی وجـود داشـته باشـد سـازمان 

جنگل هـا می توانـد کارآمـدی خـود را ارتقـا دهـد.
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رهاسازی یک بهله عقاب طالیی در شهرستان پارس آباد
سرپرست حفاظت محیط زیست شهرستان پارس آباد گفت: یک بهله عقاب طایی در شهرستان پارس آباد رهاسازی شد.

رنا
 ای

س:
عک

معــاون دفتــر مدیریــت پســماند ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت از ارســال الیحــه اصــاح شــده کاهــش 
زیربنایــی  امــور  بــه کمیســیون  پاســتیک  مصــرف 

ــر داد. ــده خب ــه آین ــت در هفت ــات دول هی
رســانی  اطــاع  پایــگاه  دوشــنبه  روز  گــزارش  بــه 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، پیــام جوهرچــی 
ــده  ــاح ش ــه اص ــن الیح ــه و تدوی ــه تهی ــان اینک ــا بی ب
کاهــش مصــرف پاســتیک تکلیــف دولــت بــه ســازمان 
محیــط زیســت بــوده اســت، گفــت: در راســتای هــدف 
ــت  ــش دول ــک ســال پی ــط زیســت، ی ــت از محی حمای
ــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت تکلیــف کــرد تــا  ب
الیحــه ای بــا موضــوع کاهــش مصــرف پاســتیک تهیــه 
ــن  ــره گرفت ــا به ــز ب ــازمان نی ــن س ــد و ای ــن کن و تدوی
ــد پیشــنهادی  ــا ۱2 بن ــر کارشناســان، الیحــه ای ب از نظ

ــرد. ــن ک تدوی
ــه  ــن ب ــس از تدوی ــه پ ــن الیح ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
کمیســیون زیربنایــی دولــت فرســتاده شــد، اظهــار 
ــه  ــن الیح ــه ای ــی ب ــیون ایرادهای ــن کمیس ــت: ای داش
ــت داده  ــت بازگش ــط زیس ــازمان محی ــه س ــت و ب گرف
شــد، اکنــون بــا اســتفاده از نظــرات و پیشــنهادات 
اصاحــی کارشناســان، اصاحــات مــورد نظــر انجــام 
شــده و الیحــه آمــاده ارســال بــه دولــت اســت و هفتــه 
ــال  ــت ارس ــت دول ــی هیئ ــیون زیربان ــه کمیس ــده ب آین

ــی شــود. م
ــه  ــی از دغدغ ــت را یک ــط زیس ــظ محی ــی، حف جوهرچ
در  الیحــه  ایــن  گفــت:  و  دانســت  دولــت  هــای 
ــت  ــه دول ــه جانب ــای هم ــی و سیاســت ه چارچــوب کل
تدویــن شــده و اکثــر بندهــای آن تشــویقی اســت، 
ــر سیاســت  ــاوه ب ــا ع ــن ســعی شــده اســت ت همچنی
ــدگان  ــرای تولیدکنن ــی هــم ب ــازه زمان هــای تشــویقی، ب
پاســتیک در نظــر گرفتــه شــود تــا بتواننــد مــواد اولیــه 
ــا مــواد اولیــه تجزیــه پذیــر جایگزیــن کننــد. خــود را ب

سوژه ارسال الیحه 
اصالح شده 

کاهش مصرف پالستیک

۳۴۰ هکتار پوشش گیاهی و جنگلی میانکاله در آتش سوخت

از 34۰ هکتار خاکستر شده  اراضی جنگی و مرتع،  ۶۰ درصد آن درختان انار خودرو و 4۰ درصد بقیه هم درختچه های 
سازیل ، تمشک و دیگر پوشش های گیاهی بودند

ــگان  حفاظــت  ــده  ی فرمان
محیــط  زیســت مازندران 
گفــت کــه آتــش  ســوزی روز گذشــته 
ــه  ــات وحــش میانکال ــگاه حی در پناه
در شــرق ایــن اســتان حــدود 340 
ــی  ــی و جنگل ــش گیاه ــار از پوش هکت

ــه را ســوزانده اســت. ــن منطق ای
ــش  ــا ، آت ــگار ایرن ــزارش خبرن ــه گ ب
وقــت  اوایــل  میانکالــه  در  ســوزی 
روز یکشــنبه در بخــش شــرقی و در 
ــه  ــان قلع ــه » می ــوم ب ــه موس منطق
تــا  آتــش  مهــار  شــد.  شــروع   «
دیشــب ادامــه یافت.ســرهنگ مســلم 
آهنگــری روز دوشــنبه در گفــت و گــو 
بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود : آتــش 

ســوزی بامــداد امــروز بــه طــور کامــل 
ــد. ــوش ش خام

ــش  ــن آت ــر ای ــر اث ــه داد : ب وی ادام
ســوزی حــدود 340 هکتــار از اراضــی 
جنگلــی و مرتــع  تبدیــل بــه خاکســتر 
ــار  ــان ان ــه 60 درصــد آن درخت شــد ک
هــم  بقیــه  درصــد   40 و  خــودرو 
ــک و  ــازیل ، تمش ــای س ــه ه درختچ

ــود. ــی ب ــای گیاه ــش ه ــر پوش دیگ
ــدی  ــال عم ــری احتم ــرهنگ آهنگ س
منتفــی  را  ســوزی  آتــش  بــودن 
شناســایی  کــه  گفــت  و  ندانســت 
ــی  ــون احتمال ــراد مظن ــا اف ــرد و ی ف
ــگان  ــوی ی ــوزی از س ــش س ــن آت ای
اســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت 

ادامــه دارد و در صــورت شناســایی 
ــی  ــتگاه قضای ــه دس ــف ب ــرد متخل ف

معرفــی مــی شــود.
پناهــگاه  و  المللــی  بیــن  تــاالب 
حیــات وحــش میانکالــه در شــرق 
هــزار   68 مجمــوع  در  مازنــدران 
 20 حــدود  دارد.  مســاحت  هکتــار 
هــزار هکتــار از ایــن ســطح را اراضــی 
ــار خــودرو  جنگلــی شــامل درختــان ان
ــک  ــازیل و تمش ــای س ــه ه و درختچ
تشــکیل مــی دهــد. ایــن پوشــش 
تــاالب  همــراه  بــه  گیاهــی  هــای 
زیســتگاه  میانکالــه  المللــی  بیــن 
دســتکم ۱30 گونــه پرونــده مهاجــر بــا 
ــت. ــی اس ــون بال ــت ۱.5 میلی جمعی

درختچــه هــای ســازیل بــه عنــوان 
پناهــگاه پرنــدگان مهاجــر بــرای تخــم 
و جوجــه ریــزی اســت و درختــان انــار 
وحشــی و تمشــک نیــز بــه عنــوان 
ــک زی  ــدگان خش ــن پرن ــوراک ای خ
ــرد و در  ــرار مــی گی مــورد اســتفاده ق
ــش  ــل آت ــه دلی ــر ب ــای اخی ــال ه س
ایــن  ســوزی ســهوی و عمــدی در 
گونــه  از  زیــادی  تعــداد  پناهــگاه 
ــز از  ــه نی ــن منطق ــوری ای ــای جان ه

ــت. ــن رف بی

مازندران  زیست  محیط 
سیســتم اطفای حریق ندارد 

بــه گفتــه مدیــر کل ســازمان حفاظــت 
اســتان مازنــدران،  محیــط زیســت 
حتــی یــک سیســتم متمرکــز اطفــای 
ــدارد  ــن اســتان وجــود ن ــق در ای حری
ــوزی،  ــش س ــروز آت ــورت ب ــه در ص ک
جبــران  غیرقابــل  وارده  خســارات 
خواهــد بــود. حســینعلی ابراهیمــی 
در  میــزان گفــت:  بــا  گفت وگــو  در 
تغییــر  اســتان،  زیســت  محیــط 
ــاوز  ــب و تج ــرف، تخری ــری، تص کارب
مشــکات  از  ملــی  عرصه هــای  بــه 
ــل  ــرای ح ــه ب ــت ک ــا اس ــی م اساس
ملــی  منافــع  مرز هــای   بایــد  آن 

مشــخص شــود.
افــزود: علیرغــم تمــام تــاش  وی 
هــا، تنهــا بخــش کوچکــی از ایــن 
بخــش  و  شــده  حــل  مشــکات 
در  هــا،  پرونــده  ایــن  از  اعظمــی 
و کمبود هــای  اداری  کاغذبازی هــای 

اســت. شــده  متوقــف  اعتبــاری 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــر کل س مدی
ــاره  ــا اش ــدران ب ــتان مازن ــت اس زیس

بــه کمبود هــای اساســی در اســتان 
بــرای حفــظ منابــع طبیعــی اظهــار 
کــرد: بــه لطــف بارش هــای ســال 
گذشــته، پوشــش جنــگل و مراتــع 
رشــد بســیاری داشــته اســت، امــا 
ــش ســوزی  ــق مســتعد آت ــن مناط ای
و گســترش هســتند. بــا توجــه بــه 
در  ســوزی ها  آتــش  ایــن  اینکــه 
بــه  زیــادی  خســارات  جنگل هــا 
وارد  زیســت مندان  و  زیســتگاه 
ــد، بایــد اقداماتــی انجــام داد. می کنن
در  مــا  متاســفانه  کــرد:  اظهــار  وی 
بیشــترین  کــه  مازنــدارن  اســتان 
ــم،  ــی را داری ــه جنگل هــای هیرکان پهن
ــای  ــز اطف ــگاه متمرک ــک پای ــی ی حت
حریــق نداریــم و در صــورت بــروز 
آتــش ســوزی قطعــا بــا مشــکات 

زیــادی مواجــه خواهیــم بــود.
ابراهیمــی اظهــار کــرد: دهه هــا اســت 
کــه ایــن مشــکات و عــدم مدیریــت 
دوره  یــک  بــه  تنهــا  و  دارد  وجــود 
از  نمی شــود.  مربــوط  مدیریتــی 
آنجایــی کــه شــمال متعلــق بــه همــه 
مــردم ایــران اســت و مــورد اســتفاده 
ــد  ــس بای ــرد، پ ــرار می گی ــگان ق هم
حــل  بــرای  الزم  منابــع  تامیــن  در 
ــزی  ــه ری ــه برنام ــکات در بودج مش

ــرد. ــورت گی ص
ــکات  ــن مش ــر ای ــه داد: اگ وی ادام
تخریــب  ســرعت  نشــود،  رفــع 
افزایــش یافتــه و بازســازی آن هــا 
نیــاز  بیشــتری  هزینــه  و  زمــان 

داشــت. خواهــد 

اداره کل  پایـش  و  نظـارت  اداره  رئیـس 
همـدان  اسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت 
اعـام کـرد: بـه صورت فصلـی در اسـتان ۱8 
تـا 20 واحـد صنعتی بـه عنوان واحـد آالینده 
زیسـت محیطـی شـناخته مـی شـود.ایرج 
اسـدی در گفت وگـو با ایسـنا، اظهار کـرد: در 
اسـتان همـدان 250 واحد صنعتی مشـمول 
خوداظهـاری هسـتند و باید به صورت فصلی 
از طریـق آزمایشـگاه هـای معتمـد نسـبت 
بـا آنالیـز پـروژه هـا و آلودگـی هوا، خـاک و 
آب مـورد نمونـه بـرداری قـرار گیرند سـپس 
نتایـج آنالیـزی از طریـق آزمایشـگاه هـای 

معتمـد بـه محیـط زیسـت اسـتان ارسـال 
مـی شـود.وی افـزود: محیـط زیسـت بـه 
محـض دریافـت نتایـج آمـاری آنهـا را بـا 
معیار اسـتاندارد محیط زیسـت یا استاندارد 
منابـع پذیرنده مقایسـه می کنـد و اگر واحد 
صنعتـی مطابق با ضوابط اسـتاندارد فعالیت 
داشـته باشـد اجـازه اسـتمرار فعالیـت به آن 
واحـد داده مـی شـود و اگر نتایج آمـاری در 
یـک یـا چنـد مـورد از شـاخص هـا باالتـر از 
حد اسـتاندارد باشـد واحـد مربوطه از محیط 

زیسـت اخطاریـه دریافـت مـی کند.
کل  اداره  پایـش  و  نظـارت  اداره  رئیـس 

اضافـه  همـدان  زیسـت  محیـط  حفاظـت 
کـرد: بعـد از دریافت اخطاریـه واحد صنعتی 
مکلـف مـی شـود در بـازه زمانـی خـاص و 
متناسـب بـا نـوع آلودگی نسـبت بـه اصاح 
شـاخص اقدام کرده و نتایج را برای بررسـی 

مجـدد بـه محیـط زیسـت ارسـال کنـد و در 
صـورت برطرف شـدن آلودگـی واحد صنعتی 
بـه فعالیـت خـود ادامـه مـی دهـد و درغیر 
ایـن صـورت واحد صنعتی در لیسـت صنایع 

آالینـده اسـتان قـرار مـی گیرد.

معرفی ۲۰ واحد صنعتی آالینده 
زیست محیطی در همدان

رعایت مالحظات زیستی در 
انتقال آب یزد

مدیـر پـروژه انتقـال آب بـه یـزد گفـت: موضـوع انتقـال آب بـا رعایـت همـه 
ماحظات محیط زیسـتی انجام می شـود.به گزارش خبرگزاری برنا؛ »حسـین 
غفـوری« مدیـر پروژه انتقـال آب یزد گفت: مطالعات نشـان می دهد جابجایی 
محصـوالت معدنـی مـس قبـل از فـرآوری، انتقـال گندلـه و کنسـانتره سـنگ 
آهـن از معـادن بـه بندرعبـاس، گرانتر از انتقـال آب نمک زدایی شـده از خلیج 
فـارس بـه صنایـع و معـادن یـاد شـده اسـت؛ لـذا انتقـال آب خلیـج فـارس 
تنهـا راه حـل نیـاز آبـی صنایـع فوق اسـت.او افـزود: هدف کلی طرح، شـیرین 
سـازی و انتقال آب مجموعًا به میزان 650 میلیون متر مکعب در سـال اسـت 
کـه فـاز اّول شـیرین سـازی حـدود ۱80 میلیـون مترمکعـب در سـال را در بـر 
می گیـرد و از ایـن میـزان، ۱30 میلیـون مترمکعـب آن بـه اسـتان های کرمـان 
و یـزد انتقـال می یابـد. 50 میلیـون متـر مکعـب نیـز بـرای مصرف آب شـرب 
اسـتان هرمـزگان اسـتفاده خواهـد شـد.غفوری، در تشـریح بیشـتر فـاز اّول 
پـروژه گفـت: ایـن فاز از بخش های اساسـی تشـکیل شـده اسـت که شـامل: 
آبگیری از خلیج فارس و شـیرین سـازی، ایسـتگاه های پمپاژ، خطوط انتقال 
از سـایت شـیرین سـازی بندرعبـاس تا سـیرجان، مـس سرچشـمه و اردکان 

یـزد و چادرملـو به طـول 975 کیلومتر اسـت.

ته
نک

وی گفـت : در سـال جـاری این نهمین باری اسـت که اراضی 
جنگلـی پناهگاه حیـات وحش میانکاله بر اثر خطای سـهوی 

و عمدی انسـانی دچار آتش سـوزی می شـود.
مدیـرکل محیط زیسـت مازنـدران از سـازیل و درختـان انار 
وحشـی بـه عنوان گونـه هایی یاد کـرد که در پناهـگاه حیات 

وحـش میانکالـه بـر اثر آتش سـوزی از بیـن رفتند.
وی افـزود : آتـش سـوزی هـا قبلـی بـا ورود بموقـع یگان 
حفاظـت مهـار شـد ، ولی مهـار آتش سـوزی امروز بـه دلیل 
گسـتردگی و کمبـود امکانـات و ورزش بـاد با تاخیـر مواجه 
شـده اسـت.پناهگاه حیات وحش میانکاله با ۶8 هزار هکتار 
وسـعت در شـرق مازنـدران قـرار دارد. حدود 4۰ هـزار هکتار 
از ایـن مسـاحت را تـاالب بیـن المللـی تشـکیل مـی دهد. 
اراضی جنگلی و پوشـش گیاهـی این منطقه پناهگاه و محل 
زیسـت موقـت یـا دایمـی بیـش از13۰ گونه پرنـده مهاجر و 

بومـی با یـک میلیـون و 5۰۰ میلیون بال اسـت.

تصفیه ۳۵ درصد فاضالب شهر کرمانشاهمشاهده ۳قالده یوزپلنگ آسیایی در سمنان
مدیــرکل حفاظــت از محیــط زیســت 
اســتان ســمنان از مشــاهده ســه قــاده 
غــزازان  روســتای  نزدیکــی  در  آســیایی  یوزپلنــگ 

بیارجمنــد در شهرســتان شــاهرود خبــر داد.
بــا  گفت وگــو  در  مردادمــاه   27 عبــدوس  امیــر 
ــن  ــرد: از ای ــار ک ــر اظه ــن خب ــام ای ــا اع ــگاران ب خبرن
ــده  ــرداری ش ــیایی تصویرب ــگ آس ــاده یوزپلن ــه ق س

ــت. اس
از همیــاران محیــط   وی خاطرنشــان کــرد: یکــی 
زیســت کــه عضــو شــورای اســامی روســتای غــزازان  
ــن ســه  ــا تلفــن همــراه خــود از ای ــد اســت ب بیارجمن

ــت. ــرده اس ــرداری ک ــوز تصویرب ــاده ی ق
مدیــرکل حفاظــت از محیــط زیســت اســتان ســمنان از 
مشــاهده ایــن ســه قــاده بــه عنــوان خبــری خــوش 

ــت:  ــرد و گف ــام ب ــات وحــش ن ــرای دوســتداران حی ب
ــدون  ــوز ب اردیبهشــت مــاه ســال جــاری نیــز دو توله ی
مــادر خــود در نزدیکــی جــاده بیارجمنــد مشــاهده 
شــدند کــه ایــن مهــم گویــای غنــای ایــن زیســتگاه و 

ــی در ایــن منطقــه اســت. تعــدد یوزپلنــگ ایران
وی بــا بیــان اینکــه ایــن منطقــه در محــدوده زیســتکره 
ــن  ــوران مهمتری ــره ت ــت ک ــزود: زیس ــت اف ــوران اس ت
زیســتگاه یوزپلنــگ آســیایی در ایــران و جهــان اســت.
عبــدوس بــا بیــان اینکــه روســتای غــزازان در نزدیکــی 
زیســت کــره تــوران شــاهرود قــرار دارد ادامــه داد: ایــن 
ــگ  ــادر یوزپلن ــه ن ــتگاه های گون ــی از زیس ــه یک منطق
ــه ســزایی  آســیایی اســت و از همیــن رو از اهمیــت ب

برخــوردار اســت.

مدیــرکل محیط زیســت اســتان کرمانشــاه 
بــا اعــام اینکــه تنهــا 35 درصــد فاضــاب 
کانشــهر کرمانشــاه اکنــون تصفیــه می شــود و مابقــی به 
ــت :  ــه می شــود گف ــژه قره ســو ریخت ــه وی ــا ب رودخانه ه
ــا  ــا اص ــه رودخانه ه ــاب ب ــی فاض ــزان خروج ــن می ای
ــاوری  ــدون ی مــورد تاییــد محیــط زیســت نیســت .فری
ــام  ــا اع ــاه ب ــتان کرمانش ــت اس ــط زیس ــرکل محی مدی
ــاه  ــهر کرمانش ــاب کانش ــد فاض ــا 35 درص ــه تنه اینک
ــه  ــا ب ــه رودخانه ه ــی ب ــود و مابق ــه می ش ــون تصفی اکن
ــزان  ــن می ــت : ای ــود گف ــه می ش ــو ریخت ــژه قره س وی
ــد  ــورد تایی ــا م ــا اص ــه رودخانه ه ــاب ب ــی فاض خروج
محیــط زیســت نیســت و گفــت : انتظــار داریــم شــرکت 
آب و فاضــاب اســتان هرچــه ســریعتر نســبت بــه 
راه انــدازی تصفیه خانــه شــهر کرمانشــاه اقــدام کنــد کــه 

ــر  ــور فک ــادی کش ــرایط اقتص ــه ش ــه ب ــفانه باتوج متاس
ــت.او  ــه اس ــار مواج ــن اعتب ــکل تامی ــا مش ــم ب می کن
راه انــدازی تصفیه خانــه شــهر کرمانشــاه را از نظــر محیــط 
زیســت و بهداشــت ویــژه و حیاتــی دانســت و احــداث 
ــت :  ــمرد و گف ــتان برش ــم اس ــای مه آن را از اولویت ه
ــل  ــی 2 عام ــهری و پســاب های صنعت ــای ش فاضاب ه
ــی  ــای زیرزمین ــا و آب ه ــی آب رودخانه ه ــی آلودگ اصل
اســت.او افــزود: همــه واحد هــای صنعتــی بــه سیســتم 
کنتــرل آلودگــی پســاب مجهزنــد و محیــط زیســت تــا 
ــک واحــد  ــط زیســتی ی ــکات محی ــد ن ــه تایی ــی ک زمان
صنعتــی را ندهــد مجــوز راه انــدازی بــه آن داده نمی شــود 
و همچنیــن بــه طــور مســتمر پســاب های صنعتــی مــورد 

ــرد. ــرار می گی ــط زیســت ق ــش محی ــارت و پای نظ
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معافیت مالیاتی به 2 هزار و 3۰۰ شرکت دانش بنیان رسید
رییس مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: در پایان سال مالی 97 حدود 
2 هزار و 300 شرکت دانش بنیان مشمول استفاده از معافیت های مالیاتی بودند که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی شدند.

رنا
 ای

س:
عک

همسان سازی حقوق بیمه شدگان صندوق روستاییان
و  کار  تعــاون،  وزیــر 
ــام  ــی اع ــاه اجتماع رف
کــرد: دارایــی هــای بیمــه شــدگان 
و مســتمری بگیــران صنــدوق بیمــه 
و  روســتائیان  اجتماعــی کشــاورزان، 
عشــایر در دو ســال اخیــر 9 برابــر شــده 

اســت.
محمــد  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــل  ــا مدیرعام ــدار ب شــریعتمداری در دی
صنــدوق  مدیــره  هیئــت  اعضــای  و 
بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، روســتائیان 
و عشــایر از همســان ســازی حقــوق 
بیمــه  مســتمری  و  بازنشســتگی 
اجتماعــی  بیمــه  صنــدوق  شــدگان 

ــاق 26  ــن اتف ــا ای ــت: ب ــرداد و گف خب
درصــد بــه مجمــوع دریافتــی مســتمری 
بگیــران صنــدوق افــزوده خواهــد شــد. 
ــا  وی اضافــه کــرد: در دو ســال اخیــر ب
تــاش مدیــران صنــدوق، ارزش دارایــی 
میلیــارد  هــزار   ۱3 از  موجــود  هــای 
تومــان بــه بیــش از ۱00 هزارمیلیــارد 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــش پی ــان افزای توم
وزیرتعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا 
ــه  ــدوق بیم ــران صن ــه مدی ــان اینک بی
و  روســتائیان  اجتماعــی کشــاورزان، 
عشــایر بــرای صیانــت از منابــع صنــدوق 
و دارایــی هــا روســتاییان همــه تــاش 
ــت از  ــت: صیان ــد گف ــرده ان ــود را ک خ

ایــن دارایــی، مســئولیت بزرگــی اســت 
و امیــدوارم همیشــه، شــاهد ایــن رونــد 

ــه رشــد باشــیم.  رو ب
ــه در  ــادآوری اینک ــا ی ــریعتمداری ب ش
ــه  ــات ارائ ــامی خدم ــاب اس ــر انق عم
شــده بــه مجموعــه روســتاها بــی نظیــر 
ــاب  ــل انق ــزود: از اوای ــت اف ــوده اس ب
ــادی  ــای جه ــاش گروهه ــا ت ــون ب تاکن
و مردمــی بــه ایجــاد زیــر ســاخت هــا و 
فعالیــت هــای زیــر بنایــی توجــه شــد و 
تاکنــون بیــش از 90درصــد روســتاهای 
ــد.  ــور گاز رســانی شــده ان صعــب العب

ــا  ــاه اجتماعــی ب ــاون، کار و رف ــر تع وزی
ــه  ــدم بعــدی خدمــت ب ــه ق ــان اینک بی

کشــاورزان و روســتائیان جلوگیــری 
ــاد  ــهر و ایج ــه ش ــان ب ــرت آن از مهاج
بــود،  زمینــه اشــتغال در روســتاها 
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــرد: در دول ــار ک اظه
ــم  ــام معظ ــازه از مق ــب اج ــا کس و ب
میلیــارد   1.5 برداشــت  بــا  رهبــری 
ــی  ــعه مل ــدوق توس ــع صن دالر از مناب
معــادل 20هــزار میلیــارد تومــان منابــع 
بــه مجموعــه جامعــه روســتایی و 
بخــش هــای زیــر۱0 هــزار نفــر، شــاهد 
ــن  ــاس آخری ــه براس ــم ک ــن بودی ای
آمــار مرکــز آمــار ایــران ســهم اشــتغال 
روســتایی در ســبد اشــتغال کشــور از 
3 بــه 25/3 درصــد افزایــش یافــت و 
رونــد مهاجــرت در برخی از روســتاهای 
کشــور معکــوس شــد. وی افــزود: 
یکــی عوامــل مهــم توســعه روســتاها، 

برخــورداری از نظــام بیمــه حمایــت 
ــال  ــه ۱5 س ــت ک ــی اس ــای اجتماع ه
ــا تصویــب قوانیــن و مقــررات  پیــش ب
ذیربــط آغــاز شــد و درطــول دولــت 
ــم  ــا ســعی کردی ــت و م ــه یاف ــا ادام ه
ضریــب نفــوذ بیمــه را افزایــش دهیــم 
ــراه  ــت هم ــدگاری جمعی ــن مان ــه ای ک
بــا ایجــاد زیرســاخت هــا، توســعه 
ــاد  ــتایی و ایج ــطح روس ــتغال درس اش
امیــد بــرای آینــده در دوره بازنشســتگی 
و ازکارآفتادگــی را بــه دنبــال داشــته 

ــد.  باش
ــی از  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
ارائــه ۱۱3 هــزار بســته 300 هــزار تومانــی 
ــه  ــدوق بیم ــران صن ــتمری بگی ــه مس ب
و  روســتائیان  اجتماعــی کشــاورزان، 
عشــایر کــه در ایــام کرونــا زندگــی  آنهــا 

ــر  ــت خب ــده اس ــرو ش ــکل روب ــا مش ب
ــا  ــدگان مبت ــه ش ــه بیم ــت: ب داد و گف
بــه بیمــاری کرونــا نیــز مبلــغ 200 هــزار 
تومــان کمــک هزینــه داده شــده اســت. 
ســازی  همســان  از  شــریعتمداری 
حقــوق بازنشســتگی و مســتمری بیمــه 
شــدگان صنــدوق بیمــه اجتماعــی خبــر 
داد و گفــت: بــا ایــن اتفاق،26درصــد بــه 
ــران  ــتمری بگی ــی مس ــوع دریافت مجم

ــه خواهــد شــد.  ــدوق، اضاف صن
تحــت  افــراد  تعــداد  افزایــش  وی 
اجتماعــی  بیمــه  صنــدوق  پوشــش 
را  عشــایر  و  روســتائیان  کشــاورزان، 
ــار  ــمرد و اظه ــر ش ــات ب ــر اقدام از دیگ
کــرد: اطــاع رســانی در اســتان هــا 
ــدا و  ــت ص ــتفاده از ظرفی ــا اس ــد ب بای
ــی  ــات عموم ــتانی و امکان ــیمای اس س

ــود.  ــام ش انج

ــا  ــاه اجتماعــی ب ــاون، کار و رف ــر تع وزی
تاکیــد بــر تقویــت فرهنــگ اســتفاده از 
ــل  ــه اص ــایر ب ــتاییان و عش ــه روس بیم
29 قانــون اساســی اشــاره کــرد و گفــت: 
توجهــی  قابــل  بخــش  روســتاییان 
ازجمعیــت کشــور را تشــکیل مــی دهنــد 
و همــواره در توســعه کشــور پیشــتاز 
ــی  ــه اجتماع ــدوق بیم ــد و کار صن بودن
کشــاورزان، روســتائیان و عشــایر، بــرای 
ــر  ــت. وزی ــی اس ــر کار مقدس ــن قش ای
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، شــفافیت 
و  دانســت  بســیارمهمی  موضــوع  را 
ــوان  ــه عن ــدوق ب ــن صن ــرد: ای ــد ک تاکی
ــد  ــه میتوان ــگاه اقتصــادی نمون ــک بن ی
ــیار  ــد، بس ــفافیت بدرخش ــه ش در زمین
خشــنودم کــه بــا تــاش هیئــت مدیــره 
ــن  ــن دســتاورد ای ــم تری ،شــفافیت مه

ــت.   ــده اس ــدوق ش دوره صن

معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت 
ــوزش پزشــکی  ــان و آم بهداشــت، درم
هرگونــه  برپایــی  توقــف  خواســتار 
حضــوری  بازگشــایی  و  تجمعــات 
شــرایط  در  دانشــگاه ها  و  مــدارس 
فعلــی کشــور شــد و گفــت: در صورتــی 
ــا  ــایی ه ــا و بازگش ــن تجمع ه ــه ای ک
اجــرا شــود شــاهد شــیوع نگران کننــده 
ــود. ــم ب ــز خواهی ــا در فصــل پایی کرون

دکتــر رضــا ملــک زاده روز دوشــنبه 
ــگاه  ــگار دانش ــا خبرن ــو ب ــت و گ در گف
و آمــوزش ایرنــا اظهــار داشــت: بــا 
شــیوع مجــدد آنفلوانــزا در فصــل پاییــز 
شــاهد افزایــش بیشــتر بیمــاری کرونــا 
خواهیــم بــود و بــا برگــزاری تجمعــات 
ــا،  ــدارس و دانشــگاه ه و بازگشــایی م
ایــن رونــد ســرعت بیشــتری گرفتــه و 
ــده  ــران کنن ــیار نگ ــیوع بس ــاری ش بیم

ــد داشــت. خواه

و  مــدارس  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
دانشــگاه هــا بایــد بــه صــورت مجــازی 
بازگشــایی شــوند و از حضــور فیزیکــی 
بــه  دانشــجویان  و  آمــوزان  دانــش 

ــود.   ــودداری ش ــدت خ ش
ــه  ــر بهداشــت در پاســخ ب ــاون وزی مع
ایــن ســوال کــه آیــا برپایــی تجمعــات 
ــد عامــل  ــاز هــم مــی توان در فضــای ب
ــت:  ــود، گف ــا ش ــاری کرون ــار بیم انتش
ــروس در  ــار وی ــرعت انتش ــد س هرچن
تجمعــات فضــای بســته بســیار بیشــتر 
اســت امــا تجمعــات حتــی در فضــای 
بــاز هــم ســبب انتشــار بیشــتر بیمــاری 

مــی شــود.

برگزاری تجمعات و بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها متوقف شود

تمدید خودکار اعتبار مجوز مراکز و 
مؤسسات تحت نظارت بهزیستی

معاون وزیر ورییس سـازمان بهزیسـتی کشـور با اباغ بخشـنامه ای به مدیران 
کل بهزیسـتی اسـتان هـا در سراسـر کشـور، از تمدیـد اعتبـار یکسـاله مجـوز 
مراکـز و موسسـات غیردولتـی تحـت نظـارت بهزیسـتی بـه صورت خـودکار و 
بـدون نیـاز بـه مراجعه صاحبان امتیـاز این مراکز به ادارات بهزیسـتی خبر داد.
در بخشـنامه اباغـی از سـوی قبادی دانا آمده اسـت: با عنایـت به مصوبه یکم 
مردادماه سـال جاری کمیسـیون عالی ماده26 شـرایط بحران ناشـی از شـیوع 
کرونـا و لـزوم بسـیج همگانـی به منظـور مقابله بـا آن و به منظور تسـهیلگری 
فعالیـت صاحبـان امتیـاز مراکز و موسسـات غیردولتی تحت نظارت سـازمان، 
مقـرر شـد آن دسـته از دارندگان پروانـه فعالیت، پروانه مسـئول فنی، و پروانه 
تأسـیس از سـازمان کـه موعـد تمدید مجـوز آنها از ابتـدای تیرماه سـال 99 تا 
ابتدای تیرماه سـال ۱400اسـت، از ابتدای مردادماه سـال ۱400نسـبت به تمدید 
مجـوز خـود اقـدام کننـد و در ایـن مـدت از مراجعـه بـه سـازمان جهـت انجام 
امـور تمدیـد خـودداری کننـد.در ادامـه این بخشـنامه آمده اسـت: شـایان ذکر 
اسـت در صورت عادی شـدن شـرایط، تصمیم مقتضی در زمان مناسـب اعام 
خواهـد شـد. واحدهای غیردولتـی دارای پرونده مفتـوح نظارتی)تذکر و اخطار 

در خصوص عملکرد مرکز و موسسـه( مشـمول این بخشـنامه نمی باشـند.

ته
نک

وی افـزود: امـروز، شـفاف تریـن صنـدوق بیمـه کشـور از 
نظـر ارائـه صـورت هـای مالی بـه بازار بـورس کشـور صندوق 
بیمـه اجتماعی کشـاورزان، روسـتائیان و عشایراسـت و این 
صنـدوق همـه برنامه های آتی خـود را در اختیـار بورس قرار 
داده و اطالعـات آن از طریـق کـدال بـورس در اختیـار مردم 
قـرار گرفتـه و ایـن یـک قـدم مثبت در راسـتای شـفافیت  و 

صیانـت از دارایـی هـای صندوق اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه طراحـی سیسـتم CRM  در صنـدوق هـای 
بیمـه ای کشـور گفـت: ایـن سیسـتم از اوایـل شـهریور برای 
بیمـه  و صنـدوق  اجتماعـی  تامیـن  بازنشسـتگی،  صنـدوق 
اجتماعـی کشـاورزان، روسـتائیان و عشـایر راه انـدازی مـی 
شـود و مـردم مـی تواننـد تقاضاهـای خـود را بـه صـورت 

یکپارچـه از طریـق آن سیسـتم مطـرح کننـد. 
 شـریعتمداری گفـت: تقویـت و نهادینـه سـازی بیمـه های 
اجتماعـی در کشـور بـه عنـوان یک هـدف و راهبـرد دردولت 
تدبیـر وامیـد بـوده و امیـدوارم این هـدف را در این مجموعه 

محقق شـود.

تعیین شاخص توده بدنی دانش آموزانسنجش و ارزیابی ۵۰ درصد نوآموزان
آموزش وپـرورش  سـازمان  رئیـس 
اسـتثنایی کشـور گفت: تاکنون در سطح 
کشـور 5۱0 هـزار نفـر از نوآمـوزان یعنـی 
معـادل 50 درصـد مورد ارزیابی و سـنجش قـرار گرفتند.
سـیدجواد حسـینی امـروز در حاشـیه بازدیـد از پایـگاه 
سـنجش سـامت جسـمانی و آمادگـی تحصیلـی شـهر 
گـرگان، اظهار کـرد: تاکنون 885 هزار نفـر از نوآموزان بدو 
ورود بـه دبسـتان معـادل بـا 85 درصـد بـرای سـنجش 
نوبت گیـری  تحصیلـی  آمادگـی  و  جسـمانی  سـامت 
تمامـی  در  سـنجش  اینکـه  بـر  تأکیـد  بـا  کردنـد.وی 
انجـام می شـود،  بهداشـتی  بـا تدابیـر کامـل  پایگاه هـا 
ایـن  فعالیـت  و  پایگاه هـا  شـدن  شـیفته  دو  افـزود: 

پایگاه هـا در روزهـای جمعـه می تواند به تسـریع در روند 
سـنجش کمـک کند.رئیـس سـازمان آموزش وپـرورش 
اسـتثنایی کشـور خاطرنشـان کـرد: امسـال 200 پایـگاه 
بـه پایگاه هـای سـنجش نوآموزان بـدو ورود به دبسـتان 
اضافه شـده اسـت. حسـینی بیان کـرد: پیش بینـی اتاق 
انتظـار بـرای والدین، افزایش زمان سـنجش از ۱5 به 30 
دقیقـه، افزایـش سـاعت کار پایگاه هـا از 4 به 5 سـاعت، 
پرداخـت الکترونیکـی وجـه سـنجش، امکان دو شـیفته 
از  اسـتفاده  بـه  سـنجش  الـزام کادر  پایگاه هـا،  شـدن 
ماسـک و دسـتکش و ضدعفونـی مداوم پایـگاه  از جمله 
اقداماتی اسـت کـه به منظور جلوگیری از شـیوع ویروس 

کرونـا در نظـر گرفته شـده اسـت.

وزیر آموزش وپرورش دسـتورالعمل پروژه 
»کنتـرل وزن و چاقـی دانـش آمـوزان با 
رویکرد ترویج سـبک زندگی فعال و سـالم« را اباغ کرد. در 
ایـن دسـتورالعمل آمده اسـت: کـودکان، نوجوانـان و جوانان 
آینده سـازان  و  اصلـی کشـور  سـرمایه های  آمـوز،  دانـش 
مهیـن اسـامی هسـتند. تربیـت متـوازن و تمام سـاحتی 
دانش آمـوزان از مطالبـات سـند تحـول بنیادیـن آمـوزش  و 
پرورش اسـت به نحوی که در بیانیه ارزش های این سـند بر 
سـامت جسـمانی و نشـاط دانش آموزان تأکید شده است. 
یکی از علل اصلی که سـامت امروز و فردای نسـل در حال 
رشـد را بـه مخاطره می اندازد، شـیوع افزایـش وزن و چاقی 
در سـنین خردسالی و دانش آموزی است.این دستورالعمل 

مـی افزایـد: ایـن پدیده یـک پیامد هزاره سـومی اسـت که 
برخـی از کشـورهای جهـان را بـه وضعیت هشـدار دهنده ای 
رسـانده و درکشـور ما نیز از روند روبه رشـدی برخوردار شـده 
اسـت. افزایـش وزن و چاقـی نه تنهـا سـامت کـودکان و 
نوجوانـان را در طـول تحصیـل بـه خطـر می انـدازد، بلکـه بر 
زندگـی آنـان در آینـده تأثیرگذار اسـت و آنان را با مشـکات 
بهداشـتی، سـامتی و شـیوع بیماری های غیر واگیر مواجه 
آموزش وپـرورش  وزارت  منظـور  بـه همیـن  خواهـد کـرد. 
مصمم اسـت پـروژه »کنتـرل وزن و چاقـی دانش آموزان با 
رویکـرد ترویج سـبک زندگی فعـال و سـالم« را تدوین و از 
رهگـذر اجـرای آن نقـش مؤثری در تأمین سـامت عمومی 

امـروز و آینـده جامعـه ایفا کند.

گسترش ضریب پوشش بیمه های اجتماعی، یک هدف اساسی است

ارسـالی  پرونـده   302 کـرد:  اعـام  ایـران  پتنـت  کانـون 
مخترعان از میان هزار و 856 درخواسـت ثبت شـده اختراع 

بین المللـی در سـامانه ایـن کانـون تاییـد شـد.
کانـون پتنـت ایـران روز دوشـنبه در اطاعیـه ای تاکیدکـرد: 
ایـن کانـون تاکنـون از ۱۱0 اختـراع بـرای ثبـت در دفاتر ثبت 
خارجی حمایت کرده اسـت.این کانون یادآور شـد: در مسـیر 
سـخت ثبـت اختـراع در دفاتـر معتبـر خارجی کانـون پتنت 
ایـران همـواره در کنـار مخترعان  بوده اسـت و حمایت بیش 
از 90 درصـدی از ثبـت اختـراع یکـی از اقداماتـی اسـت کـه 
ایـن کانـون انجـام می دهـد و با ایـن کار باعث تسـهیل ورود 

محصـوالت دانش بنیـان بـه بازارهـای جهانی می شـود.

غیردولتـی،  موسسـات  مردمـی،  هـای  معـاون مشـارکت 
توانمنـد سـازی و امـور مجلـس سـازمان بهزیسـتی کشـور 
از ادامـه پویـش ایـران همـدل بـا شـعار »از همدیگـر گـره 

گشـایی کنیـم« تـا پایـان مـاه صفـر خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا، ذوالفقـار یـزدان مهـر معـاون مشـارکت 
های مردمی، موسسـات غیر دولتی، توانمند سـازی و امور 
مجلـس سـازمان بهزیسـتی کشـور  در خصـوص »پویـش 
ایـران همـدل« گفـت: ایـن پویـش به صـورت متمرکـز و با 
همـکاری سـازمان بهزیسـتی، کمیتـه امـداد امـام خمینی، 
بنیاد مسـتضعفان، سـازمان صدا و سـیما، سازمان بسیج و 
وزارت ارتباطـات و بـا شـعار »از همدیگر گره گشـایی کنیم« 

آغاز شـده اسـت.
وی افـزود:راه هـای همدلـی با ایـن پویش، اسـتفاده از کد 
دسـتوری # ۱4* و نـرم افزارهـای  مختلفـی کـه به همین 
منظـور معرفی شـده اسـت، هسـتند و این پویـش تا پایان 

مـاه صفـر ادامه خواهد داشـت.

محققـان در کشـورهای مختلـف جهـان و در تحقیقـات 
مختلـف، عایمـی را در سیسـتم ایمنـی بـدن یافتنـد که 
حتـی در افـراد دارای عایـم خفیـف کوویـد ۱9، نشـان 

از ایمن شـدن بلندمـدت در برابـر ایـن ویـروس دارد.
بـه گـزارش روز دوشـنبه پایگاه خبـری نیویـورک تایمز، 
ماننـد  بـدن،  ایمنـی  سیسـتم  در   T و   B سـلول های 
امـکان  کـه  هسـتند  حافظـه ای  دارای  آنتی بادی هـا 
از  ماه هـا  گذشـت  از  پـس  را  ویروس هـا  شناسـایی 

دارنـد. ایمنـی  بـا سیسـتم  ویـروس  تقابـل  اولیـن 
سـلول های  ایـن  محققـان،  از  بسـیاری  اعتقـاد  بـه 
سیسـتم ایمنـی بـه خوبـی کار خـود را انجـام می دهنـد 
و مقابلـه و درمـان کوویـد ۱9 در افـرادی که قبـا به این 
ویـروس آلـوده شـده اند، سـاده تر و موثرتـر از گذشـته 

بود.   خواهـد 

3۰2 پرونده ثبت اختراع 
بین المللی تایید شد

استمرار پویش ایران 
همدل تا پایان ماه صفر

عالیم ایمن  شدن طوالنی 
بدن در برابر کووید 19

پیگیری برای تخصیص سهام عدالت به مددجویاننحوه پرداخت حقوق و محاسبه اضافه کاری معلمان
و  آمـوزش  وزارت  منابـع  توسـعه  و  ریـزی  برنامـه  معـاون 
در سـال  مـدارس  بازگشـایی  نحـوه  بـه  اشـاره  بـا  پـرورش 
تحصیلـی جدیـد، دربـاره نحـوه پرداخـت حقـوق و محاسـبه 

ارائـه کـرد. توضیحاتـی  معلمـان  اضافـه کاری  و  آزاد  التدریـس  حـق 
علـی الهیـار ترکمـن در گفت وگو با ایسـنا، در ایـن باره اظهار کـرد: همانطور که 
پیـش از ایـن اعـام شـده، سـال تحصیلـی ۱400-۱399 بـا مصوبه سـتادملی 
کرونـا از ۱5 شـهریور آغـاز مـی شـود و سـه روش بـرای آمـوزش پیـش بینی 
آمـوزش  دوم  آمـوزش حضـوری،  یـا  معمـول  روش  نخسـت  اسـت؛  شـده 
مجـازی و سـوم ترکیبـی از ایـن دو کـه بسـتگی به شـرایط و وضعیت شـیوع 
بیمـاری دارد.  وی افـزود: طبـق مصوبـه سـتادملی کرونا، هرجا شـرایط اجازه 
دهـد دانـش آمـوزان به مدرسـه مـی روند امـا این حضـور به صـورت یک روز 
در میـان و البتـه بـا رعایـت اصول بهداشـتی و ضدعفونی مـدارس خواهد بود. 

توزیـع سـرانه هـای بهداشـتی مـدارس را نیز بـه زودی انجـام خواهیم داد.
معـاون برنامـه ریـزی و توسـعه منابـع وزارت آمـوزش و پرورش در پاسـخ به 
اینکـه بـا یـک روز در میان شـدن حضـور، آیا کاس درس نصف میشـود یا به 
عنـوان مثـال سـه پایـه، اول هفته و سـه پایـه، نیمه دوم هفته به مدرسـه می 

رونـد؟ اظهـار کـرد: ایـن موضـوع در دسـتورالعمل آغـاز سـال تحصیلـی پیش 
بینی شـده اسـت. شـاید یک مدرسـه ابتدایی به لحاظ فضا مشـکلی نداشـته 
باشـد و بتوانـد سـه پایـه را تقسـیم کنـد کـه شـرط آن رعایـت فاصلـه گـذاری 
اجتماعـی اس، امـا در جایـی نیـز ممکـن اسـت فضـا مهیـا نباشـد و دانـش 

آمـوزان را در هـر کاس تقسـیم کنند.
الهیـار دربـاره شـرایط کاری معلمـان نیـز توضیـح داد و گفـت: هیـچ تغییـری 
در شـرایط کاری معلمـان ایجـاد نمـی شـود و معلمـی کـه موظفـی اش 20 یا 
24 سـاعت اسـت، کارش را بـه روال قبـل انجـام مـی دهـد و اگـر مـازاد بـر 
آن خدمـت کـرده باشـد حـق التدریـس غیرموظـف محاسـبه و از طریق مدیر 

مدرسـه بـه او اعـام می شـود.
وی افـزود: بـا حـق التدریسـان آزاد و نیروهـای خریـد خدمـات  نیـز ماننـد 
سـابق قـرارداد مـی بندیم و حقوقشـان را بـه طور کامل پرداخت مـی کنیم. در 
پرداخـت حقـوق آنهـا هـم تغییـری ایجاد نمی شـود و ماننـد سـایر کارمندان 
مـا هسـتند. چـه آمـوزش حضـوری باشـد و چـه مجـازی بـرای مـا آمـوزش 
رسـمی محسـوب مـی شـود و شـرایط کاری هـم ماننـد گذشـته تعییـن و بـه 

معلمـان ابـاغ می شـود.

معـاون حقوقـی و امور مجلس کمیته امـداد امام خمینی )ره( 
بـا اشـاره بـه میـز خدمـت در کمیتـه امـداد بیـان کـرد: حـدود 
۱700 وکیـل نیکـوکار در سـطح کشـور بـه مددجویـان خدمات ارائه مـی دهند که 

ایـن میـز خدمت در 5۱8 نقطه کشـور ایجاد شـده اسـت.
بـه گزارش ایسـنا، جعفـر صباغیان در نشسـت خبری امروز کـه در محل کمیته 
امـداد برگـزار شـد، ضمـن ارائـه گزارش عملکـرد و برنامـه های حـوزه حقوقی و 
امـور مجلـس ایـن نهاد، دربـاره اهمیت و جایگاه فلسـفه وجـودی کمیته امداد 
بیـان کـرد: کمیتـه امداد حضـرت امام با تفکـر دینی و فقهی حضـرت امام)ره( 
و بـا دسـتور ایشـان در ۱4 اسـفند 57 بـه عنـوان اولیـن نهـاد انقابـی در نظـام 
جمهـوری اسـامی پـس از پیروزی انقاب شـکل گرفت و مقـام معظم رهبری 
در فلسـفه وجـودی و محورهـای کاری کـه بـرای کمیتـه امـداد ترسـیم کردنـد 
سـه اصـل محـوری را مطـرح کردنـد کـه اولین آن حفـظ ارزشـها و روحیه دینی 
بـه عنـوان تکلیـف، جلـب رضایتمنـدی مخاطبین و پیگیـری مجدانـه پیرامون 
توانمندسـازی کمـک گیرنـدگان اسـت.وی ادامـه داد: هم در ماده 2 اساسـنامه 
کمیتـه امـداد هـدف اصلی و غایـی کمیته امـداد را موضوع توانمندسـازی افراد 
تحـت پوشـش تعریـف کـرده و هـم در اباغـی کـه مقـام معظـم رهبـری بـه 

ریاسـت امـداد دادند بـر توانمندکردن محرومـان و ایجاد درآمـد باثبات با حفظ 
کرامـت و حرمـت انسـانی را صـدر برنامه هـای امداد تلقـی کردند.

بـه گفتـه صباغیـان، در بحث توانمندسـازی سـه مولفـه داریم، اشـتغال، ایجاد 
مسـکن و مولفه سـوم در حوزه توانمندسـازی خوداتکایی و باور اعتقادی اسـت 
تـا بـه صـورت ذهنـی و روانـی در فـرد ایجاد شـود کـه او مـی تواند خـودش با 

بازوانـش معیشـت روزمـره خـود و خانـواده اش را تامین کند.
معـاون حقوقـی و امـور مجلـس کمیته امداد ادامـه داد: در حوزه توانمندسـازی 
یکـی از دغدغـه هـای امـداد کمکهـای حمایتـی و موضـوع معیشـت روزمـره 
مددجویـان اسـت کـه دنبـال می کنیـم امـا این هـدف غایـی امداد نیسـت. ما 
بـه دنبـال ایـن هسـتیم که به صـورت موقتی این اتفـاق صورت گیـرد و بتوانیم 
بـا اقداماتـی ایـن مددجویـان را بـه فـرد توانمند تبدیـل کنیم تا بـه خوداتکایی 
کافـی برسـد. وی ادامـه داد: مـا فقـط نسـبت به دسـته خاصی از افـراد مکلف 
هسـتیم کـه تـا آخر عمـر خدمتگزاریشـان را انجام دهیـم که این افـراد بیماران 
صعـب العـاج و سـالمندان هسـتند و مـا مکلفیـم تا پایـان عمر حیاتشـان به 
آنهـا خدمـات ارائـه دهیم، اما برای سـایر افراد به دنبال توانمندسـازی هسـتیم 

تـا از پوشـش کمیتـه امداد خارج شـوند.
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پیام
میراث 

کتابخانه ملی ایران تا اطالع ثانوی تعطیل شد
براساس مصوبه شورای معاونین، کتابخانه ملی ایران از روز سه شنبه 28 مردادماه به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تا 

اعام تغییر وضعیت، توسط ستاد کرونا تعطیل شد.

چشمه های بهشتی ایران در آستانه ورشکستگیشناسایی محوطه های دوره پارینه سنگی در فهرج
در چارچوب برنامه »بررسـی های باستان شناسـی شهرسـتان 
فهـرج« کـه در شـرق اسـتان کرمـان و در حاشـیه کویـر لوت 

انجـام می گیـرد چنـد محوطه از عصر سـنگ شناسـایی شـد.
بـه گـزارش ایلنـا، شـهرام زارع )سرپرسـت هیئت باستان شناسـی( با اشـاره 
بـه شناسـایی محوطه هـای دوره پارینـه سـنگی در فهـرج، گفـت: بیشـتر 
محوطه های شناسـایی شـده به دوره پارینه سـنگی میانی منسـوب شـدند.
او افـزود: تاریخگـذاری نسـبی ایـن محوطه هـا بـر اسـاس ریخت شناسـی 
مصنوعـات سـنگِی گـردآوری شـده از سـطح محوطه های شناسـایی شـده و 
سـنجش آنهـا بـا نمونه هـای مشـابه در دیگـر نقـاط فـات ایـران کـه بعضـًا 

تاریخگـذاری شـده اند انجـام گرفتـه اسـت.
ایـن باستان شـناس بـا بیـان اینکـه  شـماری از ایـن محوطه هـا نیز بـه دوره 
پارینـه سـنگی جدیـد و فراپارینـه سـنگی تـا دوره مس سـنگی تعلـق دارند، 
خاطرنشـان سـاخت: تمامـی ایـن محوطه هـا بـه اصطـاح »محوطـه بـاز« 
هسـتند و در حاشـیه مسـیل ها و رودخانه هـای فصلـی کـه از کوه هـای بـارز 

سرچشـمه می گیرنـد، شناسـایی شـده اند.
سرپرسـت هیئت باستان شناسـی مصنوعات سـنگی گردآوری شـده را اغلب 

از جنـس سـنگ »چـرت« خوانـد و گفـت: برخـی از آنها منشـاء آتشفشـانی 
دارنـد کـه بـه دلیـل نوسـان بـاالی درجـه حـرارت بیـن روز و شـب منطقـه 

فرسـایش نسـبتًا شـدیدی یافته انـد.
او در ادامـه اظهـار داشـت: پیشـتر در دهـه ۱350 خورشـیدی ژ. هنزلـن از 
دانشـگاه گان مطالعاتی را در همکاری با مؤسسـه جغرافیای دانشـگاه تهران 
در منطقـه فهـرج انجـام داده و یـک محوطـه بـا آثـار عصر سـنگ شناسـایی 
و گـزارش کـرده بـود. زارع افـزود: در چارچـوب فصـل نخسـت »بررسـی های 
بازبینـی  و  بازشناسـایی  بـر  عـاوه  فهـرج«  شهرسـتان  باستان شناسـی 
محوطـه ای کـه هنزلـن معرفـی کـرده بـود، محوطه هـا و یافته هـای جدیـدی 
شناسـایی شـد کـه بـر قدمت حضـور جوامـع انسـانی در عصر سـنگ در این 

ناحیـه صحـه می گـذارد.
شهرسـتان  باستان شناسـی  »بررسـی های  خاطرنشـان کـرد:  پایـان  در  او 
فهـرج« بـا مجـوز پژوهشـگاه میـراث فرهنگـی و گردشـگری و در چارچـوب 
طرح هـای تحقیقاتـی اداره کل میـراث فرهنگی و گردشـگری اسـتان کرمان، 

بـه منظـور تهیـه نقشـه باستان شناسـی کشـور انجـام می شـود.

 اسـتانی کـه در جهـان و نـه تنهـا در ایـران بـه نـام سـرزمین 
چشـمه هـای بهشـتی معروف اسـت و همیشـه چـراغ خانه 
اش بـه روی مهمـان هایـش روشـن بـوده، حـاال سـوت و کـور شـده و حتی 

پرنـده ای بـر سـر مجتمـع هـای آب گـرم بکـرش پـر نمی کشـد.
مهمـان ناخوانـده ای کـه حاال در جهان و البته اردبیل به سـان نامش »کرونا« 
حکمرانـی مـی کنـد و تمـام گردشـگران این شـهر را فـراری داده اسـت؛ انگار 
همـان دیـروز بـود که مسـافران تابسـتانی بـرای مجتمـع هـای تفریحی آب 
گـرم اسـتان اردبیـل و اقامتگاههایـش سـر و دسـت مـی شکسـتند و از یک 
مـاه قبـل بـرای اقامـت در هتـل هایش اقـدام می کردنـد اما امـروز صاحبان 
ایـن مجتمـع هـا مانـده انـد با واحدهـای اقامتی خالـی و دخـل و خرجی که 

دیگـر بـا هـم نمی خوانـد و انها را در اسـتانه ورشکسـتگی قرار داده اسـت.
 رییـس هیـت مدیـره جامعـه آبدرمانـی هـای اسـتان اردبیل در گفـت وگو با 
ایسـنا بـا اشـاره بـه خسـارت هـای ناشـی از کرونا به ایـن حوزه گفـت: در اثر 
شـیوع ویـروس کرونـا و تعطیلـی مراکـز آبدرمانـی هـا،  3000 نفـر از پرسـنل 
شـاغل در ایـن مراکـز تاکنون بیکار شـده اند. محمد رضا آسـتانی ادامه داد: از 
مجمـوع 35 آبدرمانـی موجود در اسـتان  تعـداد 25 آبدرمانی مـدرن از طرف 

بخـش خصوصـی سـرمایه گـذاری شـده اسـت و تعـداد ۱0 آبگـرم بـه صورت 
سـنتی در اختیـار شـرکت آب منطقه ای اسـتان اسـت که این اماکـن از اوایل 

اسـفندماه سـال ۱398 بـه علـت شـیوع ویـروس کرونا تعطیل شـده بود.
بـه گفتـه وی،  بعـد از اعـام رعایـت پروتکلهـای بهداشـتی از طرف دانشـگاه 
علوم پزشـکی، از اوایل تیرماه سـالجاری مجددا بازگشـایی انجام شـده است 
امـا متاسـفانه بـه علـت نبـود مسـافر و گردشـگر اکثـر آبدرمانی هـا، تعطیـل 
وفقـط بعضـی از آنهـا فعالیـت دارنـد. آسـتانی اضافـه مـی کنـد، در اسـتان 
اردبیـل در بخـش آبدرمانی هـا بیـش از 3000 نفـر پرسـنل بـه علـت شـیوع 
ویـروس کرونـا بیـکار شـده اند کـه متاسـفانه بـا توجه بـه اینکه دولـت اعام 
کـرده بـود بعـد از تـرک کار اعتبـار بیمـه ای این پرسـنل توسـط  دولـت واریز 
خواهـد شـد ولـی  تـا بـه امـروز نسـبت بـه پرداخـت حـق بیمـه آنهـا هیـچ 
اقدامـی صـورت نگرفته اسـت. رییس  هیـت مدیره جامعـه آب درمانی های 
اسـتان ادامـه مـی دهـد، متاسـفانه تا بـه امـروز هیچگونه بسـته حمایتی در 
حمایـت از صنعـت گردشـگری وجـود نداشـته اسـت و بخـش خصوصی نیز 
قـادر بـه جبـران ضـرر ناشـی از تعطیلی هـای کرونـا نیسـت و بطـور کل بایـد 

گفـت ایـن بخـش، دیگر قـادر بـه پرداخـت هیچگونـه هزینه ای نیسـت.

گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  معـاون 
خوزسـتان گفـت: طـرح مرمت اضطـراری و رفع خطـر ۱0 اثر 
تاریخـی خوزسـتان در آخرین نشسـت شـورای فنـی میراث 

فرهنگـی اسـتان بررسـی و تصویـب شـد.
بـه گـزارش روز یکشـنبه ایرنـا بـه نقـل از اداره  کل میـراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی خوزسـتان، احمدرضا 
حسـینی بروجنی بیـان کـرد: در راسـتای بررسـی طرح هـای 
مرمتـی تهیه  شـده در حوزه معاونت میراث فرهنگی اسـتان، 
نشسـت شـورای فنـی بـا حضـور سـیدحکمت اله موسـوی، 
مدیـرکل میـراث فرهنگـی اسـتان و اعضـای شـورای فنـی 
برگـزار شـد  که در این نشسـت طرح مرمت اضطـراری و رفع 
خطـر ۱0 اثـر تاریخـی در سـطح اسـتان بررسـی و در نهایـت 
مـوارد مرتبـط بـا موضوع بـه منظور مرمـت این آثـار و صدور 

حکـم مرمـت تصویب شـد.
وی افـزود: مرمـت بقعـه عبداله بانـو، سـاباط های شوشـتر و 
اثـر تاریخـی معین التجـار این شهرسـتان از طرح هایی بودند 
کـه در ایـن شـورا مورد نقـد و بررسـی قرار گرفـت. همچنین 
پـس از بررسـی طرح هـای مرمتـی شوشـتر، مرمـت 2 اثـر 
تاریخـی شـهر اهـواز بـه نام هـای »سـرای دادرس« و »هتل 

قـو« نیز در شـورای فنی بررسـی شـد. 
در ادامـه طـرح سـاماندهی محوطـه طاق طویله شـهر ایذه که 
توسـط شـهرداری تهیـه شـده بـود نیـز در این نشسـت مورد 
بحـث قـرار گرفـت و مقـرر شـد کارشناسـان حـوزه معاونـت 
میـراث فرهنگـی خوزسـتان و دفتـر فنـی شـهرداری ایـذه 
نسـبت بـه اصـاح طـرح سـاماندهی اقـدام و این طـرح بار 

دیگـر در جلسـه شـورای فنـی مطرح شـود.
معـاون میـراث فرهنگـی خوزسـتان ادامـه داد:در این شـورا، 
طرح هـای دیگـری از قبیـل طـرح مرمـت اضطـراری و رفـع 
خطـر قلعـه  جایـزان، خانـه اخـوان و خانه نجف خـان بهبهان 
و بـاغ امیرمجاهـد رامهرمـز هـم بررسـی و در نهایـت بـا رای 
اکثریـت اعضـای شـورا، طرح هـای مرمـت اضطـراری و رفع 
خطـر تصویـب و بـه منظور صـدور احکام مرمتی بـه معاونت 

میـراث فرهنگـی وزارتخانه ارسـال شـد.

سوژه مرمت اضطراری 
1۰ اثر تاریخی 

خوزستان

استخوان های تازه کشف شده در تخت جمشید چه می گویند؟

استخوان های کشف شده کنونی می تواند مکمل مطالعات باستان شناسی باشد

یافتــه  خبــر  انتشــار 
اســکلت   ۱۱  شــدن 
سگ ســانان  اســکلت   2 و  انســانی 
از  آبراهــه  الیروبــی  جریــان  در 
دروازه نیمه تمــام بــه ســمت حیــاط 
دربــاره  گمانه زنی هایــی  صدســتون، 
تصــرف  بــه  مربــوط  رویدادهــای 
را  آن  آتش ســوزی  و  تخت جمشــید 
بــاری دیگــر بــر ســر زبان هــا انداختــه 

اســت.
عنــوان شــده ایــن اســکلت ها احتمــال 
دارد مربــوط بــه انســان هایی بــوده 
باشــد کــه در جریــان ایــن رویــداد 
درون کانال هــا  بــه  و  شــده  کشــته 
ــخ  ــه پاس ــند؛ البت ــده باش ــه ش انداخت

ــا انجــام کامــل  ــن پرســش ها ت ــه ای ب
مشــخص  تکمیلــی  پژوهش هــای 

ــد. ــد ش نخواه
ــال  ــر کان در تخت جمشــید ســه کیلومت
ــون  ــه تاکن ــود دارد ک ــی وج ــر زمین زی
دو کیلومتــر آن الیروبــی شــده اســت.  
ــی  ــای تاریخ ــا در دوره ه ــن آبراهه ه ای
پــر شــده بــود و از زمانــی کــه موسســه 
کــرد  آغــاز  را  کاوش  شرق شناســی 
شــد،  پاکســازی  آن  از  بخش هایــی 
بــه   80 دهــه  تــا  آن  از  پــس  امــا 
ــن  ــر همی ــد؛ ب ــپرده ش ــی س فراموش
ــد  ــا در چن اســاس پاکســازی آبراهه ه
همچنــان  و  گرفتــه  صــورت  فصــل 

ــه دارد.  ادام

شــاید در آینــده بتــوان جوابــی دربــاره 
وجــود ایــن اســکلت ها پیــدا کــرد. 
در کاوش امســال، بقایــای اســکلتی 
ــه در  ــد ک ــاهده ش ــز مش ــوان نی از حی
هــر صــورت قدمــت این هــا قطعــا 
تاریخــی و مربــوط بــه بعــد از ســاخت 

ــت. ــید اس ــت جمش تخ
ــت  ــی تخ ــراث جهان ــگاه می ــر پای مدی
بــا  گفت وگــو  در  دوشــنبه  جمشــید 
اســتخوان های  شــدن  یافتــه  ایرنــا 
انســانی و حیوانــی را در مســیر احیــای 
بخشــی از سیســتم زیرزمینــی هدایــت 
دوره  در  ســطحی  آب هــای  دفــع  و 
افــزود:  و  عنــوان کــرد  هخامنشــی 
ایــن  مهــم  کارکردهــای  از  یکــی 

ــطحی  ــای س ــت آب ه ــا هدای آبراهه ه
ــت. اس

حمیــد فدایــی افــزود: بــا بارش بــاران، 
ــا  ــا، حیاط ه ــف کاخ ه ــع آب در ک تجم
و محوطــه بــه ســاختارهای ســنگی 
اصلــی  هــدف  می رســاند.   آســیب 
از مجموعــه تخت جمشــید  حفاظــت 
ــوده اســت کــه  ــای آبراهه هــا ب ــا احی ب
بخشــی از آن انجــام شــده و پــس از 
به ثمــر رســیدن مرحلــه اولیــه هدایــت 
و دفــع آب هــا ارزیابــی می شــود و 
ــد  ــن خواه ــز تامی ــه نی ــتحکام بدن اس
ــورت  ــه ص ــد مرحل ــی چن ــه ط ــد ک ش

می گیــرد.
ــت  ــی تخ ــراث جهان ــگاه می ــر پای مدی
احتمــاال  اینکــه  بیــان  بــا  جمشــید 
ســاخت  از  بعــد  دوره هــای  در 
رخ  تخریب هایــی  جمشــید،  تخــت 
ایــن  از  ناشــی  مــواد  گفــت:  داده 
آبراهه هــا  داخــل  بــه  تخریب هــا 
ریختــه و از همیــن رو همــواره انتظــار 
مواجهــه بــا قطعــات ســنگ، ســتون ها 
ــی  ــم؛ حت ــته ها را داری ــش برجس و نق
بــه  نیــز  پیشــین  فصل هــای  در 
ــم.  ــز برخــورد کرده ای ــگ نی قطعــات رن
ــز  ــان نی ــی مورخ ــزود: برخ ــی اف فدای
ایــن  از  پیشــین  ســده های  در  کــه 
ــراه  ــه هم ــد، ب ــد کرده ان مســیرها بازدی
ــا شــعله و روشــنایی  ــوس ی ــود فان خ
زیرزمینــی  بخش هــای  ایــن  بــه 
شــدن  پــر  بنابرایــن  وارد کرده انــد، 
رخ  یکبــاره  به صــورت  آبراهه هــا 
ــداده اســت و حیــات کمرنگــی طــی  ن
داشــته  جریــان  آنجــا  در  ســده ها 
دارد  احتمــال  رو  همیــن  از  اســت؛ 

در البــه الی رســوبات بازمانــده مــواد 
دیگــری را نیــز بیابیــم.

احیــای  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
باســتان  بــا  همزمــان  آبراهه هــا 
 ۱3۱0 ســال  از  کاخ هــا  در  شناســی 
آغــاز شــده اســت، گفــت: از آن زمــان 
ایــن  از  عمــده ای  بخــش  تاکنــون 
آبراهه هــا آزادســازی شــده اســت و 
ــه  طــی فصل هــای اخیــر کاوش نیــز ب
قطعــات ســنگ، اســتخوان جانــوری و 
ــم  ــفال یافته ای ــات س ــانی و قطع انس
ــا آب  ــراه ب ــا هم ــی از آن ه ــه بخش ک
شســته شــده و بــه درون آبراهه هــا 
بــه  مربــوط  نیــز  برخــی  و  ریختــه 
ــات  ــی اســت کــه در همــان حی حوادث
اســت؛  شــده  زده  رقــم  کمرنــگ 
ــن  ــی از ای ــی تاریخ ــا در دوره های مث

ــتفاده  ــگاه اس ــوان پناه ــا باعن مکان ه
اســت. می شــده 

کشــف  بــه  اشــاره  بــا  فدایــی 
درخصــوص  اخیــر  اســکلت های 
چگونگــی شناســایی آن هــا، عنــوان 
کــرد: بــرای شناســایی اســتخوان ها 
تشــخیص  به منظــور  مطالعاتــی 
و  می گیــرد  صــورت  جنســیت 
ــدازه  ــتخوان ها به ان ــه اس ــی ک درصورت
ــرد؛  ــن ک ــد را تعیی ــوان ق ــند می ت باش
اســتخوان های  کــه  آنجــا  از  البتــه 
یافتــه شــده اکثــرا ناقــص هســتند 
بخش هایــی  و  جمجمــه  یعنــی 
در  امــا  اســت  موجــود  دنده هــا  از 
کمبــود  لگــن  و  پــا  اســتخوان های 
قطــع  به صــورت  نمی تــوان  دارنــد، 

داد.   انجــام  را  مطالعــات  برخــی 

مدیـر یـک تشـکل مـردم نهـاد حـوزه زنـان 
از  بـه درخواسـت  اشـاره  بـا  در خوزسـتان 
رییـس قـوه قضاییـه بـرای ورود بـه ثبـت 
میـراث معنوی پرونـده »فصل و خون بس« 
گفـت: طـی تمـاس تلفنـی از دفتـر رییس 
قـوه قضاییـه وعـده داده شـده کـه پرونـده 
»فصـل و خون بـس« ملغـی شـود.عاطفه 
بروایـه دوشـنبه در گفـت وگـو با ایرنـا اظهار 
داشـت: 28 تیـر مـاه طـی نامه ای بـه دفتر 
حجت االسـام رییسـی رییس قوه قضاییه 
خواسـتار توقـف رونـد ثبـت پرونـده »فصل 
دادگسـتری  شـدیم.رییس  خون بـس«  و 

از درخواسـت  شـوش اخیـرا در فراخوانـی 
»ثبـت ملـی دو اثـر فاخـر اجتماعـی فصـل 
معنـوی  میـراث  فهرسـت  در  خون بـس  و 
عمـوم  و  داده  خبـر  ناملمـوس کشـور«  و 
فرهیختـگان را بـرای جمع آوری مسـتندات 
دعـوت کـرده اسـت. ایـن مسـاله مخالفـت 
داشـته  دنبـال  بـه  را  زنـان  حـوزه  فعـاالن 
اسـت.مدیر موسسـه مردم نهاد »آوای زنان 
ریحانـه اهـواز« افـزود: در روزهـای اخیـر و 
پـس از حـدود سـه هفته پیگیری مسـتمر 
از دفتـر رییس قوه قضاییه، نماینده ایشـان 
بـا مـا تمـاس گرفـت و اعـام کـرد کـه این 

نامـه بررسـی شـده و قـرار بـر ملغی شـدن 
ایـن پرونـده اسـت.وی اضافه کـرد: با توجه 
بـه درخواسـت رسـمی دادگسـتری شـوش 
بـرای ثبـت آییـن »فصـل و خون بـس« در 
فهرسـت میـراث معنـوی کشـور، انتظـار مـا 

ایـن اسـت کـه قـوه قضاییـه نیـز در صورت 
مخالفـت بـا ایـن پرونـده، نظـر خـود را بـه 
صـورت رسـمی و قاطع اعام کنـد، تا به این 
وسـیله پاسـخ قانع کننـده ای بـرای مطالبه 

زنـان و فرهیختـگان خوزسـتانی باشـد.

وعده قوه قضاییه برای لغو درخواست 
ثبت معنوی »فصل و خون بس«

بهسازی اطراف برج طغرل بدون 
هیچ گودبرداری

مدیرعامـل سـازمان نوسـازی شـهر تهـران بـا تاکید بـر اینکـه در بهسـازی محدوده 
مجـاور بـرج طغـرل هیچ گودبرداری صورت نگرفته اسـت، گفت: تنهـا اقدامی که در 

محـل پـروژه انجام شـده، آواربـرداری بوده اسـت.
کاوه حاجی علی اکبری در گفت و گو با ایسـنا، در تشـریح پروژه میدانگاه خورشـید 
)بهسـازی محـدوده مجـاور بـرج طغـرل( و در پاسـخ بـه برخـی اخبار منتشرشـده 
دربـاره گودبـرداری در رونـد اجـرای ایـن پـروژه گفت: بـه هیچ وجه در ایـن محدوده 
نه گودبرداری اتفاق افتاده و نه قرار اسـت چنین کاری انجام شـود؛ مسـأله از جایی 
آغـاز شـد که عنـوان کردند شـهرداری در این محـدوده گودبرداری می کند؛ امـا از روز 
نخسـت کـه پروژه را شـروع کردیم، می دانسـتیم که پروژه در حریـم درجه یک برج 
طغرل و در شـهر ری با حداقل 2800 سـال سـابقه شهرنشـینی قرار دارد.وی افزود: 
طرحی که تهیه شـده اسـت را به همکارانمان در میراث فرهنگی شـهر ری و اسـتان 
تهـران ارائـه کردیـم و نظرات آنهـا را اخذ کردیم؛ محدوده پروژه میدانگاه خورشـید در 
گذشـته شـامل تعدادی خانه بـوده که شـهرداری این خانه ها را -بـه دلیل مجاورت 
بـا حریـم بـرج- خریـداری و تخریب کـرده و نخاله های ناشـی از تخریـب را نیز در 
همـان فضـا کوبیـده و روی آن شـن ریزی انجام داده بود. حتـی از اماکی که در این 

محـدوده بـوده، دو پـاک تا بـه امروز باقی مانده اسـت.

ته
نک

فدایـی با بیان اینکه تبارشناسـی اسـکلت ها از طریـق دی.ان.
ای کاری بسـیار دشـوار اسـت، اظهـار داشـت: امکانـات الزم 
بـرای پژوهـش در ایـن زمینه در ایـران تنها در یـک مرکز انجام 
می شـود؛ همچنیـن بـرای نمونه هـای کمتـر فرسـوده شـده 
انجـام می شـود؛ چراکـه از همه بخش هـای اسـتخوانی امکان 
اسـتخراج آن انـدازه از دی.ان.ای فراهـم نیسـت و چنانچـه 
اسـتخوانی فرسـوده باشـد نیز پژوهش دشـوارتر می شـود؛ به 
هـرروی از آنجـا کـه اسـتخوان ها در دسـترس اسـت می توان 
ایـن مطالعـات را در هـر زمـان دیگری نیـز انجـام داد.رئیس 
پایـگاه جهانـی تخـت جمشـید بـا اشـاره بـه اینکـه مطالعات 
قدمت سـنجی یـا سـال یابی مطلـق را می تـوان بـا بررسـی 
مـواد آلـی اسـتخوانی یـا مواد آلـی دیگـری در اسـکلت های 
یافـت شـده، صـورت داد، گفت: سـال یابی حدودی براسـاس 
شـواهدی کـه باستان شـناس در الیه باستان شناسـی بررسـی 
می کنـد، رخ می دهـد کـه با مطالعه شـیئی همتراز بـا آن ماده 

آلـی یـا اسـتخوان بـه دسـت می آید.  

مرمت آب انبار تاریخی »تودشک«مرمت قلعه خاندان بهادری در استان مرکزی
میـراث  فرهنگـی،  اداره  رئیـس 
صنایع دسـتی کمیجـان  و  گردشـگری 
اسـفندان  روسـتای  بهـادری  قلعـه خانـدان  از مرمـت 

داد. خبـر 
اداره کل  از روابط عمومـی  به نقـل  به گـزارش میراث آریـا 
اسـتان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
مرکـزی، سـعید نیک نـام روز 27 مـرداد 99 بـا اعـام 
ایـن خبـر افـزود: »مرمـت ایـن بنا بـا اعتبـاری بالغ بر 

650 میلیـون ریـال آغـاز شـد.«
او اظهـار کـرد: »در ایـن عملیـات دیـوار ضلـع شـمال 
مطبـخ  فضـای  و  قلعـه  شاه نشـین  سـاختمان  غربـی 

قـرار می گیـرد.« بازسـازی  و  غربـی مـورد مرمـت 

و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  اداره  رئیـس 
خانـدان  »قلعـه  کـرد:  بیـان  کمیجـان  صنایع دسـتی 
بهـادری یکـی از بناهـای بـه جـا مانـده از دوره قاجـار 
اسـت و بـا وسـعت ۱۱ هـزار مترمربـع زمیـن و بنایی به 
متـراژ 3 هـزار مترمربـع دارای دو بخـش و دو در چوبی 
در قسـمت شـمالی و غربـی بناسـت که البتـه در اصلی 

قلعـه در بخـش جنوبـی بنـا قـرار دارد.«
او گفـت: »ایـن بخـش بـا ویژگی هـای خـاص معماری 
کـه دارد، دارای بخـش شاه نشـین، بـاغ، قلمسـتان و 
برج هـای بلنـد اسـت. بـه دلیـل گـذر زمان آسـیب های 
بسـیاری بـه برج هـا وارد شـده و ارتفـاع آن هـا امروز به 

حـدود شـش متر رسـیده اسـت.«

میـراث  فرهنگـی،  اداره  رئیـس 
گردشـگری و صنایع  دسـتی شهرسـتان 
تاریخـی  آب انبـار  مرمـت  عملیـات  اتمـام  از  اصفهـان 
»تودشـک« بـا مشـارکت شـهرداری ایـن شـهر خبـر داد.
اداره کل  روابط عمومـی  از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
اسـتان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
اصفهـان، سـید روح هللا سیدالعسـگری روز 27 مردادمـاه 
بـا اعـام ایـن مطلـب گفـت: »محـور تاریخـی و طبیعـی 
شـرق شهرسـتان اصفهـان کـه از شـهر تاریخـی اصفهـان 
آغـاز و تـا تـاالب »گاوخونـی« در امتداد زاینـده رود ادامه 
دارد، یکـی از کهن تریـن محورهای تاریخی اسـتان اسـت 
کـه دارای پیشـینه ای 2 هـزار سـاله اسـت.«او بـا اشـاره 

بـه بـروز خشکسـالی های متعـدد در ایـن محـور در طـی 
سـالیان گذشـته، افزود: »با توجه به بروز خشکسـالی در 
ایـن بخـش از اسـتان، بـا برنامه ریزی های به عمـل آمده، 
کار مرمـت آثـار تاریخـی ایـن منطقـه تاریخـی و تغییـر 
کاربـری بسـیاری از آن ها به زیر سـاخت های گردشـگری 
در دسـتور کار ایـن اداره و شـهرداری های 14 شـهر ایـن 
منطقـه قـرار گرفتـه اسـت.«رئیس اداره میراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی شهرسـتان اصفهـان تآکیـد 
دارای  کـه  تاریخـی  آب انبـار  ایـن  مرمـت  »کار  کـرد: 
پیشـینه ای 400 سـاله اسـت با مشـارکت شـهرداری شهر 
»تودشـک« با اعتبـاری بالغ بر 500 میلیـون ریال از محل 
اعتبـارات شـهرداری و بـا نظـارت ایـن اداره انجام شـد.«
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حجـت االسـام والمسـلمین محمـد تقـی 
نقدعلی ضمن ابراز خرسندی از دستاوردهای 
شـرکت فـوالد مبارکه در سـنوات و مـاه های 
اخیـر بـه ویژه در شـرایط تحریم، کسـب این 
افتخـارات و موفقیـت ها به دسـت جوانان و 
کارشناسـان داخلی را بسیار مسرت بخش و 

امیدوارکنندهارزیابی کرد.
خـود  سـخنان  از  دیگـری  بخـش  در  وی 
مسـاعدت هـای  فـوالد مبارکـه بـه منطقـه 
را قابـل تقدیـر  پیرامـون، اسـتان و کشـور 
دانسـت و ابـراز امیـدواری کـرد: مدیـران و 
کارکنـان متعهـد ایـن شـرکت همچنـان در 
راسـتای دسـت یابی بـه اهـداف اقتصادی و 
توسـعه عمرانـی کشـور همـت گمارنـد و بـا 
مسـاعدت در رفـع مسـائل و دغدغـه هـای 

مردم شریف منطقه و کشورکوشا باشند. 

نماینـده مـردم خمینـی شـهر در مجلـس 
شـورای اسـامی با اشـاره به نامگذاری سال 
جاری به عنوان سـال جهش تولید از سـوی 
مقـام معظـم رهبـری،  بـر ضـرورت حمایت 
تمامـی نمایندگان به ویژه نمایندگان اسـتان 
اصفهـان از شـرکت فـوالد مبارکـه بـه عنـوان 
یکی از شـرکت های پیشـرو در کشـور تاکید 
کـرد و افـزود: با توجه به سـفارش های ویژۀ 
معظـم لهبـه نماینـدگان ایـن دوره مبنـی بر 
ضرورت رفع مشـکات تولید و توجه بیشـتر 
به معیشـت و اقتصـاد مردم، بنـده به همراه 
دیگـر نماینـدگان ایـن آمادگـی را داریم که با 
اتـکا بـه راهکارهای قانونی بـرای رفع موانع و 
مشـکات تولیـد در صنعـت کشـور بـه ویـژه 
شـرکت فوالد مبارکـه به عنوان یکـی از بنگاه 

های اقتصادی تاثیرگذار کشور گام برداریم.

وی در همین خصوص ارتباط بیشـترمجلس 
شـورای اسامیبا صنعت و برنامه ریزی های 
بهتردرعرصـه نظـارت و قانونگـذاری را در روند 
رونـق تولید و توسـعه اقتصادی کشـور مؤثر 
ایـن  بـا  امیـدواری کـرد:  اظهـار  و  دانسـت 
اقدامـات انشـاءهللا شـاهد بهبـود فزاینـده و 
رشـد کمـی و کیفی محصوالت  فـوالد مبارکه 
باشـیم. در ایـن دیـدار مدیـر عامـل شـرکت 
وجـود  بـا  داشـت:  اظهـار  مبارکـه  فـوالد 
مشـکات ناشـی از شـیوع ویـروس کرونا و 
برخـی مشـکات و محدودیت هـا در تامین 
مـواد اولیه خطـوط تولید، مدیـران و کارکنان 
تولیـد  بـر حفـظ فراینـد کار و  شـرکتعاوه 
هـای  مسـئولیت  بـه  تعهـد  از  هیچـگاه 
اجتماعـی خود غافـل نشـدند و در چارچوب 
قوانیـن و ضوابط شـرکت به مسـئولیت ملی 

بـه ویـژه در شـرایط سـخت شـیوع  خـود 
ویروس کرونا عمل نمودند. 

مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه در بخـش 
دیگـری از سـخنان خـود تعریـف و تصویب 
مجلـس  در  صنعـت  از  حمایتـی  قوانیـن 
شـورای اسـامی را در روند توسعه اقتصادی 

کشـور، مؤثـر دانسـت و تاکیـد کـرد: ایـن 
تحریـم،   سـخت  شـرایط  در  هـا  حمایـت 
شـرکت فوالد مبارکه و سـایر صنایع کشـور را 
در ایفـای نقـش محـوری خـود کـه همـان 
توسـعه اقتصـادی، جهـش تولیـد و ایجـاد 

اشتغال پایدار است یاری خواهد کرد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس 
شورای اسالمی از فوالد مبارکه بازدید کرد
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 انشعابات غیرمجاز منطقه کوهپایه جمع آوری می شود
مدیر امور آبفا شهرستان کرمان گفت: در راستای حفظ حقوق مشترکین مجاز و حفظ منابع آبی به عنوان سرمایه های ملی شناسایی و جمع آوری 
انشعابات غیر مجاز منطقه کوهپایه و روستای وامق آباد در دستور کار قرار گرفت.  به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان کرمان، حمید صمدانی با 
اشاره به برگزاری جلسه ای با  حضور دهیار وامق آباد، اعضای شورا و رئیس آبفای منطقه کوهپایه با بیان اینکه انشعاب غیرمجاز و اسراف آب شرب در 
روستاها موجب افت فشار و قطعی های مکرر در این مناطق می شود اظهارداشت: در همین راستا موضوع جمع آوری انشعابات غیرمجاز مطرح و بر 
 همکاری دهیاری وامق آباد با اداره آبفا کوهپایه در این زمینه تأکید شد. 

کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به    
9۷00۷۷9 ششدانگ خانه پالک ثبتی 
رفسنجان  در  واقع  اصلی   1819 پالک  از  فرعی   9۶۷
در  آن  سند  دانگ  سه  که   50 کوچه  طالقانی  بلوار 
صفحه 2۴5 دفتر 12۴ به شماره ثبت1۷552  بخش 
9 کرمان رفسنجان صادر ومع الواسطه به آقای منصور 
حسنی و سه دانگ سند آن در صفحه 2۴8 دفتر 12۴ 
خانم   به  الواسطه  مع  و  صادر  ثبت1۷553  شماره  به 
طیبه محمدخانی منتقل شده است که عرصه آن طبق 
به حدود  که محدود  مربع  متر   52۷ به مساحت  سند 
 31 به طول  شرقا  به همسایه  متر   1۷ به طول  شماال 
متر به همسایه جنوبا به طول 1۷ متر به  کوچه غربا 
به طول 31 متر به همسایه الف-عرصه  دارای کاربری 

مسکونی به مساحت
نوع  از  ساختمان  اعیان  ب-  می باشد  مربع  متر   52۷
سقف  با  طبقه  دو  عمودی  و  افقی  کالف  فاقد  آجری 
طاق ضربی با زیربنای ۷.3۷0  مترمربع است که  فقط 
طبقه اول ساختمان جدید واقع در جنوب شرقی حیاط 
اعیان  است  و ورق کرکره ساخته شده  با سقف سبک 
در دو قسمت از عرصه) جبهه شمالی و جنوب شرقی( 
ساختمان ساخته شده که ساختمان شمالی با زیربنای 
311.5 متر مربع و قدمت بیش از 30 سال دارای یک 

درب ورودی ماشین رو به ابعاد 2.35*2.۴5
متر از کوچه می باشد که نمای ساختمان و حصار ها 
با سیمان تگری )سیمان شن ریزه و شیشه( نماسازی 

و  پذیرایی  و  حال  دارای  شمالی  ساختمان  است  شده 
چهار اتاق رنگ آمیزی شده است که کف آنها موزاییک 
و  سنگی  سانتی   10 قرنیز  با  ساده  سفید  دیوارها  و 
سقفها سفید با ابزار گلویی و قاب است که فقط دو تا از 
اتاقها ابزار ندارد سرویس ها با درب آلومینیومی دارای 
کف سرامیک و دیوار کاشی و سقف سیمان سفید است 
دیوار  و  سنگ  کف  دارای  و  مستقل  نوع  از  آشپزخانه 
کابینت  همراه  به  قاب  ابزار  با  سفید  سقف  و  کاشی 
زمینی و هوایی فلزی می باشد ساختمان دارای پاسیو 
سقف  و  سنگی  بدنه  و  کف  با  مربع  متر  سه  متراژ  به 
پنجره    1۴ طریق  از  جانبی  نورگیری  با  ساده  سفید 
واقع  خلوت  حیاط  است  بام  به  مشرف  کوچک  پنجره 
دیوارهای کاشی  و  دارای کف سنگ  در جبهه شمالی 
است دسترسی  فلزی شیشه خور  نورگیری  با  و سقف 
و  سنگ  کف  با  خانه  پله  یک  طریق  از  اول  طبقه  به 
سانتی   10 قرنیز  با  همراه  ساده  سفید  سقف  و  دیوار 
طبقه  است  سنگ  آن  های  پله  کف  که  است  سنگی 
دارای  مربع  متر   5.۴8 متراژ  به  اول ساختمان شمالی 

دو اتاق
با  و سقف سفید ساده همراه  دیوار  و  موزاییک  با کف 
فلزی  ها  پنجره  و  درب  است  سانتی سنگی   10 قرنیز 
با چارچوب  و درب های داخلی چوبی  فلزی  با حفاظ 
آلومینیومی شیشه خورده  فلزی و در بعضی قسمت ها 
و  آبی  است سیستم گرمایشی شوفاژ و سرمایش کولر 
شده  ساخته  ساختمان   است  ایزوگام  عایق  بام  پشت 

به  زیربنای 59.2 متر مربع  با  در جنوب شرقی حیاط 
یک  درب  یک  طریق  از  دسترسی  با  طبقه  دو  صورت 
متری از کوچه است که دسترسی به طبقه اول آن از 
طریق یک پلکان فلزی بدون حفاظ است طبقه همکف 
با  این ساختمان شامل موتورخانه سرویس و یک فضا 
دسترسی مجزا از کوچه از طریق یک درب کرکره ای 
با  نیمه ساز  اول سوئیت کوچک  باشد طبقه  برقی می 
سانتی   10 قرنیز  با  ساده  دیوار سفید  و  سرامیک  کف 
و  است  گلویی  ابزار  با  سفید  آن  سقف  و  سرامیکی 
با دیوارهای کاشی  آبدارخانه  همچنین یک سرویس و 
در گوه آن ساخته شده است کف حیاط موزاییک و در 
امتیازات  فوق  ساختمان  روی  بر  است  باغچه  قسمتی 
پایانکار  دارای  است  شده  معرفی  تلفن  و  گاز  برق  آب 
باشدارزش  می   138۴.۴.30 مورخ   8۴.۴2۷ شماره 
نظر  طبق  که  الذکر  فوق  مشخصات  به  توجه  با  ملک 
ریال)  مبلغ8.580.000.000  به  رسمی  کارشناس 
ارزیابی  ریال(  میلیون  هشتاد  پانصدو  و  میلیارد  هشت 
دفترخانه   1308 شماره  سندرهنی  طبق  است  شده 
1.200.000.000ریال  مبلغ  قبال  در  رفسنجان   13۷
گرفته  قرار  رفسنجان  بازار  شعبه  ملت  بانک  رهن  در 
مورخ  چهارشنبه  روز   12 الی   9 ساعت  از  فوق  پالک 
1399.۶.12 در محل اجرای اداره ثبت اسناد و امالک 
کشاورزی  شهید  بلوار  رفسنجان  در  واقع  رفسنجان 
خیابان شهید حمید شریفی از طریق مزایده به فروش 
ریال شروع  مبلغ8.580.000.000   از  مزایده  می رسد 
می شود  فروخته  نقدا  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و 
شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و منوط 

کارشناسی  پایه  مبلغ  از  درصد  ده    %10 پرداخت  به 
نماینده  یا  خریدار  حضور  و  ثبت  سپرده  حساب  به 
مکلف  مزایده  برنده  است  مزایده  جلسه  در  او  قانونی 
است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از 
تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در 
صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب 
استرداد  قابل  مذکور  مبلغ  نکنند  واریز  ثبت  سپرده 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت 
اعتبار ساقط و مزایده تجدید  از درجه  عملیات فروش 
می گردد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و 
و  باشد  آنها  دارای  مزایده  مصرف در صورتی که مورد 
تا  غیره  و  و عوارض شهرداری  مالیاتی  بدهی های  نیز 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
از  فوق  های  هزینه  بابت  پرداختی  وجوه  مازاد  وجود 
نیم  و  شد  خواهد  مسترد  مزایده  برنده  به  مازاد  محل 
عشر و حق مزایده  نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد 
از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 
در  شرکت  جهت  توانند  می  خریداران  و  طالبین  شد 
مزایده در وقت مقرر با ارائه چک رمزدار به مبلغ پایه 

در جلسه مزایده به نشانه فوق شرکت نمایند.
 تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت در روز سه شنبه 

مورخ1399.5.28  
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علی 
خسرو انجم

آگهی مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنی

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱3آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 

برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 

تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره۱399603۱9079000۱06-۱399/03/۱7هیات 

مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 

ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 

ازدریک  594صادره  شناسنامه  بشماره  محمد  زرفرزند  خانه  توران  خانم 

اصلی  از۱88-  ۱583فرعی  پاک  مربع  309/27متر  مساحت  به  خانه  باب 

–شهرک  جنوب  رودبار  در  واقع  اصلی   -۱88 پاک  از  شده  مجزی  و  مفروز 

آقایان  مالکین رسمی  از  5 بخش46کرمان خریداری  .کوچه شماره  رزمندگان 

بیگ  فاطمه  وخانم  مهیمی  همگی  مهسا  وخانم  محمدمهدی  و  عبدالحسین 

مرادی محرزگردیده است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 

مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  ۱5روزآگهی 

متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 

رسید، ظرف مدت  اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  دوماه 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف: 952

تاریخ انتشار نوبت اول:99/5/۱3 

 تاریخ انتشارنوبت دوم :99/5/28

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

تاســیس موسســه غیــر تجــاری هیــات ورزش کارگــری اســتان قزویــن درتاریــخ 1397،11،24 بــه شــماره ثبــت 975 بــه شناســه ملــی 14008143057 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل 
گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع :شــرح فعالیــت هیــات هــای ورزشــی.تعمیم و گســترش رشــته یــا رشــته هــای ورزشــی تحــت 
پوشــش در ســطح اســتان از طریــق بــه کارگیــری مربیــان و کشــف، جــذب و پــرورش اســتعدادها.برگزاری کاســهای آموزشــی، توجیهــی و تکمیلــی در رده هــای ســنی مختلــف بــا اخــذ 
مجــوز از فدراســیون و هماهنگــی بــا اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن .برگــزاری مســابقات اســتانی در رده هــای مختلــف ســنی بــا توجــه بــه ضوابــط و رعایــت تقویــم فدراســیون 
و بــا هماهنگــی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن .انتخــاب، معرفــی و پیــش بینــی الزم جهــت آمــاده نمــودن و اعــزام افــراد و تیــم هــای ورزشــی اســتان بــه مســابقات.اجرای 
مقــررات و آییــن نامــه هــای ابــاغ شــده از ســوی فدراســیون درســطح اســتان و نظــارت بــر نحــوه فعالیــت هــای هیئــت هــای شهرســتان هــا، شــهرها و بخــش هــای مســتقل تابعه.اعــزام 
داوران و مربیــان اســتان بــه کاس هــای ارتقــا درجــه آموزشــی و توجیهــی بــا هماهنگــی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزوین.کوشــش در بهــره گیــری از خدمــات داوطلبانــه مــردم 
جهــت پیشــبرد رشــته یــا رشــته هــای ورزشــی تحــت پوشــش و ترغیــب و حمایــت آنــان در حــدود قوانیــن و مقررات.ایجــاد ارتباطــی و هماهنگــی بــا موسســات دولتــی و غیردولتــی کــه 
در رشــته یــا رشــته هــای ورزشــی تحــت پوشــش در ســطح اســتان فعالیــت دارند.تهیــه و تنظیــم برنامــه وتقویــم ورزشــی ســالیانه بــا توجــه بــه تقویــم ورزشــی فدراســیون بــا همــکاری 
هیئــت هــای شهرســتان هــا، شــهرها و بخــش هــای مســتقل تابعــه و بــا هماهنگــی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن .تشــکیل کمیتــه هــای مــورد نیــاز بــر اســاس ضوابــط 
فدراســیون .کمــک مالــی، فنــی، پشــتیبانی و تجهیزاتــی بــه هیئــت هــای شهرســتانها، و بخشــهای تابعــه بــا هماهنگــی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن .تهیــه و ارســال گــزارش 
کلیــه فعالیــت هــا در ســطح اســتان بــه فدراســیون مربوطــه و اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن باســتناد مجــوز شــماره 214961064 مــورخ 26 اردیبهشــت 96 صــادره از اداره کل 
ورزش و جوانــان اســتان قزوین)ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد(. 2. مــدت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود 3. مرکــز اصلــی 
: اســتان قزویــن- شهرســتان قزوین-بخــش مرکزی-شــهر قزوین-بلــوار شهیدبهشــتی-کوچه پنجم-کوچــه گلســتان یکم-پــاک0 طبقــه همکــف کــد پســتی 3415937977 کدپســتی 
3415937977 4. موسســه فاقــد ســرمایه مــی باشــد. 5. اولیــن مدیــران : 5-1 آقــای هــادی اســدی بــه شــماره ملــی 2659697892 بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل 2-5 
خانــم ســکینه باقــری بــه شــماره ملــی 4898938991 بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره 5-3 آقــای مجتبــی قاســمی بــه شــماره ملــی 4322984649 )خــارج از هیــات مدیــره( بــه 
ســمت خزانــه دار 5-4آقــای ســید علــی اکبــر ســکاکی بــه شــماره ملــی 4322638740 )خــارج از هیــات مدیــره ( بــه ســمت دبیــر بــرای مــدت4 ســال انتخــاب گردیدنــد. 6. دارنــدگان 
حــق امضــا :کلیــه اوراق واســناد رســمی وبهــادار وبانکــی وتعهــدآور شــرکت ازقبیــل: چــک، ســفته، بــروات وقرارداد هــا بــه امضــاء رئیــس هیــات مدیــره وخزانــه دار همــراه بــا مهرشــرکت 

ونا مه هــای عــادی واداری بــه امضــاء رئیــس هیــات و یــا نایــب رئیــس هیــات همــراه بــا مهرشــرکت معتبــر مــی باشــد. 7. اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین 
5632 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )950497( 

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی ( 
بــه موجــب پرونــده اجرائــی کاســه 9800629 ششــدانگ پــاک ده فرعــی از هــزار و پانصــد و شــصت و یــک اصلــی بخــش شــش گیــان ب مســاحت هفتــاد و هفــت متــر مربــع و ده دســی متــر مربــع قطعــه هشــت تفکیکــی بــه 
انضمــام پارکینــگ قطعــه هشــت بــه مســاحت ســیزده متــر مربــع و پنجــاه و دو دســیمتر مربــع و انبــاری قطعــه هشــت بــه مســاحت دو مترمربــع و ســی و چهــار دســیمتر مربــع کــه ســند مالکیــت ان ذیــل ثبــت 13102 صفحــه 170 
دفتــر هشــتاد بخــش شــش گیــان بــه نــام اقــای مرتضــی باقــری خــوت صــادر و تســلیم شــده اســت بــه نشــانی بندرانزلــی خیابــان مطهــری کوچــه بلــوری کوچــه نــوروزی مجتمــع کاج طبقــه چهــارم شــرقی کــه بــه انضمــام کلیــه 
مســتحدثات و منضمــات و متعلقــات شــرعیه و عرفیــه محــدود بــه حــدود حــدود اپارتمــان : شــماال دیــوار و پنجــره و نــرده تــراس اســت بــه طــول 8/50 متــر بــه فضــای حیــاط مشــاعی شــرقا دیــوار و پنجــره اســت بــه طــول 11/60 
متــر مجــاور مزبــور جنوبــا دیــوار و پنجــره اســت بــه طــول 5/50 متــر بــه فضــای حیــاط مشــاعی غریــا دیــو.ار مشــترک اســت اول بــه طــول 4 متــر بــه اره پلــه مشــاعی و دوم بــه وضعیــت شــمالی بطــول 0/40 متــر مجــاوز مزبــور و 
ســوم متضمــن درب ورودی بــه طــول 1/50 متــر بــه مجــاور مزبــور و چهــارم بطــول یــک متــر بــه مجــاور مزبــور و پنجــم بطــول 1/60 متــر بــه بــاال بــر مشــاعی و ششــم بطــول 0/40 متــر بــه مســیر عبــور لولــه هــای تاسیســات و هفتــم 
بــه وضعیــت جنوبــی بطــول 1/60 متــر مجــاور مزبــور و هشــتم بطــول یــک متــر و نهــم بوضعیــت جنوبــی بطــول 1/40 متــر و دهــم بطــول 1/50 متــر و یازدهــم بــه وضعیــت شــمالی بطــول 0/80 متــر و دوازدهــم بــه طــول 1/60 متــر کا 
از قســت هشــتم الــی دوازدهــم بــه اپارتمــان ضلــع غربــی منطقــه مزبــور حــدود انبــاری شــماال دیواریســت بطــول 1/95 متــر بــه حیــاط مشــاعی شــرقا درب ورودی بطــول 1/20 متــر بــه پارکینــگ شــماره 5 جنوبــا دیوارمشــترک بــه 
طــول 1/95 متــر بــه انبــاری شــماره 7 غربــا دیــوار مشــترک بــه طــول 1/20 متــر انبــاری شــماره 1 حــدود پارکینــگ : شــماال بطــول 2/60 متــر بــه پاکینــگ شــماره 7 شــرقا بطــول 5/20 متــر بــه حیــاط مشــاعی جنوبــا بطــول 2/60 متــر 
بــه مجــاور مزبــور غربــا بطــول 5/20 متــر بــه پاکینــگ شــماره6 حــق عبــور بــه پاکینــگ شــماره 7 از پارکینــگ مــورد ثبــت گواهــی میشــود کــه طبــق ســند رهنــی شــماره 11642 مــورخ بیســت و چهــارم اردیبشــهت مــاه هــزار و ســیصد  
نــود دفترخانــه 139 انزلــی در هــرن بانــک ملــت شــعبه بنــادر و دراینــوردی انزلــی قــرار گرفتــه و بــه دلیــل عــدم پرداخــت بدهــی از ســوی مدیــون منجــر بــه پرونــده اجرائــی کاســه فــوق در شــعبه اجــرای ثبــت بنــدر انزلــی گردیــده و 
ششــدانگ پــاک مزبــور در قبــال مطالبــات بســتانکار و حقــوق دولتــی بشــرح زیــر از طریــق مزایــده بفــروش میرســد توصیــف اجمالــی مشــخصات فنــی ملــک : بموجــب گــزارش مامــور اجــرا و کارشــناس رســمی دادگســتری ملــک 
مزبــور بــه صــورت یــک واحــد اپارتمــان واقــع در طبقــه چهــارم شــرقی یــک دســتگاه ســاختمکان چهــار طبقــه و هشــت واحــدی بــا اســکلت بتنــی ســربندی چوبــی و نمــای خارجــی ســنگ کاری شــده دارای اسانســور و راه پلــه بتنــی 
اپارتمــان بــه مســاحت حــدود هفتــاد و هشــت متــر مربــع مشــتمل بــر دو خــواب و هــال وپذیرایــی و اشــپزخانه و حمــام و دسشــویی و تــراس بــوده کــه کــف ان ســرامیک دربهــا چوبــی ســقف و دیــوار هــا گــچ کاری شــده حمــام 
و دسشــویی کاشــیکاری شــده بــا شــیراالت متعــارف اشــپزخانه دارای کابینــت و ســنگ بــا کــف و کاشــیکاری شــده هــردو خــواب دارای کمــد دیــواری و اپارتمــان دارای پارکینــگ و انبــاری در طبقــه همکــف بهمــراه امتیــازات اب و 
گاز مشــترک و بــرق اختصاصــی مــی باشــد اپارتمــان مــورد نظــر در طبقــه چهــارم یــک ســاختمان هشــت واحــدی در ضلــع شــرقی ان واقــع شــده اســت و درحــال حاضــر در دســت مســتاجر بــوده ولــی اطاعــی از چگونگــی مبلــغ 
اجــاره بــودن نیســت بیمــه بــودن ملــک بیمــه مــی باشــد ششــدانگ پــاک ثبتــی فــوق الذکــر بــه موجــب نظربــه شــماره 139905018593000358 مــورخ بیســتم خــرداد نــود و نــه کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ ســهمیلیارد 
و نهصــد و پنجــاه میلیــون ریــال ارزیابــی شــده و بهــای ان قطعیــت یافتــه و از طریــق مزایــده در روز یکشــنبه مــورخ 99/6/16 ســاعت 9 صبــح الــی 12 ظهــر در شــعبه اجــرای ثبــت بنــدر انزلــی واقــع در بنــدر انزلــی خیابــان تــکاوران 
اداره ثبــت اســناد و. امــاک بنــدر انزلــی بفــروش میرســد مزایــده ششــدانگ پــاک ثبتــی فــوق از مبــغ ســه میلیــارد و نهصــد و پنجــاه میلیــون ریــال ارزیابــی قطعیــت یافتــه و شــروع بــه باالتریــن مبــغ پیشــنهادی نقــدا فر.وختــه 
میشــود فــروش نقــدی و حضــوری بــوده و طالبیــن مــی تواننــد در روز و ســاعت مقــرر جهــت خریــد در جلســه مزایــده حضــور بهــم رســانند طبــق بنــد 19 اصاحــی مــاده 136 ائیــن نامــه اجــرا شــرکت در مزایــده منــو.ط بــه پرداخــت 
ده درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یــا ماینــده قانــون یــاو در جلســه مزایــده الزامــی اســتبرنده مزایــده مکلــف اســت ماتبــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز ا زتاریــخ مزایده 
بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتیکــه ظــرف مهلــت مقــررر مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد مبلــغ واریــزی اولیــه قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد الزم بــه ذکــر 
اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب بــرق ، گاز اعــم از حــق اشــنعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده 
اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزنیــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر 

و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد تاریــخ انتشــار 99/05/28
5627 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندز انزلی – نوروزی  

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه ( 
بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه 9702276 ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت چهارصــد و هفتــاد و هشــت متــر مربــع 
بــه شــماره ششــهزار و هشــتصد و هفتــاد و نــه از پــالک نــود و پنــج باقیمانــده ســنگ پنجــاه و پنــج بخــش چهــار رشــت بلــوار قلــی پــور کــوی حســینی 
روبــروی مســجد قــدس کوچــه 33 کــد پ 415783885 محــدود بــه حــدود ششــدانگی شــماال اول بطــول دو متــرو پانــزده ســانتیمتر بــه طــور منکســر 
دیواریســت دوم بطــول پنــج متــر و پنجــاه ســانتیمتر بطــور منکســر دیواریســت ســوم بطــول پنــج متــر و شــصت ســانتیمتر بــه طــور منکســر دیواریســت 
چهــارم بــه طــول شــش متــر بــه طــور منکسردیواریســت هــر چهــار قســمت بــه پــالک یکصــد و شــصت شــرقا اول بطــول ده متــر و پنجــاه ســانتیمتر بدیــوار 
خانــه و محوطــه اقــای شــاهپور دارورای از پــالک یکصــد و نــود و پنــج دوم بطــول یــک متــر و ســی ســانتیمتر بــه دیــوار خانــه و محوطــه اقــای حســین 
مفــروز از پــالک یکصــد و نــود و پنــج جنوبــا اول بطــول ســیزده متــر و چهــل ســانتیمتر بــه دیــوار خانــه و محوطــه اقــای محمــد حســینی پــالک ششــهزار 
و هفتصــد و ســی و یــک دوم بطــول هفــت متــر و هتــاد و پنــج ســانتیمتر دیواریســت بــه دیــوار اقــای حجــت الــه حســینی از پــالک یکصــد و نــود و پنــج 
غربــا بطــول بیســت و هفــت متــر و هفتــاد و پنــج ســانتیمتر درب و دیواریســت بــه خیابــان ده متــری ذیــل ثبــت صفحــه 91 و دفتــر 380 -4 ملکــی مرحــوم 
علــی رجئــی چوکامــی ) وراث وی حجــت رجــای چوکامــی و رقیــه رجــای چوکامــی و فخرالســادات حســینی تعرفــه گردیــده انــد ( کــه در قبــال طلــب مهریــه 
فخرالســادات حســینی تحــت بازداشــت اســت توصیــف ملــک بصــورت یکدســتگاه ســاختمان ویالئــی یــک طبقــه روی کرســی بــا اســکلت بنــای فاقــد کالف 
ــا پوشــش  ــا ســقف شــیروانی و ســربندی چوبــی ب ــا قدمــت ســاخت حــدود ســی و پنــج ســال مســاحت اعیــان حــدود یکصــد و هجــده متــر ب بنــدی ب
ورقهــای حلــب کرکــره در طبقــه همکــف مشــتمل بــر اســلن و اشــپزخانه و ســه اتــاق خــواب و ســرویس هــای بهداشــتی دسشــوئی توالــت و حمــام و یــک 
اشــپزخانه کوچــک فاقــد شــیراالت  کابینــت در تــراس و یــک ســرویس بهداشــتی در محوطــه بیرونــی دارد پنجــره هــای ســاختمان الومینیومــی و درب وردی 
بــه ســالن الومینیومــی ودربهــای داخلــی اتــاق چوبــی و پوشــش روی ســطح دیوارهــای داخلــی و زیــر ســقف اتــاق هــا انــدود گــچ کاری و نماهــای جانبــی 
ســاختمان انــدود ســیمانکاری شــده و نمــای جنوبــی قســمتی از ســاختمان در تــراس رو بــه حیــاط از ســنگ ده ســانتیمتری مــی باشــد گرمایــش ســاختمان 
بــا بخــاری گازی و ملــک مذکــور دارای انشــعابات کنتــور و گاز و بــرق خانگــی و فاقــد امتیــاز کنتــور اب شــهری و برخــوردار از یــک حلقــه چــاه آب نیمــه عمیــق 
و یــک پمــپ اب در محوطــه جنوبــی حیــاط مــی باشــد . کــه طبــق نظــر مــورخ 98/12/17 کارشــناس رســمی ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ بــه مبلــغ پنــج 
میلیــارد و پانصــد و هفتــاد و پنــج میلیــون ریــال ارزیابــی شــده و پــالک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز دوشــنبه مــورخ 99/6/10 در اداره اجــرای اســناد رســمی 
رشــت ) ثبــت ناحیــه 1 رشــت ( از طریــق مزیــاده بــه فــروش مــی رســد .مزایــده از مبلــغ فــوق شــروع و و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی 
شــود . الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب بــرق ، گاز اعــم از حــق اشــنعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده 
دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد 
بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزنیــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد 
شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گرددهمچنیــن شــرکت در جلســه مزایــده  منــوط بــه پرداخــت ده درصــد مبلــغ کارشناســی بــه حســاب 

ســپرده ثبــت بــوده و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی او در جلســه مزایــده الزامیســت . تاریــخ انتشــار : 99/05/28 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت – شهرام دریا  5626

آب، ضرورت امروز، 

ضمانت فردا.
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 پیام
ایران

شهردار کرج

شهری ایمن و تاب آور خواهیم ساخت

شهردار کرج : برای داشتن شهری ایمن تقویت و بروز رسانی تجهیزات آتش نشانی ضروری است.

برای داشـتن شهری ایمن 
رسـانی  بـروز  و  تقویـت 
تجهیـزات آتـش نشـانی ضـروری اسـت.
علـی کمالـی زاده در دهمیـن هفته از شـنبه 
هـای جهـادی و افتتـاح دو ایسـتگاه آتش 
نشـانی با اشـاره به لزوم افزایش تاب آوری 
و ایمنـی کانشـهر کـرج گفـت: زیر سـاخت 
هـای امدادی این کانشـهر تا پایان امسـال 

تقویت می شـود.
ایـن مسـئول افزود: هدف مدیریت شـهری 
کـرج افزایـش تـاب آوری و ایمنـی در برابر 
حـوادث اسـت کـه در ایـن زمینـه امسـال با 
حمایـت اعضـای شـورا بخشـی از تجهیزات 
آتش نشـانی کرج نوسـازی و توسـعه یافته 

است.
بـه گفتـه وی؛ در اولیـن هفته از شـنبه های 
جهـادی نیـز از 3۱ میلیارد تومـان تجهیزات 
آتش نشـانی رونمایی شد. شـهردار کرج در 
عیـن حال تاکید کرد: برای داشـتن شـهری 

نشـانی  آتـش  ادوات  رسـانی  بـروز  ایمـن 
ضـروری اسـت بـه همیـن منظـور تـا پایان 
سـال دو دسـتگاه نردبان 32 متری دیگر به 
تجهیزات سـازمان آتش نشـانی کرج اضافه 

می شـود.
کمالی زاده در ادامه بیشـتر شـدن ایسـتگاه 
هـای آتـش نشـانی را باعث کم شـدن زمان 
رسـیدن بـه محـل حـوادث عنـوان کـرد و 
یـادآور شـد: ایـن اسـتاندارد در حـال حاضر 

زیـر 6 دقیقه اسـت.
گفتنی اسـت؛ با گشـایش 2 ایستگاه جدید 
آتـش نشـانی شـمار ایسـتگاه هـای ایـن 
سـازمان در ایـن کانشـهر بـه 3۱ ایسـتگاه 

رسید. 

رئیس شورای اسالمی شهر 
کرج:انتظار مردم از آتش نشانی 
حضور بالدرنگ و موثر در صحنه 

حوادث است
نشـانی  آتـش  از  مـردم  حـق  بـه  انتظـار 

حضـور بادرنـگ و موثـر در صحنـه حوادث 
اسـت و ایـن هدف جز در سـایه نوسـازی و 
خریـد امکانـات و تجهیزات و ماشـین آالت 
اسـتاندارد و آموزش مسـتمر نیروها محقق 

شـود. نمی 
اکبر سـلیم نژاد در آیین افتتاح دو ایسـتگاه 
آتـش نشـانی بـا اعتبـار 200 میلیـارد ریالی 
در بلـوار کامیونـداران و شـهید صدوقـی کـه 
بـا حضـور اعضـای شـورای اسـامی شـهر، 
شهردار و معاونین وی، جمعی از فرماندهان 
عملیاتی و آتش نشـانان، اصحاب رسـانه و 
مدیران شـهری برگزار شـد، تصریح کـرد: از 
اینکـه شـنبه های جهـادی به نهضتـی برای 
کار بیشـتر و خدمـت صادقانـه تـر تبدیـل 
شـده، خرسـندم! زمان با سـرعت مـی گذرد 
و بایـد پـروژه هـای نیمـه تمام را بـه مرحله 

بهـره بـرداری نزدیـک کنیم.
آتـش  ایسـتگاه  اکنـون 3۱  بیـان  بـا  وی 
نیـروی   508 فشـانی  جـان  بـا  نشـانی 

عملیاتـی در کانشـهر کـرج فعالیـت دارنـد 
کـه بـا احتسـاب اسـتاندارد هـر 50 هـزار 
نفـر یـک ایسـتگاه بایـد تعـداد آنهـا را بـه 
35 برسـانیم، گفـت: رسـالت آتش نشـانی 
بـا صیانـت از جـان و مـال مـردم در برابـر 
حـوادث و خطـرات گـره خـورده لـذا در این 
حـوزه کـم کاری معنایـی نـدارد، البته آتش 
نشـانان فداکارانـه در صحنـه حضـور دارنـد 
و خطـاب بنـده به مسـئوالن محترم اسـت 
کـه از تامیـن نیازهای عرصه امـداد و نجات 

شـهری غافـل نشـوند.
ایـن مسـئول عنوان کـرد: انتظـار نمایندگان 
مـردم تسـریع در محرومیت زدایـی از حوزه 
آتش نشـانی و ارتقـای اسـتانداردها در حد 
جهانـی اسـت؛ چه در بحث تجهیـزات و چه 
در منابـع انسـانی. نیروهای عملیاتی باید از 
آمـوزش کافـی و امکانـات رفاهی برخـوردار 
باشـند و سـاختار فیزیکـی ایسـتگاه هـا 
نوسـازی شـود. با توجه به بلندمرتبه سازی 
بایـد امکانـات عملیـات امـداد و نجـات در 
ارتفاع مهیا شـود و همین طور با شناسـایی 
سـاختمان هـای مسـتعد حریـق و حادثه، 

تذکـرات الزم بـه آنها داده شـود.
سـلیم نـژاد در پایـان خاطر نشـان کـرد: در 
سـال پایانی دوره پنجم شـورای شـهر کرج 
قـرار داریـم و امیدواریـم شـهردار محتـرم و 
همـکاران ایشـان بـرای تکمیل پـروژه های 
نیمـه تمـام عزم بیشـتری داشـته باشـند، 
متـرو و بزرگـراه شـمالی در رأس اقداماتـی 
هسـتند کـه باید سـریع تـر به مرحلـه بهره 
بـرداری نزدیـک شـوند، بـی شـک مـردم 
شـریف بـه شـرایط کنونـی اقتصـاد کشـور 
وافـق بـوده و قـدردان پـروژه هایی هسـتند 
و  مالـی  شـرایط  تریـن  سـخت  در  کـه 

درآمـدی افتتـاح مـی شـوند.
یـادآور مـی شـود رحیـم خسـتو سـخنگو 
و نایـب رئیـس، مهـدی حاجـی قاسـمی 
عمـران،  رئیـس کمیسـیون  و  اول  دبیـر 
رئیـس  اردکانـی  خلیلـی  محمدحسـین 
کمیسـیون نظـارت و تحـول اداری، منصـور 
و  فرهنگـی  رئیـس کمیسـیون  وحیـدی 
فـرج الـه ایلیـات رئیس کمیسـیون برنامه 
و بودجه شـورای اسـامی شـهر کرج نیز در 

ایـن مراسـم حضـور داشـتند.

سرپرست سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری کرج

کرج به 4 ایستگاه آتش نشانی 
دیگر نیاز دارد

بـا توجـه به اسـتاندارد هـر 50 هـزار نفر یک 
ایسـتگاه آتش نشـانی، در کانشهر کرج به 

چهار ایسـتگاه دیگر نیـاز داریم.  
عبـاس وحیـدی در دهمیـن هفته از شـنبه 
هـای جهـادی کـه بـا افتتـاح سـه پـروژه 
امدادی و آموزشـی سـازمان آتش نشـانی و 
خدمـات ایمنـی شـهرداری کرج همراه شـد 
گفت: دو ایسـتگاه بلوار کامیونداران و شهید 
صدوقـی بـا هـدف امدادرسـانی و آمـوزش 
کارکنـان و بـا همت مدیریت شـهری کرج و 
حمایـت های اعضای شـورا به بهـره برداری 

رسید. 
وی بیـان داشـت: ایـن ایسـتگاه هـا افزون 
بـر امدادرسـانی به شـهروندا کرجـی مناطق 
همجـوار و بخشـی از آزاد راه تهران - کرج - 
قزویـن را نیـز تحت پوشـش خدماتی خود 

قرار خواهـد داد.
سرپرسـت سازمان آتش نشـانی و خدمات 
ایمنـی شـهرداری کـرج افـزود: پروژه سـوم 
کارکنـان  ویـژه  آموزشـی  شـنای  اسـتخر 
سـازمان آتـش نشـانی اسـت کـه بخشـی 
از برنامـه هـای آمـاده سـازی و آموزشـی 
کارکنـان آتـش نشـانی در این مـکان انجام 
بـرای  مسـئول؛  ایـن  شـود.به گفتـه  مـی 
احـداث و تجهیـز ایـن سـه پـروژه بالـغ بـر 
200 میلیـارد ریال از محل اعتبارات سـازمان 
آتـش نشـانی کـرج هزینـه شـده اسـت.
وحیـدی در ادامـه نیروی عملیاتی سـازمان 
آتـش نشـانی و خدمـات ایمنی شـهرداری 
کـرج را 508 نفـر اعـام کـرد و خاطرنشـان 
کـرد: برای رسـیدن به اسـتانداردها بیش از 

یکصـد نیـرو عملیاتـی دیگـر نیاز اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بـه ازای هر 50 هـزار نفر 
یـک ایسـتگاه آتـش نشـانی در کانشـهر 
کـرج الزم اسـت، یادآور شـد: برای رسـیدن 
بـه حدنصـاب هـا بـه چهـار ایسـتگاه کـم 

داریم.

رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان قزوین گفت: به دلیل بی 
توجهـی بـه رعایت فاصلـه گذاری اجتماعـی و حضـور در مراکز پر 

جمعیت وضعیت اسـتان قزوین قرمز شـده اسـت.
بـه گزارش مهر، سـتاد پیشـگیری و مقابلـه با ویـروس کرونا روز 
شـنبه در سـالن مدیریت بحران اسـتانداری قزوین تشـکیل شد.
پیمـان نامـدار در ایـن جلسـه اظهـار داشـت: در بیسـت و چهـار 
سـاعت گذشـته تعداد 36 بیمار مبتا به کرونا در بیمارسـتان های 
اسـتان پذیـرش شـدند که مجمـوع افـراد مبتا تاکنون بـه 7908 
بیمار رسـیده اسـت.نامدار تصریـح کرد: در حال حاضـر 280 بیمار 
مبتا به ویروس کرونا در اسـتان قزوین بسـتری هسـتند که ۱60 
بیمـار در بیمارسـتان بوعلـی و مابقـی در مراکـز تأمیـن اجتماعی 

رازی، والیت، شـفای تاکسـتان بسـتری شـده اند.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی اسـتان قزویـن یـادآور شـد: در 
بیمارسـتان مهـرگان تعـداد 5 بیمار حاد تنفسـی، در پاسـتور سـه 
بیمـار، در دهخـدا هـم یک بیمـار مبتا به کرونا بسـتری شـده و 
بـا تمهیـدات فراهـم شـده بـه سـمتی رفته ایـم تا محل بسـتری 

بیمـاران کرونـا و بیمـاران عـادی هم جوار نباشـد.
وی گفت: علیرغم اقدامات ایزوله و بهداشـتی انجام شـده برخی 
از بیمـاران عـادی و دارای زمینـه هنـوز برای درمان به بیمارسـتانها 
مراجعـه نکرده انـد کـه تداوم ایـن روند نگران کننده شـده و انتظار 
داریـم افـراد بیمـار حتمـًا بـرای درمـان بـه مراکـز تعییـن شـده 
مراجعه کنند.نامدار اضافه کرد: در بیسـت و چهار سـاعت گذشـته 
تعداد 65 بیمار در شـرایط حاد تنفسـی و زیر دسـتگاه قرار دارند 
و 9 بیمار نیز در نوبت بسـتری در آی سـی یو هسـتند و متأسفانه 
4 نفـر نیـز فـوت کرده انـد.وی گفـت: در حال حاضر روند بسـتری 
شـدن بیمـاران در بیمارسـتانها رو بـه کاهـش اسـت و از 340 نفر 

بـه 280 نفـر رسـیده و امیدواریـم این روند ادامه داشـته باشـد.
رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان قزوین تصریح کرد: در دو 
هفته گذشـته بررسـی کارشناسـی بر روی بیماران تسـت مثبت و 
سـرپایی انجام شـده نشـان می دهد ۱6 درصد بیماران از ماسـک 
اسـتفاده نکرده انـد، 80 درصـد ماسـک زده بودنـد، 50 درصـد بـه 
دلیـل تمـاس با بیمـاران مثبت دچـار بیماری شـدند و 48 درصد 

مبتایـان به ادارات شـلوغ مراجعه کـرده بودند.
وی اظهـار داشـت: همچنیـن 28 درصـد مبتایـان در بـازار حضور 
یافتـه بودنـد، 22 درصـد از تاکسـی اسـتفاده کـرده و ۱6 درصد به 
مراکـز درمانی غیـر کرونایی و ۱3 درصـد در مراکز تفریحی حضور 

داشتند.

استان قزوین قرمز شد
نامـدار در ادامـه گفـت: شـهرهای قزویـن، تاکسـتان و البـرز در 
شـرایط قرمـز و شـهرهای بوئین زهـرا و آبیک در شـرایط نارنجی 
قـرار دارنـد و در مجموع اسـتان قزوین در شـرایط قرمز قرار گرفته 

است.
وی در خصـوص وضعیـت شـغلی افراد آلـوده به کرونـا هم اظهار 
داشـت: 27 درصـد مبتایـان بـه کرونـا در اسـتان قزویـن را زنان 
خانـه دار، 24 درصـد را کارگـران و کارکنـان شـرکت ها، 7 درصـد را 
کارمنـدان، 6 درصـد کارکنـان مراکـز درمانـی، 4 درصد راننـدگان، 4 
درصـد فروشـندگان، 4 درصـد نیـروی انتظامی، 5 درصد مشـاغل 

آزاد و بقیه در سـایر مشـاغل بوده اسـت.

بی توجهی به فاصله گذاری اجتماعی نگران کنند
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی اسـتان قزویـن تصریـح کـرد: 
مهمتریـن دغدغـه و نگرانـی، بـی توجهـی شـهروندان بـه رعایت 
فاصلـه اجتماعـی و حضور در مراکز شـلوغ و پرجمعیت اسـت که 

انتظـار داریـم ایـن هشـدار جـدی گرفته شـود.

ــات  ــداد و اتفاق ــز ام ــامانه مرک ــتقر در س ــای مس اپراتوره
تمــام  در  گازبانــان  و  امدادگــران  نیــز  و   )۱94 گاز) 
ــانی  ــخگویی و خدمات رس ــاده پاس ــبانه روز آم ــاعات ش س
بــه مشــترکین در ســطح اســتان هســتند و از ابتــدای 
ــدادی  ــت ام ــزار خدم ــش از ۱9 ه ــون بی ــالجاری تاکن س
ــرکت گاز  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــه نموده اند.ب ارائ
ــر  ــه خب ــن اشــاره ب ــاح  ضم ــدس ف ــان، مهن اســتان کرم
فــوق، افــزود: از ابتــدای ســال تاکنــون از مجمــوع ۱9 
ــامانه ۱94 گاز  ــا س ــده ب ــه ش ــاس گرفت ــزار و 499 تم ه
ــوری منجــر  ــی ف ــوری و خیل کرمــان، 528 موردتمــاس ف

خصــوص  در  اســت.وی  شــده  امــدادی  عملیــات  بــه 
تمــاس هــای غیــر عملیاتــی بــا ایــن ســامانه اظهــار 
داشــت: از مجمــوع تمــاس هــای پاســخ داده شــده، ۱8 
هــزار و 97۱ تمــاس غیــر عملیاتــی مــی باشــد کــه از ایــن 
ــادی گاز  ــورد وصــل ع ــزار و 760  م ــر 8 ه ــغ ب ــداد بال تع

ــوده اســت. ب
ــای  ــه خودروه ــه کلی ــام اینک ــا اع ــام مســئول، ب ــن مق ای
امــدادی اســتان مجهــز بــه سیســتم موقعیــت یــاب 
ــا  ــای آنه ــت ه ــام فعالی ــه تم ــتند ک ــن)GPS( هس آنای
۱94، رصــد و گــزارش کار آنهــا  از طریــق مرکــز پیــام 

بصــورت آنایــن در سیســتم ثبــت مــی شــود؛ اظهــار 
داشــت: در راســتای ارائــه هــر چــه بهتــر و ســریعتر 
خدمــات بــه مشــترکین محتــرم در مواقــع بحرانــی و 
ــوری نیــز در مواقــع الزم؛  ترافیــک 4 دســتگاه امــداد موت
زمــان امدادرســانی را بــه حداقــل ممکــن رســانده بطــوری 
ــی  ــه م ــا 8 دقیق ــان تقریب ــن زم ــوری ای ــع ف ــه در مواق ک
ــد. ــش  می ده ــرات را کاه ــروز خط ــال ب ــه احتم ــد ک باش
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان در پایــان بــا 
ــا شــرکت  ــردم ب ــی م ــل ارتباط ــز ۱94 پ ــه مرک ــان اینک بی
ــکات  ــواالت و مش ــه س ــخگویی ب ــا پاس ــه ب ــت ک گاز اس
مــردم در حــال خدمــت رســانی بــه صــورت شــبانه روزی 
ــن امــكان موجــب ســرعت  اســت خاطــر نشــان شــد : اي
بخشــيدن در امــر خدمــت رســاني و پاســخگويي مناســب 
ــش  ــن افزای ــوع و همچنی ــاب رج ــم ارب ــتاي تكري در راس
ــود. ــود مي ش ــزاران خ ــه خدمتگ ــردم ب ــاد م ــس اعتم ح

مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان :

از ابتدای سالجاری بیش از ۱9 هزار خدمت امدادی توسط 
امداد و اتفاقات گاز )۱9۴( استان کرمان ارائه شده است 

با همکاری مشترکین ۳۲ مگا وات برق صرفه جویی  و 
پیک بار شبکه اصفهان کاهش یافت 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای قزوین

بهسازی راه های روستایی قزوین 9۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

 شهردار کرمان با اشاره به شیوع ویروس کرونا:

 سالمت شهروندان در اولویت قرار دارد
بـه  ابتـدا  در  باطنـی،  مجتبـی  سـید 
تشـریح محـدوده امـور نواحی شـمالی 
منطقه 8 که شـامل شـهرهای سـجزی ؛کوهپایـه ،هرند، 
ورزنـه، اژیـه  و بالـغ بـر 270 روسـتا مـی شـود پرداخـت 
و ادامـه داد:در هفتـه امامـت و والیـت سـاختمان اداری 
ایـن امـور بـا هزینـه ای بالـغ بـر 2 میلیـارد تومـان مورد 
بهـره بـرداری قـرار گرفـت .وی اظهـار داشـت: راه انـدازی 
تجهیزات برق ایسـتگاه پمپاژ آب شـهر ورزنـه با اعتباری 
بالـغ بـر۱32 میلیون تومـان ، احداث شـبکه های مکمل 
آب کشـاورزی شـامل 42 آدرس بـا اعتبـار 7 میلیـارد و 
250 میلیون تومان )تقویت شـبکه های فشـار متوسط و 
ایجاد شـبکه های بـرق طرح مکمل کشـاورزی(با امکان 

اشـتغال پایـدار در مناطق آسـیب دیده ازخشکسـالی در 
بخـش بـن رود جلگـه ،امـکان قابلیـت مانـور بـا احداث 
۱0 کیلیومتـر شـبکه فشـار متوسـط جهـت رینگ روسـتا 
هـای زفـره و ورتـون بالغ بـر 700 میلیون تومـان، احداث 
8 دسـتگاه RMU)درشـهرک صنعتی سـجزی بالغ بر 4 
میلیـارد تومـان جهت افزایـش امکان واگذاری انشـعاب 
جدیـد بـه متقاضیـان ، اصـاح سـاختار شـبکه و تبدیل 
شـبکه هـای مسـی بـه کابـل خـود نگهدارجهـت کاهش 
خاموشـی های مشـترکین با احداث ۱8 کیلومتر شـبکه 
فشـار ضعیف در روسـتای زفره بالغ بر ۱.5 میلیارد تومان 
از دیگـر پـروژه های بهـره برداری شـده دراموربرق منطقه 
8 شـرکت توزیـع برق شهرسـتان اصفهـان دردهه والیت 

و امامـت اسـت.مدیر امـور بـرق منطقه 8 شـرکت توزیع 
بـرق شهرسـتان اصفهـان؛ ادامـه داد: نصـب 5 دسـتگاه 
سکسـیونر و ریگلوزر)کلیـد های کنتـرل از راه دور( جهت 
افزایش تعداد نقاط اتوماسـیون و کنترل شـبکه از راه دور 
، نصـب 57 دسـتگاه ترانـس هوایـی بالـغ بـر 3 میلیارد 
تومـان جهت واگذاری انشـعاب به متقاضیان کشـاورزی 
، احداث 9 کیلو متر شـبکه روشـنایی معابر بـا 260 چراغ 
بـا اعتبـاری بالغ بر 300 میلیون تومان در محدوده روسـتا 
هـای منطقـه 8  ، بهینـه سـازی شـبکه فشـار متوسـط 
روسـتا ی فیروز آباد، رفع ضعف برق بلوار دانشـگاه ورزنه 
، اصـاح شـبکه  و جابـه جایـی تاسیسـات در معـرض 
سـیل روسـتای جبل ، ایجاد رینگ شـبکه فشار متوسط 
سـه راهـی سـیان بـه باقـر آبـاد و دههـا پـروژه از دیگـر 
پـروژه هـای ایـن امـوردر سـال جـاری اسـت.  وی بیـان 
داشـت: درمجمـوع بـرای 27 پـروژه کـه دردهـه امامت و 
والیـت در امـور بـرق منطقـه 8 مـورد بهـره بـرداری قـرار 

گرفتـه  اعتبـاری بالـغ بر 20 میلیـارد تومان هزینه شـده 
اسـت کـه ایـن پـروژه هـا در طـول چند مـاه گذشـته در 
اختیـار شـهروندان قرار گرفته اسـت .باطنی دربـاره پروژه 
هـای مـورد اجـرا در ایـن امـور بـرای سـال جـاری گفت: 
احـداث شـبکه مکمل کشـاورزی بـه طـول 43 کیلومتر، 
اصاح سـاختار شـبکه فشـار ضعیف روسـتایی به طول 
30 کیلومتر، ایجاد امکان مانور و قابلیت اطمینان شـبکه 
از پسـت جرقویـه به روسـتای خورچان بخـش جلگه به 
طـول ۱4 کیلومتـر، احداث 2 شـبکه دو مـداره حد فاصل 
پسـت سـپاهان تـا منطقـه صنعتـی سـجزی، احـداث 
روشـنایی مقابـل CNG شـهرکوهپایه ،احداث روشـنایی 
بلوار شریعتی شـهرهرند، جابه جایی تاسیسات معارض 
بـا جـاده ورودی شـهر کوهپایـه از جملـه پروژه هـای در 
دسـت اقـدام اسـت .وی افـزود: در مجمـوع تـا پایـان 
امسـال 60 پـروژه  با اعتبـاری بالغ بر 35 میلیـارد تومان 

در ایـن امـور بـه بهره بـرداری خواهد رسـید.

مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل 
گفـت:  قزویـن  اسـتان  جـاده ای 
بهسـازی راه هـای روسـتایی ایـن 
دارد. نیـاز  اعتبـار  تومـان  میلیـارد   900 بـه  اسـتان 
بـه گـزارش مهـر، نشسـت شـورای اداری اداره کل 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان قزویـن 
و  چالش هـا  بررسـی  موضـوع  بـا  شـنبه  صبـح 
و  اسـتاندار  بـا حضـور  حـوزه  ایـن  درخواسـت های 
نماینـدگان مـردم اسـتان قزوین در مجلس شـورای 
اسـامی در محـل سـالن اجتماعـات ایـن اداره کل 
برگـزار شـد.جواد حـق لطفـی در این مراسـم با بیان 
اینکـه ۱۱3 میلیـارد تومـان از بدهـی ایـن اداره کل به 
پیمانـکاران باقـی مانـده اسـت، گفـت: با وجـود این 

میـزان بدهی، در حال حاضر 99 قـرارداد و 72 کارگاه 
در سـطح اسـتان فعـال اسـت.

وی افـزود: اسـناد خزانه ظرفیت خوبـی برای تأمین 
ایـن بدهی هـا اسـت کـه امیدواریم با کمک سـازمان 
آن چاره اندیشـی  بـرای  ریـزی  برنامـه  و  مدیریـت 
اعتبـارات  تخصیـص  افزایـش  لطفـی،  شـود.حق 
اسـتانی، اخـذ اعتبارات از سـازمان مدیریت و برنامه 
ریـزی کشـور و سـازمان مدیریـت بحـران، افزایـش 
اعتبـار فصـل حمـل و نقـل در کمیتـه برنامـه ریـزی 
شهرسـتان ها و ابـاغ 50 درصـد اعتبـارات بـه صورت 
حـل  جهـت  درخواسـت ها  مهمتریـن  از  را  امانـی 
مشـکات مالـی ایـن اداره کل عنـوان کرد.مدیـرکل 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان قزویـن 

گفـت: ایـن اسـتان دارای 6 هـزار و 677 کیلومتـر 
راه اسـت کـه از ایـن میـزان پنـج هـزار کیلومتـر راه 
روسـتایی و بقیـه راه هـای شـریانی اعـم از آزادراه، 
بزرگـراه و راه اصلـی هسـتند.حق لطفـی اضافـه کرد: 
737 کیلومتـر از راه هـای روسـتایی ایـن اسـتان که 
عمدتـًا روسـتاهای بیـش از بیسـت و 50 خانـوار را 
تشـکیل می دهنـد راه شوسـه بـوده و آسـفالت آنهـا 
نیازمنـد 450 میلیـارد تومان اعتبار اسـت.حق لطفی 
ادامـه داد: همچنیـن 30 درصـد راه هـای آسـفالت 
هوایـی،  و  آب  تغییـرات  دلیـل  بـه  نیـز  روسـتایی 
فعالیـت معـادن و عبـور بارهای غیرمجاز نیـاز به لکه 
گیری و بهسـازی دارند که برای انجام آن نیز به 400 
میلیـارد تومان اعتبـار نیازمندیم.مدیـرکل راهداری و 

حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان قزویـن گفـت: ارزش 
راه هـای ارتباطـی اسـتان قزویـن ۱0 هـزار میلیـارد 
تومان اسـت کـه هزینه نگهداری و مرمت آن سـاالنه 
چهـار تـا 6 درصـد این رقم، یعنی حـدود 500 میلیارد 
نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  اسـت.مدیرکل  تومـان 
جـاده ای اسـتان قزوین گفت: امسـال 670 هزار متر 
مربع آسـفالت حفاظتی شـامل میکروسرفیسـینگ، 
چیپ سـیل و فوگ سـیل در سـطح راه های اسـتان 
انجـام شـد کـه در ایـن زمینـه رتبـه چهـارم کشـور را 
داشـته ایم.به گفتـه حـق لطفـی در راسـتای تحقـق 
اقتصـاد مقاومتـی و صرفـه جویـی در هزینه هـا بـا 
خریـد دسـتگاه خط کشـی و آموزش نیروهـای اداره 
کل امسـال تاکنـون 500 کیلومتـر از را ه های اسـتان 
توسـط تیم هـای امانـی خـط کشـی شـده اسـت.
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان 
قزویـن افـزود: ۱2 اکیپ راهداری به صورت مسـتمر 
در طـول راه هـای حـوزه اسـتحفاظی اسـتان در حال 

لکـه گیـری هسـتند.وی گفت: در سـال گذشـته 58 
هـزار تـن و امسـال نیز تاکنون 54 هزار تن آسـفالت 
بـرای بهسـازی و لکـه گیـری راه های اسـتان پخش 
شـده اسـت.حق لطفـی بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح 
ملـی ابرار در راه های روسـتایی اسـتان قزوین گفت: 
تعهـد اباغـی بـرای اجـرای ایـن طـرح در راه هـای 
روسـتایی ۱5 کیلومتـر بـوده اسـت امـا هـم اکنـون 
45 کیلومتـر از ایـن راه هـا در حال اصاح و بهسـازی 
هسـتند.مدیرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
اسـتان قزویـن در ادامـه با اشـاره به موضـوع اضافه 
بـار کامیون هـای معـادن و تخریب راه ها بـه ویژه در 
راه هـای روسـتایی گفت: الـزام به نصب باسـکول در 
معـادن، برخـورد بـا حمـل بـار توسـط معـادن بدون 
اخـذ بارنامـه، تخصیـص اعتبـار بـرای ترمیم سـطح 
راه هـا وفـق بنـد پنـج مـاده 43 قانون برنامه ششـم 
توسـعه کشـور از جملـه راهکارهـای پیشـنهادی برای 

جلوگیـری از حمـل اضافـه بـار در جاده هـا اسـت.

شـهردار کرمـان گفت: در شـرایط فعلی 
سـامت  کرونـا،  ویـروس  شـیوع  و 

شـهروندان در اولویـت قـرار دارد.
عالـم زاده  سـیدمهران  کرمان آنایـن،  گـزارش  بـه 
بیست وششـم مردادمـاه در نشسـت عمومـی شـورای 
اسـامی شهر کرمان ضمن گرامی داشـت سالگرد ورود 
آزادگان بـه میهـن گفت: آزادگان سـرافراز سـال ها برای 
دفـاع از میهـن جنگیدنـد و ما امنیت و سـامت امروز 

خـود را مدیـون آن ها هسـتیم.
شـیوع کرونـا  بـا  و  شـرایط کنونـی  در  افـزود:  وی 
هم میهنـان  سـامت  از  دفـاع  بـرای  دیگـری  جبهـۀ 
ایجـاد شـده کـه پرسـتاران، پزشـکان و کادر درمـان در 

خـط مقـدم آن، جـان خـود را بـرای حفـظ سـامت 
مـردم بـه خطـر انداخته اند.شـهردار کرمـان بـا بیـان 
اینکـه شـهرداری در شـرایط شـیوع کرونـا، سـامت 
افـزود:  داده،  قـرار  خـود  اولویـت  در  را  شـهروندان 
سـعی کرده ایـم تـا جایـی کـه در تـوان داریـم از کادر 
درمـان پشـتیبانی کنیـم و برگـزاری نخسـتین اجـرای 
ارکسـتر خواجـو و تقدیـم آن بـه کادر درمـان در همین 
راسـتا انجـام شـد.عالم زاده ادامـه داد: می خواسـتیم 
از  تعـدادی  حضـور  بـا  خواجـوی کرمانـی  کنسـرت 
کادر درمـان کرمـان برگـزار شـود کـه به دلیـل رعایـت 
پروتکل هـای بهداشـتی به صـورت مجـازی اکران شـد 
 و خوشـبختانه مـورد توجه ویژۀ کادر درمـان قرار گرفت.

خرما در کشاکش بازار
فصـل برداشـت خرمـا در مناطـق جنوبی 
اسـتان کرمـان آغـاز شـده و مسـووالن با 
برنامه ریزی هـای قبلـی بـرای چربیـدن 
و  داشـت  بـر سـختی های  خرمـا  بـازار 
پیش دسـتی  ایـن محصـول،  برداشـت 
قیمت هـای  دالل هـا  امـا  کرده انـد 
غیرمتعارفـی را مطـرح می کنند. در حالی 
بـه فصـل برداشـت خرمـا رسـیدیم کـه 
هنوز بخشـی از خرماهای سـال گذشـته 
)حـدود هفت درصـد( در سـردخانه ها به 
امیـد گشـایش بـازار دپـو شـده و ایـن 
موضـوع، نگرانـی خرمـاداران را دوچندان 
کرده اسـت. خوب اسـت بدانید کرمان با 
تولیـد 25 درصد خرمای کشـور رکـورددار 
سـطح زیر کشـت خرما در ایران به شمار 
مـی رود و بـه طور میانگین سـاالنه بیش 
ایـن  مختلـف  انـواع  ُتـن  هـزار   500 از 
محصـول در مناطـق گرمسـیر جنـوب و 
شـرق ایـن اسـتان تولید می شـود.تولید 
خرمـا، سـختی ها و مشـقت های زیادی 
دارد، قیمـت ایـن محصـول بـر خـاف 
پسـته  همچـون  دیگـری  محصـوالت 
واقعی نبوده و طی سـالیان گذشـته تابع 
نرخ هـای حبابـی دالل ها بوده اسـت. اما 
امسـال مسـووالن بـا رویکرد دیگـری به 
بحـث قیمت گـذاری خرمـا ورود کرده اند. 
شـده  اعـام  نیـز  کرمـان  جنـوب  در 
خرمـاداران، محصـول تولیـدی خـود را 
ارزان نفروشـند و برای برداشت محصول 
عجلـه نکننـد. آن ها عنـوان کرده انـد قرار 
ایـن  بـرای  خوبـی  اتفاقـات  اسـت 
محصـول رقـم بخـورد و بـا رایزنی هایـی 
که انجام شـده قرار اسـت تجار برخی از 
و خریـد  قـرارداد  عقـد  بـرای  کشـورها 
خرمـا بـه مناطق جنوبـی اسـتان کرمان 
سـعید  را  وعده هـا  ایـن  کننـد.  سـفر 
جهـاد  سـازمان  رییـس  برخـوری 

کشاورزی جنوب کرمان داده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان
استان قزوین:

قزوین در شرایط قرمز

--
--

- 
س :

عک

پنج هزار واحد مسکن مهر شهرجدید هشتگرد نیازمند زیرساخت
عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد استان البرز با بیان اینکه تاکنون 25 هزار واحد مسکونی مهر در این شهر به 

متقاضیان واگذار شده است، گفت : اکنون پنج هزار واحد مسکونی آماده گشایش معطل تامین زیر ساخت ها است.
محمدعلی حاجی زاده گفت: تامین آب ، برق ، گاز ، تلفن و سایر نیازها از کاستی های این واحدهای مسکونی است که انتظار 

می رود دستگاه های اجرایی استان البرز هر چه سریع تر این نواقص را برطرف کنند.

قزوین

گزارش

کرمان اصفهان
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سال گذشته در چنین روزی به 

این مساله پرداختیم: مدیریت 

بحران معطل قانون.

روزنامه سازندگی با تیتر » تاوان 

گناه« از رسیدن سریال خانگی 
هم گناه به پایان خط خبر داد.

مجموعه ای از آثاری با سایز کوچک 
از نقاشی ها، طراحی ها و چاپ های 
دستی هنرمندان 3۱ مردادماه در 

گالری آرتیبیشن به نمایش گذاشته 
می شود.

رسانه در آینهسال گشت
هنر تصویر

کتابخانه ملی ایران تعطیل شد
بر اساس مصوبه شورای معاونین، کتابخانه 

ملی ایران از امروز )28 مرداد( به منظور 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تا اعام 

تغییر وضعیت توسط ستاد کرونا تعطیل شد.

»شب دهم« حسن فتحی از اول شهریور 
ماه روی آنتن آی فیلم می رود.

وضعیت هوشیاری محمدرضا شجریان 
مناسب نیست.

کارگردان فیلم »وقتی پروانه شدم« 
از حضور میترا حجار در روایت یک پرونده 

واقعی خبر داده است.

تلویزیونکتابخانهموسیقی فیلم

رمضان آمد و شد کار صراحی از دست
بدرستی که دل نازک ساغر بشکست

من که جز باده نمی بود بدستم نفسی
دست گیرید که هست این نفسم باد بدست

آنکه بی مجلس مستان ننشستی یکدم
این زمان آمد و در مجلس تذکیر نشست

ماه نو چون ز لب بام بدیدم گفتم
ایدل از چنبر این ماه کجا خواهی جست
در قدح دل نتوان بست مگر صبحدمی
که تو گوئی رمضان بار سفر خواهد بست
خون ساغر بچنین روز نمی شاید ریخت
رک بربط بچنین وقت نمی باید خست

ماه روزه ست و مرا شربت هجران روزی
روز توبه ست و ترا نرگس جادو سرمست

هیچکس نیست که با شحنه بگوید که چرا
کند ابروی تو سرداری مستان پیوست
وقت افطار به جز خون جگر خواجو را
تو مپندار که در مشربه جالبی هست

خواجوی کرمانی 

 به جز باد سحرگاهی كه شد 

دمساز خاكستر؟

كه هر دم می گشايد پرده ای از 

راز خاكستر

به پای شعله رقصيدند وخوش 

دامن كشان رفتند

کسی زان جمع دست افشان 

نشد دمساز خاكستر

هوشنگ ابتهاج

عکس نوشت

عکس: الهام عباسلو

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

دو نبرد آگوست 1745 )َاُمردادماه( 
قارص و موصل و پیروزی خیره کننده 

ارتش ایران بر عثمانی در هر دو نبرد
عثمانـی  و  ایـران  سـاله   3 جنـِگ  جریـان  در 
آگوسـت  نوزدهـم   ،)۱746 ـ   ۱743 )جنـگ 
۱745 )28 َاُمـرداد(، همزمان دو نبرد سـخت در 
منطقـه موصل )شـمال عراق امـروز( و در قارص 
)کارس Kars ـ شـمال شـرقی ترکیـه امـروز( 
میـان نیروهـای دو دولـت روی داد کـه در هـر 
دو نبـرد، پیـروزی از آن ایـران بـود ـ پیـروزی 
قاطـع. در نبـرد قارص، بیـش از ۱40 هزار نظامی 
عثمانـی شـرکت داشـتند کـه صدها تـوپ از آنها 
پشـتیبانی مـی کرد. در این نبرد، نادرشـاه ـ خود 
مسـتقیما فرماندهی نیروهای ایران را به دسـت 
بـود  )داغسـتان(  َدرَبنـد  شـهر  در  وی  داشـت. 
کـه شـنید، عثمانـی در صـدد تصـرف ارمنسـتان 
برآمـده اسـت کـه در طـول تاریخ، متحـد و قرن 
هـا وابسـته به ایـران بـود و چند سـپاه مرکب از 
40 هـزار پیـاده و صدهزار سـوار و ... روانه منطقه 
کـرده اسـت. ]ایـران صدهـا سـال بـرای دفـاع 

از ارمنسـتان بـا رومیـان، عثمانیـان و روس هـا 
جنگیـد.[. نـادر پـس از شـنیدن خبـر عزیمـت 
نیـروی عثمانـی بـه سـوی قـارص، از داغسـتان 
بـه حرکـت درآمـد و پـس از عبـور از گرجسـتان 
بـه  خـودرا  ایـران(  وقـت  )قفقـاز  ارمنسـتان  و 
قارص رسـانید و در نبرد نوزدهم آگوسـت ۱745 
سپاهیان عثمانی را شکست داد و در طول 9 روز 
بعـد یکانهـای در حـال فـرار عثمانـی را متاشـی 
نظامـی  هـزار   ۱2 از  بیـش  نبـرد  ایـن  در  کـرد. 
مجـروح  دیگـر  َتـن  هـزار   ۱8 عثمانـی کشـته، 
و بیـش از 5 هـزار تـن نیـز اسـیر شـدند. نـادر 
دسـتور درمـان نظامیان مجـروح عثمانی را داد و 
گفـت کـه نبایـد در جریـان درمان، میـان نظامی 
مجـروح عثمانـی و نظامی مجـروح ایران تفاوت 
باشـد. موّرخـان، نبـرد آگوسـت ۱745 قـارص را 
در ردیـف نبردهـاِی اصطاحـا دیسایسـیو )قاطع 
ـ خیـره کننـده( قـرارداده انـد. در منطقـه موصل 
نصـرهللا  فرماندهـی  بـه  ایـران  سـپاهیان  نیـز، 
میـرزا پسـر نـادر، نظامیـان عثمانـی را شکسـت 
دادنـد و در پـی این دو شکسـت، دولـت عثمانی 

بـه  اعتـراف  ضمـن  اسـتانبول(  پایتختـی  )بـه 
شکسـت، درخواسـت آتش بـس و مذاکراه برای 
َتـرک مخاصمـه کـرد. عثمانـی در دوران ضعـف 
داخلـی  جنـگ  جریـان  در  و  صفویـه  دودمـان 
ایرانیـان )لشکرکشـی قندهـاری ها بـه اصفهان( 
عهدنامـه های پیشـین دو دولـت را نقض و نقاط 
متعدد در عراق امروز، ارمنسـتان و گرجسـتان را 
متصـرف شـده بـود. مذاکـرات صلـح در منطقـه 
ِگـرِدن )ِکـرِدن( در والیـت قزوین انجام شـد. در 
ایـن مذاکـرات، دو خواسـت اول ایران که دسـت 
برتـر داشـت، برداشـتن هرگونـه موانع بر سـر راه 
رفتـن اتبـاع ایـران بـه زیـارت مکّـه در ایـام َحج 
بـود و نیـز اعـام رسـمی پذیرفتـن شـیعه اثنـی 
عشـری به عنـوان یکی از 5 فرقه عمده اسـامی 
از سـوی دولـت عثمانـی. حجـاز در آن زمـان در 
تصـرف عثمانـی بـود و این دولـت در دادن اجازه 
مسـافرت بـه مکّـه و مدینـه بـه اتبـاع ایـران در 
ایـام حـج اشـکال تراشـی مـی کـرد. سـلطان 
)ُسـّنی ها(  مسـلمین  خلیفـه  خـودرا  عثمانـی 

می دانسـت.

همزمان با 26 مردادماه، فرا 
رسیدن سالروز ورود آزادگان به 

میهن اسامی کتاب
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کتاب 

قسمت هایی از کتاب :
بعدازظهـر انـگار پایـان نداشـت. گـه گاه صـدای ضربـه گنگـی، از 
آن گونـه صداهـا کـه اغلـب در بـاغ شـنیده می شـود، بـه گـوش 
می رسـید. بـه دو خودمـان را بـه بـاغ می رسـاندیم بـه ایـن امید 
کـه او بـرآن شـده باشـد کـه پاییـن بیاید. سـرانجام چشـمم به 
نـوک درخـت ماگنولیـا افتاد کـه تکان می خـورد و کوزیمـو از آن 
سـوی دیـوار سـر کشـید و بـاال آمـد. از درخـت تـوت بـاال رفتـم 
تـا خـودم را بـه او برسـانم. بـا دیـدن مـن انـگار روتـرش کـرد: 
هنـوز از دسـتم خشـمگین بود.مادرمـان حالتـی درسـت عکـس 
مـا داشـت. نگرانـی او کـه در آغـاز حـاد و رنـج آور بـود، ماننـد 
همـه احسـاس های دیگـرش اندک انـدک آرامـش می یافـت و 
جـای خـود را بـه تصمیم هایـی عملـی بـرای یافتـن راه چـاره 
مـی داد: یعنـی همـان کاری که هـر ژنرالی برای رفـع نگرانی های 
خـود می کنـد. در نتیجـه، دوربینـی را کـه نمی دانـم از کجـا پیدا 
کـرده بـود روی ایـوان خانه مـان می بـرد و بـر سـه پایه ای سـوار 
می کرد و سـاعت ها چشـم به عدسـی آن می چسـباند و البه الی 
شـاخ و برگ هـا را تماشـا می کـرد تـا بچـه اش را ببیند.کارهـای 
برجسـته ای کـه آدمـی بـه پیـروی از وسوسـه ای درونـی می کند 
بایـد ناگفتـه بمانـد؛ همیـن کـه آن را بـه زبـان بیـاوری و از آن 
الف بزنـی چیـزی بیهـوده و بی معنـی جلـوه می کنـد و پسـت و 

می شـود. بی مقـدار 
شـاید هیـچ درختـی بـه انـدازه گـردو درخـت نباشـد! بـا چـه 
نیـرو و اطمینانـی درخت بـودن خـودش را بـه رخ می کشـد! بـا 
چـه پشـتکاری قـد برمی افـرازد و سـخت و سـنگین می شـود؛ 
پشـتکاری که در برگ برگش پیداسـت… هربار که گشـت وگذار 
کوزیمـو را در میـان شاخسـار بیکران گردویی کهنـه می دیدم، آن 
گونـه کـه پنـداری در اتاق هـای کاخـی چند اشـکوبه قـدم می زد، 
دلـم می خواسـت مـن هم چـون او بـروم و آن باال زندگـی کنم.
کوزیمـو شـب را درون یـک کیسـه پوسـتی می گذرانـد. چـادر و 
کلبـه بـاالی درخـت را تـرک کرده بـود و برای خوابیدن کیسـه ای 
پوسـتی را بـه کار می گرفـت کـه پشـمش رو بـه درون بـود و بـه 
شـاخه ای بسـته شـده بود. تا سـر به درون کیسـه فرو می رفت، 
دسـت و پایـش را چـون کودکـی جمـع می کـرد و می خوابیـد.
مـن فقـط ایـن را می دانـم کـه اگـر مـن بیشـتر از دیگـران چیز 
بدانـم، در صـورت نیـاز آن ها بایـد آنچه را که بلدم در اختیارشـان 
بگـذارم. بـه نظـر مـن، فرماندهـی یعنـی همین.هر تـب و تابی، 
از نیـاز ژرف تـری خبـر می دهـد که برآورده نشـده اسـت، نشـانه 
نشـان  نیـز  داسـتان گویی  بـه  کوزیمـو  نیـاز  اسـت.  کمبـودی 
مـی داد کـه او چیـز دیگـری را جسـتجو می کنـد. هنـوز عشـق را 
نمی شـناخت. بی شـناخت عشـق، تجربه هـای دیگـر بـه چـه کار 
می آیـد؟ بـدون شـناختن مـزه زندگـی، بـه خطـر انداختـن آن 

چه سـودی دارد؟
دوبـاره غـرق کتابخوانـی و پژوهـش شـد. در همیـن دوره بـود 
کـه بـه نوشـتن پیش نویـس قانـون اساسـی کشـوری آرمانـی 
بـر فـراز درختـان پرداخـت. در ایـن نوشـته از جمهـوری خیالـی 
درختسـتان سـخن می رفـت که تنهـا آدم های خوب و درسـتکار 
در آن زندگـی می کردنـد. خواسـتش ایـن بـود کـه آن نوشـته 
دربـاره مسـائل مربـوط بـه قانـون و دولـت آن جمهـوری باشـد. 
دیوانگـی، چـه خـوب و چـه بـد، نوعـی نیـروی طبیعـی اسـت. 
ولـی ابلهـی چیـزی جز سسـتی و درماندگی نیسـت و بـه کاری 
نمی آیـد. نیروهـای نظامـی بـا هـر فکـر تـازه ای هـم کـه از راه 

برسـند، چیـزی جـز خرابـی بـه بـار نمی آورنـد.
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