
آگهی مناقصه عمومی ) نوبت اول ( 
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شماره 2099001403000002 مورخ 99/1/26 مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره 9 سال 99
شــرکت آب و فاضــاب اســتان آذربایجــان شــرقی در نظــر دارد عملیــات مربــوط بــه : بهــره بــرداری و نگهــداری تصفیــه خانــه و ایســتگاه پمپــاژ و توســعه شــبکه و 

نصــب انشــعاب فاضــاب ، قرائــت کنتــور و پخــش قبــوض ، عملیــات pm عجبشــیر و نگهــداری شــبکه آب جــوان قلعــه را از محــل اعتبــارات غیــر عمرانــی و از طریــق مناقصــه ) عمومــی (
ــا دارای صاحیــت از شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور  ــا تاسیســات و تجهیــزات ی ــکار واجــد شــرایط و دارای رتبــه آب ی ــه پیمان  از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ب
متناســب بــا ظرفیــت کاری واگــذار نمایــد . کلیــه مراحــل مناقصــه از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد بدیهــی 

اســت هزینــه آگهــی از برنــده مناقصــه اخــذ خواهــد شــد .
الف ( به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .

ب ( مبلغ برآورد اولیه معادل : 20/533/800/000 ریال 
ج ( مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار معادل : 1/026/690/000 ریال می باشد .

د ( مدت اجرای کار : 12 ماه 
ه ( سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

و ( پیشــنهاد دهنــده مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده ، تضمیــن هــای معتبــر تســلیم یــا مبلــغ مذکــور را بــه حســاب بانکــی شــرکت واریــز و حســب مفــاد اســناد مناقصــه ضمانــت نامــه 
یــا رســید واریــز وجــه را بصــورت اصــل در وقــت مقــرر در اســناد بــه کارفرمــا تســلیم نمایــد بــه پیشــنهادهای فاقــد ســپرده ، ســپرده هــای مخــدوش ، ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــرر 

، چــک و نظایــر آن ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .
ز ( مقــرر گردیــده اســت کــه در مناقصــات آتــی فقــط شــرکت هــای دارای صاحیــت بهــره بــرداری ازشــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور امــکان شــرکت در مناقصــات ایــن شــرکت 

را خواهنــد داشــت .
 www.abfaazarbaijan.ir سایت

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقیشناسه آگهی : 825710

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پروژهــای بــه شــرح ذیــل را از 

طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافت اســناد تــا ارائه 
پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت ها از طریــق درگاه ســامانه تــداکات الکترونیکی دولت )ســتاد( بــه آدرس 
www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبت 

نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1399/02/10 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1399/02/10 تا تاریخ 1399/02/16

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1399/02/30
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1399/02/31

ــه  ــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائ اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گ
پاکــت هــای الــف: آدرس: جیرفــت- حدفاصــل ســیلو و پلیــس راه، بلــوار ورودی شــهرک صنعتــی شــماره 2 تلفــن: 
http://( ــی اطــالع رســانی مناقصــات کشــور ــگاه مل 43310516-034 و ســایت www.jkerman.mrud.ir و پای

)iets.mporg.ir
اطالعــات تمــاس ســامانه جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه: مرکــز تمــاس 41934-021 و دفتــر ثبــت نــام 

88969737 و 85192768

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

142/ج98/3

تکمیل دیوار چینی 
ساختمان اداره کل 

صنعت، معدن و تجارت 
جنوب استان

324/000/000

ضمانت نامه بانکی 
)مطابق با فرمت 

ارایه شده در اسناد( 
_ اصل فیش واریز 

وجه  نقد

6/473/803/983
ابنیه، تاسیسات برقی و 
مکانیکی سال 1399 و 

بخشنامه سرجمع

روابط عمومی  توزیع نیرو برق جنوب استان کرمان

پل ارتباطی شما با شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
برای رسیدن به فردایی بهتر استفاده درست از انرژی برق را به فرزندان خود بیاموزیم

نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل
 را به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید

آگهی مناقصات عمومی

لذا از واجدین شرایط دعوت بعمل می آید برای دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر به یکی از دو روش ذیل اقدام نمایند
1-واریــز مبلــغ 250/000 )دویســت و پنجــاه هــزار ( ریــال بــه حســاب جــاری ســپهر 0102238552004 بانــک صــادرات شــعبه صنعتــی کرمــان بنــام 
ــه نشــانی کرمــان- بلــوار  ــا ارائــه اصــل فیــش واریــزی جهــت دریافــت اســناد مناقصــه ب شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان کرمــان و ب
ــان 03432116086-  ــس کرم ــماره تلفک ــان )ش ــتان کرم ــوب اس ــرق جن ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــرک ش ــروی گم ــران – روب ــالمی ای ــوری اس جمه

ــد. ــه نماین ــی 1063( مراجع ــدارکات و 5- 03432110403 داخل امورت
ــر )شــبکه اطــالع رســانی معامــالت(www.tavanir.org.ir و  ــگاه اطــالع رســانی مناقصــه http://iets.mporg.ir  و ســایت وانی ــه پای ــه ب 2-مراجع

 www.edca.r ــع ــان شــرکت هــای توزی ــوب کرمــان www.sked.co.ir و ســایت انجمــن صنفــی کارفرمای ــرق جن ــع ب ســایت شــرکت توزی
بــه پیشــنهادهائی کــه فاقــد امضــای مشــروط مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــاء مــدت و ســاعت مقــرر در فراخــوان واصــل مــی شــود مطلقــا 

ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد حضــور یــک نفــر نماینــده بــا معرفــی نامــه کتبــی مجــاز مــی اشــد

تاریخ دریافت شرحشماره مناقصهردیف
اسناد

زمان ومحل تحویل 
پاکت ها

بازگشایی 
پاکت ها

تامین نیروی انسانی پیمانکار199-11-1

99/02/08
لغایت

1399/02/13

1399/02/23
ساعت14:00

دبیرخانه شرکت

1399/02/24
ساعت 10 

صبح – سالن 
کنفرانس

299-11-2
واگذاری فعالیت های عملیاتی اتفاقات و سرویس و 

نگهداری

واگذاری اپراتور اتفاقات )دیسپاچینگ(399-11-3

499-11-4
واگذاری فعالیت های عملیاتی قرائت – توزیع- وصول 

مطالبات و بازرسی و نصب کنتور

واگذاری خدمات خودرویی599-11-5

699-11-6
واگذاری عملیاتی به روز رسانی سامانه GIS در محدوده 

شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان

سرمایه ات رو بریز تو فوتبال

دادستان تهران:
تعقیب 26 نفر از 

کارکنان بانک مرکزی
2

3

ــه  ــه چ ــتوانه ای و ب ــه پش ــا چ ــی ب ــرمایه گذارهای ایران س
نیتــی در بــازار محلــی فوتبــال ایــران پــول می ریزنــد؟ چــرا 

ــد؟ ــش بزن ــش را آت ــد پول های ــر بای ــک نف ی
ــس  ــر ک ــود. ه ــن« ب ــدرت در »زمی ــش ق ــرن پی ــد ق  چن
زمیــن داشــت ســودش تضمیــن شــده بــود، بعــد حرکــت 
بــه ســمت کارخانــه و شــرکت ها متــداول شــد، اینکــه 
ســهم بخرنــد و شــریک شــوند و حــاال دنیــا دارد بــه 
ســمت بــازار اطالعــات حرکــت می کنــد. یعنــی گــذر از ابــزار 
ــه شــدت  ــن ب ــوز زمی ــه هن ــا البت ــش. اینج ــه ســمت دان ب

ــت. ــودآور اس س
امــا چــرا فوتبــال در ایــران و خاورمیانــه ایــن همــه جذابیــت 
ســرمایه گذاری  آن  در  دارنــد  دوســت  همــه  کــه  دارد 
ــی کــه اشــتهای  ــر از شــیوخ کشــورهای عرب ــه غی ــد؟ ب کنن
ــد  ــزرگ دارن ــدن باشــگاه های ب ــرای خری ســیری ناپذیری ب
ــودن  ــان ده ب ــه زی ــه ب ــه هم ــم اینک ــم علیرغ ــران ه در ای
باشــگاه های فوتبــال اذعــان دارنــد بــاز بــرای نزدیــک شــدن 
بــه یــک باشــگاه ســر و دســت می شــکنند. آیــا همــه چیــز 
در عشــق بــه کشــور و میهــن و خدمــت خالصــه می شــود؟
اگــر کســی عاشــق خدمــت باشــد حوزه هــای دیگــری 
هســت کــه اتفاقــًا بــه خواســت پــروردگار بــرای کاســتن از 
ــران یــک  ــال در ای ــا فوتب ــد ام ــدگان هــم نزدیکترن ــج بن رن
ســکوی پــرش فوق العــاده بــرای بــه دســت آوردن شــهرت 
و البتــه یــک اســید بــرای شســتن آلودگــی از پــول اســت.
عمــوم آنهــا کــه در ایــن حــوزه پــول ریخته انــد و بــه عابــر 
بانــک و پــدر پولــدار شــهرت یافته انــد می گوینــد کــه 
ــینیان و  ــای پیش ــی از بدهی ه ــا انبوه ــد و ب ــرر کرده ان ض
ــان و مربیــان مواجــه شــده اند  ــداران و شــکایت بازیکن هتل
ــرای بازگشــت بــه صحنــه تقــال  ــاره ب امــا همــان افــراد دوب
می کننــد. کــدام آدم عاقــل بــرای دور ریختــن پولــش ایــن 

ــد؟ ــالش می کن ــه ت هم
البــد در ایــن عرصــه یــک وسوســه و منفعتــی هســت کــه 
ــن اســت از »خــون«  ــا ممک ــم. آدم ه ــر نداری ــا از آن خب م
بگذرنــد امــا بعیــد اســت هیچوقــت حتــی تــا چنــد نســل 
بعدتــر از خیــر پولــی کــه بــه کســی قــرض داده انــد بگذرنــد. 
پــول آســان بــه دســت نمی آیــد بــرای همیــن صاحــب آن 
بــه راحتــی آتــش اش نمی زنــد امــا تقریبــًا همــه آنهــا کــه 
در فوتبــال ایرانــی ســرمایه گذاری کرده انــد بــه دیگــران 

ــد! ــن کار را نکنی ــه ای ــد ک ــه می کنن توصی
ــراه  ــواداران هم ــت ه ــا حمای ــی ب ــی وقت ــال ایران ــا فوتب آی
ــرای ســرمایه گذار ایجــاد می کنــد  باشــد نوعــی مصونیــت ب
ــک  ــا ی ــام اســت ی ــن اته ــد؟ ای ــد پول شــویی کن ــه بتوان ک

انس طال         1.716.210

مثقال طال     28.120.250

گرم طالی 18  6.379.192

گرم طالی 24   8.502.200

بهار آزادی      63.000.000

امامی          64.830.000

نیم       32.600.000

ربع         18.800.000

گرمی       9.700.000

دالر             155.390

یورو         169.200

درهم          42.359

لیر ترکیه           25.423

دالر استرالیا      102.848

نمایش نسخه های خطی کاخ 
گلستان در فضای مجازی

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان گفت: »تعدادی از 
نسخه های خطی کاخ گلستان به مناسبت فرا رسیدن ماه 

مبارک رمضان در فضای مجازی به نمایش گذاشته می شود.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
12  تا  21دنبال کنید

سبدمعاشمزدبگیرانگرانترمیشود؟
نگرانی عمده مزدبگیران این است که سیاست ناگهانِی »کاهش سود بانکی« منجر به ایجاد تورم مازاد در 

سبد کاالها و خدمات زندگی شود؛ تورمی که از مرز 40 درصد فراتر رفته است. 

فرمانـده یـگان حفاظـت محیط زیسـت در نامـه ای به 
مدیران کل حفاظت محیط زیسـت استان ها خواستار 
بـروز آتش سـوزی   اقدامـات پیشـگیرانه در صـورت 
سـازمان  ایـن  مدیریـت  تحـت  مناطـق  سـطح  در 
باشـند. آمـاده  از محیط بانـان خواسـت کـه  و   شـد 
به گزارش روز دوشـنبه پایگاه اطالع رسـانی سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت، سـرهنگ جمشـید محبت 
خانـی در نامـه خـود بـه مدیران اسـتانی با اشـاره به 
وضعیـت مطلـوب نـزوالت جوی طی سـال جـاری و 
بـه تبـع آن افزایـش سـطح پوشـش گیاهـی مراتـع 
گفـت: بـروز آتـش سـوزی های عمـدی و غیرعمـدی 
در سـطح مناطـق تحـت مدیریـت سـازمان حفاظـت 

محیـط زیسـت محتمل اسـت. 
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دشت شقایق های 
مالرد آماده برای 

ثبت در میراث طبیعی
رئیس اداره میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی شهرستان 
مالرد با بیان اینکه رویش شقایق ها 

در دشت این شهرستان عمری 
حدود دو تا سه  هفته دارد، گفت: 

پرونده دشت شقایق های این 
شهرستان برای ثبت در میراث 

طبیعی آماده می شود.

آغاز تخم گذاری 
پرندگان مهاجردر 
تاالب یعقوب آباد

مدیر کل حفاظت محیط زیست 
استان قزوین از آغاز تخمگذاری 

پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی در 
تاالب یعقوب آباد آبیک خبر داد.

رنا
 ای

س:
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لنا
 ای

س:
عک

یادداشت  مهمان
احسان محمدی

تهران
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تا تابستان سال گذشته در 
۱۶۰۰ هکتار از جنگل های 
کشور آتش سوزی به وقوع 
پیوسته بود

هشدار نسبت به 
آتش سوزی در 
منابع طبیعی
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ــت دارد در  ــی دوس ــر کس ــه کمت ــت ک واقعی
ــان را  ــد و دادگاه متخلف ــرف بزن ــورد آن ح م

ــد؟ آرزو کن
ــد  ــی نمی کن ــواداران فرق ــرای بســیاری از ه ب
ــل  ــا مدیرعام ــگاه ی ــی باش ــی مال ــه حام ک
حســین  یــا  باشــد  ابراهیموویــچ  رومــن 
هدایتــی، آنهــا پیــروزی و جــام می خواهنــد. 
کســی کــه آن قــدر پــول داشــته باشــد تــا در 
فصــل نقــل و انتقــاالت ســتاره ها را صیــد 
کنــد و اگــر کســی شــکایتی دارد فــوری 
پــول را بــه حســابش بریــزد و حاشــیه ها 
ــی  ــی عل ــی حت ــن فضای ــد. در چنی را بخوابان
ــه  ــل مســی را ب ــده داد لیون ــح هللا زاده وع فت

ــی آورد. ــتقالل م اس
می تواننــد  عربــی  کشــورهای  شــیوخ 
و  گاز  و  نفــت  چاه هــای  بــر  تکیــه  بــا 

ســرمایه گذاری های حــوزه گردشــگری بــه 
بــرای  نــرم  قــدرت  از  بهره گیــری  منظــور 
تغییــر چهــره کشــورهای خــود نــزد جهانیــان، 
امــا  بریزنــد  دالر  فوتبــال  زمین هــای  در 
ســرمایه گذارهای ایرانــی بــا چــه پشــتوانه ای 
ــول  ــی پ ــازار محل ــه چــه نیتــی در یــک ب و ب
می ریزنــد؟ چــرا یــک نفــر بایــد پول هایــش 

را آتــش بزنــد؟
ــره و  ــات مدی ــای هی ــا، اعض ــه مدیرعامل ه ب
ــگاه های  ــان باش ــدا و پنه ــی پی ــان مال حامی
ــد،  ــگاه کنی ــر ن ــال اخی ــت س ــزرگ در بیس ب
ــظ کرســی  ــرای حف ــال و تالش شــان ب ــه تق ب
ــاور می کنیــد  ــان، شــما ب ــا رقیب و جنگیــدن ب
همــه آنهــا صرفــًا بــه عشــق هــوادار و خدمــت 
ــراج  ــرمایه اش را ح ــور س ــن ط ــور ای ــه کش ب

می کنــد؟ 
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پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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 پیام
سیاست

همکاری شرکای اجتماعی و دولت، آسیب ها را محدود می کند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بی تردید انتخاب های امروز به طور مستقیم بر نحوه گذر از این دوره تأثیر خواهد داشت و 
همراهی و هم افزایی شرکای اجتماعی با دولت می تواند آسیب های آتی بحران کنونی را محدودتر کند.

رنا
 ای

س:
عک

سبد معاش مزدبگیران گران تر می شود؟
نگرانی عمده مزدبگیران این است که سیاست ناگهانِی »کاهش سود بانکی« منجر به ایجاد تورم مازاد در سبد 

کاالها و خدمات زندگی شود؛ تورمی که از مرز 40 درصد فراتر رفته است. 

نگرانـی عمـده مزدبگیـران از ایـن اسـت که 
سیاسـت ناگهانـِی »کاهـش سـود بانکی« 
منجـر بـه ایجاد تـورم مـازاد در سـبد کاالها 
و خدمـات زندگـی شـود؛ تورمـی که همین 
اکنـون هـم از مـرز 40 درصـد فراتـر رفتـه 

است.
اول  از  منتظـره،  غیـر  اقدامـی  در  دولـت 
را  بانکـی  سـود  نـرخ  مـاه،  اردیبهشـت 
مـاه،  فروردیـن  ابتـدای  از  داد؛  کاهـش 
زمزمه هـای کاهـش سـود بانکـی، جسـته 
و گریختـه بـه گـوش می رسـید امـا در آن 
زمـان، بانـک مرکـزی گمانه زنی هـا و اخبـار 
غیررسـمِی مربوطـه را تکذیب کـرد تا اینکه 
در نهایت، اول اردیبهشـت، از بسته ی جدید 
سیاسـت های مالـی دولـت، رونمایی شـد.

اخبار ضد و نقیض
از  رسـانه ها  مـاه،  فروردیـن  هفدهـم  در 
توافقنامـه ای بـدون سـربرگ و امضـا خبـر 
دادنـد کـه طـی آن مقـرر شـده بـود سـود 
بانکـی از اول اردیبهشـت مـاه، بـه 15 درصد 
کاهـش یابـد. در ایـن برگـه منتشـر شـده 
آمـده بود که سـود روزشـمار کماکان ممنوع 
اسـت و مقررات جدیدی برای سرمایه های 

مالـی سـپرده گذاران وضـع شـده اسـت.
در همـان روز، بانـک مرکـزی ایـن خبـر را 
تکذیـب کرد اما دوشـنبه )اول اردیبهشـت( 
اعـالم شـد کـه مدیـران عامـل بانک هـا در 
توافـق بـا بانـک مرکزی، نـرخ سـود بانکی 
نـرخ  و  دادنـد  درصـد کاهـش   15 بـه  را 
سـود سـپرده های کوتاه مـدت نیـز از 10 بـه 
8 درصـد کاهـش یافتـه اسـت. البتـه طبق 

مصوبـه جدیـد، بانک ها این امـکان را دارند 
کـه در قالـب گواهی سـپرده، نرخ سـود 18 

درصـد بـه مشـتریان ارائـه دهند.
پـس از اعالم این مصوبـه، برخی از بانک ها 
با ارسـال پیامک به مشـتریان خـود، اعالم 
کرده انـد کـه حسـاب سـپرده قبلـی آنها که 
نرخ سـودی باالتر از 15 درصد دارد، در زمان 
سررسـید، بسـته شـده و بـرای دوره جدید، 
نـرخ 15 درصـدی مـالک عمل قـرار خواهد 

گرفت.

نگرانی ها از کاهش سود بانکی
بایـد دید کاهش سـود بانکی، چـه تاثیری 
در فضـای ملتهب اقتصاد ایـران دارد؛ گرچه 
در یـک اقتصـاِد »ایمـن« و بـا دورنمای رو 
بـه رشـد، کاهش سـود بانکی علـی االصول 
می توانـد منجر بـه افزایش سـرمایه گذاری 
در بخش هـای صنعـت، تجـارت و خدمات 
شـده و بـه رشـد تولیـد کمـک کند، امـا در 
اقتصـاد ایـران کـه امنیـت سـرمایه گذاری 
وجـود نـدارد و موانـع بسـیاری بـر سـر راِه 
سـرمایه گذاران خصوصـی اسـت، کاهـش 
غیرمترقبـه سـود بانکـی در شـرایطی کـه 
دولـت با کمبود نقدینگـی و عدم تراز بودجه 
سـالیانه مواجـه اسـت، تـا حدود بسـیاری 

نگران کننـده اسـت.
 کاهـش یکبـاره ی سـود بانکـی، سـواالت و 
ابهامـات متعـددی را پررنگ می کنـد: آیا با 
در نظـر گرفتن فضای معیوب اقتصاد، هیچ 
تضمینـی وجـود دارد که  اگر سـپرده گذاران 
رغبتـی به نگه داشـتن سـپرده های خود در 
بانک ها نداشـته باشـند، سـرمایه خود را به 
سـمت سـرمایه گذاری مولد سـوق بدهند؟ 
آیـا سـرمایه های آزاد شـده از بانک هـا، بـه 
سـمت بـازار ارز و طـال سـرازیر نخواهد شـد 

و در نتیجـه بـا افزایـش تقاضـا بـرای ایـن 
کاالهـای سـرمایه ای بـه خصـوص ارز، بـاز 
هم باید منتظر موج گرانی ارز و گرانی سایر 
کاالهـا بـه دنبال آن باشـیم؟ آیا بخشـی از 
ایـن سـرمایه های آزاد شـده به سـمت بازار 
مسـکن نخواهـد رفـت و به ایـن ترتیب ما 
بـاز هـم شـاهد بـاال رفتـن اجاره خانه هـا در 

سـال جاری نخواهیـم بود؟
از  عمـده ای  بخـش  کـه  شـرایطی  در 
مزدبگیـران، بـا آمـدن کرونـا بیکار شـده اند 
بیمـه  سـامانه  در  نفـر  هـزار   750 )فقـط 
بیـکاری ثبت نـام کرده اند( و بخـش بزرگی 
از طبقـه خـرده بـورژواِی صاحـب کسـب و 
کارهـای ُخـرد نیـز سـود متعارف خـود را به 
دلیل بحـران کرونا از دسـت داده اند، همین 
یـک قلـِم آخر یعنـی »افزایش اجـاره بهای 
مسـکن بـه دلیل کاهش سـود بانکـی« به 
انـدازه کافـی نگران کننده اسـت؛ این نگرانی 
چنـدان بیـراه و بـدون جهـت هـم نیسـت؛ 
در روزهـای اخیـر، نایـب رئیـس اتحادیـه 
مشـاوران امـالک از احتمـال ورود نقدینگی 
در پـی کاهش سـود سـپرده بانکی بـه بازار 
مسـکن و همچنیـن افزایـش اجـاره بها در 

ماه هـای آینـده خبـر داده اسـت.
بنابرایـن نگرانـی عمـده مزدبگیـران از ایـن 
اسـت که سیاسـت ناگهانِی »کاهش سـود 
بانکـی« منجر به ایجـاد تورم مازاد در سـبد 
کاالهـا و خدمـات زندگـی شـود؛ تورمـی که 
همیـن اکنـون هـم از مـرز 40 درصـد فراتر 

رفته اسـت. 
و مسـاله مهـم دیگـری هـم وجـود دارد: 
هـدف دولـت از این اقدام چیسـت؟ دولت 
در روزهـای گذشـته اقـدام بـه عرضـه اوراق 
قرضـه و همچنین عرضه سـهام شـرکت ها 
در بـورس کـرده اسـت؛ آیـا هـدف اصلی از 

کاهش سـود بانکـی، رهاسـازی نقدینگی 
هـدف  بـا  بانکـی  سـپرده گذاران  انبـوِه 
یـا  بـورس  بـازار  در  آنهـا  سـرمایه گذاری 
خریـد اوراق قرضـه نیسـت؟ آیـا دولت به 
ایـن طریق قصـد نـدارد بـا لطایف الحیل، 
و  جبـران کـرده  را  خـود  بودجـه  کمبـود 

نقدینگـی ریالـی بـه وجـود بیـاورد؟!
در عین حال، در شـرایط کرونایی کشور که 
بنگاه هـای تولیدی به خصـوص بنگاه های 
کوچـک و متوسـط، بیـش از هـر زمـان 
دیگـر، نیـاز به تسـهیالت بانکی دارنـد، آیا 
تمهیداتـی برای حفـظ سـرمایه های قابل 
اگـر  اندیشـیده اند؛  بانک هـا  واگـذاری 
بخشـی از سـپرده گذاران، پول هـای خود را 
از بانـک خـارج کننـد، آیـا اعتبار مـورد نیاز 

بـرای اعطای تسـهیالت درازمـدت به تولید، 
در صنـدوق بانک هـا باقـی می مانـد؟ 

آیا استدالل ها صحیح است؟
علی دینی ترکمانی -کارشـناس مسـائل 
اقتصـادی- در رابطـه بـا دلواپسـی های 
بانکـی  سـود  نـرخ  کاهـش  اقتصـادِی 
پشـت  اسـتدالل هایی  چـه  می گویـد: 
این سیاسـت پولـی- اعتبـاری می تواند 
اّول،  باشـد.  داشـته  داشـته  وجـود 
در  تولیـد.  و  سـرمایه گذاری  تشـویق 
نئوکالسـیکی،  اقتصـادی  متعـارف  نـگاه 
سـود بانکـی عامـل تعیین کننـده اصلـی 
بنابرایـن، فـرض  سـرمایه گذاری اسـت. 
بـرای  انگیـزه  آن  بـا کاهـش  می شـود 
در  می شـود.  بیشـتر  سـرمایه  گذاری، 
نـگاه غیرمتعارف کینزی و پسـت کینزی، 
سـرمایه گذاری، اّول تابعـی از تغییـرات 
تولید و سـپس نرخ سـود بانکی اسـت. 
صرفـا  را  سـرمایه گذاری  اّولـی،  یعنـی، 
دومـی  و  می  بینـد  قیمتـی  پدیـده ای 
قیمتـی  و  تولیـد  مقـداری  از  ترکیبـی 
سـود بانکـی. اجـزای تولیـد ملـی عبارت 
خانوارهـا،  مصرفـی  مخـارج  از  اسـت 
خصوصـی،  بخـش  سـرمایه گذاری 
سـرمایه گذاری  و  مصرفـی  مخـارج 
واردات.  و  صـادرات  خالـص  و  دولـت، 
ایـن  از  کـدام  هـر  افزایـش  بنابرایـن، 
از جملـه سـرمایه گذاری موجـب  مـوارد 
افزایـش تولیـد ملـی می  شـود. در نـگاه 
یـک  رابطـه  پسـت کینزی،  و  کینـزی 
سـویه نیسـت. دو سـویه اسـت. یعنـی 
افزایـش تولیـد ملی نیـز از طریق کارکرد 
ضریـب فزاینـده، بـه صـورت دومینویی،  
و  سـرمایه گذاری  افزایـش  موجـب 

می  شـود. مصـرف 
موجـب  عامـل  دو  او،  گفتـه  بـه  امـا 
بانکـی،  سـود  کاهـش  کـه  می شـود 
مشـوق تولیـد و سـرمایه گذاری در ایران 

نباشـد: 

الف: نااطمینانی به آینده و تاثیر 
قوی تر آن بر سرمایه گذاری

مادامی که چشـم انداز آینده اطمینان بخش 
نباشـد، انگیزه برای سـرمایه گذاری از طریق 
کاهـش نـرخ سـود بانکـی چنـدان تقویت 
نمـی  شـود. نااطمینانـی بـا بازگشـت اصل 
بـا  سـود  نـرخ  و  اسـت  مرتبـط  سـرمایه 
بـازده آن. در جایـی کـه به دلیـل نااطمینانی 
آینـده، خـروج سـرمایه قـوی اسـت،  بـه 
کاهـش نـرخ سـود بانکـی تاثیـر جـدی بر 
سـرمایه گذاری نمـی  توانـد داشـته باشـد.

ب: پایین بودن بهره وری سرمایه 
و تاثیر ضعیف آن بر رشد تولید و 

درآمد ملی
 تجربـه ی سـال  های بلنـد گذشـته نشـان 
می دهـد که بهره وری سـرمایه بسـیار پایین 
اسـت. پروژه  هـای ناتمامـی چـون بزرگـراه 
تهـران - شـمال، مصـداق برجسـته ای از 
اسـت.  فشـل  سـرمایه  انباشـت  فراینـد 
دالیـل  از  یکـی  ضعیـف  بهـره وری  ایـن 
اسـت.  بانکـی  معوقـه  مطالبـات  اصلـی 
تسـهیالت بانکـی قفـل شـده در پروژه های 
بـا  اسـت  معـادل  ناتمـام  سـرمایه گذاری 
مطالبـات معـوق یـا بهتـر اسـت بگوییـم 

بانکـی. سـوخت شـده ی 
دینـی ترکمانـی، نگرانی دیگـری نیز مطرح 
می کنـد: »این سیاسـت می  توانـد در جهت 
ایجـاد جذابیـت بـرای اوراق قرضه ای باشـد 
کـه ممکن اسـت در روزهای آینـده با هدف 
منتشـر  دولـت  بودجـه  پوشـش کسـری 
شـود. اگـر نـرخ سـود بانکی کاهـش نیابد، 
طبعـا، برای جـذاب کـردن اوراق قرضه، نرخ 
آن بایـد بیـش از 20 درصـد تعییـن شـود.  
اّمـا، چنیـن نرخ گـذاری هـر چنـد از منظـر 
مدافعـان واقعـی کـردن نرخ هـا ) از جملـه 
متناسـب کـردن نـرخ سـود بانکـی بـا نرخ 

تـورم( توجیـه دارد، احتمـاال از منظـر بانـک 
بـا  مرکـزی، در شـرایط جـاری، می توانـد 
عالمـت دادن بـه بازارهـا، موجـب تشـدید 
تورمـی بشـود کـه همیـن امـروز  بـه بیش 
از 40 درصـد رسـیده اسـت. در عیـن حـال، 
میـزان جانشـینی اوراق قرضـه بـه جـای 
سـپرده  ها، ممکن اسـت به ازای برای مثال 
4 درصـد تفـاوت در نـرخ بـاال )18 درصـد 
نـرخ سـود سـپرده بلندمـدت و 22 درصـد 
نـرخ بازدهـی اوراق(، کمتـر از همین تفاوت 
در نرخـی پاییـن  تـر )15 درصـد نرخ سـود 
سـپرده بلندمـدت و 19 درصـد نـرخ بـازده 
اوراق( باشـد. بـه زبـان فنـی اگـر کشـش 
هـای  نـرخ   در  ایـن دو  میـان  جانشـینی 
باالتـر کمتـر باشـد، ترجیـح سیاسـت گذار 
ایـن خواهـد بـود کـه تفـاوت را در دامنـه ی 
پایین  تـری اعمـال کنـد تـا میزان کشـش، 
بیشـتر و اوراق قرضـه در مقـدار باالتـری، به 
ازای تفـاوت یکسـانی در نرخ ها، جانشـین 

سـپرده  ها شـود.«

عواقب چیست؟
امـا عواقـب عینی ایـن سیاسـت در زندگی 
مـردم چیسـت؛ بـه گفتـه دینـی ترکمانـی، 
پیامدهـای سیاسـت کاهش سـود بانکی را 

می تـوان در چنـد دسـته برشـمرد:
بانکـی  سـپرده  های  ترکیـب  تغییـر   .1
)کاهـش سـپرده های بلندمـدت و افزایش 
یعنـی کاهـش  سـپرده های کوتاه مـدت(. 
توانایـی تسـهیالت  دهـی شـبکه ی بانکـی. 
2. افزایـش تقاضـا بـرای دارایی هـای دیگر 
ازجملـه سـهام و اوراق قرضـه و ارز و طـال 
و ماشـین و در نتیجـه احتمـال افزایـش 
شـاخص قیمت در این بازارها از این محل.
3. کاهـش درآمـد سـپرده گذارانی کـه بـه 
دالیلـی چون ناآشـنایی با بازارهـای دیگر یا 
ریسـک  پذیـری کم، تنهـا امکان سـپرده را 

پیـش رو دارند.

خبـری  نشسـت  در  دولـت  سـخنگوی 
هفتگـی خـود بـه موضوعـات مختلـف 
کرونـا  وضعیـت  جملـه  از  کشـور 
ابتـدای  در  ربیعـی  پرداخت.علـی 
نشسـت خبـری هفتگـی خـود بـا بیان 
و  دولـت  بـرای  هفته هـا  ایـن  اینکـه 
همـه مـردم روزهـا و هفته هـای طاقـت 
فرسـایی اسـت، اظهار کـرد: دولت هفته 
گذشـته در بخـش بیـن الملـل، اقتصاد 
و اجتماعـی تصمیمـات مهمـی را اتخاذ 

کـرد و مباحـث مهمـی را در جلسـات 
خـود گذرانـد. در بخـش اقتصـاد سـرپا 
نگـه داشـتن اقتصـاد آسـیب خـورده از 
کرونـا و تمرکـز بـر رسـته های  آسـیب 
دیـده و کاهـش تاثیرهـای ثانویـه بـر 
تـالش  حفـظ  نیـز  و  رسـته ها  سـایر 
و فعالیـت در رسـته هایی کـه کمتـر از 
رسـته های اول  آسـیب دیدند از دسـتور 

کارهـای دولـت بـوده اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه حفـظ وضعیت 

اقتصـادی در دوران کرونا حفظ شـغل و 
جلوگیـری از اخـراج کارگـران در کانـون 
گفـت:  بـوده  اسـت،  دولـت  فعالیـت 
تـالش  ریـزی  برنامـه  ایـن  بـر  عـالوه 
در  کرونـا  آسـیب های  جبـران   بـرای 
روزهـای پسـاکرونایی از دسـتورکارهای 
عمـده سـتاد ملـی کرونـا و سـتادهای 
اقتصـاد مقاومتـی بـه ریاسـت معـاون 
بـوده  اول و همچنیـن هیـات وزیـران 
است.سـخنگوی دولـت ادامـه داد: بـی 
زمانـی کـه کاهـش  هـر  تردیـد کرونـا 
پیـدا کنـد جامعـه بـه حالـت عـادی بر 
هـم  دنیـا  در  اینکـه  امـکان  می گـردد 
شـرایط یـا نظـم جدیدتـری هـم پیش 

بینـی شـود، وجـود دارد.

وضعیت عادی در زمینه کرونا 
در کشور نداریم

فعال شرایط برای بازگشایی 
اماکن مذهبی وجود ندارد

ــن  ــه اماک ــت ک ــه ماس ــت: آرزوی هم ــت گف ــت وزارت بهداش ــاون بهداش مع
مذهبــی بازگشــایی شــوند و زیــارت کنیــم، امــا فعــال  شــرایط بــرای ایــن اماکن 
اصــال وجــود نــدارد و تــا پایــان مــاه مبــارک رمضــان ایــن شــرایط وجــود نــدارد. 
اگــر زمانــی وضعیت مــان بــه مرحلــه ای رســیدیم کــه ایــن اماکــن در مناطــق 
ســفید باشــند، تصمیم گیــری می کنیــم. البتــه بــا رونــد فعلــی بعیــد می دانــم 
کــه بــه زودی ایــن اتفــاق بیفتــد، امــا امیــدوارم همــه مــا بــه ایــن آرزویمــان 
برســیم. علیرضــا رییســی در ارتبــاط ویدیــو کنفرانســی بــا خبرنــگاران دربــاره 
وضعیــت بیمــاری کرونــا در کشــور گفــت: دغدغــه مــن خیلــی درباره بیمــاری و 
عــوارض آن نیســت، بلکــه بزرگتریــن نگرانــی و دغدغــه مــن عــادی شــدن ایــن 
بیمــاری اســت. اگــر مــردم بــه ســمت عــادی ســازی رونــد و فکــر کننــد کــه 
ویــروس ضعیــف شــده و فعالیتــش تمــام شــده و می توانیــم دیگــر مســائل 
بهداشــتی و فاصله گــذاری اجتماعــی را رعایــت نکنیــم، بزرگتریــن معضــل را 
ــون  ــت: تاکن ــد. رییســی گف ــاری ایجــاد می کن ــت بیم ــرل و مدیری ــرای کنت ب
ــز  ــه 420 مرک ــه ب ــم ک ــرداری در کشــور ایجــاد کردی ــز نمونه ب حــدود 369 مرک
ــام  ــت انج ــون تس ــاز  1.5 میلی ــن ف ــه در ای ــم ک ــی کردی ــد. پیش بین می رس

شــود کــه بایــد در سراســر کشــور انجــام شــود.

ته
نک

در مجمـوع، یـک سیاسـتگذاری اقتصـادی –هرچنـد روی 
بسـتر  یـک  در  بایـد  باشـد-  درسـت  تئـوری  در  و  کاغـذ 
متجانـس و هـم افـزا مطـرح و در دسـتور کار قـرار بگیرد تا 
اثـرات مثبـت آن نمـودار گـردد؛ وقتـی زیرسـاختها فراهـم 
نیسـت، هـر اقدام ظاهـرًا مثبتی بـه چشـم اندازِ عقوبتی تلخ 
موجـود  سـالم  فضـای سـرمایه گذاری  وقتـی  می انجامـد. 
نیسـت، دود کاهش سـود بانکی در چشـم ابرسـپرده گذاران 
و صاحبـان سـرمایه های ریالـی نمـی رود ولی ممکن اسـت 

در چشـم مـردم عـادی و فرودسـتان برود.  
بـا همـه اینهـا، بـه نظـر می رسـد دولت به هـر طریق سـعی 
می کنـد تـا کمبـود بودجـه سـاالنه خـود را بـا سـرمایه های 
سـاکن رفـع و رجوع کنـد؛ آیا بـازار اوراق قرضـه، در ماه های 
پیـش رو رونـق خواهـد گرفـت؟! از سـوی دیگـر، سیاسـت 
کاهـش سـود بانکـی در بسـتر عـدم اطمینـان بـه آینـده ی 
بـه  سـرمایه  هجـوم  بـه  منجـر  می توانـد  سـرمایه گذاری، 
بـازار ارز یـا مسـکن شـود و دوبـاره نـرخ اقالم سـبد خانوار 

یابد افزایـش 

گزارش
نسرین هزاره مقدم

دولتدارو

دولتی ها مجاز به بخشش اجاره شدنددر حوزه داروسازی به شرایط مطلوب رسیده ایم
رییـــس ســـازمان غـــذا و دارو 
ـــوزه  ــه در ح ــان اینکـ ــا بیـ بـ
تجهیـــزات  و  داروســـازی 
ـــوب  ـــه شـــرایط مطل پزشـــکی ب
و ایـــده آل رســـیده ایم گفـــت: در ایـــن حـــوزه همپـــای 
کشـــورهای صاحـــب دانـــش می توانیـــم پیـــش 
ـــگاه اطـــالع رســـانی وزارت کشـــور،  ـــه گـــزارش پای برویم.ب
محمدرضـــا شـــانه ســـاز روز یکشـــنبه در نشســـت 
ـــه در  ـــا ک ـــت کرون ـــانه ای مدیری ـــی رس ـــروه ارزیاب کارگ
ـــد،  ـــزار ش ـــور برگ ـــم)ص( وزارت کش ـــر اعظ ـــالن پیامب س
گفـــت:  مـــا در حـــوزه درمـــان کرونـــا پـــا بـــه پـــای 
ـــه  ـــم ب ـــی کنی ـــت م ـــا حرک ـــر از آنه ـــی جلوت ـــا و حت دنی

ـــام  ـــه انج ـــن زمین ـــران در ای ـــه ای ـــر چ ـــه ه ـــه ای ک گون
ـــری  ـــای معتب ـــوی نهاده ـــد از س ـــی بع ـــد، اندک ـــی ده م
ـــرار  ـــد ق ـــورد تایی ـــت م ـــی بهداش ـــازمان جهان ـــر س نظی
ـــوزه  ـــی در ح ـــر علم ـــا از نظ ـــزود: م ـــرد. وی اف ـــی گی م
ــی  ــه مـ ــم کـ ــیده ایـ ــه ای رسـ ــه نقطـ ــازی بـ داروسـ
ـــد  ـــا چن ـــش ب ـــب دان ـــورهای صاح ـــای کش ـــم همپ توانی
ـــم.  ـــش بروی ـــه پی ـــن عرص ـــت در ای ـــابقه فعالی ـــرن س ق
ــرد: در  ــان کـ ــذا و دارو خاطرنشـ ــازمان غـ رییـــس سـ
حـــوزه داروســـازی و تجهیـــزات پزشـــکی اکنـــون مـــا 
ـــواع  ـــم و ان ـــیده ای ـــی رس ـــده آل و مطلوب ـــرایط ای ـــه ش ب
تولیـــدات دارویـــی و درمانـــی را بـــا کیفیـــت بـــاال در 

داخـــل کشـــور انجـــام مـــی دهیـــم.

و  اجرایــی  دســتگاه های 
ــاره  ــد اج ــهرداری ها می توانن ش
دریافتــی از بخــش خصوصــی 
را  کرونــا  تعطیلــی  دوره  در 

ــند.  ــل ببخش ــور کام ــه ط ــا ب ــرده و ی ــال ک امه
ــک  ــا از ی ــروس کرون ــن شــیوع وی ــد از شــدت گرفت  بع
ســو افزایــش هزینه هــا وجــود داشــت و از ســوی دیگــر 
بــا طــرح محدودیت هــای کــه از ســوی ســتاد ملــی 
مقابلــه بــا کرونــا اعمــال شــد برخــی مشــاغل و اصنــاف 
و بخش هــای مختلــف تعطیــل شــدند.در ایــن شــرایط بــا 
وجــود عــدم فعالیــت  موضــوع پرداخــت اجــاره بهــای آنها 
مطــرح بــود کــه البتــه برخــی صاحبــان مکان هــای واگــذار 

شــده در بیــن اصنــاف نســبت بــه کاهــش و یــا بخشــش 
اجــاره بهــا اقــدام کردنــد تــا کمکــی بــه آنهــا در شــرایطی 
کــه فعالیتشــان تعطیــل بــود، باشــد. امــا در همیــن رابطه 
اخیــرا دولــت طــی مصوبــه ای امــکان بخشــش اجــاره بهــا 
را بــرای دســتگاه های دولتــی و شــهرداری ها نیــز فراهــم 
ــه هیــات  ــه ای کــه براســاس مصوب ــه گون کــرده اســت؛ ب
دولــت کلیــه دســتگاه های اجرایــی و شــهرداری های 
سراســر کشــور مجازنــد نســبت بــه اهمــال یــا بخشــودگی 
ــش  ــه بخ ــده ب ــذار ش ــن واگ ــای اماک ــاره به ــل اج کام
خصوصــی در طــول دوره تعطیلــی مربــوط بــه جلوگیــری 
از انتشــار ویــروس کرونــا یــا افزایــش دوره بهــره بــرداری 

ــد. ــدام کن براســاس چارچوب هــای خــود اق

رنا
 ای

س:
عک

تعقیب 26 نفر از 
کارکنان بانک مرکزی

دادسـتان تهـران گفـت: 26 نفـر از مدیـران و کارکنـان متخلـف 
بانـک مرکـزی در موضـوع ارز دولتـی تحت تعقیب قـرار گرفته 
اند.بـه گـزارش ایسـنا، بـه نقـل از میـزان علـی القاصی مهـر 
دادسـتان تهـران در جلسـه شـورای عالـی قـوه قضائیه بـا ارائه 
گزارشـی از نحـوه رسـیدگی به پرونـده تخلفـات ارزی بر مبنای 
گـزارش دیـوان محاسـبات، بـا اشـاره به اعـالم عـدم رفع تعهد 
نسـبت بـه 4/7 میلیـارد ارز دولتی توسـط دریافت کننـدگان آن 
اظهـار داشـت: بانـک مرکزی مدعی شـد کـه بخشـی از این ارز 
صـرف حـوزه خدمـات شـده امـا تاکنون سـندی در ایـن زمینه 
ارائـه نکـرده اسـت. برخی مدیران و کارکنـان بانکی نیز در فرایند 
تأمین و تخصیص ارز مرتکب تخلف شـدند که 26 نفر از بانک 
مرکـزی و تعـدادی هـم از بانک هـای عامل تحـت تعقیب قرار 
گرقتنـد کـه پرونـده آنهـا در دادسـرا و دادگاه در حـال رسـیدگی 
است.وی افزود: کارگروهی متشکل از دیوان محاسبات و بانک 
مرکـزی و گمـرک و وزارت صمـت و ضابطیـن زیرنظـر بازپرس 
ویـژه پرونـده جهـت رسـیدگی کارشناسـانه بـه ابعـاد مختلـف 
گزارش دیوان محاسـبات تشکیل شـده است.القاصی مهر اظهار 
داشـت: بـا مصوبه دولـت از مجموع ارقامی که بـرای واردات کاال 
به کشـور تخصیص یافـت، حدود 23 میلیـارد آن برای کاالهای 
اساسـی و ضـروری و معادل 8 میلیارد هـم برای کاالهای دیگر 
بـوده اسـت.وی افـزود: به دنبـال اجرای ایـن مصوبه کـه از نظر 
اقتصـادی و سیاسـت های پولـی و ارزی ایراداتـی داشـت، 16 
مرداد 97 اصالحیه ای در جلسـه شـورای عالی اقتصادی سـران 
قـوا بـه آن مطـرح شـد و این شـورا مصـوب کـرد ارز تخصیص 

یافتـه صرفـًا برای کاالهای اساسـی باشـد. 

ــی از  ــار حاک ــی اخب ــه برخ ــورمان ب ــه کش ــور خارج ــر ام وزی
تــالش وزیــر امــور خارجــه آمریــکا بــرای ارائــه طرحــی 
ــق  ــوز عضــوی از تواف ــکا هن ــد آمری ــان ده ــه نش ــی ک حقوق
ــف  ــواد ظری ــان داد.محمدج ــش نش ــت، واکن ــته ای اس هس
ــری نوشــت:  ــر امــور خارجــه کشــورمان در پیامــی توییت وزی
ــو وزیــر امــور خارجــه آمریــکا  دو ســال پیــش، مایــک پمپئ
و رئیــس او »توقــف مشــارکت آمریــکا« در برجــام را اعــالم 
ــار  ــه »فش ــد ک ــر می پروراندن ــن را در س ــای ای ــد و روی کردن

ــد آورد. ــو در خواه ــه زان ــران را ب ــا ای ــری« آن ه حداکث

یـک عضـو کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس شـورای 
اسـالمی بـا تاکیـد بـر اینکـه »افراد بـا اهـدای خون بـه کرونا 
مبتـال نمـی شـوند«، گفـت: درخواسـت مـا از همـه هموطنـان 
ایـن اسـت کـه همچـون گذشـته خـون اهـدا کننـد و مطمئـن 
باشـند هیچ مشـکلی برای آن ها ایجاد نمی شود.حسـینعلی 
شـهریاری در گفت وگـو بـا ایسـنا اظهـار کـرد: مـردم بداننـد با 
اهـدای خـون هیـچ خطـری آنهـا را از بابـت ابتـال بـه بیمـاری 
کرونـا تهدیـد نمی کنـد. فکـر نکنید اگر خـون اهدا کنیـد دچار 
بیمـاری مـی شـوید کمـا اینکه افـرادی که به طـور مرتب خون 
مـی دهنـد وضعیـت مناسـب تـری نسـبت بـه سـایر مـردم 
دارنـد. ایـن عضـو کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس در 
پایـان گفـت: از کسـانی کـه سـالم و دارای توانایـی جسـمی 
هسـتند، خواهـش می کنیم خـون اهدا کنند. مطمئن باشـید 

بیـن خـون دادن و بیمـاری کرونـا ارتباطـی وجـود نـدارد.

رییـس اتحادیـه مشـاوران امـالک اسـتان تهـران از عـدم 
افزایـش حـق کمیسـون بنگاههـا در قراردادهـای رهـن و 
اجـاره در سـال جدیـد خبـر داد.تعرفه کمیسـیون مشـاوران 
امـالک  مشـاورین  اتحادیـه  سـوی  از  سـال  هـر  امـالک 
تعییـن می شـود؛ »مصطفـی قلـی خسـروی« در گفـت و 
گـو بـا خبرنـگار اقتصـادی ایرنا دربـاره وضعیـت تعرفه های 
بنگاههای امالک در سـال 99، گفت:18 ماه پیش پیشـنهاد 
اتـاق  بـه  را  امـالک  بنگاههـای  افزایـش حـق کمیسـیون 
اصنـاف تهـران ارائـه دادیـم امـا اتـاق اصنـاف بـا پیشـنهاد 
مـا بـرای افزایـش حـق کمیسـیون بنگاههـا در قراردادهای 
رهـن و اجـاره مخالفت کرد. خسـروی گفت: بـا وجود اینکه 
پیشـنهاد مـا بـرای قراردادهـای اجـاره دریافـت یـک سـوم 
اجـاره ماهیانـه از طرفیـن بـود، اما با مخالفت اتـاق اصناف، 

نـرخ هـا مثـل سـال گذشـته همـان یـک چهارم اسـت.

رویاپردازی را متوقف کنید

مردم با اهدای خون به 
کرونا مبتال نمی شوند

حق قراردادهای اجاره 
امسال افزایش ندارد
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محیط زیستسیل

تشکیل 277 مورد پرونده تخلف محیط زیستی در سال 98تخریب سازه های کنترل سیل در روزهای سیالبی

ـــه بیشـــترمناطق کشـــور از  ـــی ک در روزهای
ـــتند  ـــان نیس ـــیالبی در ام ـــای س بارش ه
و ســـیل های شـــدید هـــر چنـــد وقـــت 
ـــز را  ـــار در مناطـــق مختلـــف همـــه چی یکب
می شـــوید و بـــا خـــود می بـــرد، اخبـــاری مبنـــی بـــر تخریـــب یکـــی 
از ایســـتگاه های آبخـــوان داری و پخـــش ســـیالب در بوشـــهر توســـط 
پیمانـــکاران شـــرکت نفـــت منتشـــر شـــده اســـت. مدیـــرکل دفتـــر 
کنتـــرل ســـیالب ســـازمان جنگل هـــا می گویـــد کـــه ایـــن تخریـــب 

ـــت. ـــت اس ـــه نف ـــط لول ـــور خ ـــل عب ـــه دلی ب
ابوالقاســـم حســـین پور در گفـــت و گـــو بـــا ایســـنا توضیـــح داد: در 
ـــداری از ایســـتگاه  ـــی حفاظـــت و نگه ـــم کـــه متول ـــد بدانی درجـــه اول بای
آبخـــوان داری در منطقـــه اهـــرم اســـتان بوشـــهر، مرکـــز تحقیقـــات 
ـــزداری  ـــاک و آبخی ـــت خ ـــکده حفاظ ـــتان و پژوهش ـــی اس ـــع طبیع مناب
ـــی  ـــع طبیع ـــز اداره کل مناب ـــه نی ـــک عرص ـــر مال ـــال حاض ـــت. در ح اس

ـــت. ـــهر اس ـــتان بوش اس

ـــی  ـــهر یک ـــرم بوش ـــوان داری اه ـــتگاه آبخ ـــه ایس ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــح  ــت، تصریـ ــور اسـ ــوان داری کشـ ــات آبخـ ــتگاه تحقیقـ از 37 ایسـ
ــن  ــری ایـ ــات آبگیـ ــی از تاسیسـ ــی بخشـ ــفانه درحالـ ــرد: متاسـ کـ
ایســـتگاه کنتـــرل و پخـــش ســـیالب بـــه دلیـــل عبـــور خـــط لولـــه 
ـــای  ـــی از الگوه ـــه یک ـــت ک ـــده اس ـــیب دی ـــک آس ـــوره - جاس ـــت گ نف
ـــال  ـــود. س ـــور ب ـــیالب در کش ـــرل س ـــش و کنت ـــای پخ ـــق عرصه ه موف
گذشـــته از ایـــن ایســـتگاه بازدیـــد کـــردم و اثربخشـــی آن در زمینـــه 
مدیریـــت ســـیل و تعدیـــل خشکســـالی و کـــم آبـــی منطقـــه کامـــال 

مشـــهود بـــود.
ـــا،  ـــازمان جنگل ه ـــوان داری س ـــیالب و آبخ ـــرل س ـــر کنت ـــرکل دفت مدی
و  آبخیـــزداری  پروژه هـــای  تاکیدکـــرد:  آبخیـــزداری  و  مراتـــع 
آبخـــوان داری طرح هـــای عام المنفعـــه ای هســـتند کـــه دولـــت بـــرای 
آن هـــا ســـرمایه گذاری می کنـــد. از ایـــن رو توســـعه فعالیت هـــای 
عمرانـــی و طرح هـــای عمومـــی نبایـــد بـــه پروژه هـــای آبخیـــزداری و 

آبخـــوان داری صدمـــه ای وارد کننـــد.

رئیـــس اداره حقوقـــی محیـــط زیســـت 
اســـتان تهـــران گفـــت: عمـــده تخلفـــات 
ــران در  ــتان تهـ ــتی در اسـ ــط زیسـ محیـ
ســـال 98 در حـــوزه آلودگـــی هـــوا بـــوده 
ـــی  ـــع قضای ـــکیل و در مراج ـــی تش ـــده قانون ـــات پرون ـــن تخلف ـــرای ای ـــه ب ک

پیگیـــری شـــد.
ــوع  ــال 98 در مجمـ ــرد: در سـ ــار کـ  علـــی امرالهـــی در اینخصـــوص اظهـ
277 پرونـــده قانونـــی علیـــه تخلفـــات صـــورت گرفتـــه محیـــط زیســـتی 
ـــداد 109  ـــن تع ـــه از ای ـــد ک ـــرح ش ـــی ط ـــع قضای ـــران در مراج ـــتان ته در اس
ـــوط  ـــده مرب ـــوا، 62 پرون ـــی ه ـــوزه آلودگ ـــات ح ـــه تخلف ـــوط ب ـــده مرب پرون
ـــاز  ـــداری غیرمج ـــالح و نگه ـــل س ـــش، حم ـــات وح ـــکارغیرمجاز حی ـــه ش ب
ـــود. ـــه شـــکار ب ـــه تخلفـــات شـــروع ب ـــق ب ـــده هـــم متعل ـــه هـــا و 59 پرون گون
ـــده  ـــاز، 7 پرون ـــد غیرمج ـــده درخصـــوص صی ـــن 40 پرون ـــزود: همچنی وی اف
ـــه  ـــوارد متفرق ـــم در م ـــده ه ـــاز دام و 14 پرون ـــر مج ـــف غی ـــه تعلی ـــوط ب مرب
دیگـــر طـــرح و پیگیـــری شـــد.رییس اداره حقوقـــی محیـــط زیســـت اســـتان 

ـــه صـــدور  ـــده منجـــر ب ـــه رســـیدگی 201 پرون ـــا بیـــان اینکـــه در مرحل تهـــران ب
ـــه  ـــش از 80 درصـــد آرائ صـــادره ب ـــرد: بی ـــح ک ـــه شـــد، تصری احـــکام مربوط
ـــط  ـــکایت محی ـــا، ش ـــده ه ـــی پرون ـــوده و در مابق ـــت ب ـــط زیس ـــع محی نف
زیســـت در مرحلـــه بـــدوی در مراجـــع قضایـــی وارد شـــناخته نشـــده و احـــکام 
صـــادره بـــا اعتـــراض محیـــط زیســـت در دادگاه هـــای تجدیدنظراســـتان 

ـــت. ـــری اس ـــال پیگی ـــران درح ته
امرالهـــی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه پیگیـــری هـــای ایـــن اداره کل درخصـــوص 
ـــه وضعیـــت ســـابق گفـــت: در ســـال 98 میـــزان  تصرفـــات اراضـــی و اعـــاده ب
ــودجویان  ــگال سـ ــده از چنـ ــرف شـ ــی تصـ ــع از اراضـ ــر مربـ 130855 متـ
ـــط  ـــی محی ـــس اداره حقوق ـــت. ریی ـــال بازگش ـــت الم ـــه بی ـــد و ب ـــارج ش خ
زیســـت اســـتان تهـــران در پایـــان تاکیـــد کـــرد: طـــرح ایـــن دعـــاوی و 
تشـــکیل پرونـــده هـــای قانونـــی علیـــه هـــم اشـــخاص حقیقـــی و هـــم 
ـــوزه  ـــوده و در ح ـــهری ب ـــان ش ـــع و متولی ـــان صنای ـــم از صاحب ـــی اع حقوق
ـــارف  ـــردی مصالحـــه و تع ـــچ ف ـــا هی ـــط زیســـت ب ســـالمت شـــهروندان محی

ـــود. ـــد ب ـــوده و خواه ـــی ب ـــخت و قانون ـــا س ـــا برخورده ـــدارد و قطع ن
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رییـس تصفیه خانه فاضالب یزد در نشسـت معـاون عمرانی 
اسـتاندار، مدیرعامـل آب منطقـه ای، مدیران جهاد کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی، رئیـس مرکـز بهداشـت و محیـط زیسـت، 
فرمانـداری، شـهرداری و جمعـی دیگر از مسـئوالن اسـتانی با 
سرپرسـت شـرکت آبفا، از سـم پاشـی تصفیه خانه فاضالب 
بـه صـورت روزانـه خبـر داد.علـی اکبـر صالحـی بـا اشـاره بـه 
ایـن کـه تصفیـه خانه فاضالب شـهر یـزد از لحـاظ عملکردی 
و زیسـت محیطـی از جملـه بهتریـن تصفیـه خانـه هـای 
سـطح کشـور مـی باشـد گفـت :  در بازدیـدی کـه کارشناسـان 
آب و فاضـالب کشـور بعمـل آوردنـد نیـز بـه ایـن امـر اذعـان 
داشـتند .صالحـی اظهارداشـت : ایـن شـرکت بـرا ی کنتـرل 
جمعیـت پشـه در محـدوده تصفیـه خانه، فعالیـت های مهم 
و شـایانی از جملـه سـم پاشـی در دو شـیفت صبـح و عصـر 
با به كارگيري ماشـين آالت و تجهيزات پیشـرفته ، اسـتفاده 
از الروكـش بيولوژيـك در كل سـطح وتلند طبيعـي و زهكش 
هـا، فضـاي سـبز و حوضچه هـا ، دفن بهداشـتي آشـغال ها 
، آهـك پاشـي زهكـش هـا و كانـال هـاي منتهـي بـه وتلنـد 
طبيعـي همچنين مبـارزات بيولوژيك مانند رها سـازي ماهي 
گامبوزيـا در تـاالب انجـام داده اسـت.صالحی از دیگر فعالیت 
های انجام شـده در راسـتای کنترل وجلوگیری از ازدیاد پشـه 
را ، هـرس و کوتـاه نمـودن درختـان موجـود در فضـای سـبز 
تصفیـه خانـه فاضـالب شـهر یـزد در سـطح وسـیع ، احداث 
جـاده هـای دسترسـی اطـراف تصفیـه خانـه جهت سـهولت 
در امـر بهـره بـرداری و سـم پاشـی و ... عنوان کـرد.وی افزود 
: خوشـبختانه طـی بررسـی هـای صـورت گرفته بـه موفقیت 
هـای چشـمگیری نائل شـدیم و امیـد داریم با توجـه به این 
کـه کیفیـت پسـاب خروجـی تصفیـه خانـه SBR شـهر یزد 
ارتقـا یافتـه اسـت بـا شناسـايي كانـون هـاي توليـد و تكثير 
حشـرات در مـکان هایـی به غیـر از تصفیه خانه و سمپاشـي 
تمامـی قنـوات متروکـه ، منهـول هـاي فاضـالب در محدوده 
نصـرت آبـاد از جملـه اطراف ميـدان ميوه و تره بار شـاهديه و 
بلـوار نصـر نیـز توسـط متولیان امـر بتوانیم در سـال جاری به 

نحـو مطلوبـی ایـن موضـوع را مدیریـت کنیم .

سوژه سم پاشی 
تصفیه خانه 
فاضالب یزد 

هشدار نسبت به آتش سوزی در منابع طبیعی

تا تابستان سال گذشته در 1600 هکتار از جنگل های کشور آتش سوزی به وقوع پیوسته بود

ــگان حفاظــت محیط زیســت  ــده ی فرمان
در نامــه ای بــه مدیــران کل حفاظــت 
خواســتار  اســتان ها  محیط زیســت 
ــروز  ــورت ب ــگیرانه در ص ــات پیش اقدام
مناطــق  ســطح  در  آتش ســوزی  
تحــت مدیریــت ایــن ســازمان شــد 
و از محیط بانــان خواســت کــه آمــاده 

باشــند.
ــه گــزارش روز دوشــنبه پایــگاه اطــالع  ب
محیــط  حفاظــت  ســازمان  رســانی 
زیســت، ســرهنگ جمشــید محبــت 
خانــی در نامــه خــود بــه مدیران اســتانی 

بــا اشــاره بــه وضعیــت مطلــوب نــزوالت 
جــوی طــی ســال جــاری و بــه تبــع آن 
افزایــش ســطح پوشــش گیاهــی مراتــع 
گفــت: بــروز آتــش ســوزی های عمــدی 
ــت  ــق تح ــطح مناط ــدی در س و غیرعم
مدیریــت ســازمان حفاظــت محیــط 

ــل اســت.  زیســت محتم
حفاظــت  یــگان  فرماندهــان  از  وی 
اســتان ها درخواســت کــرد بــا توجــه 
ــا شــروع فصــل  ــده ت ــان باقیمان ــه زم ب
گرمــا، بــرای جلوگیــری و یــا بــه حداقــل 
ــر  ــن ام ــی از ای ــارت ناش ــاندن خس رس
بایــد مــواردی را در دســتور کار خــود 
ــن  ــات ای ــه اقدام ــد و از نتیج ــرار دهن ق

فرماندهــی را مطلــع کننــد.

ــه  ــن برنام ــزود: تدوی ــی اف ــت خان محب
ــق،  ــی پیشــگیری و کنتــرل حری عملیات
ــا اســتان  ــروه مشــترک ب تشــکیل کارگ
هــای همجــوار در خصــوص مناطــق 
واقــع در مــرز سیاســی دواســتان بــرای 
تعییــن افــراد رابــط، وضعیــت موجــودی 
ــات اطفــای حریــق، نجــام تســت  امکان
اطفــا  امکانــات  و  تجهیــزات  ادواری 
احتمالــی،  نواقــص  رفــع  و  حریــق 
ایجــاد پــد بالگــرد و حوضچــه برداشــت 
ــق در  ــابقه حری ــق دارای س آب در مناط
ــا  ــی ب ــادی، هماهنگ ــای متم ــال ه س
ســتاد بحــران اســتان بــرای اســتفاده از 
خدمــات پــروازی ارگان هــای ذیربــط از 
جملــه هــالل احمــر، ســتاد کل نیروهای 

ــای  ــش کانون ه ــور پای ــه منظ ــلح ب مس
حریــق در مواقــع بحرانــی و آمادگــی 
ــانی  ــداد رس ــق و ام ــای حری ــرای اطف ب
بــروز حریــق، هماهنگــی  در صــورت 
ــا  ــتان ه ــانی اس ــش نش ــا  ادارات آت ب
ــکاری در  ــا و هم ــوزش نیروه ــرای آم ب
ــروز حــوادث و برگــزاری کارگاه  هنــگام ب
بــودن  مســاعد  آموزشــی)در صــورت 
ــا (  ــاری کرون ــطه بیم ــه واس ــرایط ب ش
ــای  ــا اطف ــط ب ــای مرتب ــرای ارگان ه ب
حریــق بــه منظــور آشــنایی نیروهــا 
ــه  ــهیل  ارائ ــق و تس ــت مناط ــا وضعی ب
خدمــات در صــورت بــروز آتــش ســوزی 
برخــی از مــواردی اســت کــه بایــد اجــرا 

شــود.
هــای  شناســایی کانــون  وی گفــت: 
وقــوع حریــق در تمامــی مناطــق بــا 
توجــه بــه ســوابق موجــود، اســتقرار 
اکیــپ هــای ســیار در ایــن نقــاط و 
ــه وســایل و ادوات  مجهــز کــردن آنهــا ب
ســبک اطفــای حریــق از جملــه کپســول 
ــه  ــوب و...، تهی ــانی،آتش ک ــش نش آت
بروشــورهای هشــدار دهنــده حــاوی 
ــه برخــورد  ــوط ب قوانیــن و مقــررات مرب
بــا افــرا خاطــی و مســبب آتــش ســوزی 
ــی  ــع محل ــه جوام ــه ب ــق و ارائ در مناط
ــش  ــگران، پخ ــق و گردش ــراف مناط اط
اطالعیــه هــای هشــدار دهنــده در رســانه 
هــای اســتانی، هماهنگــی بــا شــوراهای 
یــگان  بســیج،  نیروهــای  محلــی، 
حفاظــت منابــع طبیعــی، ســازمان هــای 
ــری از  ــره گی ــه منظــور به ــاد ب ــردم نه م
تــوان ایــن نیروهــا در مواقــع بــروز 
ــا ادارات  ــه ب ــا ، مکاتب ــش ســوزی ه آت
ــه تذکــر  ــاد کشــاورزی اســتان و ارائ جه

ــش  ــاد آت ــری از  ایج ــر جلوگی ــی ب مبن
ســوزی عمــدی مــزارع برداشــت شــده 
بــرای کشــت دوم، اعالم شــماره ســامانه 
1540 بــه شــورای روســتا هــا و یــا نصــب 
تابلــو و بنــر اعــالم وقــوع آتــش ســوزی 
بــه ســامانه و اقدامــات پیشــگیرانه برای 
جلوگیــری از وقــوع حریــق از جملــه 
پاکســازی آتــش برهــا و یــا ایجــاد 
ــر تخصصــی از  ــا نظــر دفات ــر ب ــش ب آت
دیگــر مــواردی اســت کــه بــه اجــرای آن 

ــت. ــده اس ــه ش توصی
ــه آتش ســوزی  ــی اســت ک ــن در حال ای
در جنگل هــای کشــور طــی خــرداد مــاه 
98 نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 97 
ــدود  ــه ح ــه ک ــش یافت ــد افزای 30 درص
95 درصــد علــت آن عامــل انســانی بوده 

اســت.

ســازمان  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
ــور  ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات جنگل ه
در ایــن خصــوص اظهــار کــرد: در دو 
مــاه نخســت ســال 98 بــه علــت ســرد 
بــودن هــوا و ورود کمتــر مــردم بــه 
ــوزی  ــش س ــی، آت ــای طبیع ــه ه عرص
ــاه  ــرداد م ــا در خ ــتیم، ام ــادی نداش زی
ــت  ــش یاف ــش ســوزی ها افزای ــار آت آم
طــوری کــه در جنــگل هــا، 90 فقــره و در 
مراتــع 300 فقــره آتــش ســوزی گــزارش 

شــد.
علــی عبــاس نــژاد اظهــار داشــت: بــر اثر 
ــال  ــاه امس ــرداد م ــوزی در خ ــش س آت
بــه رغــم تــالش یــگان حفاظــت نزدیــک 
ــور  ــای کش ــگل ه ــار از جن ــه 500 هکت ب

آســیب دیــد.       

سـریع  هشـدار  و  پیش بینـی  دیـرکل 
اشـاره  ضمـن  هواشناسـی  سـازمان 
از  بـه کشـور  بارشـی  ورود سـامانه  بـه 
 ، اردیبهشـت مـاه(  روز چهارشـنبه )17 
گفـت: امروز )8 اردیبهشـت ماه( تمرکز 
فعالیت سـامانه بارشـی در شمال شرق، 
سـواحل شـرقی خزر و دامنه هـای البرز 
شـرقی بـه صـورت رگبـار بـاران،  رعـد و 
بـرق و وزش بـاد شـدید موقـت خواهد 
بـر  کـرد:  اظهـار  ضیاییـان  بود.صـادق 
نقشـه های  آخریـن  تحلیـل  اسـاس 
هواشناسـی و خروجـی مدل هـا روز )8 

اردیبهشـت مـاه( تمرکز فعالیت سـامانه 
بارشـی در شـمال شرق، سـواحل شرقی 
بـه  شـرقی  البـرز  دامنه هـای  و  خـزر 
صـورت رگبـار بـاران،  رعـد و بـرق، وزش 
بـاد شـدید موقـت، در مناطـق مسـتعد 
بـارش تگـرگ و در ارتفاعـات سردسـیر 
البـرز مرکـزی به صـورت بارش بـرف بود 
و در برخـی نقـاط شـمال غـرب، نواحـی 
بـارش  نیـز  کشـور  شـرق  و  مرکـزی 
بـرق  و  رعـد  به همـراه گاهـی  پراکنـده 
پیش بینـی شـد.وی گفـت: امـروز  )9 
اردیبهشـت مـاه( در اسـتان های واقـع 

دامنه هـای  و  کشـور  شـمالی  نـوار  در 
زاگـرس مرکـزی بـارش پراکنـده، گاهی 
رعـد و بـرق و وزش بـاد رخ خواهد داد.
و هشـدار سـریع  پیش بینـی  مدیـرکل 
اظهـار  همچنیـن  هواشناسـی  سـازمان 

اردیبهشـت   10( چهارشـنبه  روز  کـرد: 
مـاه( بـا ورود سـامانه بارشـی به کشـور 
در مناطـق شـمال غـرب، غـرب، جنـوب 
و  مرکـزی  البـرز  دامنه هـای  غـرب، 
زاگـرس مرکـزی پیش بینـی می شـود.

رگبار باران،  رعد و برق و وزش 
باد طی روزهای آینده

آغاز تخمگذاری پرندگان
 مهاجر در تاالب یعقوب آباد

ــذاری  ــاز تخمگ ــن از آغ ــتان قزوی ــت اس ــط زیس ــت محی ــر کل حفاظ مدی
پرنــدگان مهاجــر آبــزی و کنــار آبــزی در تــاالب یعقــوب آبــاد آبیــک خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما مرکــز قزوینــش، عبــاس نــژاد، مدیــر کل 
حفاظــت محیــط زیســت اســتان گفــت: بــا توجــه بــه بــارش هــای فروردیــن 
ــور  ــرای حض ــه ب ــک، زمین ــاد آبی ــوب آب ــاالب یعق ــش آب ت ــال و افزای امس
پرندگانــی کــه از ســمت جنــوب بــه شــمال مهاجــرت مــی کننــد، مهیــا شــد 
و هــم اکنــون ایــن پرنــدگان در ایــن منطقــه در حــال تخــم گــذاری هســتند.
ــای  ــه ه ــن گون ــوان مام ــه عن ــاد ب ــوب آب ــاالب یعق ــزود: ت ــژاد اف ــاس ن عب
ــک  ــتان آبی ــوب شهرس ــر در جن ــدگان مهاج ــه پرن ــوران از جمل ــف جان مختل
محســوب مــی شــود و جــزء تــاالب فصلــی آبــدار اســت کــه از رودخانــه هــا 
و مســیل هــای زیــاران، بهجــت آبــاد، جزمــه، شــهر آبــاد مشــروب مــی شــود.
او اضافــه کــرد: در حــال حاضــر پرنــدگان مهاجر زیادی شــامل غاز خاکســتری، 
نــوک پهــن، فیلــوش، کلــه ســبز، خوتــکا، چنگــر، گیالنشــاه، آنقــوت، تنجــه، 
درنــا، فالمینگــو، حواصیــل خاکســتری، اگــرت، خــروس کولی، انــواع آبچیلک 
و پرنــدگان خشــکزی شــامل هوبــره، کوکــر شــکم ســیاه، ســنقر خاکســتری، 

ســارگپه معمولــی در محــدوده آبگیــری شــده مشــاهده شــده اســت.

ته
نک

محبـت خانـی افـزود: تدویـن برنامـه عملیاتـی پیشـگیری و 
کنتـرل حریـق، تشـکیل کارگـروه مشـترک بـا اسـتان هـای 
همجـوار در خصـوص مناطـق واقع در مرز سیاسـی دواسـتان 
بـرای تعییـن افراد رابـط، وضعیت موجـودی امکانـات اطفای 
حریـق، نجـام تسـت ادواری تجهیـزات و امکانـات اطفا حریق 
و رفـع نواقـص احتمالی، ایجـاد پد بالگرد و حوضچه برداشـت 
آب در مناطـق دارای سـابقه حریـق در سـال هـای متمـادی، 
هماهنگـی با سـتاد بحـران اسـتان بـرای اسـتفاده از خدمات 
پـروازی ارگان هـای ذیربـط از جملـه هـالل احمر، سـتاد کل 
نیروهای مسـلح به منظـور پایش کانون های حریـق در مواقع 
بحرانـی و آمادگـی برای اطفای حریق و امداد رسـانی در صورت 
بـروز حریق، هماهنگی با  ادارات آتش نشـانی اسـتان ها برای 
آمـوزش نیروهـا و همکاری در هنـگام بروز حـوادث و برگزاری 
کارگاه آموزشـی)در صـورت مسـاعد بـودن شـرایط به واسـطه 
بیمـاری کرونـا ( برای ارگان هـای مرتبط در صـورت بروز آتش 

سـوزی برخـی از مواردی اسـت کـه باید اجرا شـود.

منابع 
طبیعی

شکار

تعداد متخلفان شکار در لرستان کاهش یافته استباز پس گیری اراضی ملی دماوند

سرپرسـت اداره منابـع طبیعـی 
و آبخیـزداری شهرسـتان دماوند 
گفـت: در ادامه اقدامـات قانونی 
بـا هـدف حفـظ انفـال و خـارج 
کـردن عرصه های ملی از دسـت متصرفـان، 1653 مترمربع 
از اراضـی ملـی واقـع در پـالک خرمـده ایـن شهرسـتان 

بازپـس گیـری و بـه دولـت بازگردانده شـد.
 جمشـید جویبـاری ادامـه داد: اراضـی تصـرف شـده در 
اجـرای یـک فقره حکم قطعیـت یافته قضایـی و با حضور 
نیروهـای یـگان حفاظت منابـع طبیعی شهرسـتان دماوند 
و بـا همـکاری نیـروی انتظامی رفع تصرف شـده اسـت.به 
گفتـه  ـوی همزمـان با اجرای حکـم قضایی و رفـع تصرف، 

تمامـی دیوارکشـی و فنس کشـی ها و مسـتحدثات ایجاد 
شـده روی ایـن اراضـی تخریـب شـد.این مسـئول منابـع 
طبیعـی شهرسـتان دماونـد بـا اشـاره بـه اینکـه حفاظت از 
عرصه هـای ملـی و منابـع طبیعـی اولویـت مهم و اساسـی 
مجموعـه منابـع طبیعـی هسـتند، تصریح کـرد: عرصه های 
منابـع طبیعـی متعلـق بـه تمامـی نسل هاسـت. بـر همین 
وظیفـه ای  ملـی  سـرمایه های  ایـن  از  حفاظـت  اسـاس 
همگانـی به شـمار مـی رود. بر اسـاس پایگاه اطالع رسـانی 
سـازمان جنگل ها، جویبـاری از عموم مردم درخواسـت کرد 
که در صورت مشـاهده هرگونـه تخریب وتصرف عرصه های 
ملـی مراتـب را به سـرعت از طریـق شـماره تلفـن 1504 بـه 

یـگان حفاظـت منابـع طبیعی اطـالع دهند.

ــط  ــت محیـ ــرکل حفاظـ مدیـ
زیســـت لرســـتان گفـــت: بـــا 
برخـــورد دســـتگاه قضایـــی 
ــکار در  ــان شـ ــداد متخلفـ تعـ

ــت. ــه اسـ ــش یافتـ ــتان کاهـ اسـ
ـــگار  ـــا خبرن ـــو ب ـــت وگ ـــد در گف ـــی بیرانون ـــرداد فتح مه
ـــکار  ـــورد ش ـــف در م ـــه تخل ـــرد: همیش ـــار ک ـــنا اظه ایس
وجـــود دارد حتـــی در امـــن تریـــن جامعـــه بشـــری دنیـــا 

ـــود دارد. ـــف وج ـــز متخل نی
ـــه  ـــن ک ـــر ای ـــه خاط ـــتان ب ـــه در لرس ـــه داد: البت وی ادام
ـــده  ـــن آم ـــدت پایی ـــه ش ـــف ب ـــه تخل ـــاال رفت ـــت ب حفاظ

ـــت. اس

فتحـــی بیرانونـــد بیـــان کـــرد: بـــا توجـــه بـــه اینکـــه 
ـــتان  ـــه لرس ـــگ در جامع ـــک فرهن ـــوان ی ـــه عن ـــکار ب ش
محســـوب مـــی شـــود امـــا بـــا افزایـــش ســـطح 
ــت از  ــطح حفاظـ ــن سـ ــاال رفتـ ــردم و بـ ــگ مـ فرهنـ
محیـــط زیســـت و برخـــورد بســـیار شـــدید دســـتگاه 
ـــش  ـــتان کاه ـــم در لرس ـــن مه ـــان ای ـــا متخلف ـــی ب قضای

یافتـــه اســـت.
ـــان  ـــا بی ـــتان ب ـــت لرس ـــط زیس ـــت محی ـــرکل حفاظ مدی
اینکـــه خوشـــبختانه بســـیار فرهنـــگ محیـــط زیســـت 
ـــرای  ـــرد: ب ـــه ک ـــت، اضاف ـــده اس ـــول ش ـــتان متح در اس
ـــات  ـــوری در ارتفاع ـــای جان ـــه ه ـــتر از گون ـــت بیش حفاظ

ـــم. ـــتقر کردی ـــرو را مس ـــپ نی ـــه اکی ـــفیدکوه س س

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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پیام
جامعه 

آسیب های شیوع کرونا بر اشتغال مددجویان کمیته امداد
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد از تغییر کاربری طرح های اشتغال مددجویان در شرایط ویروس کرونا به منظور 
حمایت از نظام بهداشت و درمان کشور خبر داد و گفت: مددجویان این نهاد با تغییر کاربری تعدادی از طرح های اشتغال خود، 
در حال حاضر روزانه حدود 700 هزار عدد ماسک بهداشتی تولید می کنند که این رقم بیش از 10 درصد تولید ماسک کشور است.

سنا
 ای

س:
عک

حمایت از زنان برخوردار از کسب وکارهای خانگی 
در اولویت دولت است

معــاون رئیــس جمهــوری در امــور زنــان 
و خانــواده، شناســایی زنانــی کــه کســب 
ــد را در  ــی کوچــک دارن ــای خانگ وکاره
ــد کــرد  ــت دانســت و تاکی اولویــت دول
ــت  ــا آمــوزش  و حمای ــه آنه ــد ب ــه بای ک
الزم در حــوزه تولیــد و فــروش داده 

شــود.
در  دوشــنبه  روز  ابتــکار  معصومــه 
مراســم افتتــاح ویدئوکنفرانســی شــبکه 
ــران  ــدی ماســک و پوشــاک در ته تولی
و ســاری بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بــرای 

دولــت توجــه بــه کســب و کارهــای 
دچــار آســیب اهمیــت دارد، تصریــح 
ــب و  ــه کس ــی ک ــایی زنان ــرد: شناس ک
دارنــد در  کارهــای خانگــی کوچــک 
اولویــت اســت و بایــد بــه آنهــا آمــوزش  
و  تولیــد  حــوزه  در  الزم  حمایــت  و 

فــروش داده شــود.
استانداردســازی  مصوبــه  از  وی 
ــی  ــاغل خانگ ــدی مش ــوالت تولی محص
اســتاندارد کشــور  عالــی  در شــورای 
خبــر داد و اظهــار داشــت: بــا ابــالغ 
ــه از  ــن مصوب ــی ای ــه اجرای ــن نام آئی
ــدی  ــه محصــوالت تولی ــس هم ــن پ ای
صنایــع  جــز  بــه  خانگــی  مشــاغل 

ــازار  ــتاندارد وارد ب ــد اس ــا برن ــی ب غذای
مــی شــوند.

داد:  ادامــه  رئیــس جمهــور  معــاون 
ــاغل  ــرح مش ــاح ط ــا افتت ــم ب امیدواری
ــدران و هشــت اســتان  خانگــی در مازن
ــه تحقــق شــعار ســال  دیگــر بتوانیــم ب
کــه جهــش تولیــد اســت، عینیــت 

بخشــیم.
وی درک شــرایط کرونایــی و انطبــاق 
ــد و  ــرایط جدی ــا ش ــاغل ب ــی مش برخ
تولیــد محصــوالت بهداشــتی را مهــم 
دانســت و افــزود: اکنــون ادامــه فعالیت 
اقتصــادی در اولویــت اســت و بایــد بــه 
بحــث بازاریابــی کاالهــای تولیــد شــده 

در طــرح مشــاغل خانگــی اهمیــت 
داد. همچنیــن در ایــن مراســم معــاون 
جهــاد دانشــگاهی کشــور گفــت: بایــد 
بــه بحــث اشــتغال توجــه جــدی 
داشــته باشــیم و ایــن مهــم را بــا خــرد 
ــزرگ پیگیــری  جمعــی و یــک تیــم ب

مــی کنیــم.
محمــد صــادق بیجنــدی بــا بیــان 
اینکــه همیــن امــروز ســفارش تولیــد 
ــم،  ــت کردی ــک را دریاف ــزار ماس 50 ه
افــزود: امیدواریــم پیشــران طــرح 
مشــاغل خانگــی بــه خوبــی بدرخشــد 
و شــعار هــر خانــه یــک کارخانــه 

ــود. ــق ش محق
کشــور  دانشــگاهی  جهــاد  معــاون 
اظهــار داشــت: اگــر جهــاد دانشــگاهی 
بتوانــد توافقــی بــا وزارت بهداشــت 

ــی  ــرح مشــاغل خانگ داشــته باشــد ط
بــه  موانــع کمتــری  و  ســهولت  بــا 

ادامــه می دهــد. فعالیــت خــود 
ــاماندهی  ــتاد س ــه س ــس دبیرخان ریی
و حمایــت از مشــاغل خانگــی وزارت 
هــم  اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون، کار 
در ایــن مراســم گفــت: ایــن شــبکه 
در راســتای طــرح توســعه مشــاغل 
اقتصــادی  توانمندســازی  و  خانگــی 
زنــان سرپرســت خانــوار راه انــدازی 

شــده اســت.
ــرح  ــن ط ــزود: ای ــدادی اف ــاز امام مهن
بــا توجــه بــه حضــور فعــال زنــان 
سرپرســت خانــوار از اهمیــت باالیــی 
برخــوردار اســت و در ایــام کرونایــی نیــز 

ــد. ــدان ش ــت دوچن ــن اهمی ای
ــن حــوزه  ــاالن ای ــرد: فع ــح ک وی تصری

را  رونــد  ایــن  دانشــگاهی  جهــاد  در 
ادامــه دهنــد تــا شــاهد شــکوفایی 
در  اشــتغالزایی  ظرفیت هــای  همــه 
کشــور باشــیم. معــاون هماهنگــی امــور 
ــز  ــدران نی ــتانداری مازن ــادی اس اقتص
ــن کارگاه  ــاح ویدئوکنفرانســی ای در افتت
ــت  ــاری از پرداخ ــک س ــدی ماس تولی
140 میلیــارد تومــان تســهیالت ارزان 
ــی  ــاغل خانگ ــواع مش ــرای ان ــت ب قیم
طــی ســال 98 در اســتان خبــر داد 
و گفــت: امــروزه بــا بهــره گیــری از 
خانگــی  مشــاغل  طــرح  توانمنــدی 
اســتان  در  خوبــی  اقتصــادی  رونــق 

ــت. ــده اس ــود آم بوج
حســن خیریــان پــور بــا بیــان ایــن کــه 
مازنــدران در تولیــد محصــوالت خانگــی 
دســتی،  صنایــع  مشــاغل  قالــب  در 
ــنتی و  ــی س ــع غذای ــاورزی، صنای کش

همچنیــن در بخــش اشــتغال روســتایی 
و عشــایری نقــش مهمــی دارد، گفــت: 
توجــه بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان، 
ــه  ــات از برنام ــک و خدم ــع هایت صنای
هــای توســعه مشــاغل خانگــی اســتان 

اســت.
جهــاد  رئیــس  عبدالهیــان  واحــد 
دانشــگاهی مازنــدران در ابتدای مراســم 
ــات  ــی طاع ــدم و قبول ــر مق ــن خی ضم
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــادات اظه و عب
اینکــه امســال بــه عنــوان ســال جهــش 
ــری  ــام معظــم رهب ــد از ســوی مق تولی
نامگــذاری شــده طبیعتــا اولویــت دادن 
ــه در راســتای  ــی ک ــه کســب و کارهای ب
ــه  ــد ب ــت و می توان ــد اس ــش تولی جه
ــد از  ــک کن ــی کم ــد مل ــش تولی افزای

ــت.   ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی اهمی

ــرکل مــدارس و مراکــز غیردولتــی  مدی
گفــت: فعــالً خانــواده هــا پیــش ثبــت 
نــام را در مــدارس غیردولتــی به صورت 
الکترونیکــی انجــام دهنــد، شــهریه 
هنــوز مصــوب نشــده امــا در فصــل 
ــا مشــخص و  ــف شــهریه ه ــار تکلی به
ــر  ــح ظه ــعید صال ــی شود.س ــالغ م اب
دربــاره  بــا شــبکه خبــر  در گفتگــو 
شــهریه مــدارس غیــر دولتــی گفــت: در 
خصــوص شــهریه مــدارس غیردولتــی 

آنجایــی  از  تعطیلــی کرونــا  دوره  در 
کــه مــا مــدارس را مکلــف کردیــم کــه 
تمــام خدمــات آموزشــی کــه آمــوزش 
و پــرورش بــرای یکســال تحصیلــی 
ــد و  ــه دهن ــد را ارائ ــی کن ــخص م مش
در روزهــای کرونایــی نیــز بنــا بــه ابــالغ 
ــل  ــوزش تعطی ــرورش، آم ــوزش و پ آم
ــاعات  ــی س ــا مدارس ــه بس ــود و چ نب
را  دیگــری  هــای  هزینــه  و  بیشــتر 
در ایــن مــدت صــرف کردنــد، لــذا 

بازگشــت شــهریه موضوعیــت پیــدا 
نکــرد.وی ادامــه داد: در ایــن میــان 
در خصــوص شــهریه فعالیــت هــای 
ــر  ــر نظ ــه ای زی ــک کمیت ــی ی غیردرس
نظــارت  و  سیاســتگذاری  شــورای 
شــده کــه  تشــکیل  ســازمان  ایــن 
ــهریه  ــش از ش ــت آن بخ ــرای برگش ب
ــان ســال  ــه محــض اعــالم زمــان پای ب
ــد.  ــی کن ــری م ــم گی ــی تصمی تحصیل
ــد  ــکل باش ــن ش ــه ای ــن اســت ب ممک
ــال  ــوزی س ــش آم ــر دان ــالً اگ ــه مث ک
همــان  در  باشــد  قــرار  نیــز  آینــده 
مدرســه درس بخوانــد، ایــن بخــش 
از شــهریه در قالــب بخشــی از شــهریه 

ــود. ــور ش ــده منظ ــال آین س

فصل بهار شهریه مصوب
سال آینده ابالغ می شود

چرا در دوران قرنطینه زودتر 
عصبانی می شویم؟

یــک روانشــناس دربــاره علــت خشــونت زیــاد افــراد خانــواده در زمــان مانــدن 
ــزاده روانشــناس و مشــاور  ــی داد.سیدشــهرام علی ــه، توضیحات ــی در خان طوالن
ــگاه  ــی باش ــروه اجتماع ــواده گ ــوزه ازدواج و خان ــگار ح ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
خبرنــگاران جــوان، دربــاره علــت خشــونت زیــاد افــراد خانــواده در زمــان مانــدن 
ــا  ــوام ب ــار ت ــوع رفت ــه هــر ن ــار کــرد: خشــونت خانگــی ب ــه، اظه ــی در خان طوالن
ــواده  ــوی از خان ــب عض ــه از جان ــود ک ــالق می ش ــه اط ــلطه گران ــونت و س خش
ــان کــرد:  ــد.وی بی ــروز می کن ــواده ب ــا اعضــای دیگــر همــان خان ــه عضــو ی علی
ــده  ــن پدی ــی ای ــوع فیزیک ــه ن ــدود ب ــی را مح ــراد خشــونت خانگ ــی از اف برخ
نامطلــوب می داننــد؛ در صورتــی کــه ایــن خشــونت جنبه هــای دیگــری همچــون 
خشــونت روحــی را نیــز شــامل می شــود. هــر گونــه تحقیــر، تهدیــد و توهیــن 
ــا بزرگســال( نوعــی خشــونت خانگــی محســوب  ــودک ی ــواده )ک اعضــای خان
ــفانه از  ــذارد و متاس ــای می گ ــر ج ــی را ب ــیار نامطلوب ــرات بس ــه اث ــود ک می ش
جملــه شــایع ترین نــوع خشــونت های خانگــی اســت.این روانشــناس تصریــح 
کــرد: اهمیــت بررســی ایــن مســاله آنجــا آشــکار می شــود کــه بدانیــم کودکانــی 
کــه شــاهد خشــونت خانگــی در قبــال خــود یــا حتــی دیگــر اعضــای خانــواده 

ــد.         ــه می خورن ــه شــدت لطم ــد ب بودن

ته
نک

معـاون هماهنگـی امـور اقتصادی اسـتانداری مازنـدران نیز 
در افتتاح ویدئوکنفرانسـی این کارگاه تولیدی ماسـک سـاری 
از پرداخـت 140 میلیـارد تومـان تسـهیالت ارزان قیمت برای 
انـواع مشـاغل خانگـی طـی سـال 98 در اسـتان خبـر داد 
و گفـت: امـروزه بـا بهـره گیـری از توانمنـدی طرح مشـاغل 
خانگـی رونق اقتصادی خوبی در اسـتان بوجود آمده اسـت.
حسـن خیریـان پـور بـا بیـان ایـن کـه مازنـدران در تولیـد 
دسـتی،  صنایـع  مشـاغل  قالـب  در  خانگـی  محصـوالت 
بخـش  و همچنیـن در  غذایـی سـنتی  کشـاورزی، صنایـع 
اشـتغال روسـتایی و عشـایری نقـش مهمـی دارد، گفـت: 
توجـه بـه شـرکت هـای دانـش بنیـان، صنایـع هایتـک و 
برنامـه هـای توسـعه مشـاغل خانگـی اسـتان  از  خدمـات 
اسـت.واحد عبدالهیـان رئیـس جهـاد دانشـگاهی مازنـدران 
اظهـار کـرد: بـا توجه بـه اینکه امسـال به عنوان سـال جهش 
تولیـد از سـوی مقـام معظم رهبـری نامگذاری شـده طبیعتا 
اولویـت دادن بـه کسـب و کارهایـی کـه در راسـتای جهـش 
تولیـد اسـت و می توانـد بـه افزایـش تولید ملی کمـک کند.

خبر

سالمتجامعه

اثرات کووید19در بچه ها ماندگاری بیشتری داردسفره کارگران روز به روز کوچک تر می شود
مدیـــره  هیئـــت  عضـــو 
ـــوراهای اســـالمی کار کشـــور  ش
ـــه  گفـــت: ســـفره کارگـــران روز ب
روز کوچـــک تـــر مـــی شـــود 
ـــی  ـــرمنده م ـــتر ش ـــود بیش ـــواده خ ـــل خان ـــا مقاب و آنه
شوند.احســـان ســـهرابی در گفـــت وگـــو بـــا خبرنـــگار 
ـــه  ـــا اینک ـــران ب ـــات کارگ ـــت: مطالب ـــار داش ـــنیم اظه تس
ـــن  ـــه ای ـــاص ب ـــال اختص ـــه س ـــه از 52 هفت ـــک هفت ی
ـــال  ـــود و امس ـــی ش ـــر م ـــگ ت ـــر روز کمرن ـــر دارد ه قش
حضـــور میهمـــان ناخوانـــده کرونـــا مزیـــد بـــر علـــت 

شـــده اســـت امـــا عدالـــت را بایـــد رعایـــت کنیـــم.
عضـــو هیئـــت مدیـــره شـــوراهای اســـالمی کار بیـــان کـــرد: 

ـــن  ـــبت ای ـــه مناس ـــم ب ـــگاه کنی ـــر ن ـــه اخی ـــد ده در چن
ـــب بیانیـــه و ســـخنرانی  ـــات کارگـــران در قال هفتـــه مطالب
در همایـــش هـــا توســـط احـــزاب قدرتمنـــد کارگـــری 
ــکالت در  ــزاب و تشـ ــاده 10 احـ ــه از مـ ــات گرفتـ نشـ
ـــا متاســـفانه  ـــون کار اعـــالم مـــی شـــود ام ـــه از قان برگرفت
باالتریـــن ســـهم کارگـــران کوچـــک تـــر شـــدن ســـفره 
ـــی اســـت  ـــئولیت زندگ ـــال مس ـــرمندگی در قب ـــان و ش آن

ـــر. والغی
ـــد  ـــری بای ـــدگان کارگ ـــرد: نماین ـــان ک ـــهرابی خاطرنش س
ـــی خـــود  ـــه رســـالت ذات ـــران باشـــند و ب ـــت کارگ در خدم
عمـــل کننـــد؛ حقیقـــت را ذبـــح مصلحـــت و تفکـــرات 

ـــم. ـــران نکنی دیگ

ــد  ــناس معتقـ یـــک روانشـ
اثـــرات  کـــه  اســـت 
روانـــی ناشـــی از شـــیوع 
ــری  ــروس و درگیـ کروناویـ
ـــور  ـــاری نوظه ـــن بیم ـــا ای ـــا ب ـــواده ه ـــه خان چندماه

اســـت. ماندگارتـــر 
دکتـــر پرویـــز صیـــادی در گفـــت وگـــو بـــا ایســـنا 
ـــن  ـــا ای ـــه ب ـــودکان در مواجه ـــاص ک ـــرایط خ ـــه ش ب
ـــرد: درک  ـــار ک ـــت و اظه ـــر پرداخ ـــه گی ـــاری هم بیم
بچـــه هـــا از پدیـــده هـــا متفـــاوت از بزرگســـاالن 

اســـت و از همیـــن رو آســـیب پذیرترنـــد.
ــی از  ــای ناشـ ــیب هـ ــه آسـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ

واقعیـــات و پدیـــده هایـــی مثـــل ایـــن بیمـــاری 
ـــالف  ـــه داد: برخ ـــت ادام ـــر اس ـــودکان ماندگارت در ک
ـــد  ـــتری بع ـــان بیش ـــدت زم ـــودکان م ـــاالن ک بزرگس

از آن پدیـــده نیـــز درگیـــر آن خواهنـــد بـــود.
ایـــن تحصیلکـــرده روانشناســـی بـــر ضـــرورت 
ــای  ــتن از آســـیب هـ ــرای کاسـ ــه ریـــزی بـ برنامـ
ناشـــی کرونـــا در کـــودکان و نوجوانـــان تاکیـــد 
و خاطرنشـــان کـــرد: بایـــد از هـــم اکنـــون بـــرای 
دوران پســـاکرونایی کـــودکان و نوجوانـــان برنامـــه 
ـــال  ـــا کام ـــا کرون ـــد ت ـــر مان ـــد منظ ـــود نبای ـــزی ش ری
ـــزی  ـــه ری ـــرای آن دوره برنام ـــد ب ـــرود و بع ـــن ب از بی

کـــرد.
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ابتکار: استانداردسازی محصوالت تولیدی مشاغل خانگی در شورای عالی استاندارد کشور انجام شده است

بـا شـیوع کروناویـروس در هنـد، میلیون ها هنـدی که طی 
هفته هـای اخیـر بیـکار مانده انـد بـا خطـرِ جـدی گرسـنگی 

روبـرو شـده اند.
بـه گـزارش ایسـنا، آسـیب پذیرترین افـراد در هنـد کارگران 
روزمـزد، کارگـران پیمانکاری و کارگران مهاجری هسـتند که 
از زمـان تعطیلی های سراسـرِی کشـور در 25 مـارس بدون 

کار و درآمـد مانده انـد.
ایـن در حالی اسـت کـه تجزیه و تحلیل برنامـه جهانی غذا 
نشـان می دهـد 130 میلیـون نفـر دیگـر در سرتاسـر جهـان 
تـا پایـان سـال 2020 میالدی ممکن اسـت به دلیل شـیوع 

کروناویروس در آسـتانه گرسـنگی قـرار گیرند.

مدیـرکل زندان هـای گیـالن گفـت: 3032 کارت هدیـه بـه 
مبلـغ دو میلیـون ریـال کمـک مومنانـه از سـوی سـازمان 
بـه  بنیـاد مسـتضعفان جهـت اعطـا  زندان هـای کشـور و 
خانواده هـای زندانیـان اسـتان گیـالن اختصـاص یافـت.

بـا خبرنـگاران، گفـت:  رضـا محمـدی اصـل در گفت وگـو 
در پـی اوامـر مقـام معظـم رهبـری و تاکیـد ریاسـت قـوه 
قضاییـه و دسـتوران رئیـس سـازمان زندان هـا و اقدامـات 
تامینـی و تربیتـی مبنـی بـر حمایـت معیشـتی همه جانبه 
از خانواده هـای بی بضاعـت زندانیـان، 3032 کارت هدیـه به 
مبلـغ دو میلیـون ریـال کمـک مومنانـه از سـوی سـازمان 
بـه  بنیـاد مسـتضعفان جهـت اعطـا  زندان هـای کشـور و 
خانواده هـای زندانیـان اسـتان گیـالن اختصـاص یافـت و 
مشـمول کمک هـای مومنانه قرار گرفتنـد.وی اظهار کرد:این 
کمـک بـا اوامـر مقـام معظـم رهبـری، سـازمان زندان های 
کشـور و بنیاد مسـتضعفان با بسـیج جهـادی همه جانبه به 

مددجویـان شهرسـتان های اسـتان گیـالن اعطـا شـد.

مدیرعامل سـازمان تامین اجتماعی، تقویت منابع انسـانی، 
تقویـت حـوزه فنـاوری و دیجیتال و یکپارچه سـازی برخی 
واحدها را از اقدامات مهم اصالح سـاختاری در سـطح ستاد 
ایـن سـازمان برشـمرد و گفـت: سـاختار جدیـد در ادارات 
کل و مدیریت هـای درمـان تامیـن اجتماعـی اسـتان ها بـا 

همفکـری ذینفعـان طراحی و ابالغ شـده اسـت.
 مصطفـی سـاالری در جلسـه پیـاده سـازی سـاختار جدید 
ادارات کل و مدیریت هـای درمـان سراسـر کشـور کـه بـه 
صـورت ویدئـو کنفرانـس بـا حضـور مدیـران کل و درمـان 
اسـتان هـا برگـزار شـد، افـزود: در بحـث خدمت رسـانی به 
بیمـاران کرونـا، مراکـز درمانـی ایـن سـازمان تـالش قابـل 
توجهـی داشـتند و ادارات کل بیمـه ای اسـتان ها نیز در این 
ایـام عملکـرد مناسـبی داشـته اند و قـدردان زحمـات همـه 

هسـتیم. همکاران 

گرسنگی میلیون ها هندی 
در دوران کرونایی

اعطای کارت هدیه به 
خانواده های زندانیان گیالن

پرداخت مطالبات بهمن 
98 مراکز درمانی
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کشف بیش از 2۰ تن موادمخدر در هفته گذشتهطالق کرونایی زوج های ژاپنی را تهدید می کند
زوج هــای ژاپنــی تــالش می کننــد شــرایط زندگــی 
ــی  ــالق کرونای ــه از ط ــد ک ــم کنن ــوی فراه را به نح
ــریه  ــزارش نش ــود.به گ ــری ش ــه جلوگی در قرنطین
طوالنــی  کاری  ســاعات  فرهنــگ  چایناپســت، 
ــا کلیشــه هــای جنســیتی در جامعــه ژاپــن وجــود دارد کــه  مــدت تــوام ب
بــه موجــب آن، فضاهــای کوچــک بــرای زندگــی، عاملــی احتمالــی بــرای 
ــت  ــد وضعی ــود.با تمدی ــی ش ــی م ــخصی تلق ــزوای ش ــه ان ــن زدن ب دام
ــه دورکاری  ــرادی ک ــمار اف ــا، ش ــیوع کرون ــی ش ــن در پ ــراری در ژاپ اضط
مــی کننــد، افزایــش یافتــه، مفهومــی کــه بــرای بســیاری از شــرکت هــای 
ــرای برخــی زوج هــای  ــی، غیرمعمــول اســت.این مفهــوم همچنیــن ب ژاپن
ژاپنــی دورکار کــه گام هایــی بــه منظــور دوری از طــالق در بحــران کرونــا بــر 
مــی دارنــد، غیرعــادی اســت.برخی زوج هایــی کــه از حضــور دائــم همســر 
ــا  ــد ت ــه ان ــو تمــاس گرفت ــا شــرکتی در توکی ــد، ب دچــار اســترس شــده ان
بــه آنهــا کمــک کند.ایــن شــرکت بــه نــام »کاســوکو« بــه متقاضیانــی کــه 
مایــل بــه فــرار از منــزل هســتند، واحدهــای مســکونی بــه عنــوان پناهــگاه 
هــای موقــت اجــاره مــی دهــد و در مــوارد اضطــراری، زمینــه مشــاوره بــا 

ــه  ــد. ب ــراد فراهــم مــی کن ــن اف ــرای ای ــز ب ــی را نی یــک کارشــناس حقوق
ــازل مســکونی در  ــر من ــن شــرکت، اکث ــر ای ــه »کیســوکی آرای« مدی گفت
ــا کشــورهای دیگــر، کوچکتــر اســت و زوج هــا چهــره  ژاپــن در مقایســه ب
ــکالت  ــه مش ــر ب ــاله منج ــن مس ــد و ای ــی بینن ــول روز م ــر را در ط یکدیگ

ارتباطــی مــی شــود.
ــه  ــر باشــد، ب ــان ب ــن مســاله زم ــه حــل ای ــزان ک ــر می ــه ه ــزود: ب وی اف
همــان میــزان مشــکل جــدی تــر خواهــد بــود.وی یــادآور شــد کــه افــراد 
بیشــتری بــا مشــکالت مشــابهی روبــه رو هســتند و ممکــن اســت طــالق 
کرونایــی در ژاپــن 10 برابــر شود.کاســوکو اعــالم کــرده اســت بــرای کســانی 
کــه مشــکالتی از ایــن دســت دارنــد و مــی خواهنــد از طــالق کرونــا 
ــه هایــش را روزی 40 دالر اجــاره مــی دهــد.  گریــزی داشــته باشــند خان
ــد ایــن روزهــا ده هــا مشــتری داشــته اســت کــه  ایــن شــرکت مــی گوی
بــه علــت خشــونت هــای خانوادگــی خواســتار اجــاره ایــن خانــه هــا شــده 
ــن  ــد و ای ــد شوهرانشــان دورکار شــده ان ــی گوین ــان م ــد بســیاری از زن ان
ــتند  ــه هس ــدان در خان ــه فرزن ــی ک ــوص زمان ــن را بخص ــات زوجی منازع

ــش داده اســت. افزای

بین الملــل  امــور  و  عرضــه  بــا  مقابلــه  معــاون 
ــش از  ــف بی ــدر از کش ــا موادمخ ــارزه ب ــتاد مب س
ــی 30  ــازه زمان ــور در ب ــدر در کش ــن موادمخ 20 ت
فروردیــن تــا پنجــم اردیبهشــت امســال خبــر داد.
ــزار و 498  ــه 20 ه ــن هفت ــفیات ای ــوع کش ــت: مجم ــی گف ــر اصالن ناص
ســال گذشــته  مشــابه  مــدت  بــا  مقایســه  در  اســت کــه  کیلوگــرم 
)18221کیلوگــرم( حــدود 12 درصــد افزایــش دارد.وی افــزود: 17 هــزار و 
165 کیلوگــرم از مجمــوع کشــفیات مربــوط بــه مــاده مخــدر تریــاک بــود 

ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــفیات را ب ــد کش ــه 84 درص ک
معــاون دبیــرکل ســتاد بیــان کــرد: همچنیــن از ایــن میــزان 2330 
ــراس، 380  ــرم گ ــن، 35 کیلوگ ــرم هروئی ــرم حشــیش، 475 کیلوگ کیلوگ
ــف  ــواد کش ــایر م ــرم س ــن و 103 کیلوگ ــو مرفی ــه و 10 کیل ــرم شیش کیلوگ

شــده اســت.
ــا  ــاط ب ــم در ارتب ــًا 4007 مته ــر مجموع ــه اخی ــار کــرد: در هفت ــی اظه اصالن
جرایــم مــواد مخــدر و خصوصــًا طــی طرح هــای جمــع آوری و ســاماندهی 
ــن تعــداد  ــه از ای ــادان متجاهــر در ســطح کشــور دســتگیر شــده اند ک معت

ــاد  ــر معت ــواد مخــدر و 833 نف ــع م ــام قاچــاق و توزی ــه اته ــر ب 3133 نف
متجاهــر دســتگیر شــده اند. همچنیــن در میــان دستگیرشــدگان ایــن 
ــر 81  ــغ ب ــه بال ــان اینک ــا بی ــه هســتند.وی ب ــاع بیگان ــر از اتب ــه 41 نف هفت
درصــد کشــفیات ایــن دوره زمانــی مربــوط بــه هفــت اســتان کشــور اســت، 
ــه  ــوط ب ــرم مرب ــا 4552 کیلوگ ــفیات ب ــم کش ــترین حج ــه داد: بیش ادام
ــادل 22 درصــد کشــفیات کشــور  ــه مع ــی اســت ک اســتان خراســان جنوب
ــا 3185  ــان ب ــرم، کرم ــا 3378 کیلوگ ــتان ب ــتان و بلوچس ــت و سیس اس
ــران  ــرم، ته ــا 1546 کیلوگ ــزد ب ــرم، ی ــا 2085 کیلوگ ــزگان ب ــرم، هرم کیلوگ
ــای  ــب در رتبه ه ــه ترتی ــرم ب ــا 932 کیلوگ ــارس ب ــرم و ف ــا 982 کیلوگ ب
ــج  ــفیات پن ــهم کش ــزود: س ــتاد اف ــرکل س ــاون دبی ــرار دارند.مع ــدی ق بع
ــی سیســتان و بلوچســتان، کرمــان،  ــه یعن اســتان اولویــت دار حــوزه مقابل
هرمــزگان، بوشــهر و خراســان جنوبــی از کشــفیات کشــور در هفتــه مذکــور 
62 درصــد اســت.به گــزارش روابــط عمومــی ســتاد مبــارزه بــا موادمخــدر 
ــه  ــودرو و 2 قبض ــتگاه خ ــدت 14 دس ــن م ــی ای ــرد: ط ــار ک ــی اظه اصالن
ــی و 30  ــات اطالعات ــا اقدام ــفیات ب ــد کش ــد. 67 درص ــف ش ــالح توقی س

ــوده اســت. درصــد انتظامــی ب
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ایتالیا تا پایان سال گردشگر نمی پذیرد
وزیر فرهنگ و گردشگری ایتالیا از بسته بودن مرزهای این کشور به روی گردشگران خارجی تا پایان 

سال جاری میالدی خبر داد.

گردشگریگردشگری

تصویب سند دانش بنیان بوشهر در حوزه گردشگری دریاییکرواسی در تالش برای نجات فصل گردشگری از عالم گیری کووید 19

ــی از  ــا بخش ــت ت ــالش اس ــی در ت کرواس
تعطیــالت تابســتانی را بــرای کشــورهای 
بحــران  می ترســند  کــه  اروپــا  جنــوب 
ویــروس کرونــا تجــارت گردشگرشــان را 

نابــود کنــد، نجــات بدهــد.
ــک  ــدره پلنکووی ــز، آن ــش تایم ــل از آیرلی ــه نق ــا ب ــراث آری ــزارش می ــه گ ب
نخســت وزیر کرواســی در گفت وگویــی بــا همتــای چــک خــود در مــورد 
راه هــای کمــک بــه بخــش گردشــگری بــرای بازگشــت از همه گیــری و 
ــتان و  ــش، مجارس ــان، اتری ــا آلم ــه ب ــا ک ــافرتی در اروپ ــای مس محدودیت ه

ــرد. ــت ک ــد، صحب ــروع ش ــلوونی ش اس
ــه کرواســی  ــن کشــورها هــر ســال تابســتان ب ــر از ســاکنان ای ــا نف میلیون ه
ســفر می کننــد و شــهروندان ایــن کشــورها مالــکان خارجــی اصلــی خانه هــای 
ییالقــی و کشــتی های تفریحــی در کرواســی بــه شــمار می رونــد. ایــن 
بخــش از گردشــگری کرواســی حــدود 20 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی 
ایــن کشــور را تشــکیل می دهد.گــری کاپلــی وزیــر گردشــگری کرواســی عنــوان 

کــرد کــه اولیــن مرحلــه فصــل گردشــگری می توانــد شــامل بازگشــایی دوبــاره 
ــد. ــر باش ــی خلوت ت ــا در نواح ــا و هتل ه ــپ، بندرگاه ه ــای کم محل ه

 او افــزود: »یــک بازیابــی مالیــم می توانــد بــا ایــن ســه منطقــه هــدف شــروع 
ــم  ــم فراه ــم خصوصــی را ه ــازی و داشــتن حری ــکان ایزوله س ــه ام ــود ک ش
ــه در  ــی ک ــه خارجی های ــه ب ــن هســتیم ک ــال ای ــه دنب ــن ب ــد، همچنی می کنن

کرواســی ملــک یــا قایــق تفریحــی دارنــد، اجــازه ورود بدهیــم.«
بعــد از صحبت هــای وزیــر گردشــگری بــا آنــدره بابیــس نخســت وزیر چــک، او 
عنــوان کــرد کــه در ســایه روابــط حســنه بیــن ایــن دو کشــور، آن هــا می تواننــد 
بــه دنبــال یــک مــدل قابل قبــول باشــند کــه امــکان ســفر گردشــگران چــک بــه 
کرواســی بــرای فصــل تعطیــالت امســال را فراهــم کنــد. طرح هــای اولیــه ایــن 
برنامــه بیــان می کنــد کــه گردشــگران بایــد قبــل از ســفر بــه کرواســی تســت 
کرونــا بدهنــد و مســتقیمًا از طریــق یــک مســیر تعیین شــده بــه مقاصــد خــود 
ــد.  ــت کنن ــوارد بهداشــتی خاصــی را رعای ــد م ــد و در آنجــا هــم بای ســفر کنن
ســفر فقــط بیــن کشــورهایی مجــاز خواهــد بــود کــه شــیوعی مشــابه با شــیوع 

کرواســی یــا چــک دارنــد.

رئیـــس بنیـــاد نخبـــگان بوشـــهر گفـــت: 
اســـتفاده از ظرفیـــت خّیـــران در قالـــب 
حمایت هـــای تحصیلـــی از مســـتعدان 
ــره  ــترش دایـ ــاز گسـ ــد زمینه سـ می توانـ

نخبگانـــی باشـــد.
هللا کـــرم اخالقـــی بـــا اشـــاره بـــه ضـــرورت توســـعۀ دایـــره نخبگانـــی 
ــرای  ــی و اجـ ــق طراحـ ــی از طریـ ــر بومـ ــتعدان  برتـ ــت از مسـ و حمایـ
برنامه هـــای حمایتـــی تأکیـــد کـــرد: بنیـــاد نخبـــگان اســـتان در ســـال 
ـــتفاده  ـــی و اس ـــای تحصیل ـــی جایزه ه ـــا طراح ـــت ب ـــته اس ـــته توانس گذش
از ظرفیـــت خّیـــران اســـتان، مســـتعدان برتـــر را تحـــت حمایـــت قـــرار 

دهـــد. 
وی افـــزود: بنیـــاد نخبـــگان اســـتان بوشـــهر بـــا طراحـــی ســـه جایـــزه 
در بخش هـــای مختلـــف مســـتعدان برتـــر را تحـــت حمایـــت قـــرار داد. 
ــی،  ــوزۀ مهندسـ ــفقیان در حـ ــور مشـ ــزه پروفسـ ــتا، جایـ ــن راسـ در همیـ
ـــور  ـــزه پروفس ـــکی و جای ـــالمت و پزش ـــوزه س ـــور در ح ـــتاد نبی پ ـــزه اس جای

ـــرایط  ـــز ش ـــراد حائ ـــه اف ـــانی ب ـــوم  انس ـــات و عل ـــوزۀ ادبی ـــدی در ح حمی
ـــد. ـــا گردی اعط

ـــاره  ـــا اش ـــهر ب ـــتان بوش ـــگان اس ـــاد نخب ـــس بنی ـــنا، رئی ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــتان  ـــای اس ـــای نیازه ـــر مبن ـــی ب ـــای تخصص ـــاد کارگروه ه ـــزوم ایج ـــه ل ب
ـــه ارکان  ـــی ب ـــای بوم ـــا و مزیت ه ـــل دارایی ه ـــور تبدی ـــه منظ ـــه و ب و منطق
ـــتان  ـــی اس ـــی و بوم ـــرایط اقلیم ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــار ک ـــعه، اظه توس
بوشـــهر، بنیـــاد نخبـــگان اســـتان کارگـــروه توســـعه فنـــاوری و صنایـــع 
دانش بنیـــان دریایـــی را ایجـــاد و جلســـات متعـــددی بـــا ســـازمان های 
مرتبـــط برگـــزار کـــرد کـــه یکـــی از نتایـــج آن تدویـــن و تصویـــب ســـند 

دانش بنیـــان در حـــوزه گردشـــگری دریایـــی بـــود.
ـــم  ـــه شش ـــاده 64 برنام ـــد 2 م ـــری بن ـــرد: پیگی ـــه ک ـــئول اضاف ـــن مس ای
توســـعه در حـــوزه صنایـــع انـــرژی، یکـــی دیگـــر از فعالیت هـــای مهـــم 
ـــه  ـــیدن ب ـــرای رس ـــه ب ـــود ک ـــته ب ـــال گذش ـــتان در س ـــگان اس ـــاد نخب بنی
نتایـــج مثبـــت، تفاهم نامه هـــای همـــکاری بـــا نیـــروگاه انـــرژی اتمـــی 

بوشـــهر و منطقـــه ویـــژه پارس جنوبـــی منعقـــد شـــد.

رنا
 ای

س:
عک

دبیـر تشـکل های ملـی گردشـگری اعـالم کـرد: ویـروس 
کرونـا فقـط در دو ماه اسـفند و فروردیـن، 5300 میلیارد 
تومـان خسـارت بـه صنعت گردشـگری وارد کرده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از  روابـط عمومـی جامعـه 
هتلـداران ایـران، جمشـید حمـزه زاده کـه بـه نمایندگی از 
تشـکل های گردشـگری در نشسـت نماینـدگان و فعـاالن 
بـا رییس جمهـور حضـور داشـت، در  بخـش خصوصـی 
سـخنانی بـه بحران هایـی کـه گردشـگری از سـال 98 تـا 
کنـون بـا آن روبـه رو شـده اسـت، اشـاره کـرد و افـزود: 
گردشـگری تنهـا صنعتی بود کـه در جریـان تعطیلی های 
 5300 حـدود  و  دیـد  صددرصـدی  آسـیب  دوره کرونـا 
فروردیـن  و  اسـفند  ماه هـای  در  فقـط  تومـان  میلیـارد 

متضـرر شـد.
او ادامـه داد: ایـن ضـرر بـه صنعتـی وارد شـده اسـت 
کـه 240 هـزار نفـر بـه صـورت مسـتقیم و 550 هـزار نفـر 

غیرمسـتقیم در آن مشـغول بـه کارنـد.
رییـس جامعـه هتلـداران ایـران بسـته حمایتـی دولـت 
بی تاثیـر  را  بخـش گردشـگری  خسـارت  جبـران  بـرای 
دانسـت و در نشسـت یادشـده که رییس دفتـر و معاون 
و  صنعـت  و  اقتصـاد  وزرای  رییس جمهـور،  اقتصـادی 
رییـس بانـک مرکزی حضور داشـتند، پیشـنهاد کرد: وام 
12 درصـدی دولـت بـه دلیل آسـیب صددرصـدی صنعت 
گردشـگری به تسـهیالتی با سـود تک رقمـی، بازپرداخت 

پنج سـاله و یـک دوره تنفـس یک سـاله تبدیـل شـود.
حمـزه زاده همچنین درخواسـت کـرد بخشـودگی مالیاتی 
شـامل حـال صنعـت گردشـگری شـود و در ادامـه اظهـار 
درآمـدی  می شـود کـه  محاسـبه  وقتـی  مالیـات  کـرد: 
آژانس هـا  هتل هـا،  همـه  چـون  و  باشـد  حاصـل شـده 
و مراکـز اقامتـی تعطیـل هسـتند، درآمـدی ندارنـد کـه 
مالیـات بـر اسـاس آن محاسـبه شـود و الزم اسـت برای 
جبـران بخشـی از ضـرر و زیـان ایـن صنعـت، حداقـل تا 
پایـان امسـال از معافیـت صددرصدی مالیاتـی برخوردار 

. ند شو

سوژه 5300 میلیارد 
خسارت کرونا به 
گردشگری ایران

موزه ها را از لیست مشاغل پرخطر درمی آورند؟

طالبیان:شرایط باز شدن 159 موزه خصوصی که مجوز وزارتخانه میراث فرهنگی را دارند را پیگیری می کنیم

وزارتخانــه  فرهنگــی  میــراث  معــاون 
ــع  ــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنای می
دســتی می گویــد: ممکــن اســت بتوانیــم 
بررســی کنیــم کــه برخــی موزه هــا را 
می تــوان زودتــر فعــال کــرد و برخــی 
موزه هــا را از لیســت پــر خطــر درآورد، 
ــام اســت و  ــوز همــه چیــز در ابه امــا هن
ــج بررســی ها باشــیم. ــد منتظــر نتای بای
بــه گــزارش ایســنا، هــر چنــد همــه 
اوایــل اســفند  از  حــرف و حدیث هــا 
ــا  ــی موزه ه ــرای تعطیل ــته ب ــال گذش س
ــی و تاریخــی،  ــز فرهنگ ــوان مراک ــه عن ب

ــار  ــا آث ــه تنه ــه ن ــود ک ــل ب ــه آن دلی ب
تاریخــی را در معــرض آلــوده شــدن قــرار 
مــی داد بلکــه هنــوز هیــچ راهــکار فنــی و 
اصولــی بــرای پاکســازی و حفاظت شــان 
ــده  ــت نیام ــه دس ــروس ب ــا وی از کرون
بــود - هنــوز هــم -، بلکــه قــرار گرفتــن 
ــوزه ای در  ــان م ــادی از مخاطب ــداد زی تع
چنیــن فضایــی خــود عاملــی بــرای 
ــردم  ــری از م ــداد زیادت ــوده شــدن تع آل
ــل  ــن دلی ــه همی ــود. ب ــد 19 ب ــه کووی ب
هــم بعــد از درخواســت های مکــرر بــرای 
تعطیلــی فضاهــای مــوزه ای، حتــی ایــن 
مراکــز تاریخــی و مــوزه ای در لیســت 

ــد. ــرار گرفتن ــر ق ــای پرخط مکان ه
امــا قــدم بعــدی مــوزه داران تــالش 

انتشــار  و  معرفــی  بــرای  بیشــتر 
ــا  ــود، آن ه ــردم ب ــه م آموخته هایشــان ب
بــا نهایــی شــدن تعطیلــی موزههــا از آغاز 
ــا  ــد تهدیده ــالش کردن ــد، ت ــال جدی س
ــه فرصــت  ــرای فضــای کاری شــان را ب ب
ــش 13  ــر نمای ــالوه ب ــد و ع ــل کنن تبدی
مــوزه از ســایت آپــارات کــه توســط وزارت 
ارتباطــات و وزارت میــراث فرهنگی در 13 
روز نــوروز عملیاتــی شــد، مــوزه داران نیــز 
روزانــه بخش هایــی از موزه هــا و آثــار 
تاریخــی هــر مــوزه را در فضــای مجــازی 
منتشــر کردنــد و گــپ و گفــت بــا یکدیگر 
را در راس برنامه هایشــان قــرار دادنــد.
بــا  کــه  صحبت هایــی  کنــار  در 
کارشناســان مختلــف داشــتند، در آخرین 

ــژاد -  ــا دبیری ن ــه رض ــی ک گفت وگوهای
ــک -  ــی مل مــوزه دار و رییــس مــوزه مل
ــوزه« در  ــگ م ــه »فرهن ــق صفح از طری
ــار  ــن ب ــد، ای ــزار می کن ــتاگرام برگ اینس
ســراغ محمــد حســن طالبیــان – معــاون 
میــراث  وزارتخانــه  فرهنگــی  میــراث 
ــع دســتی  فرهنگــی، گردشــگری و صنای

ــت. – رف
ــای  ــه تالش ه ــاره ب ــد از اش ــان بع طالبی
شــدن  فعــال  بــرای  معاونــت  ایــن 
دوبــاره ی موزه هــا در کنــار توجــه بــه 
مســاله امنیــت جــان کارکنــان و حفاظــت 
از آثــار تاریخــی، روی ایــن نکتــه تاکیــد 
می کنــد کــه زمــان مشــخصی نمی تــوان 
ــرد  ــرح ک ــا مط ــایی موزه ه ــرای بازگش ب
چــون امنیــت بازدیــد کننــدگان، آثــار 
تاریخــی در معــرض نمایــش در موزه هــا 
و کارکنــاِن مــوزه ای برای مــان اهمیــت 

دارد.
پیگیــری  بــه  نســبت  ادامــه  در  وی 
بــرای شــرایط بــاز شــدن 159 مــوزه 
ــه میــراث  خصوصــی کــه مجــوز وزارتخان
فرهنگــی را دارنــد در کنــار پیگیری هــای 
پروتــکل  تهیــه ی  بــرای  نیــاز  مــورد 
ــر  ــد: اگ ــد و می گوی ــر می ده ــوزه خب م
ــگری رخ  ــمند در گردش ــفرهای هوش س
ــازماندهی و  ــه س ــز ب ــا نی ــد، موزه ه ده
ــع  ــون مناف ــد، چ ــاز دارن ــزی نی برنامه ری
هــر دو بخــش در گــرو یکدیگــر اســت.
بیــن  صحبت هایــی کــه  بــه  امــا  او 
ــه ارتباطــات و میــراث فرهنگــی  وزارتخان
ــوزه و  ــه 100 م ــد ک ــول داده ان ــام و ق انج
محوطــه را در کشــور بــرای نمایــش 
ــد  ــاره می کن ــد، اش ــز کنن ــن تجهی آنالی
و می گویــد:  قــرار شــد در مرحلــه ی 

زیرســاخت های  ابتــدا  نخســت، 
الکترونیکــی را آمــاده کنیــم کــه اگــر ایــن 
کار انجــام شــود، حتمــا محوطه هــای 
بســیار مهــم ماننــد ســایت موزه هــا 
برخــی  یــا  منطقــه ای  موزه هــای  و 
ــن  ــد در ای موزه هــای خصوصــی می توانن
ــت ها  ــن لیس ــد. ای ــرار بگیرن ــت ق لیس
ــه  ــه ی جامع ــا هم ــورت ب ــاس مش براس
انجــام  اداره کل موزه هــا  و  مــوزه داری 

می شــود.
ــای  ــث موزه ه ــه بح ــان این ک ــا بی وی ب
جــا  همــه  بــرای  تقریبــا  خصوصــی 
افتــاده اســت، ادامــه می دهــد: پیشــنهاد 
داشــتیم کــه 20 میلیــون تومــان کمــک 
بالعــوض و 50 میلیــون تومان تســهیالت 
ــت پرداخــت  ــوزه توســط دول ــه 159 م ب
ــه  ــزی ک ــه چی ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ش

تســهیالت  اســت  قــرار  می بینیــم،  
ــز   ــر نی ــوی دیگ ــوند. از س ــت ش پرداخ
ــد  ــرای بازدی ــا ب ــد ت ــک کن ــد کم می توان
مجــازی چنیــن بســتری درســت شــود 
ــد  ــز بازدی ــر نی ــای دیگ ــد موزه ه و بتوانن
ــر  ــد ب ــا تاکی ــان ب داشــته باشــند. طالبی
لــزوم  فراهــم شــدن بســتر الکترونیکــی 
ــد از  ــی بع ــا حت ــد از موزه ه ــرای بازدی ب
پایــان شــرایط کرونــا، نســبت بــه ایجــاد 
وضعیتــی مناســب بــرای جایگزیــن 
شــدن درآمــد بــرای موزه هــا اشــاره 
ــش  ــد دو بخ ــد: مانن ــد و می گوی می کن
گردشــگری و خصوصــی بایــد  بــرای 
جایگزینــی درامدزایــی بــرای موزه هــا 
نیــز فکــری کنیــم، بــا عــادی شــدن 
ــز  ــر را نی ــای دیگ ــد راه حل ه ــرایط بای ش

ــرد. ــی ک بررس

رئیـس اداره میراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایع دسـتی شهرسـتان مـالرد با بیان 
اینکـه رویـش شـقایق ها در دشـت ایـن 
شهرسـتان عمـری حدود دو تا سـه  هفته 
دارد، گفـت: پرونـده دشـت شـقایق های 
میـراث  در  ثبـت  بـرای  ایـن شهرسـتان 

طبیعـی آمـاده می شـود.
اداره  اطـالع رسـانی  پایـگاه  بـه گـزارش 
و  گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث  کل 
کریمـی  حمیـد  تهـران،  صنایع دسـتی 
شـقایق های  دشـت  ملـی  ثبـت  افـزود: 
ایـن  حفـظ  ضمـن  مـالرد  شهرسـتان 

می توانـد  طبیعـی  ارزشـمند  میـراث 
موجـب معرفـی هرچـه بهتـر ایـن جاذبه 
طبیعی و جذب گردشـگران به شهرسـتان 

بهـار شـود. مـالرد در فصـل 
وی ادامه داد: هرسـاله در اردیبهشـت ماه، 
صدهـا هکتـار از دشـت های مالرد شـاهد 
رویش شـقایق های سـرخی اسـت که به 
لحـاظ زیبایـی و شـکوه ظرفیـت ثبت در 

فهرسـت میـراث طبیعی کشـور را دارد.
دلیـل  بـه  کـرد:  تصریـح  کریمـی 
محدودیت هـای زمانـی هـر چه سـریع تر 
کار مسـتندنگاری بـرای ثبـت ملـی ایـن 

میـراث  فهرسـت  در  چشـم نواز  دشـت 
طبیعـی انجـام و برای طـی مراحل اداری 
ثبـت به معاونـت میراث فرهنگی اسـتان 

می شـود. ارسـال  تهـران 
بـه گزارش ایرنا، دشـت شـقایق ها در 25 

کیلومتـری جنوب غرب شـهر صفادشـت 
اسـت،  شـده  واقـع  مـالرد  شهرسـتان 
شـقایق های  رویـش  شـاهد  هرسـاله 

وحشـی در مـاه اردیبهشـت هسـتیم.

دشت شقایق های مالرد آماده 
برای ثبت در میراث طبیعی

نمایش نسخه های خطی کاخ 
گلستان در فضای مجازی

مدیــر مجموعــه میــراث جهانــی کاخ گلســتان گفــت: »تعــدادی از نســخه های 
خطــی کاخ گلســتان بــه مناســبت فرارســیدن مــاه مبــارک رمضــان در فضــای 
مجــازی بــه نمایــش گذاشــته می شــود.«آفرین امامــی مدیــر مجموعــه میراث 
جهانــی کاخ گلســتان در گفت وگــو بــا خبرنــگار میــراث آریــا گفــت: »بــا توجــه 
ــزاری نمایشــگاه  ــکان برگ ــا، ام ــروس کرون ــا و شــیوع وی ــی موزه ه ــه تعطیل ب
ــه  ــه ایــن منظــور تعــدادی از نســخه های خطــی از مجموعــه گنجین نیســت ب
ــازی کاخ  ــای مج ــلطنتی(، در فض ــه س ــتان )کتابخان ــی کاخ گلس ــخ خط نس
گلســتان بــه نمایــش گذاشــته  شــده اســت.«او افــزود: »موضــوع ایــن نســخ 
ارزشــمند از نظــر محتــوا و هنــر کتاب آرایــی مرتبــط بــا مــاه پرفیــض و برکــت 
ــی کاخ گلســتان تصریــح کــرد:  رمضــان اســت.«مدیر مجموعــه میــراث جهان
»ایــن نســخه های خطــی شــامل ادعیــه مــاه مبــارک رمضــان، دعــای صبــا بــه 
خــط کوفــی و ثلــث بــه نقــل از حضــرت علــی )ع(، چهــل کلمــه حضــرت علــی 
ــه خــط میرعلــی، چهــل حدیــث منظــوم حضــرت علــی )ع(، چندیــن  )ع( ب
قــرآن بــه خطــوط مختلــف، قــرآن بــه خــط مریــم بانــو خوشــنویس قاجــاری، 
ــه  ــی ب ــی )ع(، قرآن های ــرت عل ــف از حض ــه و ال ــه بی نقط ــه، خطب نهج البالغ

خــط کوفــی منســوب بــه امامــان معصــوم )ع( اســت.«

ته
نک

معـاون میـراث فرهنگـی وزارتخانـه میـراث فرهنگـی، امـا 
دربـاره ی قـراردادن نام موزه ها در لیسـت مشـاغل پرخطر، 
اظهـار می کنـد: گردشـگری نیـز جـزو مشـاغل پرخطـر بود، 
همان طـور کـه هتل هـا نیـز در ایـن لیسـت بودنـد و آن ها 
درخواسـت اعـالم معیارهـای پرخطـر و کم خطر را داشـتند. 
بـا اعـالم شـرایط شـاید بـه ایـن نتیجه برسـیم کـه ممکن 
نگیرنـد.او  قـرار  پرخطرهـا  جـزو  موزه هـا  از  برخـی  اسـت 
در حـال  اکنـون دسـتگاه های مختلـف  ادامـه می دهـد: 
مطـرح کـردن ایده هـای خـود هسـتند، بـا ایـن وجـود از 
افـراد صاحب نظـر درخواسـت کرده ایم کـه اگر نظـری دارند 
مطـرح کنند تا در سـتاد کرونا در حوزه گردشـگری و میراث 
فرهنگـی مطـرح شـود. او ادامـه می دهـد: بـه موزه هـای 
خـود اعـالم کرده ایـم کـه بـه مـرور برنامـه و سـناریوهای 
جدیـد خـود را بـرای بازگشـایی تهیـه کننـد. اگـر قـرار بـر 
فاصله گذاری اجتماعی هوشـمند باشـد می توان سـناریوی 

بازدیـد از موزه هـا بـه صـورت حضـوری را نیـز تهیـه کـرد.

میراثمیراث

محوطه های چغازنبیل و شوش پایش شدآرامگاه شیخ عالء الدوله سامان دهی شد
میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
گفـت:  سـمنان  اسـتان 
عالءالدولـه  شـیخ  »آرامـگاه 

شـد.« سـامان دهی  سـمنانی 
عمومـی  روابـط  از  نقـل  بـه  آریـا  میـراث  بـه گـزارش 
اداره کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
خبـر  ایـن  اعـالم  بـا  مهـدی جمـال  اسـتان سـمنان، 
افـزود: »وسـایل و تجهیـزات مربـوط بـه آرامـگاه نصب 

و نگهبـان در آن مسـتقر شـده اسـت.«
اداره کل  همـکاری  بـا  سـامان دهی  »ایـن  او گفـت: 
روسـتای  دهیـاری  و  اسـتان  خیریـه  امـور  و  اوقـاف 

اسـت.« انجام شـده  صوفی آبـاد 
مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
اسـتان سـمنان افـزود: »همچنیـن درحالی کـه حاضـر 
بین المللـی  گـروه  از  دعـوت  بـا  کل  اداره  ایـن  نیـز 
حرفـه ای  تشـکل های  از  یکـی  ترکیـه کـه  ایسکارسـا 
بـا  و  اسـت  تاریخـی  بناهـای  مرمـت  بین المللـی 
پیگیری هـای مسـتمر ایـن اداره کل این افتخار شـامل 
حـال اسـتان سـمنان شـده اسـت کـه در نوع آموزشـی 

اسـت.« بی نظیـر  خـود 
آرامـگاه شـیخ عالءالدولـه کـه در روسـتای صوفی آبـاد 
دوره  بـه  مربـوط  اسـت  واقع شـده  شهرسـتان سـرخه 

ایلخانـی اسـت.

مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
ـــه همـــراه معـــاون  خوزســـتان ب
میـــراث فرهنگـــی و فرمانـــده 
ـــه  ـــتان از محوط ـــی اس ـــراث فرهنگ ـــت می ـــگان حفاظ ی
ثبـــت جهانـــی چغازنبیـــل و چنـــد محوطـــه تاریخـــی 

شهرســـتان شـــوش بازدیـــد کـــرد.
ـــراث فرهنگـــی،  ـــی اداره کل می ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
گردشـــگری و صنایع دســـتی خوزســـتان، ایـــن بازدیـــد 
ــراث  ــت میـ ــگاه حفاظـ ــای پایـ ــی نیروهـ ــا همراهـ بـ
ـــی  ـــگاه میـــراث جهان ـــر پای فرهنگـــی، رئیـــس اداره و مدی
شـــوش انجـــام شـــد. در ایـــن بازدیـــد کـــه بـــه گونـــه 

پایـــش در محوطه هـــا صـــورت گرفـــت تمامـــی نـــکات 
ـــار  ـــت از آث ـــا حفاظ ـــط ب ـــای مرتب ـــه نیروه ـــی ب حفاظت

یـــادآوری شـــد.
 در همیـــن راســـتا از چنـــد محوطـــه تاریخـــی و چنـــد 
اســـتعالم در محـــدوده حریـــم قانونـــی محوطـــه 
نحـــوه  دربـــاره  و  بازدیـــد شـــد  نیـــز  چغازنبیـــل 
پاســـخگویی اســـتعالم برابـــر ضوابـــط قانونـــی جرائـــم 
ــد.  ــان داده شـ ــه کارشناسـ ــرات الزم بـ ــی تذکـ تاریخـ
»بیـــت  تاریخـــی  محوطه هـــای  بازدیـــد  ایـــن  در 
مشـــحوت« و »مگرنـــات« و »تپـــه ســـیاه« محوطـــه 
ـــر  ـــم منظ ـــک و حری ـــم درجه ی ـــن حری ـــوش، همچنی ش

ــت. ــرار گرفـ ــش قـ ــورد پایـ ــل مـ ــه چغازنبیـ محوطـ

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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افقی
 1 - کارگردان فیلم خشمها - امر به 

نوشیدن2 - عظمت و شكوه - مفصل 

- سیاستمدار انگلیسی3 - گل و لجن 

- نغمه خوانی - یكی از رایج ترین 

شیوه های نقد4 - شهری در استرالیا 

- بیماری قرن، بیماری عصر حاضر - 

مخفف من را5 - اثر معروف محمود 

دولت ابادی - سرپرست - موجود 

نامرئی، همنشین انس6 - حرف 

تعجب، تعجب زنانه، گشوده - زیر 

خاك پنهان كردن - ستایش، وصف - 

در حمام بجویید7 - دراز - کند ذهنی 

- باده عشق روز الست8 - جوشهای 

ریز بدن - از شهرهای خوزستان - از 

دانشکده ها، منسوب به فن9 - میوه 

ای که از درخت بچینند و در سبد 

بگذارند - چرب زبانی - لیوان فرنگی10 

- معدن - كلمه پرسشی، از كلمات 

استفهام - نت چهارم، نت قبل از سل، 

کلید آن در موسیقی معروف است 

- من و تو، ضمیر جمع، آب تازی11 - 

سد خوزستان، سدی در جنوب كشور 

- زبان كوچك - نامی دخترانه، زن 

سرخ روی12 - چروك پوست، چین و 

چروك پوست - فریب كار - سد شده، 

بسته شده، بازداشت شده13 - مرکزی 

فرنگی، مرکزی - آنچه در سینه و 

شكم جای دارد - كشتی جنگی14 - 

شهری در مشرق آلمان - از مركبات 

- عجیب15 - خسیس و فرومایه - 

نوعی ماهی که در آبهای شیرین زندگی 

می کند

عمودی 
1 - خوف و ترس - نام این چهره 

علمی2 - زغال - خوشبوتر، حاللتر - 

آرسنیك3 - بی دین - جهاز عروس - 

سالح جدید و مخرب4 - پشته خاك، 

گیره سر دخترانه، تپه كوچك - اسب 

حضرت علی )ع( - كوره سفال پزی - 

اسرار، سر5 - ورزش راکتی - همان 

سلمانی است، آرایشگر6 - مجمع 

الجزایری در شمال غربی اسكاتلند - 

جمع منت ها - زمان مرگ، هنگام 

مرگ7 - برف و باران - جمع رند - پدر 

آذری - نت ششم موسیقی، نفی عرب، 

درون چیزی8 - خرگوش - مدافع 

سپاهان - قشر، قشر و پوسته، رده و 

طبقه9 - حس وارونه - چراگاه ایالت 

- حالل شرعی، روا و جایز، هم چیزی 

است که ترک و فعلش جایز است - 

تب10 - نام شرینگ هام - تکلیف 

مدرسه، تمرین، تمرین و ممارست 

برای بدست آوردن آمادگی و مهارت در 

کاری، نمونه  - زیبا، كشیده11 - نوعی 

سوسمار - فدراسیون قایقرانی12 - 

آتش - سازمان جاسوسی، سازمان 

جاسوسی آمریکا - محافظین ویژه - 

آبکی، لنگ میزند13 - پدر مرده، کودک 

بی پدر - مظهر تندی، دانه تند خوراکی 

- دریاچه روسیه14 - اسراف كار - 

کوهان شتر - نام کوچک آرمسترونگ 

در NBA15 - اولین فاتح اورست - 

بجااوردن عهدو پیمان، بجاآوردن عهد
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 اطالع
رسانی

روابط عمومی اداره کل امور عشایر جنوب کرمان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اینوبت  دوم
ــه صــورت مناقصــه  ــاد را ب ــای عشــایری عنبرآب ــال آب چاهه ــروژه انتق ــوب کرمــان در نظــر دارد پ اداره کل امــور عشــایر جن

عمومــی یــک مرحلــه ای بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مناقصــه بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( 
برگــزار نمایــد. لــذا کلیــه متقاضیــان محتــرم مــی تواننــد جهــت اطــالع از شــرایط و مشــخصات موضــوع مناقصــه بــه وبــگاه ســامانه 

یــادش شــده بــه نشــانی www.setadiran.ir  مراجعــه و نســبت بــه پیشــنهاد خــود اقــدام نماینــد.

مهلت ارائه پیشنهاد: 99/2/21
زمان بازگشایی پاکت ها: 99/02/22

اطالعــات تمــاس دســتگاه هــای مناقصــه گــذار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــا الــف: 
اداره کل امــور عشــایر جنــوب کرمــان بــه نشــانی جیرفــت- بلــوار امــام خمینــی )ره( روبــه روی ســپاه پاســداران تلفــن 03443313828

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 02141934

مبلغ تضمیننوع تضمینعنوان پروژهشماره مناقصه

650.000.000ضمانتنامه بانکیانتقال آب چاه های عشایری عنبرآباد2098004781000012

مفقودیت سند و برگ سبز
ــره ای  ــگ نق ــژو 405 رن ــین پ ــبز ماش ــرگ س ــند و ب س
متالیــک مــدل 1388 بــه شــماره موتور 12488140087  
ــماره  ــی NAAM01CA29E114561 و ش ــماره شاس و ش
ابراهیــم ســاداتی  نــام  بــه  پــالک 95_179ج83  
مالشــاهی کد ملــی 5339038556  شــماره شناســنامه 
3605 فرزنــد غالمعلــی صــادره از زهــک مفقود شــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

درتاریــخ  رایــان  شــایگان  بنــا گســتران  خــاص  ســهامی  شــرکت  تاســیس 
ــت و  ــی 14008424710 ثب ــه مل ــه شناس ــت 13744 ب ــماره ثب ــه ش 05/04/1398 ب
ــاع  ــت اط ــر جه ــرح زی ــه ش ــه آن ب ــه خاص ــده ک ــل گردی ــل دفاترتکمی ــا ذی امض
عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :طراحــی، محاســبه، نظــارت فنــی و اجــرای 
کلیــه پــروژه هــای عمرانــی اعــم از فلــزی و بتونــی ابنیــه ســبک و سنگین،ســاخت 
مجتمــع هــای مســکونی تجــاری اداری ورزشــی و ســاخت سوله،تاسیســات برقــی 
ــی  ــی و خارج ــات داخل ــی ،تزئین ــه قدیم ــازی ابنی ــاختمانها بازس ــی س و مکانیک
ــال آب  ــوط انتق ــداری خط ــر و نگه ــیون ، تعمی ــب دکوراس ــاختمان،طراحی و نص س
و فاضــاب ساختمان-نماکاری-نقاشــی ســاختمان وتامیــن اقــام ومایحتــاج 
خصوصــی  و  دولتــی  مزایــدات  و  مناقصــات  در  ادارات،سازمانها،ارگانها،شــرکت 
ــائل اداری  ــرات و وس ــداری تجهی ــر و نگه ــت تعمی ــانی جه ــروی انس ــن نی وتامی
ــات ،  ــامل تنظیف ــی ش ــات عموم ــع غذا،خدم ــخ و توزی ــه(، طب ــور رایان ــر از ام ) غی
نامــه رســانی ، پیشــخدمتی-نگهداری وخدمــات فضــای ســبز -تعمیــر ونگهــداری 
وبهــره بــرداری از تاسیســات برودتــی وحرارتــی ،هوشــمند ســازی اماکــن عمومــی 
و خصوصی،نصــب دزدگیــر و سیســتم هــای اطفــاء حریــق جهــت اماکــن عمومــی 
و خصــوی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت 
ــدان ،  ــتان هم ــی : اس ــز اصل ــدود مرک ــدت نامح ــه م ــت ب ــخ ثب ــت : از تاری فعالی
شهرســتان همــدان ، بخــش مرکــزی ، شــهر همــدان، هنرســتان ، خیابــان مدیریــت 
، خیابــان شــهیدان دیبــاج ، پــاک 294 ، طبقــه همکــف کدپســتی 6516763456 
ــال نقــدی منقســم  ــغ 1000000 ری ــارت اســت از مبل ســرمایه شــخصیت حقوقــی عب

بــه 100 ســهم 10000 ریالــی تعــداد 100 ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ 350000 ریــال 
توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره 79/98/3700 مــورخ 21/03/1398 
ــا کــد 3700 پرداخــت گردیــده اســت  ــزد بانــک توســعه تعــاون شــعبه مرکــزی ب ن
والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام مــی باشــد اعضــا هیئــت مدیــره خانــم پروانــه 
فامنینــی بــه شــماره ملــی 0043427138و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره 
ــه  ــی 3860242628و ب ــماره مل ــه ش ــی ب ــرا فامنین ــم زه ــال خان ــدت 2 س ــه م ب
ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت 
2 ســال آقــای مهــدی حاجــی میرزامحمــدی بــه شــماره ملــی 3873496879و بــه 
ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق 
ــروات ، قراردادهــا  ــد آور شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، ب ــادار و تعه و اســناد به
ــس  ــاء رئی ــادی و اداری باامض ــای ع ــه ه ــه نام ــن کلی ــامی و همچنی ــود اس عق
هیئــت مدیــره بــه تنهایــی و بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. اختیــارات مدیــر 
عامــل : طبــق اساســنامه بازرســان آقــای محمدرضــا خالقــی زاده بــه شــماره ملــی 
3874557030 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی خانــم 
نیــره خالقــی زاده بــه شــماره ملــی 3875442393 بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه 
مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار پیــام مــا جهــت درج آگهــی هــای 
ــه اخــذ و صــدور  ــه منزل ــور ب ــت موضــوع فعالیــت مذک ــد. ثب شــرکت تعییــن گردی

ــه فعالیــت نمــی باشــد.  پروان
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 

2399 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )825610( 

ــی  ــه مل ــه شناس ــت 13766 ب ــماره ثب ــه ش ــخ 22/04/1398 ب ــا درتاری ــن بن ــن آروی ــتران نادی ــت گس ــدود خدم ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــیس ش تاس
14008462833 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :طراحــی، 
محاســبه، نظــارت فنــی و اجــرای کلیــه پــروژه هــای عمرانــی اعــم از فلــزی و بتونــی ابنیــه ســبک و سنگین،ســاخت مجتمــع هــای مســکونی تجــاری 
ــاختمان،طراحی  ــی س ــی و خارج ــات داخل ــی ،تزئین ــه قدیم ــازی ابنی ــاختمانها بازس ــی س ــی و مکانیک ــات برق ــاخت سوله،تاسیس ــی و س اداری ورزش
و نصــب دکوراســیون ، تعمیــر و نگهــداری خطــوط انتقــال آب و فاضــاب ساختمان-نماکاری-نقاشــی ســاختمان وتامیــن اقــام ومایحتــاج 
ادارات،سازمانها،ارگانها،شــرکت در مناقصــات و مزایــدات دولتــی و خصوصــی وتامیــن نیــروی انســانی جهــت تعمیــر و نگهــداری تجهیــرات و وســائل اداری 
) غیــر از امــور رایانــه(، طبــخ و توزیــع غذا،خدمــات عمومــی شــامل تنظیفــات ، نامــه رســانی ، پیشــخدمتی-نگهداری وخدمــات فضــای ســبز -تعمیــر 
ونگهــداری وبهــره بــرداری از تاسیســات برودتــی وحرارتــی ،هوشــمند ســازی اماکــن عمومــی و خصوصی،نصــب دزدگیــر و سیســتم هــای اطفــاء حریــق 
جهــت اماکــن عمومــی و خصوصــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود 
مرکــز اصلــی : اســتان همــدان ، شهرســتان همــدان ، بخــش مرکــزی ، شــهر همــدان، هنرســتان ، خیابــان مدیریــت ، خیابــان شــهیدان دیبــاج ، پــاک 
294 ، طبقــه همکــف کدپســتی 6516763456 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1000000 ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از 
شــرکا خانــم پروانــه فامنینــی بــه شــماره ملــی 0043427138 دارنــده 340000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای زهــرا فامنینــی بــه شــماره ملــی 3860242628 
دارنــده 330000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای مهــدی حاجــی میرزامحمــدی بــه شــماره ملــی 3873496879 دارنــده 330000 ریــال ســهم الشــرکه اعضــا 
هیئــت مدیــره خانــم پروانــه فامنینــی بــه شــماره ملــی 0043427138و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه 
مــدت نامحــدود آقــای زهــرا فامنینــی بــه شــماره ملــی 3860242628و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای مهــدی حاجــی 
میرزامحمــدی بــه شــماره ملــی 3873496879و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار 
و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا، عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء رئیــس هیئــت 
مدیــره آقــای مهــدی حاجــی میرزامحمــدی بــه تنهایــی و بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر 
االنتشــار پیــام مــا جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. 

اداره کل ثبت اســناد و امالک استان همدان 
2400 اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری همدان )825613( 

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

ــون  ــوع قان ــات  اول موض ــماره 13996031718000047  هی ــر رأی ش براب
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند 
ــواز  ــه اه ــک اداره س ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس رس
ــعیدی  ــاده س ــای  عبدالس ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
فرزنــد راضــی  بشــماره شناســنامه 89 صــادره از دشــت آزادگان  در یــک 
ــی   ــالک 1 فرع ــع پ ــر مرب ــاحت 202/91  مت ــه مس ــاختمان  ب ــاب س ب
ــادر  ــهید عبدالق ــان ش ــوی خیاب ــوی عل ــع در ک ــده واق از 1357 باقیمان
ــای  ــمی  آق ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــداری م ــالک 17 خری ــیاحی پ س
ــذا  ــده اســت. ل ــرز گردی ــماره 9620 مح ــهام ش ــک س ــی مال ــز تاک پروی
ــه فاصلــه 15 روز آگهــی  ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ب
ــه صــدور ســند مالکیــت  مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــند میتوانن ــته باش ــی داش ــی اعتراض متقاض
ــلیم و  ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه  اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
)تاریخ انتشار نوبت اول :99/02/09(                   

)تاریخ انتشار نوبت دوم: 24/ 99/02(
شماره م/الف:   5/129

  2418 رئیس ثبت اسناد و امالک – بهنام قادریان 

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

ــون  ــوع قان ــات  اول موض ــماره 13996031718000045  هی ــر رأی ش براب
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند 
ــواز  ــه اه ــک اداره س ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس رس
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای  امیــر آذر هوشــنگ فرزنــد 
ــاب  ــک ب ــم  بشــماره شناســنامه 1 صــادره از ســنندج  در ی ــد کری محم
ــی  از 1575  ــالک 35 فرع ــع پ ــر مرب ــاحت 99/55  مت ــه مس ــه  ب خان
ــان متیــن پــالک 7 خریــداری از  ــده واقــع در چنیبــه علیــا خیاب باقیمان
مالــک رســمی شــرکت فالحتــی اصفهانیــا بموجــب موافقتنامــه شــماره 
675/ث/98 مــورخ 98/9/9 محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــت متقاضــی  ــند مالکی ــه صــدور س ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک در صورت
ــه  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری اعتراضــی داشــته باشــند میتوانن
مــدت دو مــاه  اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت 
ــد . بدیهــی اســت در صــورت  ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضائ خــود را ب
ــررات ســند  ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک انقضــای م

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
)تاریخ انتشار نوبت اول :99/02/09(                                

)تاریخ انتشار نوبت دوم: 24/ 99/02(
شماره م/الف:   5/127

 2419 رئیس ثبت اسناد و امالک – بهنام قادریان  

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

ــات  ــم تصرف ــه دو ق ــالک منطق ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــالف مس ــل اخت ــأت ح هی
مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش 
کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نموده انــد. 
1- رأی شــماره 139860330002029614 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1398114430002001626 
آقای/خانــم  ســید حکمــت هللا ســجادی فرزنــد ســید محمدضیــا در قســمتی از / ششــدانگ 
قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 86 مترمربــع پــالک شــماره 99فرعی از 
1941 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مالکیــت متقاضــی طــی ســند مالکیــت مشــاعی 

ثبــت دفتر227صفحــه136  . )م الــف 6001 (
2- رأی شــماره 139860330002029895 مربــوط بــه پرونده کالســه 1398114430002001757 
ــه  ــدانگ قطع ــمتی از / شش ــوروز در قس ــد ن ــدی فرزن ــین علیمحم ــم  غالمحس آقای/خان
ــالک شــماره 1963/2/63  ــع پ ــا شــده بمســاحت 100 مترمرب ــداث بن ــه در آن اح ــن ک زمی
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از علــی 

صفائــی ثبــت دفتر203صفحــه238  . )م الــف 6002 (
3- رأی شــماره 139860330002029853 مربــوط بــه پرونده کالســه 1398114430002000401 
آقای/خانــم  حمیــد درتــاج فرزنــد رضــا در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن 
احــداث بنــا شــده بمســاحت 80/77 مترمربــع پــالک شــماره 2272/2/9 اصلــی واقــع در 
بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه ازمحمــد علــی یگانــه 

بهمــن ومحســن یگانــه بهمــن. )م الــف 6003 (
4- رأی شــماره 139860330002020267 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1396114430002001860 
ــد اســداله در قســمتی از / ششــدانگ  ــی اصغــر ســلطانی ســنجگانی فرزن ــم  عل آقای/خان
قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 60 مترمربع پــالک شــماره 2185و2186 
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از فاطمــه 

بیگدلــی و قدوســی بیگدلــی ثبــت دفتــر 25صفحــه572  . )م الــف 6004 (
5- رأی شــماره 139860330002019606 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1391114430002015222 آقــای/
خانــم  محمدقســمتی فرزنــد فــرج الــه در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث 

بنــا شــده بمســاحت 48 مترمربــع پــالک شــماره باقیمانــده2321 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت 
قــم. ســند رســمی شــماره5468-1378/7/6دفتر 22قــم بــه نــام متقاضــی . )م الــف 6005 (

6- رأی شــماره 139860330002029861 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1395114430002001617 آقــای/
ــد احمــد در 3دانــگ مشــاع  از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن  ــم  قــدم قلــی زاده فرزن خان
احــداث بنــا شــده بمســاحت 187/08 مترمربــع پــالک شــماره 2167/3/77 اصلــی واقــع در بخــش 
دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از علی اصغــر شــعبانی  . )م الــف 6006 (

7- رأی شــماره 139860330002029862 مربــوط بــه پرونده کالســه 1398114430002001403 
ــگ مشــاع از / ششــدانگ  ــد حســین در 3دان ــرد شــادقلی فرزن ــه منف ــم  صدیق آقای/خان
ــماره  ــالک ش ــع پ ــاحت 187/08 مترمرب ــده بمس ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی قطع
ــع  ــداری م ــادی خری ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــع در بخــش دو ثب ــی واق 2167/3/77 اصل

ــف 6007 ( ــر شــعبانی  . )م ال ــی اصغ الواســطه از عل
8- رأی شــماره 139860330002030050 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1398114430002000273 آقــای/

خانــم  ابوالقاســم ســلمانی گیــوی فرزنــد رضاقلــی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن 
احــداث بنــا شــده بمســاحت 15 مترمربــع پــالک شــماره 2541/1 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قم. 

مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از صفــر علــی کارگــر ثبــت دفتر211صفحــه481  . )م الــف 6008 (
9- رأی شــماره 139860330002028486 مربــوط به پرونده کالســه 1397114430002002762 
آقای/خانــم  محمــود افشــاری فــرزاد فرزنــد روح الــه در قســمتی از / ششــدانگ 
ــماره  ــالک ش ــع پ ــاحت 125.40 مترمرب ــده بمس ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی قطع
143و144فرعــی از1941 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی از داود 
ــع از فرعــی 144  ــداری نمــوده اســت و62 مترمرب ــه متراژ27.5متــر از فرعی143خری ــو ب لیل

ــف 6009 ( ــی143  . )م ال ــی از فرع ــام متقاض ــع بن ــی و 36 مترمرب ــام متقاض بن
10- رأی شــماره 139860330002028060 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1397114430002002359 آقای/
خانــم  ســعید یــاری فرزنــد احمــد در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا 
شــده بمســاحت 116/20 مترمربــع پــالک شــماره 1939/227/688 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت 
قــم. مالکیــت متقاضــی طــی ســند مالکیــت مشــاعی ثبــت دفتــر 570 صفحــه5  . )م الــف 6010 (

ــه پرونــده کالســه 1398114430002000529  11- رأی شــماره 139860330002029582 مربــوط ب
آقای/خانــم  مهــدی نــادری فرزنــد فرضعلــی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمین کــه در آن 

احــداث بنــا شــده بمســاحت 100 مترمربــع پــالک شــماره 1936/49 اصلــی واقــع در بخــش دو 
ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از فضلعلــی فاضلــی  . )م الــف 6011 (
12- رأی شــماره 139860330002029548 مربــوط بــه پرونده کالســه 139811443000200528 
ــی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن  ــد عل ــادری فرزن ــی ن ــم  محمــد عل آقای/خان
کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 102 مترمربــع پــالک شــماره قســمت پنجــم وششــم 
مجــزی از قســمت اول پــالک1936/1 اصلــی کــه بــه موجــب صــورت جلســه شــماره گــذاری 
جهــت قطعــات مفــروزی شــماره 1936/48 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مالکیــت 

متقاضــی طــی ســند رســمی شــماره79063مورخ69/9/18  . )م الــف 6012 (
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002020223 شــماره  رأی   -13
ــی در  ــد تق ــد محم ــی فرزن ــی فراهان ــر آقازیارت ــم  قنب 1397114430002002597 آقای/خان
ــاحت 52/20  ــده بمس ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش قس
ــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی  ــع پــالک شــماره 2111 اصل مترمرب

خریــداری مــع الواســطه از معصومــه نصیــری جهــرودی  . )م الــف 6013 (
ــه 1396114430002001108  ــده کالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002026492 مرب 14- رأی ش
آقای/خانــم  محمــود مســعودی فرزنــد مقصــود در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در 
آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 72/50 مترمربــع پــالک شــماره 1947/18 اصلــی واقــع در بخــش 
دو ثبــت قــم. . مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از از زهــرا بیگدلــی. )م الــف 6014 (

مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء 
موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن 
مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی 
داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره 
ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم 
اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و 
گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس 
قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده -  پیــام مــا(

تاریخ انتشار دوم: 99/02/24 تاریخ انتشار اول: 99/02/09 
2420 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم 

ــورخ 98/12/12 منتشــره  ــه م ــاغ اجرائی ــی اب ــرو آگه پی
در روزنامــه ابتــکار در خصــوص پرونــده اجرایــی کاســه 
وراث  علیــه  خســروی  ســمیه  خانــم  لــه   9800428
کیــکاوس ســاتکی بدیــن وســیله بــه وراث مرحــوم 
کیــکاوس ســاتکی کــه عبارتنــد از خانــم مســیه خســروی 
ــی 1467100285 ) همســر (  ــد خدمــت بشــماره مل فرزن
ــتان اول و  ــرا بوس ــه س ــتای باغج ــتارا روس ــاکن اس س
ــی  ــکاوس بشــماره مل ــد کی ــان ســاتکی فرزن ــای عرف اق
2610093837 و صبــا ســاتکی فرزنــد کیــکاوس بشــماره 
فرزنــد  امیــر مهــدی ســاتکی  و  ملــی 2610161395 
کیــکاوس بــا والیــت گلــزار آقــا زاده ) کلهــم فرزنــدان ( 
ســاکنین اســتارا – فرهنگیــان روبــروی مســجد فاطمــه 
زهــرا کوچــه اول ســمت راســت پــاک یــک ابــاغ میگردد 
ــتری  ــمی دادگس ــناس رس ــورخ کارش ــزارش م ــق گ طب
ــون بشــماره  ــپ SL132 مدی خــودرو ســواری ســایپا تی
ــون  ــاه میلی ــیصد و پنج ــغ س ــران 126 د 19 بمبل 56 ای
ــی  ــغ ارزیاب ــه مبل ــذا چنانچــه ب ــده ل ــی گردی ــال ارزیاب ری
خــودروی مذکــور معتــرض مــی باشــید اعتــراض کتبــی 
خــود را ظــرف مــدت 5 روز از تاریــخ انتشــار ایــن 
ــه ضمیمــه  ــاغ محســوب میگــردد ب ــه کــه روز اب اخطاری
ــه  ــر ب ــد نظ ــناس تجدی ــتمزد کارش ــی دس ــش بانک فی
ــد .  ــلیم نمایی ــن اداره تس ــه ای ــال ب ــغ 3500000 ری مبل
ضمنــا بــه اعتراضــی کــه خــارج از موعــد یــا فاقــد فیــش 
بانکــی دســتمزد کارشــناس تجدیــد نظــر باشــد ترتیــب 
ــاال  ــغ ب ــده از مبل ــی مزای ــد و آگه ــد ش ــر داده نخواه اث

ــار : 99/02/09 ــخ انتش ــد . تاری ــد ش ــر خواه منتش
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی 2407
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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محیط زیست خراسان رضوی دستگاه برتر 
 در پیشگیری از وقوع جرم در استان شد 

 برای سومین سال متوالی، محیط زیست خراسان رضوی دستگاه برتر در پیشگیری از وقوع جرم در استان شد. 

محیــط  حفاظــت  کل  مدیــر 
از  رضــوی  خراســان  زیســت 
انتخــاب ایــن اداره کل بــه عنــوان 
دســتگاه برتــر اجرایــی اســتان در 
پیشــگیری از وقــوع جــرم  بــرای 
 ســومین ســال متوالــی خبــر داد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره 
زیســت  محیــط  حفاظــت  کل 
همتــی،  تــورج  رضــوی،  خراســان 
ــاون  ــا مع ــدار ب ــروز در دی ــح ام صب
پیشــگیری  و  اجتماعــی  امــور 
دادگســتری  جــرم   وقــوع  از 

ــط  ــت محی ــه حفاظ ــتان، مجموع اس
قضایــی  مقــام  ضابــط  را  زیســت 
دو  موثــر  همراهــی  از  و  دانســت 
کــرد.  خرســندی  ابــراز   مجموعــه، 
ــال  ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
تخلــف  پرونــده   375 گذشــته 
زیســت محیطــی در مراجــع قضایــی 
از  شــده گفــت:  تشــکیل  اســتان 
ایــن تعــداد در 22 پرونــده مجــازات 
ــات  ــوی قض ــس از س ــن حب جایگزی
 بــرای متخلفیــن صــادر شــده اســت. 
 همتــی همدلــی و وفــاق محیــط 
زیســت اســتان بــا دســتگاه قضایــی 
در  موفقیتهــا  حصــول  پشــتوانه  را 

مقابلــه بــا جرایــم شــکار و صیــد 
ــبختانه  ــت : خوش ــرد و گف ــوان ک عن
رغــم  بــه  افزايــي،  هــم  ایــن  بــا 
زیســتی  مناطــق  بســیار  وســعت 
هیــچ  حاضــر،  حــال  در  اســتان 
و  شــکارچیان  بــرای  امنــی  نقطــه 
زیســت  محیــط  گــران  تخریــب 
ــبانه  ــام ش ــه اهتم ــدارد و ب ــود ن وج
روزی محیــط بانــان و همراهــی قــوه 
قضائیــه، تنــوع زیســتی قابــل توجــه 
هســتیم.  شــاهد  را  ارزشــمندی   و 
اشــاره  بــا  مســئول  مقــام  ایــن 
مهــار  در  طبیعــت  توانایــی  بــه 
گفــت:  طبیعــی  هــای  بیمــاری 

ــت  ــا در حقیق ــروس کرون ــیوع وی ش
بــه  طبیعــت  ســوی  از  هشــداری 
ــانی و  ــیب رس ــه آس ــود ک ــانها ب انس
 تخریــب طبیعــت را متوقــف ســازند.
معــاون امــور اجتماعــی و پیشــگیری 
ــتان  ــتری اس ــرم دادگس ــوع ج از وق
نیــز در ادامــه اظهــار داشــت: آشــنایی 
قضــات بــا طبیعــت و محیــط زیســت 
آنــان  بهتــر  درک  بــه  منتــج  کــه 
زیســت  تخلــف  هــای  پرونــده  از 
ــانی و  ــای انس ــوزه ه ــی در ح محیط
ــده  ــث ش ــت باع ــده اس ــی ش طبیع
همــکاران  آراء،  صــدور  هنــگام  در 
ــد. ــل کنن ــر عم ــه ای ت ــی حرف  قضای
ــه  ــا اشــاره ب ــر مرتضــوی ب ســید امی
اینکــه همــه ســاله، محورهایــی را 
ــی عملکــرد دادگســتری  ــرای ارزیاب ب
نظــر  در  اســتان  سراســر  هــای 
خوبــی  آراء  گفــت:  گیریــم  مــی 
ــبز در دادگاه  ــم س ــام حک ــه ن ــه ب ک
جملــه  از  شــود  مــی  صــادر  هــا 
نهــال  کاشــت  و  علوفــه  توزیــع 
زیــادی  بازدارندگــی  جنبــه  و... 
ــت از  ــه حفاظ ــم را  ب ــته و مته داش

 محیــط زیســت راغــب مــی کنــد.
ایــن مقــام مســئول افــزود: شــناخت 
از ســوی جامعــه  زنجیــره حیــات 
بایــد  مــردم  و  اســت  ضــروری 
بداننــد کــه حــذف هــر موجــود زنــده 
را  تبعاتــی  چــه  حیــات  از چرخــه 
ــال دارد.  ــت بدنب ــط زیس ــرای محی  ب
وی الزمــه آشــتی مــردم بــا طبیعــت 
ــگ ســازی و اطــالع  را توســعه فرهن
وافزود:عــزم  دانســت  رســانی 
ــت  ــط زیس ــت محی ــه حفاظ مجموع
ــالت  ــق رس خراســان رضــوی در تحق
حاکمیتــی  و  فرهنگــی  اجتماعــی، 
دســتگاه  شــد،  موجــب  خــود، 
قضایــی اســتان بــرای ســومین ســال 
متوالــی ایــن اداره کل را در صــدر 
اجرایــی  هــای  دســتگاه  برتریــن 
پیشــگیری  موضــوع  در  اســتان 
کنــد.  انتخــاب  جــرم  وقــوع   از 
ســوی  از  تقدیــر  لــوح  تقدیــم 
ــه  ریاســت کل دادگســتری اســتان ب
ــان  ــت خراس ــط زیس ــت محی حفاظ
رضــوی، پایــان بخــش ایــن نشســت 

ــود. ب

ته
نک

همتـی همدلـی و وفـاق محیط زیسـت اسـتان با دسـتگاه قضایی 
را پشـتوانه حصـول موفقیتهـا در مقابلـه بـا جرایـم شـکار و صیـد 
عنـوان کـرد و گفـت : خوشـبختانه بـا ایـن هـم افزايـي، بـه رغـم 
وسـعت بسـیار مناطق زیسـتی اسـتان در حـال حاضر، هیـچ نقطه 
امنـی بـرای شـکارچیان و تخریـب گـران محیـط زیسـت وجـود 
نـدارد و بـه اهتمـام شـبانه روزی محیـط بانـان و همراهـی قـوه 
 قضائیـه، تنوع زیسـتی قابل توجه و ارزشـمندی را شـاهد هسـتیم. 
ایـن مقام مسـئول با اشـاره به توانایی طبیعت در مهـار بیماری های 
طبیعی گفت: شیوع ویروس کرونا در حقیقت هشداری از سوی طبیعت 
 به انسـانها بود که آسـیب رسـانی و تخریب طبیعت را متوقف سازند.
معاون امور اجتماعی و پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری اسـتان 
نیـز در ادامـه اظهـار داشـت: آشـنایی قضـات بـا طبیعـت و محیط 
زیسـت کـه منتج بـه درک بهتـر آنـان از پرونده های تخلف زیسـت 
محیطـی در حـوزه هـای انسـانی و طبیعی شـده اسـت باعث شـده 
 در هنـگام صـدور آراء، همـکاران قضایـی حرفـه ای تـر عمـل کننـد.

ــات مشــترکان شــرکت آب و  ــاون خدم مع
فاضالب اصفهان ،رضا رضایی،گفت:

ــرم  ــای گ ــوز روزه ــه هن ــن ک ــود ای ــا وج ب
ــه دلیــل شــیوه ویــروس  آغــاز نشــد امــا ب
کرونــا در سراســر کشــور از جملــه اصفهــان 
ــه  شــاهد افزایــش مصــرف آب هســتیم ک
اســتفاده هوشــمندانه و بــا رعایــت انصــاف 

ضروری است.
همه گیــری  آغــاز  از  کــرد:  اضافــه  وی 
میــزان  تاکنــون  کوویــد-19  بیمــاری 
ــتر  ــد بیش ــا 25 درص ــتفاده از آب 18 ت اس

شــده و بــا توجــه بــه اینکــه بیمــاری 
همچنــان تــداوم خواهــد داشــت بایــد 
بهینــه مصــرف کــردن جــزو برنامه هــای 
ــر ایــن صــورت  هم اســتانی ها باشــد، در غی
ــکالت  ــا مش ــش رو ب ــرم پی ــای گ در روزه

جدی روبه رو خواهیم شد.
وی بیــان کــرد: ســاده ترین راهــی کــه 
ــیر آب  ــتن ش ــرد بس ــنهاد ک ــوان پیش می ت
ثانیــه ای   20 شستشــوی  هنــگام 
ــه  دست هاســت کــه ایــن روزهــا همــگان ب
مــردم  از  خیلــی  می کننــد،  تاکیــد  آن 

عــادت بــه ایــن کار ندارنــد و متاســفانه 
ــبانه  ــول ش ــی آب در ط ــل توجه ــدار قاب مق
ــن  ــل از بی ــک عام ــن ی ــه همی ــا ب روز تنه

می رود.
ــا  ــرکت آبف ــترکان ش ــات مش ــاون خدم مع
ــزان افزایــش  ــن می ــان ادامــه داد: ای اصفه
تــا قبــل از مــاه خــرداد و فصــل تابســتان بــا 
هنــوز  آب  اینکــه کولرهــای  بــه  توجــه 
ــه  ــه و البت ــل توج ــده اند قاب ــدازی نش راه ان
ــی  ــر آب ــک کول ــت، ی ــار اس ــا اخط ــوام ب ت
ــر  ــادل 2 نف ســالم در طــول شــبانه روز مع

در صورتــی کــه  و  آب مصــرف می کنــد 
شــناور آن معیــوب باشــد مصــرف در آن بــه 

اندازه 3 نفر افزایش می یابد
رضایــی بــه اهمیــت بررســی صحــت کارکــرد 
کولرهــای آبــی پیــش از آغــاز روزهــای گــرم 
اشــاره کــرد و تصریــح گــرد: نصــب ســایبان 
روی کولــر، بررســی فنــی ایــن وســیله، 
ــض  ــی، تعوی ــب احتمال ــع عی ــر و رف تعمی
پوشــال، تعویــض شــناور در صــورت خرابــی 
و مــواردی از ایــن دســت بــرای بهبــود 
عملکــرد کولــر و کاهــش مصــرف آب بطــور 

جدی توصیه می شود.
ــده  ــع اقــالم کاهن ــان اینکــه توزی ــا بی وی ب
مصــرف آب از ســوی ایــن نهــاد انجــام 
مشــترکان  خاطرنشــان کــرد:  می شــود، 
مــی تواننــد بــا شــماره گیــری تلفــن 1522 

و بیــان درخواســت خــود تجهیزاتــی شــامل 
ــل  ــچ قاب ــچ و توپی ــان)پرالتور( روپی آبفش
و  دستشــویی  و  آشــپزخانه  در  اســتفاده 
ســردوش متحــرک را دریافــت و نصــب 
کننــد و هزینــه آن بصــورت اقســاط در 

قبوض متقضیان محاسبه خواهد شد.
جمعیــت اســتان اصفهــان پنــج میلیــون و 
ــوع 56 شــهر و 300  ــر در مجم ــزار نف 120 ه
روســتا تحــت پوشــش طــرح آبرســانی 

اصفهان بزرگ است.
شستشــوی  کارشناســان،  اعتقــاد  بــه 
اصولــی دســت بــا آب و صابــون 70 درصــد 
فــرد را از ابتــال بــه بیمــاری کرونــا ویــروس 
در  موضــوع  ایــن  و  می ســازد  مصــون 
شــرایط فعلــی بایدبیــش از گذشــته مــورد 

توجه قرار گیرد.

شهروندان اصفهانی از هدر رفت آب 
در شرایط کرونایی جلوگیری کنند

محمدعلــی خاشــی افــزود: از نظــر ارزشــی 23 میلیــون 
و 549 هــزار و 339 دالر و از نظــر وزنــی 133 هــزار 
ــاه  ــتان در یکم ــرکات اس ــق گم ــن کاال از طری و 848 ت

ــت. ــده اس ــادر ش ــته ص گذش
ــد،  ــرکات بیرجن ــی از گم ــادرات قطع ــه داد: ص وی ادام
ماهیــرود و گمــرک مســتقر در بازارچــه مــرزی ماهیــرود 
از ابتــدای امســال 182 فقــره اظهارنامــه بــه ارزش چهــار 
ــزار و  ــه وزن56 ه ــزار و  622  دالر ب ــون و 836 ه میلی

947 تــن بــوده اســت.
مدیــرکل گمــرکات خراســان جنوبــی گفــت: ایــن میــزان 
کاالی صادراتــی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از 
ــد و  ــد، ارزش 24 درص ــه 21 درص ــداد اظهارنام ــر تع نظ

وزن 13 درصــد کاهــش را نشــان مــی دهــد.
وی اظهــار داشــت: عمــده اقــالم  صــادرات قطعــی 
ــات،  ــی ج ــامل صیف ــدت ش ــن م ــتان در ای ــرک اس گم
ــور،  ــاده طی ــوراک آم ــی، خ ــرغ خوراک ــم م ــیمان، تخ س
و  کاشــی  خرمــا،  ســبک،  هیدروکربــن  گازوئیــل، 
ســرامیک،  تانکــر فلــزی و نمــک بــوده کــه عمــده ایــن 
ــه و آذربایجــان صــادر شــده  ــه کشــورهای ترکی ــالم ب اق

ــت. اس
ــای  ــاده 116 )کااله ــادرات م ــه ص ــاره ب ــا اش ــی ب خاش
اظهــار شــده در ســایر گمــرکات کشــور، خروجــی از 
بازارچه هــای  گمــرک ماهیــرود و گمــرک مســتقر در 
ــه  ــه ب ــره پروان ــرد: 480 فق ــح ک ــتان( تصری ــرزی اس م
وزن   بــه  دالر   717 و  هــزار   712 و  میلیــون   18 ارزش 

ــت. ــده اس ــادر ش ــن ص ــزار و 901 ت ــش از 76 ه بی
ــابه  ــدت مش ــه م ــزان نســبت ب ــن می ــه داد: ای وی ادام
ســال قبــل از نظــر تعــداد پروانــه هفــت درصــد کاهــش 
و از نظــر ارزش 154 درصــد و وزن 45 درصــد افزایــش 

یافتــه اســت.
مدیــرکل گمــرکات خراســان جنوبــی گفــت: عمــده اقــالم 
خروجــی موضــوع 116 شــامل شیشــه، ســیمان، خــوراک 

آمــاده طیــور، ایــزوگام و ســایر بــوده اســت.
ــتان  ــرکات اس ــی در گم ــا واردات قطع ــاط ب وی در ارتب
یــادآور شــد: از ابتــدای ســال ســه فقــره اظهارنامــه 
وارداتــی بــه ارزش 37 هــزار و 808 دالر بــه وزن 33 
تــن تشــکیل شــده اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه 
ــر  ــد، از نظ ــه 50 درص ــداد پروان ــر تع ــل از نظ ــال قب س
یافتــه  افزایــش  194 درصــد  و وزن  ارزش22 درصــد 

ــت. اس

زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه افزایـش 
شـهر  هـوای  در  ریزگردهـا  غلظـت 
کرمان از شـب گذشـته گفت: شـاخص 
هـم  شـهر  ایـن  هـوای  در  آالیندگـی 
اکنـون بـه چهـار برابر حد مجاز رسـیده 

اسـت.
مرجـان شـاکری افـزود: گـرد و غبـار، 
شـب گذشـته از سمت اسـتان یزد وارد 
کرمـان شـد و شـهرهای شـمالی ایـن 
اسـتان را درگیـر کـرد و بعـد بـه حـوزه 

شـهر کرمان رسـید.

در  ریزگردهـا  غلظـت  داد:  ادامـه  وی 
هـوای شـهر کرمـان سـاعت 24 شـب 
گذشـته بـه پنـج برابر حد مجاز رسـید.
زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
اسـتان کرمـان با بیـان اینکه شـاخص 
آالیندگـی هـوا اکنـون در شـهر کرمـان 
بـرای گـروه هـای حسـاس خطرنـاک 
اسـت اظهـار داشـت: غلظـت ریزگردها 
در هـوای ایـن شـهر از بامـداد امـروز تا 
سـاعاتی قبـل کاهـش قابـل توجهـی 
داشـت و مجـدد افزایش یافته اسـت.

شاخص آالیندگی هوا در کرمان به
 چهار برابر حد مجاز رسید

افزایش 50 
درصدی مصرف 
برق در خوزستان

مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه 
ای خوزســتان گفــت: مصــرف 
بــرق در اســتان 50 درصــد رشــد 

داشــته که نگران کننده است.
محمــود دشــت بــزرگ اظهــار 
ــاری  ــه ج ــروع هفت ــا ش ــرد: ب ک
ــش  ــرق، افزای ــرف ب ــک مص پی
نگــران کننــده ای پیــدا کــرد و در 
ــش  ــه افزای ــه ب ــن روز هفت اولی
ــدت  ــه م ــبت ب ــدی نس 40 درص

مشــابه در سال قبل رسید.
ــنبه  ــرد: در روز یکش ــان ک وی بی
)7 اردیبهشــت( نیــز ایــن ســیر 
پیــک  افزایــش  صعــودی 
 50 رشــد  و  ادامــه  مصــرف 

درصدی را نشــان می دهد.
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه 
تصریــح کــرد:  خوزســتان  ای 
اوج مصــرف بــرق در روز گذشــته 
ــوده در  4 هــزار 973 مــگاوات ب
ــخ در  ــن تاری ــی کــه در همی حال
 320 هــزار   3 گذشــته  ســال 

مگاوات مصرف شده است.
دشــت بــزرگ ایــن افزایــش 50 
ــث وارد  ــرف را باع ــدی مص درص
تجهیــزات  بــه  شــوک  کــردن 
بــرق دانســت و افــزود: از مــردم 
مــی خواهیــم مصــرف بهینــه 
کار  ســرلوحه  را  بــرق  انــرژی 
ــت  ــا رعای ــد و ب ــرار دهن ــود ق خ
الگــوی مصــرف؛ صنعــت بــرق را 
ــن  ــدار در ای ــرق پای ــن ب در تامی
کرونایــی  گــرم  روزهــای 

همراهی کنند.

خوزستان
صادرات گمرکات 

خراسان جنوبی 66 
درصد افزایش یافت

گزارش

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:رشد نگران کننده مصرف برق در خوزستان
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از رشد 40 درصدی مصرف برق در استان خبر داد و خواهان مدیریت مصرف برق از سوی شهروندان 

شد.محمود دشت بزرگ گفت: )شنبه 6 اردیبهشت( اوج مصرف برق در استان در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل رشدی 40 درصدی داشته است.وی 
بیان کرد: سال گذشته در همین تاریخ پیک مصرف برق 2 هزار و 905 مگاوات بوده ولی امسال به چهار هزار 825 مگاوات افزایش پیدا کرده که رشد قابل 

توجه و باالیی است.مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با ابراز نگرانی از این رشد مصرف؛ تصریح کرد: از مردم می خواهیم که همانند سال های 
قبل با صنعت برق همکاری الزم را در مدیریت مصرف را داشته باشند تا بتوانیم از پیک مصرف برق امسال نیز بدون مساله ای عبور کنیم.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت  
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی-
آگهــی موضــوع مــاده3 قانــون و مــاده 13آئیــن نامــه قانــون تعییــن 
واراضــی و ســاختمانهای فاقدســند  ثبتــی  تکلیــف وضعیــت 
ــماره139860319014004083-98/09/25هیات  ــررای ش ــمی براب رس
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ملــک جیرفــت  تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای عبــد 
هللا بشــکار فرزنــد گــرام بشــماره شناســنامه 7صــادره ازجیرفــت در 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 220متــر مربــع پــالک - 
فرعــی از579- اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 24فرعــی 
از 579-اصلــی قطعــه دو واقــع دراراضــی رهجــرد جیرفــت  بخــش 
ــی  ــدا فرخ ــای دادخ ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــان  خری 45کرم
محرزگردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب دردو نوبــت 
بــه فاصلــه 15روزآگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
ــراض  ــاه اعت ــدت دوم ــه م ــی ب ــاراولین آگه ــخ انتش ــد از تاری توانن
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررا ت ســند مالکیــت صــادر 
ــت اول:99/02/09 –  ــار نوب ــخ انتش ــد ./م الف:734-تاری خواهدش

ــارنوبت دوم :99/02/23 ــخ انتش تاری
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت  
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی 
ــمی-آگهی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
موضــوع مــاده3 قانــون و مــاده 13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیف 
وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمانهای فاقدســند رســمی برابــررای 
شــماره139860319014004813-98/11/13هیات دوم موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت  تصرفــات 
ــاز  ــد گل ب ــره  فرزن ــم ســرور می ــارض متقاضــی خان ــه بالمع مالکان
بشــماره شناســنامه 352صــادره ازجیرفــت در ششــدانگ یــک بــاب 
خانــه  بــه مســاحت 142متــر مربــع پــالک - فرعــی از574- اصلــی 
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 64فرعــی از 574-اصلــی قطعــه دو 
واقــع درچهــار راه دانشــگاه ازاد خیابــان مالــک اشــتر کوچــه شــماره 
2اراضــی جیرفــت  بخــش 45کرمــان  خریــداری از مالــک رســمی 
بنیــاد مســتضعفان محرزگردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــی  ــی مــی شــود در صورت ــه 15روزآگه ــه فاصل ــت ب ــب دردو نوب مرات
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت 
دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود 
ــورت  ــت در ص ــی اس ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج را ب
انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررا ت ســند 
ــت  ــار نوب ــخ انتش ــف:731- تاری ــد ./م ال ــادر خواهدش ــت ص مالکی

ــارنوبت دوم :99/02/23 ــخ انتش اول:99/02/09 – تاری
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت  
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی 

اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
آگهــی موضــوع مــاده3 قانــون و مــاده 13آئیــن نامــه قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمانهای فاقدســند 
برابــررای شــماره139860319014004646-98/11/02هیات  رســمی 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان دوم موض
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ملــک جیرفــت  تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای نجات 
علــی توحیــدی فــر فرزنــد درویــش بشــماره شناســنامه 2336صادره 
ازجیرفــت در ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 483/05متر 
ــده از  ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از517- اصل ــالک - فرع ــع پ مرب
پــالک - فرعــی از 517-اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی ده پیــش 
ســفلی  جیرفــت  بخــش 45کرمــان  خریــداری از مالــک رســمی 
آقــای یوســف شــیروانی زابلــی  محرزگردیــده اســت.لذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه 15روزآگهــی مــی شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی به 
مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید، ظــرف مــدت یک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت 
ــت در  ــی اس ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
صــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررا 
ت ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد ./م الف:1-تاریــخ انتشــار نوبــت 

ــارنوبت دوم :99/02/23 ــخ انتش اول:99/02/09 – تاری
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

آگهــی موضــوع مــاده3 قانــون و مــاده 13آئیــن نامــه قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمانهای فاقدســند رســمی 
برابــررای شــماره13986031901400378-98/09/11هیات اول موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد 
ــت   ــک جیرف ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــتقردرواحد ثبت ــمی مس ــند رس س
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقای وحیــد ســاالری امیری 
ــد حســین جــان بشــماره شناســنامه 1437صــادره ازجیرفــت  فرزن
ــر  ــاحت 255مت ــه مس ــی  ب ــه قدیم ــاب خان ــک ب ــدانگ ی در شش
ــروز و مجــزی شــده از  ــی مف ــی از574- اصل ــالک - فرع ــع پ مرب
پــالک 47فرعــی از 574-اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی جیرفــت  
بخــش 45کرمــان  خریــداری از مالــک رســمی آقــای محمــد هروی  
محرزگردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب دردو نوبــت 
بــه فاصلــه 15روزآگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مدت دومــاه اعتراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــه مراجــع قضایــی  از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را ب
تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صورت انقضــای مــدت مذکوروعدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررا ت ســند مالکیت صــادر خواهدشــد ./م 
الف:717-تاریــخ انتشــار نوبــت اول:99/02/09 – تاریــخ انتشــارنوبت 

99/02/23: دوم 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت  
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی-آگهی 
موضــوع مــاده3 قانــون و مــاده 13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمانهای فاقدســند رســمی برابــررای 
شــماره139860319014003673-98/09/06هیات دوم موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت  تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای غالمرضــا گیالنــی  فرزنــد حاجــی 
ــاع از   ــگ مش ــه دان ــت درس ــادره ازجیرف ــنامه 425ص ــماره شناس بش
ــه  ــر باغچــه سردســیری  ب ــه مشــتمل ب ــاب خان ــک ب ششــدانگ ی
ــع پــالک - فرعــی از951- اصلــی مفــروز و  مســاحت 1320متــر مرب
مجــزی شــده از پــالک - فرعــی از 951-اصلــی قطعــه 6واقــع دراراضی  
درواءدلفــارد  جیرفــت  بخــش 34کرمــان  خریــداری از مالــک رســمی 
ــور  ــه منظ ــت.لذا ب ــده اس ــی  محرزگردی ــراد گیالن ــی م ــای حاج آق
اطــالع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه 15روزآگهــی مــی شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه 
مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در 
ــررا  ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت صــورت انقضــای مــدت مذکوروع
ت ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد ./م الف:2-تاریــخ انتشــار نوبــت 

اول:99/02/09 – تاریــخ انتشــارنوبت دوم :99/02/23
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت  
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی 

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
آگهــی موضــوع مــاده3 قانــون و مــاده 13آئیــن نامــه قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمانهای فاقدســند رســمی 
دوم  شــماره139860319014004536-98/10/28هیات  برابــررای 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت  
ــای اســماعیل ابراهیمــی  ــه بالمعــارض متقاضــی اق ــات مالکان تصرف
ده شــاوردی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 15صــادره ازبــم  
ــالک  ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 200مت ــه ب ــاب خان ــک ب درششــدانگ ی
ــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 19فرعــی  - فرعــی از579- اصل
از 579-اصلــی قطعــه دو واقــع دراراضــی رهجــرد  جیرفــت  بخــش 
45کرمــان  خریــداری از مالــک رســمی آقــای امــر هللا گیالنــی   
محرزگردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب دردو نوبــت 
بــه فاصلــه 15روزآگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت به 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایی تقدیم 
نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررا ت ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد ./م الــف:8
انتشــارنوبت دوم  تاریــخ  اول:99/02/09 –  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 

99/02/23:
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

آگهــی موضــوع مــاده3 قانــون و مــاده 13آئیــن نامــه قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمانهای فاقدســند رســمی 
اول  شــماره139860319014003496-98/08/26هیات  برابــررای 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت  
ــی   ــای اســمعیل ابراهیم ــارض متقاضــی اق ــه بالمع ــات مالکان تصرف
فرزنــد غالمرضــا بشــماره شناســنامه 803صــادره ازجیرفــت در 
ــالک  ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 225مت ــه  ب ــاب خان ــک ب ششــدانگ ی
ــی  ــالک 1فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از549- اصل - فرع
ــت  بخــش  ــرود جیرف ــع در اراضــی کل ــه دو واق ــی قطع از 549-اصل
45کرمــان  خریــداری از مالــک رســمی آقــای جــواد نــادری  
محرزگردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب دردو نوبــت 
بــه فاصلــه 15روزآگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت به 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایی تقدیم 
نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررا ت ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد ./م الــف:11
انتشــارنوبت دوم  تاریــخ  اول:99/02/09 –  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 

99/02/23:
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تاسیس
تاسـیس شـرکت سـهامی خاص فناوری ایمن برتر اقبال درتاریخ1398/12/10 به 
شـماره ثبت 71603 به شناسـه ملی 14009025458 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیـده که خالصـه آن به شـرح زیـر جهت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد. موضوع 
فعالیـت :طراحـی و اجـرا سیسـتم ایمنـی و واردات و صـادرات اقـالم تجهیـزات 
الکترونیکـی، تولیـد و ارائـه راهبنـد هـای ترافیکـی درصـورت لـزوم پـس از اخـذ 
مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مدت فعالیـت : از تاریـخ ثبت به مـدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان خراسـان رضوی ، شهرستان مشـهد ، بخش مرکزی ، دهستان 
طوس ، روسـتا چهل حجـره، محله نـدارد ، کوچه تـوس97/7 ، کوچـه توس97/9 
، پـالک 57 ، طبقـه همکـف کدپسـتی 9197186106 سـرمایه شـخصیت حقوقـی 
عبـارت اسـت از مبلـغ 1000000 ریال نقدی منقسـم بـه 100 سـهم 10000 ریالـی تعداد 
100 سـهم آن با نـام عادی مبلـغ 1000000 ریال توسـط موسسـین طی گواهـی بانکی 
شـماره98/4084/45 مـورخ1398/11/27 نزد بانک آینده شـعبه وکیل آبـاد با کد 

4084 پرداخـت گردیده اسـت اعضا هیئـت مدیره آقای محمدحسـین شـهابی به 
شـماره ملی 0939050986و به سـمت نایب رئیـس هیئت مدیره به مدت 2 سـال 
و بـه سـمت مدیرعامل به مـدت 2 سـال آقـای علی اصغـر شـهابی به شـماره ملی 
0939270986و بـه سـمت عضو هیئـت مدیره بـه مدت 2 سـال آقـای محمدعلی 
شـهابی بـه شـماره ملـی 0944997961و به سـمت رئیس هیئـت مدیـره به مدت 
2 سـال دارندگان حـق امضا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهد آور شـرکت از قبیل 
چک ، سـفته ، بـروات ، قراردادها عقـود اسـالمی و همچنین کلیه نامـه های عادی 
و اداری باامضـاء مدیرعامل،رئیـس هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبر 
می باشـد. اختیـارات مدیر عامـل : طبق اساسـنامه بازرسـان آقای مسـعود لطفی 
مقدم بـه شـماره ملـی 0922347581 به سـمت بازرس علـی البدل بـه مدت یک 
سـال مالی آقای محمدباقر لوائی به شـماره ملـی 0941627731 به سـمت بازرس 
اصلی به مـدت یک سـال مالـی روزنامه کثیـر االنتشـار پیام مـا جهـت درج آگهی 
های شـرکت تعییـن گردید. ثبـت موضـوع فعالیت مذکـور بـه منزله اخـذ و صدور 
پروانـه فعالیت نمـی باشـد. اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان خراسـان رضوی 

اداره ثبـت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری مشـهد 
)826279( 
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نویسنده: اروین د. یالوم – جینی الکین
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من آزادی رو پیدا کردم.
وقتی تماِم امیدت رو از دست بدی

یعنی آزادی!!

باشگاه مبارزه

کتاب دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

خسوف 28 اپریل 585 
پیـش از میالد و قطع جنگ 
ایرانیـان ماد با ارتش لیدی

اپریـل   28 در  خورشـیدگرفتگی  از  تـرس 
قطـع  سـبب  میـالد  از  پیـش   585 سـال 
هـا  آذری  )کُردهـا،  مـاد  ایرانیـان  جنـگ 
و ...( بـا ارتـش لیـدی )واقـع در آناتولـی 

غربـی ـــ آسـیای صغیـر( شـد.
مهاجـرت  از  پـس  آریایـی  مادهـای       
بـه فـالت ایـران در منطقـه ای كـه از ری 
)تهـران( آغـاز و غـرب فـالت از جملـه همه 
شـامل  را  امـروز  و كردسـتان  آذربایجـان 

مـی شـود اسـكان گزیـده بودنـد.
همـدان  پایتختـی  بـه  بعـدا  مادهـا      
تاسـیس  دولتـی  اكباتـان(  ـــ  )هكمتـان 
كردنـد تـا متحدا بر ضـد همسـایگان غربی 
خـود كـه از پراكندگـی آنان سـوء اسـتفاده 
بـه  نظامـی،  تجـاوز  ضمـن  و  مـی كردنـد 
در  پرداختنـد كـه  مـی  اسـیر  آوری  جمـع 
دنیـای باسـتان نوعـی ثروت و منبـع تولید 

بشـمار مـی رفـت مقابلـه كنند. آنـان موفق 
شـدند دولـت آشـور را كـه بیـش از دیگران 

اسـیر گرفتـه بـود مضمحـل سـازند.
    در آن زمـان بزرگتریـن دولـت پارس ها 
)هـم تبـار مادها( تحـت عنـوان كیانیان در 
سیسـتان، كرمـان و آریـا فعالیـت داشـت 
فـارس  )منطقـه  جنوبـی  هـای  پـارس  و 
کنونـی( هـم كـه از هیـچ ناحیتـی تهدیـد 
داشـتند كـه  دیگـری  دولـت  شـدند  نمـی 
از جنـگ  كـوروش بـزرگ ربـع قـرن بعـد 
ایرانـی  اقـوام  اتحـاد  از  لیـدی،  و  مـاد 
دولـت واحـد ایـران را بـه وجـود آورد كه از 
نظـر تمـدن و تـوان و پیشـرفت در جهـان 

سـرآمد بـود.

مسـئله تخلیه ایران 
متفقین نیروهای  از 

هشـتم اردیبهشـت 1324 دولـت وقـت، دو 
روز پیـش از خودكشـی هیتلـر و اطمینـان 
از پایـان یافتـن جنـگ جهانـی دوم، ضمن 
انگلسـتان،  هـای  دولـت  از  یادداشـتی 
شـوروی و آمریـكا خواسـت كه طبـق وعده 

از  را  خـود  نظامیـان  بودنـد  داده  ای كـه 
ایـران خـارج سـازند. این وعـده در جریان 
كنفرانـس سـران این سـه دولـت در تهران 
داده شـده بـود، ولـی مـرور زمـان نشـان 
دادكـه اسـتالین در ایـن زمینه تعلل بسـیار 

كـرد و مسـئله آفریـد.
هنـوز  زمـان  آن  )در  وقـت  متفقیـِن       
آمریـکا گام بـه جنـگ جهانـی دوم نگذارده 
چنـد  تطمیـع  بـا   1941 آگوسـت  در  بـود( 
افسـر ارشـد، ایـران را اشـغال نظامـی كرده 
بودنـد. ایـن افسـران كه بعـدا بـه مقامهای 
خیانـت  پـاداش  و  یافتنـد  راه  هـم  باالتـر 
فرمانـده  اطـالع  بـدون  گرفتنـد،  را  خـود 
پهلـوی(  )رضاشـاه  وقـت  شـاه  ـ  قـوا  کل 
صـدور  بـا  بـود،  سـالخورده  مـردی  كـه 
پادگانهـا  وظیفـه  سـربازان  بخشـنامه  یـك 
رضاشـاه،  عیـب  بودنـد.  مرخـص كـرده  را 
ندانسـتن  او،  تحصیـالت  بـودن  انـدك 
زبـان خارجـی، ضعـف و کـم حوصلگـی او 
نداشـتن مشـاوران مسـتقل  و  مطالعـه  در 

بـود. خارجـی(  بـه  )ناوابسـته 
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با اعالم رسمی وزارت صمت و تولید 42 هزار خودرو بیشتر در سال 98 تثبیت شد

سایپا؛ خودروساز اول کشور 
گـــروه خودروســـازی ســـایپا در ســـالی کـــه گذشـــت، 
توانســـت بخـــش قابـــل توجهـــی از کاهـــش تولیـــد 
خـــود در نیمـــه دوم ســـال 97 را جبـــران کنـــد و اگـــر 
شـــیوع ویـــروس كرونـــا، اقتصـــاد و صنعـــت كشـــور 
ـــایپا  ـــرد، س ـــی ك ـــرو نم ـــالل روب ـــا اخت ـــفندماه را ب در اس
ـــردی  ـــار و عملك ـــی، آم ـــال تحریم ـــت در س ـــی توانس م
بـــه مراتـــب بهتـــر از ســـال غیرتحریمـــی 97 داشـــته 

ــد.   باشـ
ــای  ــم هـ ــود تحریـ ــازی باوجـ ــروه خودروسـ ــن گـ ایـ
ـــی  ـــث مال ـــه در مباح ـــکالتی ک ـــکا و مش ـــه آمری ظالمان
بـــه جهـــت نقـــل و انتقـــال پـــول در شـــرایط تحریـــم 
وجـــود دارد، ســـال گذشـــته بیـــش از 414 هـــزار 
دســـتگاه خـــودرو تولیـــد کـــرد؛ خودروهایـــی كـــه بـــه 
ـــدند. ـــتریان ش ـــل مش ـــیده و تحوی ـــاری رس ـــه تج مرحل

كمترین رشد منفی تولید
ـــال  ـــودرو در س ـــد خ ـــی تولی ـــزارش نهای ـــاس گ ـــر اس ب
ـــرده،  ـــالم ک ـــارت اع ـــدن و تج ـــت، مع ـــه وزارت صنع 98 ک
ـــایپا،  ـــازی س ـــروه خودروس ـــودرو در گ ـــواع خ ـــد ان تولی

ـــت. ـــته اس ـــی داش ـــد مثبت رون
ـــه شـــده توســـط وزارت صمـــت؛  ـــار ارای ـــه آم ـــا اســـتناد ب ب
ـــته، 414  ـــال گذش ـــی س ـــایپا ط ـــازی س ـــروه خودروس گ
ـــواع خـــودرو ســـواری و تجـــاری  هـــزار و 578 دســـتگاه ان
ـــه  ـــت ک ـــای آن اس ـــار گوی ـــن آم ـــت. ای ـــرده اس ـــد ک تولی
ـــرکت،  ـــن ش ـــده ای ـــد ش ـــای تولی ـــوع خودروه در مجم
میـــزان کاهـــش تولیـــد حـــدود یـــك درصـــد بـــوده 
ـــادی  ـــوار اقتص ـــرایط دش ـــن ش ـــر گرفت ـــا در نظ ـــت؛ ب اس
و تولیـــدی در ســـال پیـــش، ایـــن عـــدد نشـــان مـــی 
ـــازان  ـــر خودورس ـــا دیگ ـــه ب ـــایپا در مقایس ـــه س ـــد ك ده

ـــت. ـــته اس ـــری داش ـــیار بهت ـــرد بس ـــور عملك كش

تحقق جهش تولید پس از رونق 98
ـــتناد  ـــل اس ـــمی و قاب ـــام رس ـــار و ارق ـــن آم ـــاس ای براس
مـــی تـــوان امیـــدوار بـــود كـــه گـــروه خودروســـازی 
ســـایپا در ســـال 99، ضمـــن افزایـــش تولیـــد، مـــی 
توانـــد بـــا همـــکاری قطعـــه ســـازان کشـــور "جهـــش 
تولیـــد" را نیـــز ماننـــد رونـــق تولیـــد محقـــق ســـازد. 

ــام  ــانه هـــای ایـــن تحلیـــل را مـــی تـــوان در پیـ نشـ
نـــوروزی ســـید جـــواد ســـلیمانی؛ مدیرعامـــل گـــروه 
ـــدا  ـــز پی ـــال 99 نی ـــدای س ـــایپا در ابت ـــازی س خودروس
ـــش  ـــوان »جه ـــا عن ـــد ب ـــال جدی ـــذاری س ـــرد: "نام گ ک
ــالب  ــم انقـ ــه و حکیـ ــر فرزانـ ــوی رهبـ ــد« از سـ تولیـ
ـــوری و وزارت  ـــرم جمه ـــت محت ـــد ریاس ـــالمی و تأکی اس
صمـــت بـــر تـــداوم تولیـــد و توســـعه اشـــتغال بـــرای 
جوانـــان، انگیـــزه ای مضاعـــف بـــه جهادگـــران ســـنگر 
ـــروه خودروســـازی ســـایپا خواهـــد بخشـــید  ـــد در گ تولی
ـــردن  ـــر ک ـــس از بی اث ـــص، پ ـــد و تخص ـــایه تعه ـــا در س ت
تحریم هـــای ظالمانـــه و موفقیـــت در رونق بخشـــی 
ـــزرگ در ســـال  ـــرای یـــک جهـــش ب ـــد، خـــود را ب ـــه تولی ب

جدیـــد آمـــاده کننـــد."

بی اثر كردن تحریم روی خط تولید
ــواری در  ــودرو سـ ــاله خـ ــک سـ ــد یـ ــی تولیـ بررسـ

ـــدن  ـــت، مع ـــزارش وزارت صنع ـــه گ ـــه ب ـــا توج ـــایپا، ب س
و تجـــارت گویـــای آن اســـت کـــه در ســـال 98 میـــزان 
تولیـــد خودروهـــای ســـواری 361 هـــزار و 775 دســـتگاه 
بـــوده، ایـــن در حالـــی اســـت کـــه ســـال پیـــش از آن، 
ـــتگاه  ـــزار و 775 دس ـــازی 383 ه ـــروه خودروس ـــن گ ای

ـــود. ـــرده ب ـــد ک ـــواری را تولی ـــودرو س خ
ــا حاکـــی از آن بـــود کـــه شـــرکت   پیـــش بینـــی هـ
هـــای خودروســـازی بـــا وجـــود تحریـــم هـــا و 
محدودیـــت هـــای کـــه در انتقـــال پـــول بـــرای آنهـــا 
ــد بیـــش از 30  ــت، کاهـــش تولیـ ــورده اسـ ــم خـ رقـ
درصـــد را در کارنامـــه کاری خـــود ثبـــت خواهنـــد 
کـــرد امـــا بررســـی یکســـاله تولیـــد خـــودرو نشـــان 
ـــای  ـــد خودروه ـــش تولی ـــزان کاه ـــه می ـــد ک ـــی ده م
ــا 5.8  ــایپا تنهـ ــازی سـ ــروه خودروسـ ــواری در گـ سـ

ــت. ــوده اسـ ــد بـ درصـ

ـــد  ـــایپا در تولی ـــازی س ـــروه خودروس ـــان گ ـــن می در ای
ــال  ــه سـ ــه ای کـ ــه گونـ ــت بـ ــورد زده اسـ ــت رکـ وانـ
گذشـــته میـــزان تولیـــد وانـــت در ایـــن شـــرکت 
ـــی  ـــت. ط ـــته اس ـــد داش ـــد رش ـــاز 59.2 درص خودروس
یکســـال گذشـــته 51 هـــزار و 925 دســـتگاه وانـــت در 
ـــل از آن  ـــال قب ـــدد س ـــن ع ـــه ای ـــده ک ـــد ش ـــور تولی کش
)ســـال 97( 32 هـــزار و 616 دســـتگاه بـــوده اســـت.

سایپا؛ خودروساز اول كشور
در ســـالی كـــه گذشـــت صنعـــت خـــودرو كشـــور 
یكـــی از ســـخت ترین و پیچیده تریـــن دوره هـــای 
خـــود را پشـــت ســـر گذاشـــت و مشـــكالت و موانـــع 
ـــال  ـــرد. ح ـــه ك ـــد تجرب ـــه تولی ـــابقه ای را در عرص بی س
ــده،  ــت آمـ ــه دسـ ــای بـ ــه هـ ــه تجربـ ــکاء بـ ــا اتـ بـ
ــا  ــال 98 بـ ــه در سـ ــایپا كـ ــازی سـ ــروه خودروسـ گـ
ــاز اول  ــوان خودروسـ ــد، عنـ ــراژ تولیـ ــترین تیـ بیشـ
ـــت  ـــالش اس ـــاص داده، در ت ـــود اختص ـــه خ ـــور را ب كش
ـــتفاده از  ـــی، اس ـــازان داخل ـــه س ـــکاری قطع ـــا هم ـــا ب ت
ـــش  ـــر دان ـــه ب ـــور و تكی ـــود کش ـــای موج ـــدی ه توانمن
ـــه ســـمت  ـــی ب ـــان و متخصصـــان ایران ـــت جوان و خالقی
ــا  ــه 2 تـ ــد روزانـ ــد و تولیـ ــت کنـ ــد حرکـ ــد تولیـ رشـ
ــاری  ــال جـ ــودرو را در سـ ــتگاه خـ ــزار و 500 دسـ 2 هـ
ـــازی  ـــروه خودروس ـــه گ ـــردی ک ـــا رویک ـــد.  ب ـــق کن محق
ــت،  ــه اسـ ــش گرفتـ ــاری در پیـ ــال جـ ــایپا در سـ سـ
جهـــش تولیـــد خـــودرو دســـت یافتنـــی اســـت و در 

حـــد یـــک شـــعار باقـــی نمـــی مانـــد.
از ســـویی در راهبـــرد و برنامه هـــای گـــروه 
ـــب  ـــق کس ـــال 99، رون ـــرای س ـــایپا ب ـــازی س خودروس
وکار درون و بـــرون ســـازمانی، عرضـــه ســـه محصـــول 
جدیـــد بـــه بـــازار، ادامـــه جهـــاد خودکفایـــی در 
عرصـــه تولیـــد قطعـــات پیشـــرفته خـــودرو باکمـــک 
ـــطح  ـــای س ـــی، ارتق ـــان ایران ـــش بنی ـــرکت های دان ش
کیفـــی محصـــوالت، کنتـــرل قیمت هـــا از طریـــق 
ـــه  ـــول ب ـــه محص ـــد و عرض ـــان تولی ـــازی جری عادی س
ـــی و  ـــاد مقاومت ـــت های اقتص ـــری سیاس ـــازار و پیگی ب

راهبردهـــای دولـــت تدویـــن شـــده اســـت.
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