
صادرات مواد اولیه محدودتر میشود
ــارت  ــدن وتج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع

و  آهــن  ســنگ  تامیــن  بــرای  گفــت: 

ــای  ــدی برنامه ه ــای تولی ــوراک واحده خ

اکتشــافی بــا قــدرت مــورد حمایــت قــرار 

می گیــرد و صــادرات مــواد اولیــه نیــز 

ــد. ــد ش ــر خواه محدودت

ســرمایه گــذاری  شــرکت  بــه گــزارش 

»داریــوش  وفلــزات،  معــادن  توســعه 

ــت  ــنبه در نشس ــه ش ــماعیلی« روز س اس

هــای  مدیــران شــرکت  اندیشــی  هــم 

وفلــزات  معــادن  توســعه  هلدینــگ 

افــزود: ایــران در زمینــه تولیــد فــوالد 

ــای  ــش ه ــود را روی بخ ــز خ ــد تمرک بای

انتهایــی زنجیــره بگــذارد و الزم اســت 

ــر  ــه ب ــاس تکی ــا براس ــزی ه ــه ری برنام

تــوان و قابلیــت هــای داخلــی انجــام 

ــود. ش

وی اضافــه کــرد: ارز حاصــل از هــر بخــش 

زنجیــره فــوالد متعلــق بــه کل زنجیــره 

ــرورت  ــره ض ــای زنجی ــرای بق ــت و ب اس

ــاز تمــام بخــش  ــورد نی ــن ارز م دارد تامی

ــرد. ــرار گی هــا مــورد توجــه ق

بــه گفتــه اســماعیلی، مهمتریــن بــازار 

مصــرف فــوالد، داخــل کشــور اســت و 

ــد  ــط تولی ــوع توس ــن موض ــدی ای توانمن

و در حقیقــت در  دارد  کننــدگان وجــود 

ــود  ــی وج ــای باالی ــت ه ــورمان قابلی کش

دارد.

ــره  ــذاری در زنجی ــت گ ــون قیم وی پیرام

دیــدگاه  از  بهــره گیــری  فــوالد گفــت: 

بــه کار گرفتــه  انجمــن هــا  و  مجامــع 

شــده،  پیشــنهاد  راهکارهایــی  و  شــده 

نخســت اینکــه خودشــان در بخــش هــای 

ــی  ــق کل ــک تواف ــه ی ــره ب ــف زنجی مختل

برســند و چنانچــه بــا ضوابــط و چارچــوب 

تطبیــق  صنعــت  وزارت  قانونــی  هــای 

داشــته باشــد، حمایــت خواهــد شــد.

ــن روش  ــا دومی ــاط ب ــماعیلی در ارتب اس

هــم توضیــح داد: مجموعــه گزینــه هایــی 

ــد،  ــط پیشــنهاد دهن را تشــکل هــای ذیرب

ــه  ــن گزین ــان بهتری ــر کارشناس ــا نظ ــا ب ت

انتخــاب و اجــرا شــود.

ــه  ــه نتیج ــس از ب ــن روش را پ وی آخری

از  شــده،  یــاد  هــای  روش  نرســیدن 

الزم  تکلیــف  تعییــن  دولــت،  موضــع 

وزیــر  گرفت.معــاون  خواهــد  صــورت 

ــه  ــود ب ــع س ــرد: توزی ــه ک ــت اضاف صنع

ــش  ــن بخ ــه بی ــوازن و عادالن ــکل مت ش

هــای مختلــف مــورد تاکیــد اســت و ایــن 

مهــم شــرط بقــا تمــام بخــش هــای ایــن 

زنجیــره محســوب مــی شــود.

وی ایــن راهــم گفــت: نــگاه کالن نگــر 

بخــش خصوصــی نســبت بــه صنعــت 

از  و  مــی گیــرد  قــرار  اســتقبال  مــورد 

ــوردار  ــم برخ ــی ه ــیار خوب ــت بس جامعی

ــت. اس

اداره کل بهزیستی استان کرمان

خرید خدمت مشاوره مرکز 1480
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

اداره کل بهزیســتی اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه خریــد خدمــت مشــاوره مرکــز 1480 را از طریــق ســامانه تدارکات 
الکترونیکــی دولــت برگــزار نماید.

تمامــی مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از 
طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهد شــد و الزم اســت 
مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی 

را بــرای شــرکت در مناقصــه انجــام دهنــد.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 12 تاریخ 99/2/16 می باشد
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 12 تاریخ 99/2/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد و تحویل پاکات: ساعت 14 تاریخ 99/2/30
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 تاریخ 99/2/31

ارائه پاکت ها الف به آدرس کرمان بلوار جمهوری اسالمی – چهار راه امیرکبیر – بعد از بیمارستان شهید بهشتی 
اداره کل بهزیستی استان کرمان – طبقه همکف – واحد دبیرخانه و تلفن 31211000

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 41914-121
دفتر ثبت نام33999818 و 33191893

ــوان  ــماره فراخ ــه ش ــتاد( ب ــت )س ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق س ــل و از طری ــات ذی ــاس اطالع ــر اس ــوق را ب ــه ف ــر دارد مناقص ــزد در نظ ــه ای ی ــرق منطق ــرکت ب ش
2099001071000008 برگــزار نمایــد.
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آگهی مناقصه
احداث پست 63 مزرعه کالنتر به شماره 98/2295

نوبت دوم

عمومی دو مرحله اینوع مناقصه1

شرايط اوليه2

1- دارا بودن گواهينامه معتبر حداقل رتبه 4 صالحيت پيمانکاری در رشته نيرو و همچنين داشتن ظرفيت کاری آزاد. مستند اين بند توسط 
مناقصه گزار در روز گشايش پاکت  ارزيابی کيفی از سايت ساجار اخذ خواهد شد.

2- دارا بودن سابقه انجام حداقل يک مورد کار مشابه در 5 سال اخير. کار مشابه عبارتست از طراحی، تامين تجهيزات و انجام عمليات 
اجرايی احداث يک پست 63 کيلوولت يا ولتاژ باالتر. مستند اين بند عبارت است از مدارک مثبته از قبيل: تصوير قرارداد مربوطه، صورتجلسه 

تحويل موقت و رضايت نامه کارفرمای آن قرارداد و ...
3- دارا بودن رضايت نامه از مناقصه گزار برای مناقصه گرانی که سابقه انجام کار با مناقصه گزار داشته اند. مستند اين بند عبارت است از 

رضايت نامه حداقل در سطح معاون مناقصه گزار برای آخرين کار در حال اجرا يا پايان يافته که مناقصه گر بايد ارايه نمايد.
4- دارا بودن گواهينامه معتبر صالحيت ايمني پيمانکاري از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مناقصه گر بايد ارايه نمايد.

از تاريخ 1399/02/17 لغايت 1399/02/23زمان دريافت اسناد3

واجدين شرايط می توانند اسناد را به صورت رايگان از سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir دريافت نمايند.نحوه دريافت اسناد و ثبت نام در سامانه4
برای ثبت نام در سامانه با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل نماييد.

3.878.000.000 ريالمبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار5

ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 1399/03/13آخرين مهلت تسليم پيشنهادها6

ساعت 9 روز شنبه مورخ 1399/03/17زمان گشايش پيشنهادها7

کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اســناد مناقصه تا ارايه پيشــنهاد مناقصه گران، ارزيابی کيفی و بازگشايی پاکات از طريق سامانه تسليم پيشنهادها8
ستاد انجام خواهد شد.

يزد، ميدان امام حسين، بلوار دانشجو، بعد از پارک شادی، شرکت برق منطقه ای يزد، امور تدارکات و قراردادها، 38245454-035نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه گزار9

ساير مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. در ضمن به پيشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد تضمين و پيشنهادهايی که غير از توضيحات10
سامانه ستاد ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

قمار واشنگتن برای تهران

علی مطهری:

مجلس یازدهم مطیع 
نخواهد بود
2

5

خبـر جنجـال برانگیز نیویـورک تایمز مبنی بر تـالش آمریکا برای 
بـرای مشـارکت در برجـام در حالـی منتشـر می شـود کـه دونالد 
ترامـپ رئیـس جمهوری این کشـور در سـال 2018 ایاالت متحده 
آمریـکا را بـه طور رسـمی از این توافق خارج کـرد و تحریم ها نیز 

بـار دیگر علیـه ایران اعمال شـدند.
اگـر ایـن کشـور بـه جـای ایـن ادعا بـه برجـام باز می گشـت می 
توانسـت زمینـه سـاز گفتگوهایی در قالـب 1+5 شـود. اما مطرح 
کـردن بحـث مشـارکت در ایـن توافق بـه بهانه اینکه زمانـی در آن 
عضـو بـوده انـد چـه به لحـاظ حقـوق بین الملـل و چه بـه لحاظ 
سیاسـی عقالنی نیسـت. قطعنامـه 2231 نیز توافق هسـته ای را 
تأییـد مـی کنـد و بـه اسـتناد آن بـود کـه تحریـم ها لغو شـدند. 
ایـن در حالـی اسـت که آمریکا با القا کردن مشـارکت خـو در این 
توافـق درصـدد آن اسـت تـا تحریم تسـلیحاتی ایـران را تمدید و 
آن را بـه شـورای امنیت سـازمان ملـل ببرد در حالی کـه آمریکا با 
خـروج از ایـن توافـق قطعنامـه 2231 را نیـز بـه طـور خـودکار لغو 

کرده اسـت.
بـر اسـاس ایـن قطعنامـه ایـران دارای حـق و حقوقـی اسـت و 
زمانـی کـه جمهـوری اسـالمی ایـران شـاهد چنیـن رویدادهایـی 
اسـت در تصمیـم خـود تجدیـد نظـر مـی کنـد و پـروژه کاهـش 
تعهـدات برجامـی را کلیـد مـی زنـد. در آن سـو اروپایـی هـا نیـز 
کاری از پیـش نمـی برند و خواسـتار بازگشـت ایران به تعهداتش 
اسـت. چنیـن مـواردی بـه خوبـی وجـود یک نظـام بیـن المللی 
را نشـان مـی دهـد کـه بـر قاعده قـدرت مدیریـت می شـود و در 
آن کشـورهای قدرتمنـد بـر اسـاس رویـه خـود عمـل مـی کنند و 
خواسـته هایشـان را بـر دیگـران تحمیـل می کننـد و تا بـه اینجا 

نیـز همیـن رونـد را در پیـش گرفتـه اند.
در بحث تحریم تسـلیحاتی ایران چند سـناریو مطرح اسـت: اگر 
قطعنامه به شـورای امنیت برود احتماالً چین و روسـیه آن را وتو 
کننـد و با اسـتمرار پایبندی به برجام و قطعنامـه 2231 بگویند که 
مـدت تحریـم تسـلیحاتی ایران بـه پایان رسـیده اسـت و تهران 
مـی توانـد بـدون تحریم فعالیت های تسـلیحاتی خـود را اعم از 
تولیـد، صـادرات، واردات و غیـره بـه پیـش ببرد. بدیهی اسـت که 
در صـورت وتـوی قطعنامه از سـوی این دو کشـور هیـچ قطعنامه 
ای در شـورای امنیت تصویب نخواهد شـد و در آن صورت ممکن 
اسـت واشـنگتن اقدامـات دیگـری را علیـه ایـران ماننـد اعمـال 

تحریـم هـای جدید در دسـتور کار بگذارد.
ممکـن اسـت دو کشـور چیـن و روسـیه در این مسـاله با سـلطه 
گـری آمریـکا همراهی کنند و قطعنامه ای هم تصویب شـود ولی 
احتمـال تحقـق ایـن سـناریو ضعیـف اسـت. طـرح این سـناریو 
از آن جنبـه مـورد بحـث اسـت کـه بـه لحـاظ تاریخی در گذشـته 
شـاهد بودیـم کـه چیـن و روسـیه بـه 6 قطعنامه شـورای امنیت 
سـازمان علیـه ایـران رأی مثبت داده اند. البتـه همه می دانیم که 
در ایـن ماجـرا ایـاالت متحـده آمریـکا مقصر اسـت و مقـام های 
روسـیه نیـز در موضـع گیـری های مختلفـی به آن اذعان داشـته 
انـد. امـا نکته مهـم دیگری که باید بدان توجه داشـت این اسـت 
کـه اگـر روسـیه و چیـن در ایـن موضـوع رأی ممتنع هـم بدهند 
قطعنامـه علیـه ایـران تصویـب خواهد شـد و بـرای جلوگیـری از 
ایـن اتفـاق وتـو کـردن قطعنامه از سـوی حداقـل یکـی از این دو 

کشـور الزامی اسـت.

انس طال         1.696.210

مثقال طال     27.950.250

گرم طالی 18  6.448.192

گرم طالی 24   8.604.200

بهار آزادی      64.000.000

امامی          65.290.000

نیم       33.500.000

ربع         18.500.000

گرمی       9.700.000

دالر             155.390

یورو         169.200

درهم          42.359

لیر ترکیه           25.423

دالر استرالیا      102.848

تدوین سند توسعه گردشگری با 
همکاری سازمان جهانی

وزیر میراث فرهنگی : سند توسعه گردشگری و برنامه 
اقدام ملی گردشگری با همکاری سازمان جهانی 

گردشگری و یونسکو تدوین می شود.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
20   تا  29دنبال کنید

رانش زمین زیر پای روستائیان گلستان
رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی کشور گفته 182 روستا در کشور در معرض رانش زمین قرار دارند.

امروزه مدیریت صحیح پسـماند ها از جمله پسماند های 
جوامـع  بیشـتر  آفرینـی  ثـروت  موجـب  الکترونیکـی 
مختلـف می شـود. امروزه وسـایل الکترونیکـی از جمله 
وسـایل پر مصـرف در دنیای مدرن محسـوب می شـوند 
و بـه طـور روزافـزون هم بر تعـداد آن ها اضافه می شـود. 
وسـایل الکترونیکی عمدتًا نظیر رادیو و تلویزیون، رایانه، 
تبلـت، گوشـی تلفـن همـراه و انـواع باتری هـای قلمـی 
و .... بـا توجـه بـه سـرعت بـاالی فنـاوری در بسـیاری 
از مـوارد، حتـی قبـل از عمـر مفیدشـان از رده خـارج 
می شـوند و دیگـر قابل اسـتفاده نخواهند بـود، در نتیجه 

از آن هـا بـه نـام پسـماند یاد می شـود. 
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ابهام در مالكیت پارك 
پردیسان بجنورد

مدیركل حفاظت محیط زیست 
خراسان شمالی گفت: نامشخص 
بودن مالكیت زمین عرصه های 
پارك پردیسان در بجنورد، سبب 
فراری دادن سرمایه گذاران و بی 

رغبتی آنان به سرمایه گذاری در این 
پارك شده است.

فعالیت های 
محیط زیستی کالنتری 

را راهی دادگاه کرد
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص 

پرونده عیسی کالنتری  گفته آقای  
کالنتری از قبل پرونده داشته و 

اغلب در مورد حوزه محیط زیست و 
تاالب انزلی و فعالیت محیط زیستی 
در خوزستان، کرمان و اصفهان بوده 

است.
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یادداشت  مهمان
افشار سلیمانی

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1723

چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399
  قیمت 500 تومان
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سرپرست مدیریت پسماند 
سازمان محیط زیست:
پسماند های الکترونیک 
برخالف ظاهر زیبا و آراسته شان 
می توانند آینده محیط زیست، 
زمین و سالمتی انسان را به 
مخاطره بیندازند.

پسماند الکترونیکی؛ 
سرمایه یا تهدید؟
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پرواضـح اسـت کـه رفتار و رویکـرد ایاالت متحـده آمریکا 
از هـر جنبـه ای غیرمنطقـی و غیرعقالنـی اسـت و نمـی 
توان چشـم انـدازی برای موفقیت این کشـور متصور بود. 
در داخـل و برخـی از اعضـای کنگـره نیـز نسـبت بـه ایـن 
اقـدام آمریـکا اعتـراض کـرده انـد و اظهـار داشـته انـد که 
واشـنگتن قبـل از خـروج از برجام باید حسـاب همه چیز 
را مـی کـرد. وقتـی این کشـور بـا خـروج از ایـن توافق به 
اهدافش نرسـیده و نتوانسـته ایران را علی رغم فشارهای 
مضاعـف بـه زانـو دربیـاورد با به بن بسـت مواجـه خواهد 
شـد. از سـوی دیگـر تـا زمانـی که سـلطه محـوری وجود 

دارد چالـش هـا نیز تـداوم خواهند داشـت.
چنین شـرایطی موجب شـده تا توافق هسته ای وضعیت 
بـدی را تجربـه کنـد. برجام را شـاید بتوان یـک توافق بی 
جـان تلقـی کـرد. فقط چند نکتـه در خصوص ایـن توافق 
همچنـان مهـم باقـی مانـده و آن بحـث پروتـکل الحاقی 
و تصویـب آن در مجلـس شـورای اسـالمی اسـت. بحـث 
دیگـر اِن پـی تی اسـت کـه خروج از آن مـی تواند یکی از 
گزینـه هـای مدنظـر ایران باشـد. اما بطور کل در تشـریح 
برجـام بایـد گفـت که از ایـن توافق تنها یک پوسـته باقی 
مانـده کـه هیـچ هسـته ای نـدارد و بـا موفقیـت آمریـکا 
ممکـن اسـت این پوسـته بـا همانند هسـته از بیـن برود 
و چالـش هـای جدیدی پدیـد آیند. وقتی چند کشـور در 
شـورای امنیـت علیـه ایـران رأی دهنـد و قطعنامـه ای در 
ایـن راسـتا تصویـب شـود عمالً همـه چیز از بیـن خواهد 

رفـت و حتـی ممکن اسـت روابط ایران با چین و روسـیه 
نیـز دچـار تنـش شـود؛ امـا بـا توجـه بـه چالـش هـای 
ایـن دو کشـور بـا آمریـکا بعیـد بـه نظـر مـی رسـد آنها با 
واشـنگتن همراهـی کننـد و ایـران را از دسـت بدهند.نکته 
ای کـه غـرب بـدان واقـف اسـت توانمندی های ایـران در 
صنعت هسـته ای و دیگر موارد اسـت. فشارهای مضاعف 
و اعمـال تحریم ها نتوانسـته خللی در برنامـه های ایران 
در ایـن حـوزه هـا ایجـاد کنـد. آزمایـش های موشـکی و 
بـه ویـژه پرتـاب موفقیت آمیز ماهـواره نظامی نور توسـط 
سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی از دسـتاوردهای مهم و 
چشـمگیر اسـت. در خصـوص غنـی سـازی اورانیـوم نیز 
بـه همیـن شـکل اسـت و ایـران از قابلیـت هـای باالیـی 
برخـوردار بـوده امـا چـون توافقـی در این خصـوص وجود 
دارد متعهـد شـده که سـطح غنـی سـازی را کاهش دهد.
انتخابات ریاسـت جمهـوری آمریکا در ماه نوامبر را شـاید 
بتـوان از دیگـر عوامـل دخیل در این مورد دانسـت. شـاید 
ترامـپ بخواهـد از ایـن قضیـه به عنـوان یک بـرگ برنده 
اسـتفاده کنـد و بـا بررسـی هـای الزم از درصـد میـزان 
شـانس خـود بـرای پیـروزی در این جدال آگاهی کسـب 
کنـد. نکتـه مهمتـر اینکه بـا بررسـی همه جوانـب ممکن 
اسـت ترامـپ دسـت بـه چنین ریسـک بزرگی نزنـد؛ چرا 
کـه بـا نزدیـک بـودن انتخابـات 2020 و در صـورت رأی 
نیـاوردن قطعنامـه در شـورای امنیت ترامپ خـود را بازنده 

خواهـد دید.
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محکومیت ۷ نفر دیگر از مدیران بانک سرمایه
سخنگوی قوه قضاییه از صدور رای محکومیت 7 نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.
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رانش زمین زیر پای روستائیان گلستان
رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی کشور گفته 182 روستا در کشور در معرض رانش زمین قرار دارند.

ــه  ــی از جمل ــای طبیع ــوادث و بالی ح
ــارت های  ــاالنه خس ــش س ــیل و ران س
مختلــف  بخش هــای  بــه  بســیاری 
کشــور وارد می کنــد و اســتان گلســتان 
هــم همــواره جــزو اســتان هایی اســت 
کــه بســیار در برابــر ایــن حــوادث 

اســت. آســیب پذیر 
بــر اســاس گــزارش ســال 2000 برنامــه 
عمــران ملــل متحــد UNDP ایــران 
یکــی از ســانحه خیزترین کشــورهای 
جهــان محســوب می شــود؛ ســیل، 
همــه  از  و  زمیــن  رانــش  طوفــان، 

بســیاری  هرســاله  زلزلــه،  مهم تــر 
به ویــژه  ایــران  ســکونت گاه های  از 
ــد. ــد می کن ــتایی را تهدی ــق روس مناط
ــی،  ــن گرکان ــر حس ــته امی ــال گذش س
ــی  ــوانح طبیع ــکده س ــس پژوهش رئی
ــه 182 روســتا در  ــود ک ــه ب کشــور گفت
کشــور در معــرض رانــش زمیــن قــرار 

ــد. دارن
ــر اســاس اعــالم ســازمان  همچنیــن ب
در  آبخیــزداری  و  مراتــع  جنگل هــا، 
شــهر   255 حــدود  ســال گذشــته 
شــهرهای  درصــد کل   41.5 معــادل 
پارچــه  و650  هــزار  کشــور، هشــت 
آبــادی معــادل 12.7 درصــد آبادی هــای 
ــار از  کشــور و حــدود یک میلیــون هکت

اراضــی زراعــی شــامل باغ هــا، اراضــی 
و  دشــت ها  در  واقــع  دیــم  و  آبــی 
ــته  ــزار رش ــا، 20 ه ــیه رودخانه ه حاش
از  قابل توجهــی  بخــش  و  قنــات 
در  ارتباطــی  راه هــای  و  جاده هــا 

ــد. ــرار دارن ــیل ق ــر س ــرض خط مع

64 واحد مسکونی روستای 
آق امام خسارت دید

می گویــد:  تپــه  مــراوه  فرمانــدار 
بارش هــای اخیــر در مــراوه تپــه ســبب 
رانــش زمیــن در دو محلــه روســتای آق 

ــده اســت. ــتان ش ــن شهرس ــام ای ام
امانگلــدی ضمیــر افــزود: در رانــش 
اول کــه در تاریــخ 11 فروردیــن مــاه 
روی داد، 25 خانــه در محلــه ســعدآباد 

آق امــام 100 درصــد تخریــب شــد 
میلیــون   700 و  میلیــارد  هشــت  و 
تومــان بــه واحدهــای مســکونیی این 

ــیب زد. ــه آس محل
ــش  ــه در ران ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــاه و  ــن م ــت فروردی ــه در هش دوم ک
ــاد  ــاق افت ــاد اتف ــد آب ــه احم در محل
ــد،  39 واحــد مســکونی آســیب دیدن
ــده  ــوار آســیب دی ــه داد: 64 خان ادام
از رانــش اخیــر در گلســتان در مدرســه 
موقــت  اســکان  دیگــر  محــالت  و 
ــون  ــه میلی ــقف س ــا س ــده اند و ت ش
تومــان کمــک هزینــه اجــاره دریافــت 

می کننــد.
ــن  ــی از ای ــار یک ــال دهی ــن ح ــا ای ب

از  و  دارد  متفاوتــی  آمــار  روســتاها 
ــد اســت. ــه من مشــکالت بیشــتری گل
گفــت:  زاده  قوشــی  عبدالکریــم 
مســئوالن تعــداد واحدهــای مســکونی 
ــده از رانــش را 64 واحــد  خســارت دی
اعــالم می کننــد امــا بــا رانش هــای 
در  اســکان  افتــاده، شــرایط  اتفــاق 
در  مســکونی  واحــد   100 از  بیــش 
ــم  ــاد فراه ــعدآباد و احمدآب ــه س محل
نیســت؛ ایــن موضــوع را در دیــدار 
ســرزده اســتاندار از منطقــه هــم اعــالم 

کرده ایــم.
وی توضیــح داد: پــس از رانــش 11 
فروردیــن خانوارهــای آســیب دیــده 
ــکان  ــه اس ــت در مدرس ــور موق ــه ط ب
داده شــدند امــا بــه دلیــل شــیوع 
در  اســکان  ادامــه  کرونــا  بیمــاری 
مدرســه فراهــم نبــود و قــرار شــد بنیــاد 
مســکن، کمیتــه امــداد و بهزیســتی 
کمــک هزینــه اجــاره ســه میلیــون 
تومانــی را بــه خانواده هــای آســیب 

ــد. ــت کنن ــده پرداخ دی

64 واحد مسکونی 
جابجا می شوند

اســتان  مســکن  بنیــاد  مدیــرکل 
ســطح  در  اســت  معتقــد  گلســتان 
معــرض  در  روســتا   400 اســتان 
ــرار  ــزش ق ــش و لغ ــیل، ران ــر س خط
ــی  ــال جابه جای ــه دنب ــی ب ــد؛ خیل دارن
روســتاها نیســتیم و تــالش داریــم 
مــردم در روســتا بماننــد چــرا کــه 

دارد. عــوارض  جابه جایــی 
ــر  ــد ب ــا تأکی ســید محمــد حســینی ب
ــازی و  ــر پایدارس ــا ب ــالش م ــه ت اینک
گفــت:  روستاهاســت،  ایمن ســازی 
ایمن ســازی در بخشــی از روســتاها 
آق  روســتای  از  قســمتی  جملــه  از 
ــدارد؛ ناچــار  امــام توجیــه اقتصــادی ن
هســتیم 64 واحــد مســکونی خســارت 
جابه جــا  را  اخیــر  رانــش  از  دیــده 

ــم. کنی
اســتان  مســکن  بنیــاد  مدیــرکل 

کــه  توضیــح  ایــن  بــا  گلســتان 
مطالعــات زمیــن شناســی در دو نقطــه 
نزدیــک بــه روســتای آق امــام در حــال 
انجــام اســت و ظــرف یــک هفتــه 
ــان می رســد،  ــه پای ــات ب ــده مطالع آین
ــوی  ــار از س ــن اعتب ــر تأمی ــزود: اگ اف
دولــت انجــام شــود، چهــار مــاه پــس 
از کلنگ زنــی خانــوار آســیب دیــده 
ــد اســکان داده  در محــل ســایت جدی

ند. می شــو
ــارد  ــه 10 میلی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
رانــش  از  ناشــی  خســارت  تومــان 
اخیــر ثبــت شــده اســت، تأکیــد کــرد: 
دولــت تاکنــون حمایــت کــرده؛ جبــران 
خســارت خدمتــی اســت کــه حــق 
مــردم اســت؛ پیش بینــی می کنیــم 
ــی  ــات اجرای ــر عملی ــد فط ــد از عی بع
ســاخت واحدهــای مســکونی خســارت 
دیــده از رانــش آغــاز شــود و تــا پایــان 
شــهریور مــاه عملیــات احــداث بــه 

ــد. ــی برس ــل قبول ــه قاب نقط

تجـارت گفـت:  و  معـدن  صنعـت،  زیـر 
 10 برگـزاری  بـا  سـال گذشـته  یـک  در 
میـز تخصصـی تعمیـق سـاخت داخـل، 
انعقـاد تفاهم نامـه بـا سـایر وزارتخانه هـا 
و دسـتگاه ها، اقـدام شـرکت های بـزرگ 
صنعتی و معدنی و همچنین شـرکت های 
دانـش بنیـان بـرای داخلی سـازی برخی 
قطعـات و تجهیـزات وارداتـی، بیـش از 
سـه میلیـارد و 400 میلیـون یـورو کاهش 
ارزبـری بـرای کشـور حاصل شـده اسـت.

رضـا رحمانـی بـا ارائـه گزارشـی از نتایـج 
برنامه نهضت سـاخت داخل در نخستین 
سـالروز تصویب قانون "حداکثر اسـتفاده 
و  خدماتـی کشـور  و  تولیـدی  تـوان  از 
حمایت از کاالی ایرانی" از سـوی مجلس 
شـورای اسـالمی، افزود: پیرو فرمایشـات 
رهبـر معظـم انقـالب بـرای تحقـق راهبرد 
"رونـق تولیـد" و ارایـه فهرسـت نیازهـای 
بخـش تولید و ابراز خرسـندی ایشـان در 
ایـن خصـوص و تصریـح و تاکیـد بر حل 

مسـائل از طریـق انعـکاس نیازهای اعالم 
دانـش،  مراکـز  و  دانشـگاه ها  بـه  شـده 
بـرای  تجـارت  و  معـدن  وزارت صنعـت، 
توسـعه تولیـد و تعمیـق سـاخت داخـل 
برنامـه عملیاتـی "نهضت سـاخت داخل" 
را در دسـتور کار قرار داد.وی اظهار داشـت: 
ایـن برنامه عملیاتـی دربرگیرنده اقدامات 
متنوعـی بـرای داخلـی سـازی نیازهـا و 
طریـق  از  تولیـدی  واحدهـای  قطعـات 
به هـم رسـانی متخصصان، پژوهشـگران، 
نخبـگان و فعـاالن عرصـه تولید بـا هدف 
آن  تبـع  بـه  و  ارزی  وابسـتگی  کاهـش 
مقابله هوشـمندانه بـا تحریم های ظالمانه 

اسـت. بوده 

صرفه جویی ارزی
 ۳.۴ میلیون یورویی

کرونا در 1۵ استان روند 
صعودی دارد 

ــال  ــود تدریجــی ابت ــد صع ــه رون ــن اشــاره ب ســخنگوی وزارت بهداشــت ضم
ــر، گفــت: در حــال  ــا در 15 اســتان کشــور طــی یکــی - دو روز اخی ــه کرون ب
حاضــر نمی توانیــم دربــاره ایــن موضــوع قضــاوت کنیــم و نیــاز اســت چنــد 
روز صبــر کنیــم تــا ببینیــم آمــار روزهــای آتــی چــه خواهــد بود.دکتــر کیانوش 
جهانپــور در نشســت ویدیــو کنفرانســی بــا خبرنــگاران، گفــت: تاکیــد می کنــم 
ــر  ــاکان ب ــردی کم ــت ف ــکات بهداش ــت ن ــذاری و رعای ــت فاصله گ ــه رعای ک
ــا وجــود ترددهــا جدیــت بیشــتری  قــوت خــود باقــی اســت و چــه بســا ب
ــار  ــش رفت ــا پای ــکات و ب ــن ن ــت ای ــا رعای ــردم ب ــم م ــد. امیدواری را می طلب
ــا  ــه ب ــارزه و مواجه ــان را در مب ــا و همکاران م ــه م ــراد جامع ــان و اف اطرافی
ایــن ویــروس منحــوس یــاری کننــد و همراهمــان باشــند. وی بــا اشــاره بــه 
ــه  ــا توجــه ب ــزود: ب ــا در کشــور، اف ــان کرون ــادی از مبتالی ــودی شــمار زی بهب
اینکــه  تــا کنــون 80475 نفــر از بیمــاران، بهبــود یافتــه و ترخیــص شــده انــد، 
مــا جــزو پنــج کشــور صــدر نشــین در زمینــه بهبــودی مبتالیــان بــه کوویــد-19 
هســتیم. جهانپــور در ادامــه صحبــت هایــش ضمــن تبریــک روز مامــا، گفــت: 
همــکاران مامــا خدمــات زیــادی را در حــوزه مراقبــت و مقابلــه بــا کرونــا در 

ــد. ــه کرده ان ــا ارائ ــن روزه ای

ته
نک

مدیـرکل بنیـاد مسـکن اسـتان گلسـتان بـا یـادآوری اینکه 
3۵ روسـتای در معـرض خطـر رانـش و لغـزش در اسـتان 
سـال گذشـته ثبت خسـارت شـده اند و مطالعات تمام آن ها 
انجـام و اعتبـارات تامیـن شـده اسـت، تصریـح کـرد: طبـق 
برنامـه تا پایان برنامه ششـم توسـعه )سـال 1400( تثبیت و 
ایمن سـازی 30 درصـد روسـتاهای در معـرض خطر اسـتان 

در دسـتور کار دولـت قـرار دارد.
بـه گفتـه وی طبـق برنامـه تـا پایـان برنامـه ششـم توسـعه 
بایـد ایمن سـازی 120 روسـتای در معرض خطر در اسـتان به 
اتمـام برسـد؛ اگـر اعتبـارات تخصیـص یابد آمادگی از سـوی 

بنیـاد مسـکن برای اجـرای آن وجـود دارد.
روسـتاییان بـه امنیت محل سـکونت خـود اطمینـان ندارند 
و مسـئوالن هـم می گوینـد »اگر اعتبـارات تخصیـص یابد.« 
مشـکل را حـل می کننـد، به نظر می رسـد سرنوشـت نیمی از 
روسـتاهای گلسـتان نیازمند همـت جدی تر از سـوی دولت 

بـرای جـذب و تخصیص اعتبار اسـت.

گزارش
زهرا بهرامی - مهر

مجلسدولت

مجلس یازدهم مطیع نخواهد بودنمی گذاریم اقتصاد درپساکرونا زمین بخورد
ســـخنگوی دولـــت گفـــت: 
دوران  در  اینکـــه  بـــرای 
اقتصادمـــان  پســـاکرونا 
بـــه  نخـــورد،  زمیـــن 
می کنیـــم. فکـــر  جایگزیـــن  شـــغل های 
ـــی  ـــت در گفتگـــوی تلفن ـــی ربیعـــی ســـخنگوی دول  عل
بـــا برنامـــه »در انتهـــای الونـــد« دربـــاره تمهیـــدات 
ـــا  ـــوم کرون ـــوج دوم و س ـــا م ـــه ب ـــرای مقابل ـــت ب دول
ـــوز  ـــه هن ـــت ک ـــی اس ـــا ویروس ـــت: کرون ـــور گف در کش
علـــم بـــر رفتارهـــای آن غلبـــه پیـــدا نکـــرده اســـت، 
پیش بینـــی  اســـت  درراه  دومـــی  مـــوج  اینکـــه 
اســـت کـــه در دنیـــا انجام شـــده امـــا دربـــاره اینکـــه 

به طـــور  نمی تـــوان  می دهـــد،  رخ  اتفاقـــی  چـــه 
ــد  ــت بایـ ــال دولـ ــرد، بااین حـ ــر کـ ــی اظهارنظـ قطعـ
بدبینانه تریـــن ســـناریو را در نظـــر بگیـــرد و آمادگـــی 
ــت  ــی تقویـ ــکی و اجتماعـ ــٔه پزشـ ــود را درزمینـ خـ

ـــد. کن
ــا تأمیـــن 400 تخـــت آی ســـی  ــا بـ وی افـــزود: مـ
ـــل  ـــو عم ـــی ی ـــبیه آی س ـــه ش ـــت ک ـــزار تخ ـــو و ه ی
می کنـــد، آمادگـــی بیمارســـتانی را افزایـــش دادیـــم، 
ــت های  ــک، تسـ ــل ماسـ ــی مثـ ــن تجهیزاتـ همچنیـ
ــاه در  ــه مـ ــا سـ ــد 19 را تـ ــه کوویـ ــف ازجملـ مختلـ
انبارهـــا موجـــود خواهیـــم داشـــت و در اســـتان های 

کشـــور توزیـــع خواهیـــم کـــرد.

نماینـــده مـــردم تهـــران در 
ـــا انتقـــاد از عملکـــرد  مجلـــس ب
ــان در موضـــوع  ــورای نگهبـ شـ
بررســـی صالحیت هـــا گفـــت: 
ـــی  ـــس مطیع ـــم مجل ـــس یازده ـــه مجل ـــد ک ـــال نکنی خی
ــدگان مجلـــس  ــن نماینـ ــان همیـ ــود. از میـ ــد بـ خواهـ
یازدهـــم افـــراد حـــر و آزاده ای خواهنـــد بـــود کـــه بـــه 
رفتارهـــای شـــما اعتـــراض می کننـــد. علـــی مطهـــری 
ـــن  ـــس ضم ـــی مجل ـــه علن ـــتور جلس ـــان دس ـــق می در نط
ـــام  ـــم و ای ـــر، روز معل ـــه کارگ ـــبت هفت ـــه مناس ـــک ب تبری
ــاد  ــا انتقـ بزرگداشـــت شـــهادت آیـــت هللا مطهـــری و بـ
ـــار  ـــر اظه ـــات اخی ـــان در انتخاب ـــورای نگهب ـــرد ش از عملک

ـــان  ـــورای نگهب ـــار ش ـــر رفت ـــدگان ب ـــراض نماین ـــرد: اعت ک
ـــود  ـــون خ ـــت چ ـــور نیس ـــن ط ـــدارد. ای ـــخصی ن ـــه ش جنب
ــر  ــد. اکثـ ــراض کنـ ــده اعتـ ــت شـ ــده رد صالحیـ نماینـ
ـــوری اســـالمی  ـــده انقـــالب و نظـــام جمه آن هـــا نگـــران آین
هســـتند. معتقدنـــد ایـــن مســـیر موجـــب اختـــالف، و 
ـــد:  ـــادآور ش ـــود.وی ی ـــی می ش ـــرمایه اجتماع ـــش س کاه
در ضمـــن بررســـی اصـــالح قانـــون انتخابـــات شـــاهد 
بودیـــد کـــه اصول گـــرا و اصـــالح طلـــب چـــه کســـانی 
کـــه صالحیت شـــان رد شـــده بـــود و چـــه افـــرادی کـــه 
صالحیت شـــان رد نشـــده بـــود همـــه تـــالش داشـــتند 
ایـــن موضـــوع بـــه ســـرانجام برســـد و نگرانی هایـــی در 

ایـــن بـــاره داشـــتند.   

رنا
 ای

س:
عک

اقتصادجامعه

سرخابی ها مردادماه وارد بورس می شوندخسارت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی کرونا به کسب و کارهای فرهنگی 
عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس گفــت: اگرچــه 
ــه عرصــه  ــارات وارده ب ــران خس ــرای جب ــی ب مبلغ
بودجــه  و  برنامــه  از ســازمان  هنــر  و  فرهنــگ 
 1000 خســارت  جبــران  تــا  امــا  شــده  گرفتــه 
میلیــارد تومانــی بــه ایــن کســب و کارهــا فاصلــه بســیاری مانــده اســت.
ــه  ــدر ب ــه ذوالق ــی و فاطم ــد مازن ــه سیاوشــی، احم جلســه مشــترک طیب
عنــوان اعضــای کمیســیون فرهنگــی بــا معــاون حقوقــی و امــور مجلــس و 
ــه فرهنــگ و ارشــاد اســالمی،  ــع وزارتخان معــاون توســعه مدیریــت و مناب
ــدان و دیگــر شــاغالن  ــه هنرمن روز گذشــته درخصــوص "خســارات وارده ب

عرصــه فرهنــگ و هنــر بــه دلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا" برگــزار شــد.
بــه همیــن منظــور طیبــه سیاوشــی عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس در 
ــات  ــی از موضوع ــه برخ ــت، ب ــه مل ــزاری خان ــگار خبرگ ــا خبرن ــو ب گفت وگ
مطروحــه در ایــن جلســه اشــاره کــرد و گفــت: از آنجــا کــه فعــاالن بخــش 
ــد،  ــان را دارن ــه آن ــاری رســاندن ب ــت درخواســت ی ــر از دول ــگ و هن فرهن
ــزوده،  ــر ارزش اف ــات ب ــت مالی ــدم دریاف ــر ع ــی نظی ــال تخفیف های اعم

اختصــاص یارانــه بیشــتر و اختصــاص وام هــای کــم بهــره بــا دوره 
ــد. ــه شــمار می آین ــات ب ــن اقدام ــه ای ــدت، ازجمل ــی م بازپرداخــت طوالن
نماینــده مــردم تهــران، ری، شــمرانات، اسالمشــهر و پردیــس در مجلــس 
ــر از  ــه دغدغــه شــدید اهالــی فرهنــگ و هن ــا اشــاره ب شــورای اســالمی ب
تعطیلــی و رکــود فعالیت هــای هنــری و فرهنگــی، افــزود: همــان طــور کــه 
ــه ســرانجام  در جلســه گفتــه شــد؛ الزم اســت برنامه هــا و طرح هایــی را ب
ــه  ــده ب ــارت های وارد ش ــی از خس ــران بخش ــر جب ــالوه ب ــه ع ــانیم ک رس
ــا در  ــیوع کرون ــی از ش ــادی ناش ــیب های اقتص ــوان آس ــون، بت ــان تاکن آن

آینــده را نیــز کاهــش داد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه اکثریــت جامعــه هنــری کشــور از وضــع 
مــادی مناســبی برخــودار نیســتند، افــزود: در ایــن جلســه گفتــه شــد؛ الزم 
ــع  ــاش و رف ــن مع ــر تامی ــه فک ــزان ب ــن عزی ــت ای ــظ کرام ــا حف ــت ب اس
ــر و شــادابی  ــم بخــش هن ــا تکری ــرا ب ــه شــان باشــیم، زی ــاج اولی مایحت
ــه گســترش  ــه ســایر بخش هــای جامع ــن نشــاط را ب ــوان ای ــان مــی ت آن

داد.

رییــس ســازمان خصوصــی ســازی بــا بیــان اینکــه 
ــموالن  ــرای مش ــت ب ــهام عدال ــدد س ــذاری مج واگ
جدیــد ظرفیــت قانونــی نــدارد، گفــت: امیدواریــم در 
ــورس  ــازار ب ــرخابی ها وارد ب ــاه، س ــرداد م ــان م پای

ــرد. ــا انجــام گی ــرش آنه شــده و پذی
بــه گــزارش ایرنــا از پایــگاه اطــالع رســانی خانــه ملــت، علیرضــا صالــح پس از 
نشســت کمیســیون اقتصــادی دربــاره وضعیــت بــازار بــورس و واگــذاری بنــگاه 
هــای اقتصــادی، در جمــع خبرنــگاران گفــت: هرچــه عرضــه ســهام بنگاه هــای 
دولتــی در بــازار ســرمایه افزایــش یابــد، بــازار عمیق تــر شــده و تنــوع ســهام 
ــی  ــه حباب ــبت ب ــداران نس ــردم و خری ــی م ــن نگران ــود بنابرای ــتر می ش بیش

ــد. شــدن رشــد بــورس کاهــش می یاب
وی بــا بیــان اینکــه دولــت درصــدد افزایــش عرضــه اولیــه ســهام بنگاه هــای 
دولتــی اســت،  افــزود: از آنجایــی کــه پذیــره نویســی صنــدوق هــای ســرمایه 
ــق  ــی و عم ــوع بخش ــده، تن ــاز ش ــروز  آغ ــی از ام ــطه گری مال ــذاری واس گ
بخشــی بــه بــازار ســرمایه محقــق می شــود. صالــح بــا بیــان اینکــه ســرمایه 

گــذاری در بــورس بــا ریســک همــراه اســت و نمی تــوان ادعــا کــرد کــه ایــن 
ــه  ــد ب ــار داشــت: مــردم بای ــازار هــر روز 5 درصــد ســود داشــته باشــد، اظه ب
ــورس در  ــا ب ــد، مطمئن ــورس بنگرن ــه ب ــد مــدت ب ــوان ســرمایه گــذاری بلن عن

بلندمــدت مطمئــن تریــن بــازار بــرای ســرمایه گــذاری اســت.
رییــس ســازمان خصوصی ســازی دربــاره واگــذاری ســهام عدالــت بــه مردمــی 
کــه در ســال 85 جــا ماندنــد، گفــت: در حــال حاضــر تنهــا اقدامــات مربــوط 
بــه آزادســازی ســهام عدالــت مشــموالنی کــه در ســال 85 بــا موافقــت مقــام 
معظــم رهبــری در زمــره دارنــدگان ایــن ســهام قــرار گرفتنــد، در حــال انجــام 
ــت  ــد ظرفی ــموالن جدی ــرای مش ــت ب ــهام عدال ــدد س ــذاری مج ــت، واگ اس

قانونــی نــدارد.
ــح داد: جلســات  ــاره خصوصــی ســازی ســرخابی ها توضی ــن درب وی همچنی
ــان  ــم در پای ــم بتوانی ــر ورزش برگــزار شــده اســت، امیدواری ــا وزی بســیاری ب
ــده و  ــورس ش ــازار ب ــد  وارد ب ــای جدی ــا دارایی ه ــرخابی ها ب ــاه، س ــرداد م م
پذیــرش آنهــا انجــام گیــرد. کشــف قیمــت آنهــا در تابســتان صــورت خواهــد 

گرفــت.

هر
 م

س:
عک

نرگس چال، قلعه قافه، وامنان، کاشیدار دو مسیر  پیش روی خود دارند.یا طبیعت سرنوشت آنها را رقم بزند و یا  
اعتبارات دولتی برسد و روستایشان جابجا شود.

تاکیـد کـه  توییتـی  در  امـور خارجـه کشـرومان  وزیـر 
سـازمان  امنیـت  شـورای   2231 قطعنامـه  و  برجـام 
نیسـتند. محمدجـواد ظریـف،  یکدیگـر مجـزا  از  ملـل 
وزیـر امـور خارجـه کشـورمان روز سه شـنبه در توییتـی 
وانمـود  پمپئـو  مایـک  خارجـه  امـور  وزیـر  نوشـت: 
می کنـد کـه قطعنامـه 2231 شـورای امنیـت سـازمان 
ملـل از برجـام مجـزا اسـت. او بایـد قطعنامـه 2231 
اسـت.   2231 قطعنامـه  از  بخشـی  برجـام  بخوانـد.  را 
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه آن 104 صفحـه دارد و بـه 
همیـن دلیـل وی آن را نخوانده اسـت. ظریف در ادامه 
توییـت خـود بـا یـاد دادن مفهـوم قطعنامـه 2231 بـه 
بـدون  قطعنامـه  ایـن  نوشـت:  آمریکایـی  مقامـات 

برجـام وجـود نـدارد.

و چهارمیـن جلسـه  و سـی  یکصـد  در  رئیـس جمهـور 
تشـویق  اجـرای سیاسـت  بـر  دولـت  اقتصـادی  سـتاد 
ارزهـای  بازگشـت  ضـرورت  همچنیـن  و  صـادرات 
آن  از  اسـتفاده  و  اقتصـاد کشـور  بـه چرخـه  صادراتـی 
بـرای تأمیـن نیازهـای وارداتی و تولیـدی تأکید کرد. در 
ایـن جلسـه کـه بـه ریاسـت حجت االسـالم والمسـلمین 
دکتـر حسـن روحانـی و بـا حضـور دیگـر اعضـا تشـکیل 
شـد، رئیـس کل بانـک مرکـزی گزارشـی را از منابـع و 
مصـارف ارزی کشـور و پیش بینـی رونـد سـال جـاری، 
ارز  تأمیـن  رونـد  ایـن گـزارش،  براسـاس  ارایـه کـرد. 
براسـاس  تولیـد کشـور  ضـروری  و  اساسـی  کاالهـای 
برنامـه تنظیمـی ادامـه دارد. در ایـن جلسـه همچنیـن 
وزیـر اقتصـاد و دارایـی از اقدامـات انجـام شـده بـرای 

آزادسـازی سـهام عدالـت گـزارش داد.

نماینـدگان مردم در مجلس موادی از طرح سـاماندهی 
بـازار خـودرو در ارتباط با واردات خودروهـای هیبریدی 
را اصـالح کردنـد، لـذا مصادیـق ایـن خودروهـا توسـط 

وزارت صمـت تعییـن می شـود.
 16 شـنبه،  )سـه  روز  علنـی  نشسـت  در  نماینـدگان 
جهـت  اسـالمی  شـورای  مجلـس   )1399 اردیبهشـت 
تامیـن نظـر شـورای نگهبان بـا اصالح مـاده 4 و حذف 
مـاده 7  طـرح سـاماندهی بازار خـودرو موافقت کردند.

بر این اسـاس ماده 4 به شـرح زیر اصالح شد:
تمـام  و  برقـی  تمـام  سـواری  خودروهـای  واردات 
در   3 مـاده  در  مذکـور  هیبریـدی(  )تمـام  ترکیبـی 
و  زیسـتی  محیـط  هـای  آلودگـی  کاهـش  راسـتای 
کاهـش مصـرف سـوخت هـای فسـیلی تا زمـان تولید 
آنهـا در داخـل از دریافـت و ارائه گواهی اسـقاط خودرو 

هسـتند. معـاف 

ظریف: پمپئو قطعنامه 
2231 را بخواند

فراهم آمدن سهولت کافی 
برای دارندگان سهام

تصمیم مجلس برای واردات 
خودروهای هیبریدی
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سومین گوساله گوزن زرد ایرانی در سایت ارسنجان متولد شد
رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارسنجان گفت: سه راس گوزن زرد ایرانی در سایت احیاء، تکثیر و پرورش گوزن زرد ایرانی 

در این شهرستان از آغاز سال 99 تاکنون، متولد شدند.

عیسـی  پرونـده  خصـوص  در  قضائیـه  قـوه  سـخنگوی 
کالنتـری نیـز گفـت: آقای عیسـی کالنتـری از قبـل پرونده 
داشـته و اغلـب در مـورد حـوزه محیـط زیسـت و تـاالب 
انزلـی و فعالیـت محیـط زیسـتی در خوزسـتان، کرمـان و 

اصفهـان بـوده کـه اینهـا موضوعـات تخصصـی اسـت.
سـخنگوی قـوه قضائیـه در خصـوص وضعیـت پرونده های 
رئیـس سـازمان حفاظـت محیط زیسـت، رئیس سـازمان 
حـوزه  در  متخلـف  مجلـس  نماینـدگان  و  آبخیـزداری 
اسـماعیلی سـخنگوی  داد. غالمحسـین  توضیـح  خـودرو 
قـوه قضائیـه روز سه شـنبه 16 اردیبهشـت مـاه در بیسـت 
و پنجمیـن نشسـت خبـری خـود در پاسـخ بـه سـوالی 
در خصـوص پرونـده رئیـس سـازمان آبخیـزداری گفـت: 
رسـیدگی بـه ایـن پرونده بـه اتمام رسـیده و بـرای رئیس 
سـازمان و 8 نفر دیگر از متهمان کیفرخواسـت صادر شـده 

و بـه زودی در دادگاه بررسـی می شـود.
اسـماعیلی همچنیـن در مـورد آخریـن وضعیـت پرونـده 2 
نماینـده مجلـس کـه تخلفاتـی در حـوزه خـودرو داشـتند 
هـم گفـت: سـعی شـده حتی االمـکان در دوران مسـئولیت 
بـه ایـن پرونده رسـیدگی شـود.وی بـا بیان اینکـه تعدادی 
محاکمـه شـدند افـزود: دو نفـر پرونـده دارنـد که جلسـات 
و هفتـه  داشـته  پرونـده  نقـص  ولـی  برگـزار شـد  دادگاه 
گذشـته بـا رفـع نقـص پرونـده، پرونـده مجـدد بـه دادگاه 
اعـاده شـده و با نظـر دادگاه در روزهای آینـده رای مقتضی 
صـادر می شـود.وی ادامـه داد: پرونـده وی مراحـل نهایـی 
کارشناسـی را طی کرده و بخشـی از پرونـده تعیین تکلیف 
می شـود ولـی مشـخص نیسـت مختومـه می شـود یـا بـه 
دادگاه ارسـال خواهـد شـد. وی افـزود: امـروز همزمـان بـا 
برگـزاری ایـن نشسـت در شـعبه اول ویـژه رسـیدگی بـه 
پرونـده هـای اخـالل اقتصـادی 21 نفـر از متهمـان ارزی 
کشـور کـه بـا خریـد و فـروش ارز باعث اخالل ارزی شـده 
بودنـد و هـر کـدام در قالـب 4 گـروه بودنـد و هـر گـروه 
بیـش از 12 میلیـون دالر ارز غیرمجـاز معاملـه کـرده بودنـد 
کـه مجموعـا 48 میلیـون دالر ارز خرید و فروش شـده بود 

، دادگاهشـان در حـال برگـزاری اسـت.

سوژه
فعالیت های 

محیط زیستی پای 
کالنتری را به دادگاه باز کرد

پسماند الكترونیكی؛ سرمایه یا تهدید؟

اروپا آمار بیشترین تولیدکننده پسماند های الکترونیکی در جهان با 6.1۵ کیلوگرم به ازای هر نفر را دارد

ــماند ها  ــح پس ــت صحی ــروزه مدیری ام
الکترونیکــی  پســماند های  جملــه  از 
موجــب ثــروت آفرینــی بیشــتر جوامــع 
امــروزه وســایل  مختلــف می شــود. 
پــر  وســایل  جملــه  از  الکترونیکــی 
مصــرف در دنیــای مــدرن محســوب 
ــم  ــزون ه ــور روزاف ــه ط ــوند و ب می ش
بــر تعــداد آن هــا اضافــه می شــود. 
نظیــر  عمدتــًا  الکترونیکــی  وســایل 
تبلــت،  رایانــه،  تلویزیــون،  و  رادیــو 
انــواع  و  همــراه  تلفــن  گوشــی 
ــه  ــا توجــه ب باتری هــای قلمــی و .... ب
ــاالی فنــاوری در بســیاری از  ســرعت ب

ــل از عمــر مفیدشــان  مــوارد، حتــی قب
ــل  ــر قاب ــوند و دیگ ــارج می ش از رده خ
ــه از  ــود، در نتیج ــد ب ــتفاده نخواهن اس
آن هــا بــه نــام پســماند یــاد می شــود. 
بــه تمامــی تجهیــزات کاال های بــزرگ و 
دیجیتــال چــون یخچــال، تلویزیــون و 
کامپیوتــر، تلفن هــای همــراه و اســباب 
مصــرف  قابــل  دیگــر  بازی هــا کــه 
نباشــند پســماند الکترونیــک گفتــه 
ــرفته تر  ــه پیش ــه ب ــا توج ــود و ب می ش
شــدن دنیــای الکترونیــک و دیجیتــال 
ــد و  ــه رش ــماند ها رو ب ــن پس ــار ای آم
افزایــش اســت. قطعــات الکترونیکــی 
ــوه،  ــون جی ــی چ ــاوی فلزات ــب ح اغل
فلزاتــی  کامیــوم و ســرب هســتند، 
طبیعــت  در  آن هــا  رهاســازی  کــه 

می توانــد اثــرات مخربــی بــرای محیــط 
بازیافــت  و  باشــد  داشــته  زیســت 
الکترونیــک  زباله هــای  غیراصولــی 
می توانــد زنــگ خطــری بــرای محیــط 
زیســت باشــد؛ بنابرایــن در بســیاری از 
ــت  ــرای بازیاف ــرفته ب ــور های پیش کش
ــی  ــای مدون ــماند ها برنامه ه ــن پس ای
در نظــر گرفتــه می شــود. بــا توجــه 
ــدی  ــماند ها تهدی ــن پس ــه ای ــه اینک ب
بــرای ســالمت انســان و محیط زیســت 
اســت، امــا حــاوی ترکیبــات بــا ارزشــی 
انــواع  و  ارزشــمند  فلــزات  همچــون 
پالســتیک خواهــد بــود کــه بــا مدیریت 
می توانــد  مــواد  ایــن  بازیافــت، 
می تــوان  و  باشــد  نیــز  ســودمند 
آن را یــک ثــروت نهفتــه در دنیــای 

الکترونیــک نامیــد. امــا بــرای رســیدن 
ــن روش  ــد بهتری ــه بای ــن مرحل ــه ای ب
ــماند ها در  ــن پس ــت ای ــرای مدیری را ب
ــتفاده  ــا اس ــا را ب ــت و آن ه ــر گرف نظ
فناوری هــای  و  مــدرن  تجهیــزات  از 
ــفانه  ــه متاس ــرد ک ــت ک ــد بازیاف جدی
ــه  ــدی ب ــگاه ج ــوز ن ــا هن ــور م در کش
ــش  ــت و بخ ــده اس ــه نش ــن قضی ای
عظیمــی از آن هــا بــه کشــور های دیگــر 
منتقــل می شــود. در خصــوص همیــن 
ــت  ــندیده سرپرس ــن پس ــئله حس مس
ــت  ــازمان حفاظ ــماند س ــت پس مدیری
محیــط زیســت کشــور اظهــار کــرد: 
پســماند های الکترونیــک بــر خــالف 
ظاهــر زیبــا و آراســته شــان می تواننــد 
و  زمیــن  زیســت،  محیــط  آینــده 
مخاطــره  بــه  را  انســان  ســالمتی 
پیشــرفته  کشــور های  در  بیندازنــد. 
بــرای آن راه حلــی پیــدا کــرده انــد و بــا 
تصویــب قانــون خاصــی، تولیدکننــدگان 
ــت  ــع آوری و بازیاف ــه جم ــف ب را موظ
محصــوالت خــود کــرده انــد. او بــا 
ارقــام  و  اعــداد  اینکــه  بــه  اشــاره 
دقیقــی از ســرانه تولیــد ایــن زباله هــا 
در کشــور مــا وجــود نــدارد، گفــت: 
هــر  ســهم  اظهارنظر هــا  بعضــی 
زباله هــا  ایــن  تولیــد  در  را  ایرانــی 
بــرآورد  7 کیلوگــرم  حــدود  ســاالنه 
توجهــی  قابــل  عــدد  می کننــد کــه 
بررســی ها  دیگــر  ســوی  از  اســت، 
ــا آمــار بیشــترین  نشــان می دهــد اروپ
ــی  ــماند های الکترونیک ــده پس تولیدکنن
ــه ازای  ــرم ب ــا 6.15 کیلوگ ــان ب در جه
ــزود: در  ــندیده اف ــر را دارد. پس ــر نف ه
صورتــی کــه میــزان تولیــد ایــن گــروه 
ــه  ــرم ب ــدود 7 کیلوگ ــماند ها در ح پس
ازای هــر ایرانــی باشــد، ایــن بــدان 

در  ایرانی هــا  ســهم  کــه  معناســت 
از  الکترونیــک  پســماند های  تولیــد 
متوســط آســیا باالتــر و تقریبــا دو برابــر 
ــا ورود  ــوع ب ــن موض ــه ای ــت ک آن اس
ــه  ــت ب ــی کیفی ــی ب ــایل الکترونیک وس
ــت کارکــرد ضعیــف،  ــه عل کشــور کــه ب
ــه ســرعت از  ــی نداشــته و ب دوام باالی
چرخــه اســتفاده خــارج می شــوند، در 
ارتبــاط اســت. سرپرســت مدیریــت 
پســماند محیــط زیســت کشــور بــا 
اشــاره بــه نحــو بازیافــت پســماند های 
ــل  ــه دلی ــرد: ب ــرح ک ــک مط الکترونی
و  ســمی  شــدن گاز هــای  متصاعــد 
فیوم هــای فلــزات )بخــارات و ذرات 
زباله هــای  بازیافــت  فلــزات(  ریــز 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــد ب ــی بای الکترونیک
فرآیند هــای  در  و  ایمنــی  تدابیــر 
صنعتــی انجــام شــود و بازیافــت ایــن 
ــوزاندن در  ــه روش س ــا ب ــه زباله ه گون

ــه شــدت باعــث انتشــار  ــاز ب ــط ب محی
ــت  ــط زیس ــوا و محی ــه ه ــا ب آالینده ه
شــده و از عوامــل مهــم تهدیــد ســالمت 
اســت. او درخصــوص اهــداف مدیریــت 
گفــت:  الکترونیــک  پســماند های 
بازیافــت و بازیابــی مــواد ارزشــمند 
ــد،  ــه تولی ــه چرخ ــع ب ــت مناب و بازگش
ــع  ــی از دف ــار ناش ــار زیانب ــش آث کاه
ــن در  ــری از دف ــی و جلوگی ــر اصول غی
ــت و  ــط زیس ــت از محی ــن، حفاظ زمی
ســالمت جامعــه در برابــر اثــرات ســوء 
صحیــح  مدیریــت  عــدم  از  ناشــی 
پســماند های  محیطــی  زیســت  و 
ــد  برقــی و الکترونیکــی و ایجــاد فرآین
ــی  ــت پســماند های برق ــح مدیری صحی
و الکترونیکــی بــا تدویــن برنامه هــا 
اهــداف  از  الزم  سیاســتگذاری های  و 
مدیریــت پســماند الکترونیکــی اســت.

مديركل حفاظت محيط زيسـت خراسـان 
شـمالي گفت: نامشـخص بـودن مالكيت 
زميـن عرصـه هـاي پـارك پرديسـان در 
سـرمايه  دادن  فـراري  سـبب  بجنـورد، 
گـذاران و بـي رغبتـي آنـان بـه سـرمايه 

گـذاري در ايـن پـارك شـده اسـت.
سـيداصغر مطهـري روز شـنبه در گفـت و 
گـو با خبرنـگار ايرنا اظهار داشـت: از اداره 
كل منابـع طبيعـي و آبخيـزداري اسـتان 
انتظـار مـي رود در ايـن خصـوص اقـدام 
كـرده و مالكيـت زميـن هـا را مشـخص 
كنـد.وي افـزود: محيـط زيسـت اسـتان، 

10 سـال پيـش، حـدود 50 هكتـار زميـن 
شهرسـازي  و  راه  از  را  پرديسـان  پـارك 
كشـي  فنـس  بـه  نسـبت  و  دريافـت 
و  راه  زمـان،  امـا همـان  اقـدام كـرد  آن 
شهرسـازي اعـالم كـرد كـه مالكيـت ايـن 
زميـن مشـخص نيسـت و ايـن واگذاري 

محمـل و جايـگاه قانونـي نـدارد.
زيسـت  محيـط  حفاظـت  مديـركل 
خراسـان شـمالي گفـت: 50 هكتـار زمين 
هـم از شـهرداري براي ايجـاد موزه حيات 
وحـش خريـداري و وجـه آن پرداخـت 
شـد اما اكنون شـهرداري بجنـورد، ادعاي 

مالكيـت ايـن زميـن را دارد.
زمـان،  آن  در  كـرد:  تصريـح  مطهـري 
فرآيندهـاي اداري بـراي خريـد زميـن از 
شـهرداري بجنـورد بـه طـور كامـل طـي 
نشـد و اكنـون شـهرداري بجنـورد مدعـي 

مالكيـت زمين شـده اسـت. وي گفت: تا 
زمانـي كه مشـكل مالكيت ايـن زمين ها 
مشـخص نشـود، محيـط زيسـت حاضـر 
بـه ادامـه سـرمايه گـذاري بـراي سـاخت 

مـوزه حيـات وحـش نيسـت.

ابهام در مالكیت
 پارك پردیسان بجنورد 

ایجاد مراکز پایش 
زیست محیطی

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر بــا بیــان اینکــه صنایــع پــارس 
جنوبــی در شهرســتان های کنــگان و عســلویه مســتقر اســت گفــت: در راســتای 
مقابلــه بــا آالیندگــی مراکــز پایــش زیســت محیطــی در شهرســتان های پیرامونی 
ــت  ــژاد در نشســت بررســی وضعی ــاد می شــود.فرهاد قلی ن ــی ایج ــارس جنوب پ
ــی در  ــارس جنوب ــع پ ــان اینکــه صنای ــا بی ــگان ب االیندگــی زیســت محیطــی کن
کنــگان و عســلویه مســتقر اســت اظهــار داشــت: 20 مجتمــع  پتروشــیمی جدیــد 
در ایــن شهرســتان ها در آینــده نزدیــک راه انــدازی می شــود و در مجمــوع بــه 50 
مجتمــع افزایــش می یابــد.وی، بــا اشــاره بــه اینکــه 20 مجتمــع پتروشــیمی در 
حــال ســاخت و یــا در  حــال صــدور مجــوز احــداث اســت افــزود: افزایــش ایــن 
صنایــع نشــان می دهــد کــه همــگام بــا اجــرای طرح هــای یــاد شــده بایــد بــه 
موضــوع پایــش زیســت محیطــی توجــه ویــژه شــود.مدیرکل حفاظــت محیــط 
زیســت اســتان بوشــهر از تصویــب تشــکیل کمیتــه ملــی رفــع آلودگــی عســلویه  
ــرد: در راســتای تشــکیل  ــان ک ــر داد و بی ــور خب ــگان در ســفر رئیــس جمه و کن
ایــن کمیتــه بــا حضــور رئیــس جمهــور و وزراء، مصوبــات مهمــی مــورد توجــه در 
راســتای مقابلــه بــا آالیندگــی زیســت محیطــی قــرار می گیــرد کــه نقــش مهمــی 

در رفــع آلودگــی عســلویه و کنــگان دارد.

ته
نک

پســماند  مدیریــت  سرپرســت  پســندیده  حســن 
ــرد:  ــار ک ــور اظه ــت کش ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
پســماند های الکترونیــک بــر خــالف ظاهــر زیبــا و 
آراســته شــان می تواننــد آینــده محیــط زیســت، زمیــن و 
ســالمتی انســان را بــه مخاطــره بیندازنــد. در کشــور های 
پیشــرفته بــرای آن راه حلــی پیــدا کــرده انــد و بــا تصویب 
قانــون خاصــی، تولیدکننــدگان را موظــف بــه جمــع آوری 
ــاره  ــا اش ــد. او ب ــرده ان ــود ک ــوالت خ ــت محص و بازیاف
بــه اینکــه اعــداد و ارقــام دقیقــی از ســرانه تولیــد ایــن 
ــی  ــت: بعض ــدارد، گف ــود ن ــا وج ــور م ــا در کش زباله ه
اظهارنظر هــا ســهم هــر ایرانــی را در تولیــد ایــن زباله هــا 
کــه  می کننــد  بــرآورد  کیلوگــرم   ۷ حــدود  ســاالنه 
ــی ها  ــر بررس ــوی دیگ ــت، از س ــی اس ــل توجه ــدد قاب ع
نشــان می دهــد اروپــا آمــار بیشــترین تولیدکننــده 
ــرم  ــا 6.1۵ کیلوگ ــان ب ــی در جه ــماند های الکترونیک پس

ــر را دارد. ــر نف ــه ازای ه ب

محیط 
شکارزیست

صدورحكم قضایی برای متخلفان شكار و صیدبارش بهاری و بهبود زیستگاه های طبیعی
رییـس اداره حفاظـت محیـط 
گفـت:  ایرانشـهر  زیسـت 
بارش هـای زمسـتان گذشـته و 
بهـاری موجـب بهبـود شـرایط 
زیسـتگاه های طبیعی و رویش پوشـش گیاهی مناسـب 

اسـت. ایرانشـهر شـده  مناطـق حـوزه شهرسـتان  در 
محمـد انـور هاشـمزهی رییـس اداره حفاظـت محیـط 
زیسـت شهرستان ایرانشـهر در گفت وگو با خبرنگار گروه 
اسـتان های باشـگاه خبرنـگاران جوان از زاهـدان ، گفت: 
بهبـود  موجـب  بهـاری  و  زمسـتان گذشـته  بارش هـای 
شـرایط زیسـتگاه های طبیعـی و رویش پوشـش گیاهی 
مناسـب در مناطق حوزه شهرسـتان ایرانشـهر شده است.

هاشـمزهی افـزود: ایجـاد پوشـش گیاهی مناسـب و به 
طبـع آن بهبـود شـرایط گونه هـای جانـوری علف خـوار در 
طبیعـت منطقه موجـب افزایش طعمه هـای غذایی برای 
گونه هـای جانـوری گوشـتخوار منطقـه و ایجـاد شـرایط 
مناسـب زیسـتی و زادآوری گونه هـای مختلـف جانـوری 
شـده و منجـر بـه افزایـش جمعیت ایـن گونه هـا ازجمله 
کوچکتریـن عضـو ایـن خانـواده یعنـی گربـه شـنی در 
مناطـق مختلف و زیسـتگاه های دشـتی و ماسـه زار های 
منطقـه شـده اسـت. هاشـمزهی اشـاره کـرد: در مناطـق 
حـوزه شهرسـتان ایرانشـهر گربـه سـانانی نظیـر پلنـگ، 
گربـه جنگلـی، گربـه وحشـی، گربـه شـنی و... زیسـت 

می کننـد.

حفاظـــت  اداره  سرپرســـت 
محیـــط زیســـت شهرســـتان 
نطنـــز گفـــت : بـــرای متخلفـــان 
شـــکار و صیـــد در منطقـــه 
حفاظـــت شـــده کرکـــس حکـــم قضايـــی صـــادر شـــد 
. علیرضـــا غالمـــی سرپرســـت اداره حفاظـــت محیـــط 
ــان  ــرای متخلفـ ــت: بـ ــز گفـ ــتان نطنـ ــت شهرسـ زیسـ
ـــه  ـــس ب ـــده کرک ـــت ش ـــه حفاظ ـــد در منطق ـــکار و صی ش
اتهـــام مشـــارکت در شـــکار غیرمجـــاز 2 میـــش وحشـــی، 
نگهـــداری غیـــر مجـــاز ســـه قبضـــه اســـلحه شـــکاری 
پنـــج تیـــر و نگهـــداری مهمـــات غیـــر مجـــاز حکـــم 

قضایـــی صـــادر شـــد.

ـــان  ـــز متهم ـــری نطن ـــزود: دادگاه کیف ـــی اف علیرضـــا غالم
ـــه  ـــی ب ـــش وحش ـــاز 2 می ـــر مج ـــکار غی ـــت ش ـــه عل را ب
ـــه  ـــری ب ـــس تعزی ـــک روز حب ـــال و ی ـــه س ـــل س تحم
ـــالح  ـــره س ـــه فق ـــداری س ـــت نگه ـــره، و باب ـــداد 2 فق تع
ـــزای  ـــت ج ـــه پرداخ ـــوفه ب ـــات مکش ـــاز و مهم ـــر مج غی
نقـــدی بـــه مبلـــغ 2 میلیـــون و 500 هـــزار تومـــان در حـــق 
ـــتناد  ـــه اس ـــره ب ـــار فق ـــداد چه ـــه تع ـــت ب ـــدوق دول صن
ـــون مجـــازات قاچـــاق  ـــاده 18 قان ـــاده 6 و م ـــف م ـــد ال بن
ـــکار و  ـــون ش ـــاده 12 قان ـــد ب م ـــات و بن ـــلحه و مهم اس

ـــرد. ـــوم ک ـــد محک صی
 او گفـــت: ســـالح و مهمـــات کشـــف شـــده بـــه نفـــع 

دولـــت ضبـــط شـــد.

رنا
 ای

س:
عک
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نحوه توزیع اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری
با پیگیری صندوق بازنشستگی کشوری و موافقت و ابالغ دولت، مبلغ 6500 میلیارد تومان در سال 1399 برای همسان سازی 
حقوق بازنشستگان کشوری اختصاص یافت.

رنا
 ای

س:
عک

پایش وضعیت معیشت و مسكن ایرانیان

معــاون رئیــس جمهــوی در امــور زنــان 
از تصویــب شــاخص های  و خانــواده 
ــت:  ــر داد و گف ــت خب ــواده در دول خان
ریاســت  معاونــت  بعــد  مرحلــه  در 
جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده بایــد 
ــرای هرکــدام از  ــا مرکــز آمــار ایــران ب ب
شــاخص های خانــواده شناســنامه ای 
بــا  بنابرایــن  و  بیــاورد  دســت  بــه 
ــت  ــا وضعی ــاخص ه ــن ش ــش ای پای
لحــاظ  از  اســتان  هــر  خانوارهــای 
ــه  ــکن و ... ب ــت، مس ــالمت، معیش س

طــور جداگانــه مشــخص می شــود.
بــا  گفت وگــو  در  ابتــکار  معصومــه 
ایســنا، یکــی از ماموریت هــای معاونــت 
ــی و  ــواده را توان افزای ــان و خان ــور زن ام
ــوان کــرد و گفــت:  ــواده عن تحکیــم خان
ــر  ــی را در براب ــواده ایران ــد خان ــا بای م
آســیب ها محافظــت کنیــم، ایــن مهــم 
بــه موضوعــات مختلفــی ماننــد قوانیــن، 
رصــد و پایــش، توان افزایــی و چالــش 

ــط اســت. ــواده  مرتب هــای خان
ــه دو طــرح »پیمایــش  ــه ب وی در ادام
ملــی خانــواده« و طــرح »گفتگــوی 
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــواده« اش ــی خان مل
ــود  ــی ب ــواده طرح ــی خان ــش مل پیمای

کــه بــا همــکاری جهــاد دانشــگاهی 
اجــرا و ویژگی هــای خانــواده ایرانــی 
بــه وســیله ایــن طــرح مشــخص شــد. 
طــرح گفتگــوی ملــی خانــواده نیــز 
ــت  ــن معاون ــای ای ــر از کاره ــی دیگ یک
ــه اول آن مســئله یابی  ــه مرحل اســت ک
مشــارکتی اســت و در 31 اســتان کشــور 
اجــرا شــده و 31 کتــاب نیــز در ارتبــاط 
خانواده هــای  اجتماعــی  شــرایط  بــا 
ــت. در  ــده اس ــت آم ــه دس ــتان ها ب اس
مرحلــه دوم ایــن طــرح نیــز بــه بحــث 
ــی  ــواده و توان افزای ــی خان گفتگــوی مل
بنابرایــن  خانواده هــا پرداختــه شــد، 
از نظــر پشــتوانه علمــی و مطالعاتــی 

و  پژوهش هــا  خانــواده  حــوزه  در 
مطالعــات جامــع و کافــی را در ســطح 
مهــم  و  داریــم  و  داشــته ایم  ملــی 
تریــن مســائل را شناســایی کرده ایــم.
طــرح   اینکــه  بیــان  بــا  ابتــکار 
و  خانــواده«  ملــی  »پیمایــش 
طــرح  در  مشــارکتی  مســئله یابی 
»گفتگــوی ملــی خانــواده« بــه عنــوان 
ســند پشــتیبان شــاخص های خانــواده 
اســت، تصریــح کــرد: پــس از آن کــه 
بــه  مذکــور  طــرح  دو  گزارش هــای 
ــن  ــت براســاس ای ــد معاون دســت آم
ســتاد  کارگروه هــای  در  گزارش هــا، 
ــت هایی را  ــواده نشس ــی زن و خان مل
ــواده  ــن شــاخص های خان ــرای تدوی ب

ــرد. ــزار ک برگ
معــاون رئیــس جمهــوری در امــور 

زنــان و خانــواده معتقــد اســت کــه اگــر 
آمــاری  و  درک کارشناســانه   بتوانیــم 
ــیم،  ــته باش ــواده داش ــت خان از وضعی
می تــوان فرصت هــا و هــم تهدیــدات 
ــن  ــی را تبیی ــواده ایران ــش روی خان پی
ــی  ــار آن برنامه ریــزی خوب کــرد و در کن
ــت و در  ــواده داش ــت خان ــرای وضعی ب
ایــن راســتا نیــز مســئولیت دســتگاه ها 
ــه  ــواده را ب ــت خان ــف و وضعی را تعری
طــور مســتمر رصــد و پایــش کــرد، 
ــاره  ــدر درب ــال حاضــر هرچق ــرا در ح زی
ــی  ــم کلی گوی ــت می کنی ــواده صحب خان
اســت و آمارهــا چنــدان دقیــق نیســت، 
امــا شــاخص های خانــواده بــه مــا ایــن 
ــر  ــطح ه ــه در س ــد ک ــکان را می ده ام
ــواده   شهرســتانی بتوانیــم وضعیــت خان

ــم. ــی کنی ــتان را بررس آن شهرس

ــواده  ــاخص های خان ــه وی، ش ــه گفت ب
دارای 10 محــور اصلــی شــامل ســالمت، 
اقتصــاد- معیشــت- امــور رفاهــی و 
مســکن، روابــط و مناســبات خانوادگــی 
مشــاوره  آمــوزش-  خویشــاوندی،  و 
ارزش هــای  و  دیــن  اطالع رســانی،  و 
اخالقــی، مشــارکت در امــور جامعــه، 
آســیب ها،  و  ناهنجاری هــا  موانــع- 
ــده  ــن آین ــت و تامی ــدآوری- تربی فرزن
فرزنــدان، نظــام حقوقــی خانــواده و 
تشــکیل خانــواده اســت. از ایــن 10 
ــده و  ــه دســت آم ــه ب محــور، 45 مولف
ــی عضــو  ــی و حقوق 17 دســتگاه حقیق
ســتاد ملــی زن و خانــواده هســتند. 
ابتــکار دربــاره اینکــه شــاخص ها بــا 
چــه منطقــی تدویــن شــده اســت، 
ــی  ــاس مطالعات ــرد: براس ــان ک ــز بی نی

ــد  ــه دســت آمــد و همچنیــن چن کــه ب
ســند باالدســت ماننــد سیاســت های 
ــه در  ــری ک ــم رهب ــام معظ ــی مق ابالغ
ــاده  ــد، م ــالغ کردن ــواده اب ــوع خان موض
ــن  ــه ششــم و همچنی ــون برنام 102 قان
رئیــس  تخصصــی  اولویت هــای 
خانــواده  بــا  ارتبــاط  در  جمهــوری 
تدویــن شــده اســت.  معــاون رئیــس 
خانــواده  و  زنــان  امــور  در  جمهــوی 
ــر  ــال ب ــک س ــت ی ــرد: معاون ــد ک تاکی
ــرد و  ــواده کار ک ــاخص های خان روی ش
بــه اجمــاع رســید کــه در جلســه ســتاد 
ــاخص ها  ــن ش ــواده ای ــی زن و خان مل
ــی و  ــوری نهای ــس جمه ــا حضــور رئی ب
نظــرات دســتگاه ها گرفتــه شــد و در 
نهایــت در روز گذشــته در دولــت بــه 
ــه  ــرای هم ــما ب ــید و رس ــب رس تصوی
ــود. ــالغ می ش ــی اب ــتگاه های دولت دس

معــاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت 
ــهریه  ــش ش ــرورش افزای ــوزش و پ آم
مــدارس شــاهد و امتیــاز ایثارگــری 
بررســی  نیازمنــد  را  دانش آمــوزان 
بیشــتر دانســت و گفــت: با وجــود تورم 
ــز مشــمول  ــن مــدارس نی در کشــور ای
ــرای  ــد ب ــه بای ــتند ک ــی هس هزینه های
ــت  ــزان آن گف ــهریه و می ــش ش افزای
و گــو شــود.به گــزارش روز ســه شــنبه 
معاونــت پرورشــی و فرهنگــی، علیرضــا 

کاظمــی در اولین جلســه ســتاد شــاهد 
و ایثارگــران وزارت آمــوزش و پــرورش 
ــه در  ــن نکت ــم تری ــت: مه ــار داش اظه
ایــن ســتاد بحــث و بررســی پیرامــون 
ثبــت نــام دانــش آمــوزان مــدارس 
ــت. ــش رو اس ــتان پی ــاهد در تابس ش
ــادی  ــور ع ــرایط کش ــه داد: ش وی ادام
ــر  ــدارس ه ــا و م ــد اولی ــت و بای نیس
ایــن  نظــر گرفتــه شــوند. در  دو در 
ــه اســتان  ــی ب ــه دســتورالعمل کل زمین

هــا ابــالغ شــده اســت کــه مســوولیت 
ــا  ــت ام ــی اس ــت ابتدای ــا معاون آن ب
ــادل  ــد تب ــرات بای ــورد برخــی تغیی درم
جلســه  ادامــه  در  شــود.  انجــام  آرا 
و  شــاهد  امــور  مدیــرکل  رزاقــی 
ایثارگــران وزارت آمــوزش و پــرورش 
ــا  ــه م ــن دغدغ ــم تری اظهارداشــت: مه
تقویــت جامعــه ایثارگــری در مــدارس 
شــاهد اســت زیــرا بــا وجــود بــاال رفتن 
ســن رزمنــدگان و خانــواده شــهدا ایــن 
جامعــه بــا کاهــش روبــرو شــده اســت 
امــا بــرای ایــن افزایــش تدابیــری 
ارائــه  جملــه  آن  از  کــه  داشــتیم 
ــران و  ــه ایثارگ ــوه جامع ــه ن ــات ب خدم

همچنیــن جانبــازان  اســت.

افزایش شهریه مدارس شاهد 
نیازمند بررسی است

ساماندهی ظرفیت های مردمی، 
نیاز امروز کشور است

ــی  ــتاد مل ــی س ــی و انتظام ــه اجتماع ــس کمیت ــور و رئی ــر کش ــاون وزی  مع
مدیریــت بیمــاری کرونــا گفــت: بایــد بــا ســازماندهی مناســب، ظرفیــت هــای 
مردمــی و عمومــی را در جهــت حــل مشــکالت در بالیــای طبیعــی و غیرعــادی 
ــی  ــروه مل ــنبه در نشســت کارگ ــاری دوش ــم. حســین ذالفق ــاماندهی کنی س
ــم )ص(  ــر اعظ ــالن پیامب ــه در س ــا ک ــا کرون ــارزه ب ــی مب مشــارکتهای مردم
ــای  ــا و بحرانه ــا بالی ــواره ب ــورمان هم ــزود: کش ــد، اف ــزار ش ــور برگ وزارت کش
ــد  ــل، بای ــن دلی ــه همی ــه اســت؛ و ب ــه مواج ــل ســیل و زلزل ــی از قبی طبیع

ــه طــور اصولــی فراهــم شــود. زمینــه مشــارکت مــردم ب
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اقدامــات مــا در امــر مبــارزه بــا کرونــا نبایــد محــدود 
بــه خــود کرونــا باشــد، خاطرنشــان کــرد: بایــد بــه ســمتی حرکــت کنیــم کــه 
بتوانیــم ظرفیــت هــای بالقــوه را در کشــور حفــظ و ســازماندهی دقیــق کنیــم 
و  ایــن ظرفیــت هــا را بــرای پاســخگویی بــه چالــش هــای عمومــی کشــور 

بــه کار گیریــم.
ــت،  ــد نخس ــل بای ــی کام ــرز آمادگ ــه م ــیدن ب ــرای رس ــت: ب ــاری گف ذوالفق
شــناخت دقیقــی از حجــم ظرفیــت هــای مردمــی در کشــور داشــته باشــیم و 

ســپس، ایــن ظرفیــت هــا را ســازماندهی و ســاماندهی کــرد.

ته
نک

معـاون رئیـس جمهوری در امـور زنان و خانواده معتقد اسـت 
کـه اگـر بتوانیم درک کارشناسـانه  و آمـاری از وضعیت خانواده 
داشـته باشـیم، می تـوان فرصت هـا و هـم تهدیـدات پیـش 
روی خانـواده ایرانـی را تبییـن کـرد و در کنـار آن برنامه ریـزی 
خوبـی بـرای وضعیـت خانـواده داشـت و در ایـن راسـتا نیـز 
مسـئولیت دسـتگاه ها را تعریـف و وضعیـت خانـواده را بـه 
طـور مسـتمر رصد و پایـش کرد، زیـرا در حال حاضـر هرچقدر 
دربـاره خانـواده صحبـت می کنیـم کلی گویـی اسـت و آمارهـا 
بـه مـا  امـا شـاخص های خانـواده  نیسـت،  چنـدان دقیـق 
ایـن امـکان را می دهـد کـه در سـطح هـر شهرسـتانی بتوانیم 
وضعیـت خانـواده  آن شهرسـتان را بررسـی کنیم.بـه گفته وی، 
شـاخص های خانـواده دارای 10 محـور اصلی شـامل سـالمت، 
اقتصاد- معیشـت- امور رفاهی و مسـکن، روابط و مناسـبات 
خانوادگـی و خویشـاوندی، آمـوزش- مشـاوره و اطالع رسـانی، 
دیـن و ارزش هـای اخالقی، مشـارکت در امور جامعـه، موانع- 
ناهنجاری هـا و آسـیب ها، فرزنـدآوری- تربیـت و تامین آینده 

فرزنـدان، نظـام حقوقی خانـواده و تشـکیل خانواده اسـت.

خبر

جامعهجامعه

توزیع ۱.۵ میلیون وعده غذای گرم آیسسكو به دانش آموزان خالق جایزه می دهد
دبیـــرکل کمیســـیون ملـــی 
جمهـــوری  در  آیسســـکو 
گفـــت:  ایـــران  اســـالمی 
ســـازمان آموزشـــی، علمـــی 
ــتای  ــکو( در راسـ ــالم )آیسسـ ــان اسـ ــی جهـ و فرهنگـ
ــزاری  ــه برگـ ــدام بـ ــگ از راه دور«، اقـ ــرد »فرهنـ راهبـ
ـــوزان  ـــش آم ـــه دان ـــزی ب ـــاص جوای ـــابقات و اختص مس
ــرده اســـت. ــازمان کـ ــو سـ ــورهای اســـالمی عضـ کشـ
غالمرضـــا کریمـــی گفـــت: ســـازمان آموزشـــی، علمـــی 
ــتای  ــکو( در راسـ ــالم )آیسسـ ــان اسـ ــی جهـ و فرهنگـ
ــزاری  ــه برگـ ــدام بـ ــگ از راه دور«، اقـ ــرد »فرهنـ راهبـ
ـــوزان  ـــش آم ـــه دان ـــزی ب ـــاص جوای ـــابقات واختص مس

کشـــورهای اســـالمی عضـــو ســـازمان کـــرده اســـت.
ـــاه،  ـــه داســـتان کوت ـــز درســـه زمین ـــن جوای ـــزود: ای وی اف
ـــه  ـــت و ب ـــه اس ـــک کار خالقان ـــا ی ـــیقی ی ـــی، موس نقاش
ـــزه اختصـــاص  ـــده، جای ـــوزان برن ـــش آم ـــر از دان ســـه نف
خواهـــد یافـــت. جوایـــز مـــورد نظـــر، بـــرای داســـتان 
کوتـــاه 6000 دالر )شـــش هـــزار دالر(، نقاشـــی 4000 
دالر)چهـــار هـــزار دالر( و موســـیقی یـــا یـــک کار خالقانـــه 
2000 دالر )دو هـــزار دالر( اســـت. ایشـــان از دانـــش 
ـــت  ـــن فرص ـــرد از ای ـــوت ک ـــور دع ـــر کش ـــوزان سراس آم
ـــره  ـــی به ـــن الملل ـــت بی ـــک رقاب ـــه ی ـــوان  ورود ب ـــه عن ب
ـــا در  ـــه ه ـــن زمین ـــود را در ای ـــتعدادهای خ ـــه و اس گرفت

ـــد. ـــش بگذارن ـــه نمای ـــالم ب ـــان اس ـــطح جه س

رئیـس سـتاد مرکـزی طـرح  
اطعـام مهـدوی از توزیـع 1,5 
گـرم  غـذای  بسـته  میلیـون 
میـان نیازمنـدان از ابتدای ماه 
مبـارک رمضـان خبـر داد و گفـت: سـه میلیـون و 500 
هـزار سـبد غذایـی نیـز بـا همـکاری کمیتـه امـداد میان 
اسـت. شـده  توزیـع  کشـور  سراسـر  محرومـان 
 مجیـد باجـالن در نشسـت خبـری با اشـاره به سـخنان 
رهبـر معظـم انقـالب در نیمـه شـعبان و لـزوم همدلـی، 
مواسـات و کمـک مومنانـه بـه نیازمندان به ویـژه در ایام 
شـیوع کرونـا، افـزود: کمیتـه امـداد براسـاس تکالیـف 
ذاتـی خـود در زمینـه ترویـج فرهنـگ خیـر و احسـان 

و گروه هـای  خیریـه  موسسـات  خیـران،  بـا  تعامـل  و 
جهـادی، ضمـن پیوسـتن به پویـش ملی ایـران همدل، 
طـرح اطعـام مهـدوی را بـا هـدف اطعـام نیازمنـدان در 
مـاه مبـارک رمضـان آغـاز کـرد.وی با بیـان اینکـه هدف 
اولیـه ایـن طـرح راه انـدازی 313 مرکـز اطعـام و توزیـع 
پنـج میلیـون پـرس غـذای گـرم میـان نیازمنـدان بـود، 
ادامـه داد: بـا همـکاری دانشـگاه ها، دانشـگاه های علوم 
پزشـکی، خیریه هـا، بسـیج، سـپاه، گروه هـای جهـادی، 
موکب هـای اربعینـی و ... در حال حاضر 1060 آشـپزخانه 
اطعـام  طـرح  بـا  بهداشـتی،  اصـول  رعایـت  بـا  بـزرگ 
مهـدوی همـکاری می کننـد و روزانـه بیـش از 200 هـزار 

پـرس غـذا طبـخ و میـان محرومـان توزیـع می کننـد.

رنا
 ای

س:
عک

ابتکار: ماماها در کشور ما نقش آفرینی مفید و متعدد دارند

سرپرسـت مرکـز برنامه ریـزی و فنـاوری اطالعـات اعـالم کرد: 
در نسـخه جدیـد ارائه شـده از نرم افـزار شـبکه آمـوزش مجازی 
دانـش آمـوزی )شـاد(، ایرادات نسـخه های قبلی برطرف شـد 
و دانش آمـوزان و معلمـان می تواننـد بـا به روزرسـانی نسـخه 
قبلـی، نسـخه جدیـد را جایگزیـن و بهره بـرداری کننـد. مهدی 
شـرفی بـه مشـکالت پیش آمده بـرای دانش آمـوزان و معلمان 
در اپلیکیشـن شـاد اشـاره کـرد و اظهارداشـت: بر ایـن موضوع 
واقـف هسـتیم کـه بـاال بـودن حجـم فایل هـا باعـث اشـغال 
فضـای زیـادی در تبلـت یـا گوشـی معلمـان می شـود و بـرای 
رفع این مشـکل، گزینه ای را در روی اپلیکیشـن شاد قراردادیم 

کـه امـکان فشرده سـازی فایل هـا را فراهـم می کنـد.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشـاورزان، روسـتاییان و عشـایر 
سـمنان گفـت: جمعیـت بـاالی افراد باسـواد در سـمنان باعث 
شـده بیمـه در سـبد مخـارج خانـواده هـای ایـن اسـتان وارد 
شـود و افراد بیشـتری تمایل به داشـتن نوعی بیمه اجتماعی 
داشـته باشـند.محمد فـرزاد بـا بیـان اینکه سـال 99 سـال به 
بـار نشسـتن نهـال بیمـه اجتماعـی کشـاورزان، روسـتاییان و 
عشـایر اسـت، تصریـح کـرد: امسـال سـال اول بازنشسـتگی 
افـراد تحـت پوشـش ایـن صندوق اسـت و بیمه شـدگان می 
تواننـد بـا 15 سـال سـابقه پرداخـت حـق بیمـه 20 روز حقوق 
دریافـت کننـد.او دربـاره صنـدوق بیمـه اجتماعـی کشـاورزان، 
روسـتاییان و عشـایر اسـتان سـمنان گفـت: سـمنان از نظـر 
وسـعت ششـمین اسـتان وسیع اسـت، اما کم جمعیت ترین 
اسـتان کشـور اسـت و شـرایط ویژه آن فعالیت در زمینه بیمه 
هـای اجتماعـی را بـا پیچیدگی هایـی رو به رو کرده اسـت. به 
دلیـل کویری بـودن و پراکندگی جمعیـت و همچنین صنعتی 
بودن بخشـی از اسـتان با مسـائل ویژه ای مواجه هسـتیم که 

اندکـی کار را سـخت مـی کند.

رئیـس پلیـس راهـور نیـروی انتظامـی از حـذف جریمه و 
کروکی هـای کاغـذی در نیمـه اول سـال 1399 خبـر داد و 
گفـت: جریمـه و کروکی هـای کاغـذی در راسـتای تحـول 

سیسـتمی پلیـس الکترونیکـی می شـود.
خبرگـزاری ایرنـا: رئیـس پلیـس راهـور نیـروی انتظامی از 
حـذف جریمـه و کروکی هـای کاغـذی در نیمـه اول سـال 
1399 خبـر داد و گفـت: جریمـه و کروکی هـای کاغـذی در 
راسـتای تحـول سیسـتمی پلیـس الکترونیکـی می شـود. 
هادیانفـر افـزود: حـدود 6 هـزار دسـت افـزار در کشـور بـه 
ایـن منظـور در اختیـار همکاران قـرار گرفتـه و تقریبا درصد 
زیـادی از همـکاران در پلیـس راه های شـهرها و پلیس راه 
از دسـت افزارهای هوشـمند اسـتفاده می کنند که از طریق 
ایـن دسـت افزارهـا نسـبت بـه وضعیـت راننـده و وسـیله 

نقلیـه مطلـع می شـوند.

ایرادهای شبکه شاد 
برطرف شد

ورود بیمه به سبد خانوار 
سمنانی ها

حذف جریمه و 
کروکی های کاغذی

جامعهجامعه

۲۳ هزار کالس  درس با بخاری گرم می شوندماماها نقش مهمی در تامین سالمت خانواده دارند
یــک متخصــص مامایــی، بــا تاکیــد بــر لــزوم 
ارتقــای همه جانبــه ســالمت جســمی و روانــی و 
اجتماعــی جامعــه، متذکــر شــد: بــه دنبــال افزایــش 
درصــد زایمــان طبیعــی هســتیم، زیــرا زایمــان 

ــرد. ــاال بب ــادر را ب ــی م ــت زندگ ــد کیفی ــی می توان طبیع
ــا  ــا ایســنا، ب ــو ب ــی در گفت وگ ــه رضاســلطانی، متخصــص مامای ــر پروان دکت
ــا 16  ــر ســال مصــادف ب ــی ه ــون پنجــم م ــه از ســال 1991 تاکن ــان اینک بی
ــار  ــود، اظه ــته می ش ــی داش ــا گرام ــی مام ــوان روز جهان ــه عن ــت ب اردیبهش
کــرد: »مامــا، پرتــوان و پویــا، همــراه و همــگام بــرای ســالمت زنــان« شــعار 

امســال روز ماماســت.
وی مامایــی را یــک حرفــه بــرای مراقبــت ســالمت دانســت و افــزود: ماماهــا 
بــه زنــان قبــل از بــارداری، حیــن بــارداری، زایمــان، پــس از زایمــان و بیــن 
ــودک  ــوزاد، ک ــت ن ــه مراقب ــاروری ســالم و کمــک ب ــه ب بارداری هــا و در زمین

و مــادر شــیرده خدمــات آموزشــی، مشــاوره ای و درمانــی ادامــه می کننــد.

ــات ســالمت  ــه خدم ــه ارائ ــان اینک ــا بی ــاروری، ب ــرای بهداشــت ب ــن دکت ای
ــدف نجــات  ــا ه ــان ب ــان در حــوزه بهداشــت و درم ــی و زایم ــادران، مامای م
جــان مــادر پرخطــر و نــوزاد و اقدامــات حمایــت اولیــه و ارجــاع بــه ســطح 
ــا  ــت: ماماه ــود، گف ــام می ش ــا انج ــط ماماه ــو توس ــن نح ــه بهتری ــر ب باالت
می تواننــد نقــش مهمــی در تامیــن ســالمت خانــواده و آحــاد جامعــه داشــته 

باشــند.
ــر  ــرگ و می ــش م ــالم و کاه ــی س ــه زندگ ــد ب ــش امی ــلطانی، افزای رضاس
ــوان  ــن اهــداف وزارت بهداشــت دانســت و عن ــوان مهمتری ــه عن ــادران را ب م
ــی در  ــش مهم ــد نق ــتان می توانن ــارج بیمارس ــل و خ ــا در داخ ــرد: ماماه ک
ــش از  ــت پی ــه مراقب ــند؛ البت ــته باش ــادران داش ــالمت م ــات س ــه خدم ارائ

ــود. ــانده ش ــم شناس ــاز داری ــت و نی ــگ نیس ــی پررن ــارداری خیل ب
وی مراقبــت پــس از زایمــان را شــامل مراقبــت از خــود مــادر و مراقبــت از 
نــوزاد دانســت و خاطرنشــان کــرد: در کالس هــای آمادگــی زایمــان بــه مــادر و 

ــوزاد خــود مراقبــت کننــد. ــه از ن پــدر آمــوزش داده می شــود کــه چگون

ــان  ــا بی ــور ب ــدارس کش ــازی م ــازمان نوس ــس س رئی
از  درصــد  چهــار  معــادل  کالس  هــزار   23 اینکــه 
کالس هــای درس کشــور دارای بخــاری نفتــی و ســایر 
ــاری  ــال ج ــت: در س ــت، گف ــتاندارد اس ــا اس کالس ه

ســامانه گرمایشــی 100 هــزار کالس درس استانداردســازی می شــود.
 مهراله رخشــانی مهــر گفــت: 63 هــزار بخــاری گازی اســتاندارد در مــدارس 
اســتفاده می شــود، امــا بــه علــت ممنــوع شــدن اســتفاده از ســامانه گرمایشــی 

ــود. ــع آوری می ش ــز جم ــوارد نی ــن م ــتقیم در کالس، ای ــعله مس دارای ش
رئیــس ســازمان نوســازی مــدارس کشــور بابیــان اینکــه در حــال حاضــر در هیــچ 
جــای کشــور بخــاری نفتــی در مناطقــی کــه علمــک گاز بــه مدرســه رســیده اســت 
ــون بودجــه ســال 99 مصــوب شــد وزارت نفــت، ســامانه  ــزود: در قان ــم، اف نداری
ــتاندارد  ــور اس ــرورش در کش ــرای آموزش وپ ــزار کالس درس را ب ــی100 ه گرمایش
کنــد.وی ادامــه داد: بــر اســاس برنامه ریــزی بــا هــدف »تجهیــز و استانداردســازی 
سیســتم های گرمایشــی و سرمایشــی مــدارس« 37 میلیــارد ریــال بــرای ســال 
96، حــدود40 میلیــارد ریــال بــرای ســال 97 و نزدیــک بــه 140 میلیــارد ریــال در 

ســال 98 بــه اســتان ســمنان اختصــاص یافــت کــه نســبت بــه ســال قبــل از آن 
268 درصــد افزایــش داشــت.

رخشــانی مهــر بیــان کــرد: ابتــدا ســه هــزار 623 کالس درس در اســتان ســمنان 
ــزار و  ــز 3 ه ــا تجهی ــه ب ــود ک ــی ب ــی و نفت ــتاندارد گرمایش ــامانه غیراس دارای س
174 کالس درس در حــال حاضــر 449 کالس از ســامانه غیراســتاندارد گرمایشــی 
برخــوردار اســت. رئیــس ســازمان نوسازی،توســعه و تجهیــز مــدارس کشــور گفت: 
همــکاری خیــران مدرسه ســاز و اختصــاص اعتبــارات دولتــی باعــث شــد پرونــده 
ــه پایــان برســد و 78  ــه زده اســتان کرمانشــاه ب ســاخت مــدارس در مناطــق زلزل
مدرســه در زلزلــه کرمانشــاه تخریــب و پــس از زلزلــه 160 مدرســه در ایــن اســتان 
ســاخته شــد؛ به طوری کــه 0.7 مترمربــع بــه ســرانه فضــای آموزشــی ایــن اســتان 
اضافــه شــد. رئیــس ســازمان نوســازی مــدارس کشــور گفــت: در راســتای تحقــق 
ســند تحــول بنیادیــن و براســاس تحــوالت جمعیــت شناســی، ســامانه تعییــن 
ــر اســاس  ــا نیازســنجی ب ــدازی می شــود ت ــدارس راه ان ــرای ســاخت م ــکان ب م
اطالعــات جمعیتــی راهبــرد خوبــی را پیــش روی ســاخت مــدارس بگــذارد و از 

ســاخت مــدارس کوچــک جلوگیــری شــود.
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میراث 

اجرای بیش از 14هزار بازدید از اماکن عمومی لرستان
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان از اجرای بیش از 14هزار فقره بازدید از اماکن عمومی استان به منظور 

جلوگیری از شیوع ویروس کرونا خبر داد.

خبرمیراث

انتشار اسناد نقش ایرانیان در بازسازی عتباتضرورت ایجاد طرحی نو در سامان دهی اسناد ملی

ـــی  ـــه مل ـــناد و کتابخان ـــازمان اس ـــر س مدی
مرکـــز فـــارس می گویـــد: بـــا توجـــه بـــه 
ـــه  ـــوان حافظ ـــه عن ـــی ب ـــناد مل ـــت اس اهمی
ـــا  ـــت ب ـــروری اس ـــت ض ـــک مل ـــی ی جمع
ــناد  ــامان دهی اسـ ــو در سـ ــی نـ ــن طرحـ ــای نویـ ــتفاده از فن آوری هـ اسـ

ـــم. ـــی دراندازی مل
کـــوروش کمالـــی سروســـتانی در آســـتانه »روز اســـناد ملـــی و میـــراث 
ــرد:  ــار کـ ــنا، اظهـ ــا ایسـ ــو بـ ــت ماه( در گفت وگـ ــوب« )17 اردیبهشـ مکتـ
ـــه  ـــکل دهی حافظ ـــن ش ـــور متضم ـــی کش ـــنامه مل ـــه شناس ـــه منزل ـــیو ب آرش
ــده.  ــرای آینـ ــای برنامه ریـــزی بـ جمعـــی یـــک ملـــت اســـت و راهگشـ
آرشـــیو تجربه هـــای انســـانی را ثبـــت می کنـــد و روشـــنگر حیـــات 
ـــی،  ـــای علم ـــکان پژوهش ه ـــر از ام ـــی فرات ـــیو مل ـــت. آرش ـــی اوس اجتماع
ــه  ــل جامعـ ــول و تکامـ ــترده ای در تحـ ــردی گسـ ــای کاربـ دارای کارکردهـ

اســـت.
ـــال  ـــران در س ـــی ای ـــناد مل ـــازمان اس ـــه س ـــد: اگرچ ـــادآور ش ـــه ی او در ادام

ـــون آن  ـــان گذاشـــته  شـــد و قان ـــام بنی 1349 توســـط اســـتاد ســـیروس پره
ـــز در  ـــن نی ـــش از ای ـــا پی ـــید ام ـــی رس ـــورای مل ـــس ش ـــب مجل ـــه تصوی ب
ـــی اســـناد خـــود را ســـامان داده  ســـال 1287 شمســـی وزارت خارجـــه بایگان
ـــران  ـــت وزی ـــی در هیئ ـــناد دولت ـــز اس ـــاد مرک ـــه ایج ـــال 1309 الیح و در س
ـــه  ـــتین الیح ـــال 1335 نخس ـــن در س ـــود. همچنی ـــیده ب ـــب رس ـــه تصوی ب
ـــده  ـــب ش ـــن و تصوی ـــد تدوی ـــاء اوراق زائ ـــوز امح ـــذ مج ـــرای اخ ـــت ب دول

ـــود. ب
ـــظ  ـــع آوری و حف ـــور جم ـــه منظ ـــی ب ـــناد مل ـــازمان اس ـــزود: س ـــی اف کمال
اســـناد ملـــی ایـــران در ســـازمانی واحـــد و فراهـــم آوردن و امکانـــات مناســـب 
ــاماندهی  ــن سـ ــناد و همچنیـ ــن اسـ ــه ایـ ــوم بـ ــی عمـ ــرای دسترسـ بـ
و صرفه جویـــی در هزینه هـــای اداری و اســـتخدامی از طریـــق تمرکـــز 
ــه  ــته بـ ــی و وابسـ ــات دولتـ ــا و مؤسسـ ــد وزارتخانه هـ ــای راکـ پرونده هـ
ـــن ســـازمان در ســـال 1381  ـــد تشـــکیل شـــد. ای ـــت و امحـــای اوراق زائ دول
ـــی  ـــه مل ـــام شـــد و ســـازمان اســـناد و کتابخان ـــران ادغ ـــی ای ـــه مل در کتابخان

ـــت.   ـــگل گرف ـــران ش ـــالمی ای ـــوری اس جمه

ــار و  ــر آثـ ــظ و نشـ ــز حفـ ــؤول مرکـ مسـ
ـــات از  ـــازی عتب ـــتاد بازس ـــازی س مستندس
ـــان در  ـــش ایرانی ـــناد نق ـــس اس ـــاپ اطل چ
ــات  ــای عتبـ ــعه حرم هـ ــازی و توسـ بازسـ
عالیـــات تـــا پایـــان امســـال خبـــر داد.بـــه گـــزارش ایســـنا بـــه نقـــل از 
ـــه  ـــی ب ـــا کرم ـــات، غالمرض ـــات عالی ـــازی عتب ـــتاد بازس ـــی س ـــط عموم رواب
ـــت: در  ـــت(، گف ـــوب )19 اردیبهش ـــراث مکت ـــی و می ـــناد مل ـــبت روز اس مناس
حـــال برنامه ریـــزی یـــک فراخـــوان عمومـــی و راه انـــدازی پویـــش ملـــی 
ـــه  ـــان در زمین ـــت ایرانی ـــه حضـــور و فعالی ـــوط ب ـــع آوری اســـناد مرب ـــرای جم ب
ـــرن  ـــد ق ـــابقه چن ـــه س ـــاره ب ـــا اش ـــتیم.او ب ـــات هس ـــعه عتب ـــازی و توس بازس
حضـــور ایرانیـــان در ســـاخت و توســـعه عتبـــات، یـــادآور شـــد: برخـــی از 
ـــرون  ـــی در ق ـــران ایران ـــان و خی ـــی بازاری ســـالطین، مشـــاهیر تاریخـــی و حت
ـــر  ـــای مطه ـــازی حرم ه ـــه، زیباس ـــاخت ابنی ـــه س ـــی در زمین ـــته اقدامات گذش
و... داشـــته اند کـــه خوشـــبختانه اســـناد مکتوبـــی از ایـــن اقدامـــات، امـــروز در 
دســـترس پژوهشـــگران و مراکـــز علمـــی است.مســـؤول مرکـــز حفـــظ و نشـــر 

ـــناد  ـــظ اس ـــع آوری و حف ـــات جم ـــازی عتب ـــتاد بازس ـــازی س ـــار و مستندس آث
ـــت و  ـــروری دانس ـــر را ض ـــان در دوره معاص ـــای ایرانی ـــه فعالیت ه ـــوط ب مرب
ـــای  ـــل قرارداده ـــناد از قبی ـــن اس ـــع آوری ای ـــال جم ـــز در ح ـــن مرک ـــت: ای گف
بیـــن ســـتاد و تولیـــت حرم هـــا، مکتوبـــات رد و بدل شـــده بیـــن عتبه هـــا 
و طـــرف ایرانـــی، تصاویـــر نقشـــه های مهندســـی و طراحی هـــای صنعتـــی 
ـــرد. ـــرار گی ـــگران ق ـــار پژوهش ـــاب، در اختی ـــب کت ـــا در قال ـــت ت ـــری اس و هن
او بـــا بیـــان این کـــه حجـــم اقدامـــات صورت گرفتـــه توســـط ســـتاد 
بازســـازی عتبـــات در ســـال های اخیـــر بســـیار وســـیع تر از مجموعـــه 
کارهـــای ایرانیـــان در قـــرون گذشـــته اســـت، بـــر لـــزوم فرهنگ ســـازی و 
ـــار  ـــر آث ـــظ و نش ـــع آوری و حف ـــای جم ـــوص ضرورت ه ـــانی در خص اطالع رس
ـــص  ـــای متخص ـــیاری از نیروه ـــزود: بس ـــرد و اف ـــد ک ـــوب تاکی ـــناد مکت و اس
ـــور  ـــات حض ـــازی عتب ـــتاد بازس ـــای س ـــر در پروژه ه ـــال های اخی ـــه س ـــر ک خی
ـــا  ـــرده  ی ـــت ک ـــا ثب ـــام کاره ـــل انج ـــده ای از مراح ـــر دیده نش ـــتند، تصاوی داش
ـــم نســـخه ای از آن  ـــه درخواســـت می کنی ـــد ک ـــه دارن ـــن زمین ـــی در ای مکتوبات

ـــد. ـــرار دهن ـــا ق ـــار م را در اختی

وزیـر میـراث فرهنگـی از 570 هتـل دردسـت سـاخت خبـر 
داد و گفـت: سـند توسـعه گردشـگری و برنامـه اقـدام ملـی 
و  گردشـگری  جهانـی  سـازمان  همـکاری  بـا  گردشـگری 

می شـود. تدویـن  یونسـکو 
به گـزارش خبرگـزاری مهـر، نشسـت علـی اصغـر مونسـان، 
وزیـر میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی بـا رئیس 
و تعـدادی از اعضـای کمیسـیون فرهنگـی مجلـس شـورای 
ارگ  فجـر  سـالن  اردیبهشـت   15 دوشـنبه  عصـر  اسـالمی 
آزادی برگـزار شـد. در این نشسـت، علی اصغر مونسـان وزیر 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی گفـت: خـدا را 
شـاهد می گیـرم در ایـن مدت حتی یک خواسـته غیرمرتبط 
یا شـخصی از نمایندگان ندیدم و آنچه از من خواسـته شـده 

اسـت، خواسـته ها و دغدغه هـای مـردم اسـت.
او افـزود: در ابتـدای فعالیتـم در سـازمان میراث فرهنگـی، 
کل  تومـان  میلیـارد   780 صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
بودجـه مـا در سـال 96 بـود و اکنـون بـه عـدد یک هـزار و 
400 میلیـارد تومـان رسـیدیم، ایـن در حالـی اسـت کـه در 
ایـن  و  بودیـم  تحریم هـا  تشـدید  شـاهد  اخیـر  سـال  دو 
نماینـدگان مجلـس  بودجـه مرهـون تالش هـای  افزایـش 
نیـز هسـت. مونسـان ادامـه داد: بـه جـای ایـن کـه در یـک 
میـدان با کشـورهای اروپایـی رقابت کنیم کـه احتمال باخت 
بـه آن هـا را داشـتیم در یـک میـدان جدیـد رقابـت کردیـم 
جدیـد  فضاهـای  بوم گـردی  و  بوتیک هتل هـا  ایجـاد  بـا  و 
اقامتـی را در کشـور ایجـاد کردیـم کـه اکنـون مورد اسـتقبال 
گردشـگران خارجـی اسـت. همچنیـن نزدیـک بـه 570 هتل 
در دسـت سـاخت داریم.وزیـر میراث فرهنگـی، گردشـگری 
و صنایع دسـتی گفـت: چهـار اقـدام مهـم را در دسـتور کار 
داریم. تدوین سـند توسـعه گردشـگری و برنامـه اقدام ملی 
گردشـگری کـه با سـازمان جهـان گردشـگری و یونسـکو در 
این زمینـه همـکاری می کنیم. تشـکیل حسـاب های اقماری 
گردشـگری یکی دیگر از اقدامات مهم ماسـت، تدوین سـند 
برنـد ملـی گردشـگری نیـز اقـدام مهم دیگـری اسـت که از 

سـوی ایـن وزارتخانـه در حـال انجـام اسـت.

سوژه تدوین سند 
توسعه گردشگری 

با همکاری سازمان جهانی

سرنوشت غمبار خانه های تاریخی اصفهان

خانه های تاریخی ، گنج هایی که ارزش شان را نمی دانند

تلخ تریــن سرنوشــت میــراث  فرهنگــی 
تاریخــی  خانه هــای  آن  از  اصفهــان 
بــه  محکــوم  بی دفــاع  کــه  اســت 
ــدن  ــع ش ــع و قم ــا قل ــد و ب تخریب ان
بافت هــای تاریخــی در اوج بی مهــری 
بالاســتفاده  در  یــا  آوار  ســرهم  بــر 
ــوند،  ــران می ش ــت وی ــان عاقب ماندنش
امــا بــر اســاس تجربه هــای جهانــی 
ــای  ــه ج ــد ب ــه می توان ــی ک تعاونی های
ایــن  بــرای  را  آبادانــی  راه  تخریــب، 

ــد. ــاز کن ــا ب یادمانه
غلــو نیســت اگــر بگوییــم اصفهــان 

زیباتریــن خانه هــای تاریخــی ایــران 
را دارد امــا تاســف انگیز ایــن اســت 
از  زیــادی  شــمار  سال هاســت  کــه 
ایــن خانه هــای تاریخــی بــه دالیــل 
بی توجهــی  و  بالتکلیفــی  در  متعــدد 
بــر ســر هــم آوار شــده اند. توســعه، 
قســمت های زیــادی از بافــت تاریخــی 
اصفهــان را درو کــرده و حــاال خانه هــای 
ــرایط  ــته و ش ــای بس ــا دره ــی ب تاریخ
و  آپارتمان هــا  محاصــره  در  متروکــه 
مجتمع هــا بیشــتر در معــرض تخریــب 

ویرانی انــد. و 
تخریــب  کارشناســان  زعــم  بــه 
بافت هــای تاریخــی بــا برچســب بافــت 
فرســوده یکــی از عمده تریــن دالیــل 

آســیب بــه آثــار و ابنیــه تاریخــی اســت 
ــت  ــرو باف ــان در گ ــه روح و تداوم ش ک
اســت. امــری کــه هنــوز هــم نهادهــای 
اصفهــان  و کنــار  گوشــه  در  شــهری 
تاریخــی،  بافت هــای   تراشــیدن  بــا 
خانه هــای  پیکــر  بــر  را  تیرخــالص 

می زننــد. تاریخــی 
بطــن  تاریخــی کــه  بافــت  نابــودی 
ــان هســتند،  ــای ارزشــمند اصفه خانه ه
ــود آگاهــی کافــی مــردم و نهادهــای  نب
ایــن  مــورد  در  دولتــی  و  شــهری 
اساســا  و  اقتصــادی  ســرمایه های 
ــوان  ــه عن ــا ب ــه آنه ــی ب ــگاه فرسایش ن
بافــت فرســوده شــهری موجــب شــرایط 
ناگــوار برخــی از خانه هــای تاریخــی 

اصفهــان اســت.
از  برخــی  اخیــر  ســال های  در 
ــل  ــری هت ــا کارب ــی ب ــای تاریخ خانه ه
ایــن  و  شــدند  احیــا  مهمان پذیــر  و 
فتــح بابــی بــود بــرای تجربه هــای 
بیشــتر در ایــن زمینــه و نــگاه متفــاوت 
دریچــه  از  تاریخــی  خانه هــای  بــه 
ــود  ــی ب ــکار خوب ــن راه ــگری. ای گردش
ــه  ــی ک ــی خانه های ــات بخش ــرای نج ب
ــی  ــادی خوب ــع اقتص ــتند منب می توانس
ــکان جدیدشــان باشــند  ــرای مال هــم ب
و هــم رونقــی بــرای صاحبــان مشــاغل 
ــت  ــد گف ــن وجــود بای گردشــگری.با ای
ــای  ــادی از خانه ه ــم شــمار زی ــوز ه هن
ــدد  ــل متع ــه دالی ــان ب ــی اصفه تاریخ
معــرض  در  و  مانده انــد  مغفــول 
ــگر  ــی، پژوهش ــدی فقیه ــد مه ویرانی ان
از  کــه  کســی  و  فرهنگــی  میــراث 
نزدیــک ســال ها شــرایط خانه هــای 
تاریخــی اصفهــان را رصــد کــرده اســت، 
ــا گفــت: تعــدادی از خانه هــای  ــه ایرن ب
ــی  ــت تاریخ ــدوده باف ــی در مح تاریخ
ــده  ــت ش ــان، مرم ــش جه ــدان نق می
ــتند  ــری هس ــن کارب ــروف گرفت و در ش
ــه  ــی ک ــا در حال ــدادی از خانه ه ــا تع ام
دیگــر بافــت تاریخــی ای وجــود نــدارد 
نوســاز  بناهــای  را  پیرامون شــان  و 
فراگرفتــه در بی توجهــی و بی مهــری 

ویرانی انــد. بــه  رو 
ــی   ــای تاریخ ــی از بافت ه ــت فقیه روای
ــای  ــد و خانه ه ــود ندارن ــر وج ــه دیگ ک
ــوه  ــا در انب ــه و تنه ــه یک ــی ای ک قدیم
ســاختمان های نوســاز متروکــه و خــراب  
ــل  ــه نائ ــان خان ــت هم ــده اند، روای ش
اســت کــه همیــن ســال گذشــته در 

حالــی کــه در تملــک میــراث فرهنگــی 
توســط  و  بســته  درهــای  بــا  بــود 
ــا  اشــخاص نامعلــوم تخریــب شــد و ی
حکایــت خانــه نــواب کــه  در ســال های 
گذشــته بــا تخریــب ســاباط و بعــد هــم 

آتش ســوزی قربانــی شــد.
بــا ایــن وجــود بافت هــای تاریخــی بــه 
گفتــه برخــی از کارشناســان هنــوز هــم 
ــا چــراغ ســبز  توســط شــهرداری ها و ب
میــراث  فرهنگــی تراشــیده می شــوند و 
هــر روز بــه بهانــه عبــور گــذر و خیابــان 
ــای  ــی از بافت ه ــای تاریخ ــت بناه دس

ــود. ــده می ش ــی کن تاریخ
شــوربختانه سرنوشــت تلخــی کــه خانــه 
نائــل، خانــه نــواب و خانــه مشــکی 
داشــتند هنــوز هــم تکــرار می شــود 
ماننــد آنچــه کــه شــاید در ماه هــای 

پایانــی اســفند بــر ســر بافــت تاریخــی 
و  شــهرآمد  خمینــی  عصارخانــه  و 
و  بی توجهــی  در  متولــی  نهادهــای 
کــم کاریــی چشــم هایشــان را بــر 
ایــن  در  تخلفــات  و  اتفاقــات  همــه 
ادامــه  در  فقیهــی  بســتند.  منطقــه 
ایرنــا  خبرنــگار  بــا  صحبت هایــش 
ــان را  ــای اصفه ــی محله ه ــزود: وقت اف
جســته گریختــه بررســی می کنیــم، 
ــا برخــی از ایــن خانه هــا  مــی بینیــم ی
ــا در  ــرداری و خــراب شــده اند ی خاک ب
شــروع ویرانــی و تخریب انــد. در محلــه 
حکیــم بــا اینکــه نزدیــک میــدان نقــش 
جهــان اســت، ســه، چهــار خانــه مربــوط 
پهلــوی  اوایــل  و  قاجــار  اواخــر  بــه 

ــد. ــرایط را دارن ــن ش همی

میراث فرهنگـی  یـگان حفاظـت  فرمانـده 
سـمنان گفـت: »بیـش از 4800 بازدیـد از 
نیروهـای  توسـط  اسـتان  تاریخـی  آثـار 
انجـام  میراث فرهنگـی  حفاظـت  یـگان 
شـده اسـت.«به گزارش میراث آریـا به نقـل 
میراث فرهنگـی،  اداره کل  روابط عمومـی  از 
گردشـگری و صنایع دستی استان سمنان، 
ابوالقاسـم کربالیـی غالمـی افـزود: »ایـن 
بازدیدهـای نظارتـی شـبانه روزی به شـکل 
توسـط  محسـوس  غیـر  و  محسـوس 
نیروهـای یـگان حفاظـت میراث فرهنگـی 
از   99 فروردیـن   31 تـا  اول  از  اسـتان 

آثـار تاریخـی و فرهنگـی سـمنان انجـام 
و  »هموطنـان  افـزود:  اسـت.«او  شـده 
می تواننـد  میراث فرهنگـی  دوسـت داران 
گزارش هـای خـود را بـا حفظ امانـت داری 
از سـامانه خبری به شـماره تلفـن 31705 
اعـالم کننـد تـا همـکاران مـا در کمتریـن 
زمـان پـس از تأییـد صحـت و گزارش هـا 
بـا هماهنگـی نیـروی انتظامـی و دسـتور 
قضایـی بـه محـل مراجعـه کنند.«فرمانده 
سـمنان  میراث فرهنگـی  حفاظـت  یـگان 
تصریـح کـرد: »در ایـن اسـتان بیـش از 
845 اثـر تاریخـی وجـود دارد کـه صیانت 

از آن هـا بـه دلیـل گسـتردگی و پراکندگی، 
هموطنـان  همه جانبـه  مشـارکت  نیازمنـد 
اسـت.« او اظهـار کـرد: »بـر اسـاس مـاده 
بخـش  اسـالمی  مجـازات  قانـون   562
تعزیرات هرگونـه حفاری و کاوش به قصد 

به دسـت آوردن امـوال تاریخی و فرهنگی 
ممنـوع بـوده و مرتکـب، مجـازات خواهـد 
شـد و اشـیای مکشـوفه و ادوات حفـاری 
بـه نفـع وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری 

می شـود.« ضبـط  صنایع دسـتی  و 

اجرای ۴8۰۰ بازدید از آثار 
تاریخی استان سمنان

توقف عملیات عمرانی در 
محوطه خانه باباخان تبریز

معــاون میــراث فرهنگــی آذربایجــان شــرقی از صــدور دســتور توقــف عملیــات 
ــال  ــه دنب ــر داد. ب ــز خب ــان تبری ــی باباخ ــه تاریخ ــه خان ــی در محوط عمران
انجــام عملیــات عمرانــی در محوطــه خانــه تاریخــی باباخــان تبریــز، علیرضــا 
ــت:  ــل گف ــور در مح ــا حض ــاه 99 ب ــت م ــنبه 16 اردیبهش ــی روز سه ش قوچ
ــرای اجــرای ایــن عملیــات از میراث فرهنگــی اســتعالم نشــده اســت.«او  »ب
ــای  ــای بافت ه ــت و احی ــت از مرم ــون حمای ــه در قان ــر اینک ــد ب ــا تأکی ب
ــای  ــن و بناه ــال اماک ــتگاه ها در قب ــی دس ــف تمام ــی وظای تاریخی فرهنگ
ــه صــورت روشــن، مشــخص و در ســال گذشــته طــی مکاتباتــی  تاریخــی ب
بــه شــهرداری تبریــز ابــالغ شــده اســت، ادامــه داد: »خانــه باباخــان تبریــز 
کــه در منطقــه جمشــیدآباد واقــع شــده از جملــه خانه هــای تاریخــی اســت 
ــه شــماره 22850 در ســال 1387  ــه ســردر آن ب ــوط ب ــه قســمت های مرب ک
بــه ثبــت ملــی رســیده اســت، بــا توجــه بــه ارزش تاریخــی آن، بهمــن مــاه 
ــن  ــرای ای ــی در اج ــتعالم از میراث فرهنگ ــزوم اس ــوص ل ــال 98 در خص س
پــروژه و دیگــر پروژه هــا در محــدوده  حریم هــای تاریخی ثبتــی بــه شــهرداری 
منطقــه چهــار طــی نامــه ابــالغ شــد کــه متأســفانه در ایــن خصــوص از ســوی 

شــهرداری ایــن منطقــه اقدامــی انجــام نشــده اســت.« 

ته
نک

مریم قاسـمی سـیچانی نویسـنده کتاب خانه هـای اصفهان از 
فعـاالن میراث فرهنگـی اصفهان اسـت که نـگاه متفاوت تری 
بـه بحـث خانه هـای تاریخـی دارد؛ او معتقد اسـت خانه ها چه 
در دسـت مالکان شخصی باشـند و چه در دست نهادها، وقتی 
درشـان بسـته باشد، سرنوشت شـان متروکی اسـت و متروکی 
مسـاوی بـا تخریـب خواهـد بود.ایـن پژوهشـگر معمـاری و 
میـراث فرهنگـی، اصفهـان را یکـی از شـهرهایی دانسـت کـه 
زیباتریـن خانه هـای تاریخـی جهـان اسـالم را دارد.وی به ایرنا 
گفـت: مثـل رودخانه ای  که فکر می کردند همیشـه آب خواهد 
داشـت، این نگرش هـم در میراث فرهنگی وجـود  دارد؛ اینکه 
فکـر می کننـد آثـار تاریخی زیـاد داریـم و تمامی نـدارد؛ جای 
تاسـف اسـت. اما از سـوی دیگر قاسـمی از این خرسـند است 
کـه در سـال های اخیـر بررغـم همـه ایـن بی مهری هـا بخش 
خصوصـی توانسـته بسـیاری از خانه هـای تاریخـی را نجـات 
بدهـد؛ امـا باز هـم نگاه اش به تعـداد زیاد خانه هایی اسـت که 
در لفافـه مشـکالت مالکیتی یـا صاحبانی که توجیح نیسـتند.

گردشگریمیراث

اجرای پیش نویس ضوابط ارزیابی اقامتگاه های سنتیاجرای ۴۵ پروژه مرمتی در استان مرکزی

فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
 45« گفـت:  مرکـزی  اسـتان 
پروژه مرمتی در سـال گذشـته 

اسـت.« اجراشـده  اسـتان  در 
بـه گـزارش میـراث آریا بـه نقـل از روابط عمومـی اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
مرکـزی، علیرضـا ایزدی گفـت: »در سـال 1398 تعداد 
22 اثـر فرهنگـی تاریخـی در فهرسـت میـراث ملـی بـه 
ثبـت رسـیده اسـت. از ایـن تعـداد هشـت اثـر در حوزه 
میـراث غیرمنقـول دو اثـر در حـوزه میـراث صنعتـی، 
چهـار اثـر در حـوزه میـراث منقـول، سـه اثـر در حـوزه 

میـراث طبیعـی و پنـج اثـر در حـوزه میـراث ناملموس 
اراک،  ارگ  »میـدان  افـزود:  ادامـه  در  او  هسـتند.« 
بـاارزش  خانه هـای  و  زندیـه  حاجی آبـاد  کاروانسـرای 
تاریخـی نظیـر خانـه پراخـودی مقـدم و اعتصام الملک 
آشـتیان از آثـار و بناهـای ثبت شـده در فهرسـت میراث 

هسـتند.« ملی 
مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
اسـتان مرکـزی افـزود: »شـرکت ماشین سـازی اراک 
احداث شـده در دهـه چهـل شمسـی از مهم ترین صنایع 
کشـور اسـت کـه در فهرسـت میـراث صنعتی کشـور در 
همایش میراث صنعتی کشـور در ماهشـهر در فهرسـت 

آثـار ملی بـه ثبت رسـید.«

نهایـــی  پیش نویـــس 
و  ارزیابـــی  ضوابـــط 
اقامتگاه هـــای  درجه بنـــدی 
امـــروز  صبـــح  ســـنتی 
سه شـــنبه 16 اردیبهشـــت 99 در ســـالن خلیج فـــارس 

شـــد. بررســـی  گردشـــگری  معاونـــت 
ـــط  ـــه کارگـــروه تدویـــن ضواب ـــی تیمـــوری در جلس  ول
ارزیابـــی و درجه بنـــدی اقامتگاه هـــای ســـنتی کـــه 
ــد، گفـــت:  ــزار شـ ــروه برگـ ــای کارگـ ــور اعضـ ــا حضـ بـ
»در مباحـــث مرتبـــط باکیفیـــت خدمـــات گردشـــگری 
ـــتانداردهای  ـــط و اس ـــه ضواب ـــوان تهی ـــا عن ـــی ب موضوع
فنـــی و کیفیـــت داریـــم تـــا واحدهـــای گردشـــگری 

ـــد  ـــدی کنن ـــان را درجه بن ـــاس آن خودش ـــر اس ـــد ب بتوانن
ـــد در  ـــه بای ـــود و این ک ـــخص ش ـــا مش ـــات آن ه و خدم
ـــتانداردهایی  ـــه اس ـــل چ ـــند و حداق ـــطحی باش ـــه س چ

ـــد.« ـــت کنن را رعای
او افـــزود: »تدویـــن ایـــن ضوابـــط موجـــب می شـــود 
ـــل  ـــک هت ـــر در ی ـــا اگ ـــود ت ـــخص ش ـــردم مش ـــرای م ب
ســـه یـــا چهـــار ســـتاره اقامـــت می کننـــد، بایـــد 
منتظـــر دریافـــت چـــه خدماتـــی باشـــند. همچنیـــن 
زمانـــی کـــه وزارت میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و 
صنایع دســـتی درجـــه آن هـــا را تأییـــد کـــرده اســـت، 
ــز  ــه در آن مراکـ ــن وزارتخانـ ــاد ایـ ــه اعتمـ ــردم بـ مـ

اقامـــت می کننـــد.«

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز اسـتان کرمان 
بخـش  در  خبـر  ایـن  اعـالم  فـالح ضمـن  مهنـدس 
ابتدایـی سـخنان خود به کار بـرد GIS در صنعت نفت 
و گازاشـاره و گفـت: یـک دهـه اسـت کـه کشـورهای 
پیشـرفته از تکنولـوژی GIS در صنایـع نفـت، گاز و 
پتروشـیمی اسـتفاده می کننـد. و GIS در بخش هـای 
مختلـف صنعـت نفت از مراحل اکتشـاف و اسـتخراج  
و  نفتـی  محصـوالت  تحویـل  و  فـروش  مرحلـه  تـا 
پتروشـیمی بـه مشـتریان بـه کار مـی رود. بـه عبارتی 
GIS هـم در بخش هـای بـاال دسـتی و هـم پاییـن 
قـرار  اسـتفاده  مـورد  گاز  و  نفـت  صنعـت  دسـتی 

می گیرد.
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان ادامـه داد آنچه 
در موفقیـت GIS اهمیـت برجسـته دارد کادر فنـی و 
نیروی انسـانی اسـت که بـا سیسـتم کار می کند. یک 
سـخت افزار و نرم افـزار بسـیار قـوی بـدون پشـتیبانی 
نمی رسـد.و  مطلـوب  کارآیـی  بـه  متبحـر  کادر 

خوشـبختانه شـرکت گاز اسـتان کرمان در سـال1398 
بـا برگـزاری دوره هـای آموزشـی مختلـف توانسـت با 
افزایـش دامنـه اطالعـات علمـی وکاربـردی خـود در 
زمینـه سیسـتم های اطالعـات جغرافیایـی به موفقت 
بسـیار خوبـی  کـه ارتقاء 19 پله ای گاز اسـتان نسـبت 
به سـال 97 وکسـب رتبه چهارم کشـوری در سـال98  

می باشد دست یابد .
ایشـان در خاتمـه و بخـش پایانی سـخنان خود گفت 
از  یکـی  بعنـوان  خطـوط گاز  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا 
شـریانهای حیاتـی و انتقـال و عرضـه انـرژی، وجـود 
یـک سیسـتم یکپارچـه اطالعاتـی بـه روز کـه بـا در 
اختیـار داشـتن ابزارهـای الزم بتوانـد عهـده دار ارائـه 
انـواع داده هـای توصیفـی مـورد نیـاز و ارتبـاط بـرای 
کسـب اطالعات جعرافیایی در روی نقشـه باشـد ، می 
 ، اطالعاتـی  نیازهـای  از  بسـیاری  پاسـخگوی  توانـد 
تحلیلـی و برنامـه ریـزی بخش خطـوط گاز بخصوص 
در شـرایط بحـران باشـد. کـه خوشـبختانه شـرکت گاز 

اسـتان کرمـان در ایـن زمینـه در سـال 1398 بسـیار 
چشمگیر و خوب عمل نموده است. 

اخذ رتبه چهارم کشــوری GIS توسط شرکت گاز 
استان کرمان در سال 1398

سودوکو شماره 1۷23

پاسخ سودوکو شماره 1۷22

فقی ا
 1 - پرهیــز كــردن، پرهیزكاری - پدر 

- فیلــم محمــد رضا اعالمی2 - آفتاب 

نیســت، مقابــل نور - از صفات 

باریتعالــی3 - نامــه بلند - میوه هزار 

دانه، میوه بهشــتی، سوغات ساوه، 

رمان - لباس شــنا4 - قفســه شیشه 

ای - نــام قدیــم کوی نصر تهران - 

باالپــوش بلند5 - رفوزگی - نارســا و 

کــم ارتفاع، قصیر، مختصر - بهشــت6 

- نفــس خســته - خط تلفن راه دور 

- گشــودن - آزمندی7 - شایعه - 

ترســیدن، هراســیدن - بنده و غالم، 

زاویه هدف گیــری برای توپخانه8 

- مار افســانه ای، مار آتش گســتر - 

احمــق و کــودن - همراه ادا، رفتارهای 

بی مزه، روشــها و رفتارها9 - کاشــف 

واکســن تیفوس - شهرک زراعی 

قزوین - بر انگیزنده10 - ســودای 

نالــه، نفس بلند، از دل پر ســوز بر 

آید - داخل شــدن، متضاد خروج 

- نویســنده و نمایشــنامه نویس 

بزرگ فرانســوی11 - پاك،منزه، جای 

پاك - دوســتان، همساالن - گوشت 

آذری، مترادف آشــغال، اسب ترك12 

- آب دهــان - متقــارب - تکرار یک 

حرف - اســم مصدر از تنیدن13 

- عرصــه بوکــس - جامه بلند - 

مشــاور14 - كاالی بازرگانی - ظرف 

فلــزی15 - زری - ماركــی بر اتومبیل 

- از قالب های شــعری

عمودی 
1 - افســانه - تابلویــی از هنری 

امیل ماتیس2 - درخشــیدن - 

لرزانک، نوعی دســر - شكاف 

باریــك3 - گرانبهــا، بهادار، پربها، 

کنایه ای اســت که مــی گویند که هر 

کســی باالخره دارد - شــتر پیر - 

اثــر نیما4 - گل یقه نشــین، مایع 

نشاســته - اگردوتاشوندبازهم به 

هم نمیرســند - نیم صدای ســگ - 

پســوندی که عالمت نسبت است، 

لبــاس اتاق عمل5 - پســر مازندرانی، 

مارکــی بر مایع ظرفشــویی - ملول، 

مجــروح، رنجــور - زیر پا مانده6 - 

شــالوده و بنیاد، پایه و مبنا، ســنگ 

آســیاب،حرف هیتلری، حرف نازی 

هــا - نامی دخترانه - از آبشــارهای 

آمریــکا7 - حرف دوم یونانی، 

از الفبــای یونانی - از پادشــاهان 

اشــکانی - مقابل ســواره، پیاده8 - 

رهبر اركســتر اتریشــی كه از 1908 تا 

1935 مدیر اپرای وین بود - ســپهر، 

فلک، ســقف فقــرا و گنبد نیلگون9 

- عنکبــوت زرد - دادگری - بریدن 

شــاخه های اضافه درخت10 - 

كمانگیر اســاطیری، نام پســرانه - نت 

چهــارم، نت قبل از ســل، کلید آن 

در موســیقی معروف اســت - حقه 

وكلــك - همه، آقــای آلمانی، همه 

را شــامل شــود11 - فرمان اتومبیل، 

نقــش هنرپیشــه - برگزیدن، فراهم 

آوردن، اختــالف - عقیده12 - عمومی 

تــر، عام تر - زدنــی آدم بهانه گیر - 

پزشــک، دکتر - باغ شــیراز، عالمت 

كارخانه، بهشــت شداد13 - اثر آل 

احمــد - رنگ قابل شستشــو در 

نقاشــی - دادن امالكی از طرف 

پادشــاه14 - جهاز شــتر - بادبان - 

دیاســتاز15 - شــیر بیشه - بد گفتن

جدول شماره 1۷23

 پیام
 ایران

خسارت 18 میلیارد تومانی تگرگ بهاری در خرم آباد
فرماندار خرم آباد گفت: بارش تگرگ های بهاری در سالجاری موجب خسارت 18 میلیارد تومانی به بخش کشاورزی و برخی تاسیسات 
زیرساختی این شهرستان شده است.جعفر طوالبی در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان افزود: این رقم به ستاد حوادث گزارش شده تا 
پیگیری های الزم برای جذب اعتبارات جبرانی انجام شود.وی همچنین میزان خسارت سیل اسفند پارسال در این شهرستان را 264 میلیارد 
تومان برشمرد و اظهار داشت:  این میزان خسارت به بخش های مختلف کشاورزی، تاسیسات زیربنایی و راهها وارد شده است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی

شـهرداري رفسـنجان در نظر دارد براسـاس بودجه مصوب سـال 
99 احـداث مرکـز تجـاری واقـع در بزرگـراه خلیـج فـارس را از طریق 
برگـزاری مناقصـه عمومـی بـه پیمانـکار واجـد شـرایط واگذارنمایـد 
از کلیـه پیمانـکاران دارای صالحیـت کـه توانایـی انجـام کار را  لـذا 
دارنـد دعـوت بعمـل مـی آید جهـت اخـذ اسـناد مناقصه بـه آدرس 
رفسـنجان خیابـان تختـی شـهرداری مرکزی واحـد امـور قراردادها یا 
از طریـق سـایت شـهرداری بـه آدرس www.rafsanjan.ir مراجعه 
بـه  اداری مـورخ 99/02/27  پایـان وقـت  تـا  وپیشـنهادات خـودرا 

دبیرخانـه شـهرداری مرکـزی تسـلیم نمایند. 

مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در 
اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن های تماس 34258701-5 -034 

احداث مرکز تجاری واقع در بزرگراه خلیج فارس

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

ملک شهداد 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات   
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 

رسـمی
آئیـن   13 مـاده  و  قانـون   3 مـاده  موضـوع  آگهـی   
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
اول  1398/12/12هیـات  139860319005000594مـورخ 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان های فاقد سند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای مریم مصدقـی فرزند غالمرضا بشـماره 
شناسـنامه 41 صادره از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به 
مسـاحت 1297/90 متـر مربع پالک 2 فرعـی از 2254-
اصلـی واقـع در بخـش 23 کرمـان بـه ادرس شـهداد- 
خیابـان قـوام کوچـه مقسـم خریـداری از مالک رسـمی 
خانـم فاطمه مصدقی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق 
مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/ الف 45

 تاریخ انتشار نوبت اول:99/2/03
 تاریخ انتشار نوبت دوم:99/2/17

 ابراهیم سیدی- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

ملک زرند 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات   
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 

رسـمی
اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسمی برابر رای شـماره 139960319008000008 
هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی خانم طاهره رشـیدی زرندی فرزند 
عبـاس بـه شـماره شناسـنامه 276 در یک بـاب خانه به 
مسـاحت 302/20 مترمربـع از پـالک 2427 اصلـی واقع 
در زرنـد خیابـان زنبق کوچه 3 خریداری از مالک رسـمی 
آقـای سـیدمجتبی موسـوی کسـروی محـرز گردیـده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت 
بـه فاصله 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر 

خواهـد شـد. م/الف 24
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/02/17
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/31

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

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

ملک زرند 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات   
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 

رسـمی
نامـه  آئیـن   13 مـاده  و   3 مـاده  موضـوع  اگهـی 
و  اراضـی  و  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139860319008000109 هیـات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان هـای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک 
زرنـد تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضـی خانم مهری 
ابراهیمـی زرنـدی فرزنـد رمضـان به شـماره شناسـنامه 
79 در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 373 مترمربـع از 
پـالک 2288 اصلـی واقـع در زرنـد خیابان شـاهد کوچه 
8 خریـداری از مالک رسـمی آقـای محمدعلی مرتضوی 
محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الف 23
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/2/17

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/31
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

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

ملک زرند 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات   
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 

رسـمی
نامـه  آئیـن   13 مـاده  و   3 مـاده  موضـوع  اگهـی 
و  اراضـی  و  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
قانـون  موضـوع  دوم  هیـات   139960319008000202
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک زرند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
آقـای علـی اکبـر خراسـانی پورپاریزی فرزنـد محمد به 
شـماره شناسـنامه 173 در یـک بـاب خانه به مسـاحت 
227/25مترمربـع از پـالک 7631 اصلـی واقـع در زرنـد 
خیابان پرسـتار شـمالی خریداری از مالک رسمی آقای 
مهـدی عمرانـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض 
طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/

الـف 27
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/2/17

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/31
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت
 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف آقای 
علـی وطن پرسـت پاریـزی با تسـلیم دو برگ 
استشـهاد گواهی شـده دفتر اسـناد رسـمی53  رفسنجان 
مدعی اسـت که سـند مالکیت ششـدانگ یکبابخانه پالک 
418   فرعـی از 2145 اصلـی واقـع در رفسـنجان بخـش 9 
کرمـان کـه به نام علی وطن پرسـت پاریـزی فرزند نعمت 
ا... صادر و تسـلیم شـده اسـت و به علت جابجایی مفقود 
گردیـده و لـذا بـه دسـتور تبصـره یـک اصالحی مـاده 120 
آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب جهـت اطـالع عمـوم یک 
نوبـت در روزنامـه آگهی تـا چنانچه شـخصی مدعی انجام 
معاملـه یـا وجـود اسـناد مالکیت نـزد خود می باشـد می 
توانـد ظـرف مـدت 10 روز از تاریـخ انتشـار آگهـی اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم دارد در غیر اینصـورت پس از 
سـپری شـدن مدت قانونی و عدم واخواهی سـند مالکیت 

المثنـی به نـام مالک صـادر خواهد شـد.م_الف3261
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان_ابوالفضل 
تیموری

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:1398040190630008۷4.1
 بدینوسـیله بـه محمـد رضـا رضـوی  نـام پـدر اصغـر  تاریـخ تولـد1367 شـماره 
کالسـه  پرونـده  بدهـکار   13230 شناسـنامه  شـماره  ملـی3071883889   
139804019063000874.1 کـه برابـر گزارش مامور ابالغ در متن سـند شـناخته نگردیده 
ایـد ابـالغ مـی گـردد کـه برابـر چک صـادره شـماره 103708 عهـده بانـک رسـالت مبلـغ 140.000.000 
ریـال بدهـکار و صنـدوق تعاون روسـتایی ایرانیان شـعبه آیت ا... صدر رفسـنجان بسـتانکار پرونده 
درخواسـت صـدور اجراییـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجراییـه صـادر  و به کالسـه 9800906  
در ایـن اجـرا مطـرح مـی باشـد لـذا طبق مـاده 18 آییـن نامه نامـه اجرایی مفاد اسـناد رسـمی به 
شـما ابـالغ مـی گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی کـه تاریـخ ابـالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط 
یـک نوبـت در روزنامـه چـاپ و منتشـر میگـردد ظرف مدت ده  روز نسـبت به پرداخـت بدهی خود 
اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بدون انتشـار آگهـی دیگری عملیـات اجرایی طبق مقررات علیه شـما 

تعقیـب خواهد شـد. 
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان_ علی خسرو انجم

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:139804019063000889.1
  بدینوسـیله بـه مجتبـی کریمـی حسـن آبادی نـام پـدر محمـد تاریـخ تولـد 1365 
پرونـده کالسـه  بدهـکار   4698 شناسـنامه  شـماره  ملـی3052123831   شـماره 
139804019063000889.1 که برابر گزارش مامور ابالغ در متن سـند شـناخته نگردیده 
ایـد ابـالغ مـی گـردد که برابـر چک صـادره شـماره 749752 عهـده بانک ملـت مبلـغ 55.000.000 
ریال بدهکار و صندوق تعاون روسـتایی ایرانیان شـعبه آیت ا... صدر رفسـنجان بسـتانکار پرونده 
درخواسـت صـدور اجراییـه نمـوده پس از تشـریفات قانونی اجرایی صـادر  و به کالسـه 9800922  
در ایـن اجـرا مطـرح مـی باشـد لذا طبق مـاده 18 آیین نامـه نامه اجرایی مفاد اسـناد رسـمی به 
شـما ابـالغ مـی گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهی کـه تاریـخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط 
یـک نوبـت در روزنامـه چـاپ و منتشـر میگـردد ظـرف مـدت ده  روز نسـبت بـه پرداخـت بدهی 
خـود اقـدام و در غیـر ایـن صورت بدون انتشـار آگهی دیگری عملیات اجرایـی طبق مقررات علیه 

شـما تعقیب خواهد شـد. 
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان_ علی خسرو انجم

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:139804019063000890.1
   بدینوسـیله بـه محمـد حسـینی مومـن ابـادی  نـام پـدر عبـاس تاریـخ تولـد 
1348 شـماره ملـی3050452730  شـماره شناسـنامه 542 بدهـکار پرونـده کالسـه 
139804019063000890.1 کـه برابـر گـزارش مامـور ابـالغ در متن سـند شـناخته نگردیـده اید ابالغ 
مـی گـردد کـه برابـر چـک صـادره شـماره 976800 عهـده بانـک صـادرات  مبلـغ 350.000.000 ریال 
بدهـکار و صنـدوق تعـاون روسـتایی ایرانیـان شـعبه آیـت ا... صـدر رفسـنجان بسـتانکار پرونـده 
درخواسـت صـدور اجراییـه نمـوده پس از تشـریفات قانونی اجرایی صـادر  و به کالسـه 9800923  
در ایـن اجـرا مطـرح مـی باشـد لذا طبق مـاده 18 آیین نامـه نامه اجرایی مفاد اسـناد رسـمی به 
شـما ابـالغ مـی گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهی کـه تاریـخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط 
یـک نوبـت در روزنامـه چـاپ و منتشـر میگـردد ظـرف مـدت ده  روز نسـبت بـه پرداخـت بدهی 
خـود اقـدام و در غیـر ایـن صورت بدون انتشـار آگهی دیگری عملیات اجرایـی طبق مقررات علیه 

شـما تعقیب خواهد شـد.  
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان_ علی خسرو انجم

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:1398040190630008۷3.1
   بدینوسیله صدیقه شبان پور کوهبنانی نام پدر محمد شماره ملی 4432362545  
شـماره شناسـنامه 383  بدهـکار پرونـده کالسـه 139804019063000873.1 کـه برابر 
گـزارش مامـور ابـالغ در متـن سـند شـناخته نگردیـده ایـد ابـالغ می گـردد کـه برابر چـک صادره 
شـماره 019035  عهده بانک رفاه کارگران  مبلغ 60.000.000 ریال بدهکار و صندوق تعاون روسـتایی 
ایرانیان شـعبه آیت ا... صدر رفسـنجان بسـتانکار پرونده درخواسـت صدور اجراییه نموده پس از 
تشـریفات قانونـی اجرایـی صـادر  و بـه کالسـه 9800905  در ایـن اجـرا مطرح می باشـد لذا طبق 
مـاده 18 آییـن نامه نامه اجرایی مفاد اسـناد رسـمی به شـما ابـالغ می گردد از تاریخ انتشـار این 
آگهـی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقـط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشـر میگردد 
ظـرف مـدت ده  روز نسـبت بـه پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشـار آگهی 

دیگـری عملیـات اجرایی طبق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.
 رئیس واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان_ علی خسرو انجم

گواهی انحصار وراثت
   آقای علی امیری خانمکانی بشـماره شناسـنامه 5 باسـتناد شـهادتنامه و گواهی 
فـوت و فتوکپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بشـماره 99/4/5 تقدیم ایـن دادگاه 
نمـوده چنیـن اسـت کـه شـادروان مرحـوم یـدا... امیـری خامکانـی بـه شـماره 
شناسـنامه 15 در تاریـخ 1399/1/7 در اقامتـگاه دائمـی خـود درگذشـته و ورثه حیـن الفوت وی 

از: عبارتند 
1. خانم ربابه امیری خامکانی فرزند حسـین به شـماره شناسـنامه 31 متولد 1316 محل صدور 

شناسـنامه زرند همسر متوفی
2. خانـم فاطمـه امیری خامکانی فرزند یدا... به شـماره شناسـنامه 4 متولـد 1341 محل صدور 

شناسـنامه کوهبنان فرزند متوفی
3. علـی امیـری خانمکانـی فرزنـد یـدا... بـه شـماره شناسـنامه 5 متولـد 1338 محـل صـدور 

کوهبنـان فرزنـد متوفی
4. عبـاس امیـری خامکانـی فرزنـد یـدا... به شـماره شناسـنامه 69 متولـد 1359 محـل صدور 

شناسـنامه کوهبنان فرزنـد متوفی
5. حسـن امیـری خانمکانـی فرزنـد یـدا... به شـماره شناسـنامه 8 متولـد 1347 محـل صدور 

شناسـنامه زرنـد فرزنـد متوفی
6. احمـد امیـری خامکانـی فرزنـد یـدا... بـه شـماره شناسـنامه 1 متولـد 1364 محـل صـدور 

شناسـنامه کوهبنـان فرزنـد متوفـی
پـس از تشـریفات قانونـی و مالحظـه گواهینامـه مالیات بر ارث بشـماره پرونـده 5 مورخه 
99/01/25 در وقـت فـوق العـاده شـعبه 4 شـورای حـل اختـالف کیانشـهر و طغرالجـرد بـه 
تصـدی امضـا کننـدگان زیـر تشـکیل و پس از مالحظـه پرونـده کار و باسـتناد ،ماده 907_ 
946 و 945 قانـون آییـن دادرسـی مدنـی گواهـی مـی نمایـد کـه ورثـه درگذشـته منحصر 
بـه اشـخاص یـاد شـده در بـاال بـوده و وارث دیگـری نـدارد و دارایـی ان شـادروان پس از 
پرداخـت و انجـام حقـوق و دیونیکـه بـر ترکه تعلق می گیـرد. از کل ماترک یک هشـتم از 
عیـن امـوال منقـول و یـک هشـتم از قیمـت امـوال غیرمنقـول متوفـی به همسـر و مابقی 

بـه هـر پسـر دو برابـر هـر دختـر ارث تعلق مـی گیـرد. م الف 7
قاضی دادگاه عمومی/ شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد- محمدمهدی میرزایی عبدالیوسفی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
139804019063000889.1

کریمــی  مجتبــی  بــه  بدینوســیله   
تاریــخ  محمــد  پــدر  نــام  حســن آبادی 
ملــی3052123831  شــماره  تولــد 1365 شــماره 
کالســه  پرونــده  بدهــکار   4698 شناســنامه 
139804019063000889.1 کــه برابــر گــزارش مامــور 
ــالغ  ــد اب ــده ای ــناخته نگردی ــند ش ــن س ــالغ در مت اب
ــر چــک صــادره شــماره 749752  مــی گــردد کــه براب
عهــده بانــک ملــت مبلــغ 55.000.000 ریــال بدهــکار و 
ــت ا...  ــان شــعبه آی ــاون روســتایی ایرانی ــدوق تع صن
صــدر رفســنجان بســتانکار پرونــده درخواســت صــدور 

ــی  ــی اجرای ــس از تشــریفات قانون ــوده پ ــه نم اجرایی
صــادر  و بــه کالســه 9800922  در ایــن اجــرا متــر مــی 
باشــد لــذا طبــق مــاده 18 آییــن نامــه نامــه اجرایــی 
ــردد از  ــی گ ــالغ م ــما اب ــه ش ــمی ب ــناد رس ــاد اس مف
تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــالغ اجرائیــه 
محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه چــاپ 
ــه  ــبت ب ــدت ده  روز نس ــرف م ــردد ظ ــر میگ و منتش
پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیــر ایــن صــورت 
بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرایــی طبــق 

ــد.  ــد ش ــب خواه ــما تعقی ــه ش ــررات علی مق
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان
علی خسرو انجم

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقــای مهــدی ده شــیری پاریــزی  بــا تســلیم 
دو بــرگ استشــهاد گواهــی شــده دفتــر اســناد 
ــت  ــه ســند مالکی ــی اســت ک رســمی 6 رفســنجان مدع
ــی  ــی از 1910 اصل ــالک 2164  فرع ــن  پ ــدانگ زمی شش
واقــع در رفســنجان بخــش 9 کرمــان کــه بــه نــام مهــدی 
ده شــیری پاریــزی  فرزنــد علــی صــادر و تســلیم شــده 
ــه  ــذا ب ــده و ل ــود گردی ــی مفق ــت جابجای ــه عل اســت و ب
دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده 120 آیین نامــه قانون 
ثبــت مراتــب جهــت اطــالع عمــوم یــک نوبــت در روزنامــه 
آگهــی تــا چنانچــه شــخصی مدعــی انجــام معاملــه یــا 
وجــود اســناد مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد مــی توانــد 
ظــرف مــدت 10 روز از تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض خــود 
ــس از  ــر اینصــورت پ ــن اداره تســلیم دارد در غی ــه ای را ب
ــند  ــی س ــدم واخواه ــی و ع ــدت قانون ــدن م ــپری ش س
مالکیــت المثنــی بــه نــام مالــک صــادر خواهــد شــد.م_

الف3262
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان
ابوالفضل تیموری

آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
بدینوســیله اعــالم مــی گــردد کــه در خصــوص پرونــده کالســه اجرایــی 9900024 وراث مرحــوم عزیــز یــادگار محکــوم 
ــه طرفیــت  ــا وکالــت اقــای بهــروز محســنی ب لهــم 1- عبــاس 2- خانــم ســکینه 3-حوریــه جملگــی یــادگار و ب
محکــوم علیهــم 1- خانــم معصومــه 2- زلیخــا بــا وکالــت پوریاورموضــوع بــر فــروش امــوا لموروثــی باتوجــه بــه 
انجــام کارشناســی ملــک متعلــق بــه کل وراث عزیزیــادگار  از طریــق مزایــده بفــروش مــی رسدمشــخصات ملــک 
مــورد مزایــده روســتای نصــرت آبــاد کــه از طریــق کارشناســی ارزیابــی گردیــده اســت بــه ذیــل میباشــد : قطعــه 
اول یکقطعــه زمیــن بــه مســاحت 2200 متــر مربــه بصــورت باغچــه و محوطــه محــدود بــه حــدود اربعــه شــماال 
ــرام  ــه حــدود به ــا متصــل ب ــی جنوب ــارف راه عموم ــم متع ــه حری ــه حــدود فروشــنده شــرقا متصــل ب متصــل ب
مهــذب و غربــا متصــل بــه حــدود فروشــنده بــه فاصلــه 3 مترازخانــه مــورد معاملــه کــه ارزش کل عرصــه صرفنظــر 
ازاعیانــات و اشــجار مربوطــه باعنیــت بــه موقعیــت مکانــی جغرافیایــی بافــت منطقــه ای دسترســی بــه امکانــات 
و امتیــازات و ســایر عوامــل موثــر در قضیــه از قــرار هــر متــر مربــع 700/000 ریــال مجموعابمیــزان 1/540/000/000 
ریــال براوردمیگرددقطعــه دوم یکقطعــه زمیــن ناهمــوار بمســاحت 900 مترمربــع واقــع در هینزنــی نصــرت ابــاد بــا 
حــدودات اربعــه شــماال محــدود بــه چــراگاه عمومــی اهالــی شــرقا محــدود بــه بــاغ رضــا آکفــوده جنوبــا محــدود بــه 
اجــرگاه فراهــم خانجانــی و غربــا محــدود بــه تصرفــات عــوض رزاقمنــش کــه ارزش کل عرصــه جغرافیایــی بافــت 
منطقــه ای دسترســی بــه امکانــات  امتیــازات و ســایر عوامــل موثــر در قضیــه از قــرار هــر متــر مربــع 450/000 ریــال 
مجموعــا بمیــزان 405/000/000 ریــال بــرآورد میگــردد قطعــه ســوم یکقطعــه زمیــن مزروعــی بــه حالــت شــالیزار بــه 
مســاحت حــدود 1610 متــر مربــع واقــع د رامــالک نصــرت ابــاد بــا حــدودات اربعــه شــماال محــدود بــه نهــر آب 
برامــالک ورای آن شــالیزار عبــاد یــادگار شــرقا مرزیســت محــدود بــه شــالیزار ابراهیــم یــادگار جنوبــا محــدود بــه 
نهــر زهکــش وجــاده بنــی مــزارع غربــا مــرز مشــترک محــدود بــه شــالیزار مرضیــه ســلطانی ارزش کل عرصــه از 
قــرار هــر متــر مربــع 400/000 ریــال مجموعــا بــه میــزان 644/000/000 ریــال بــرآورد میگــردد مزایــده در روز یکشــنبه 
ــر  ــردد الزم بذک ــزار مــی گ ــق برگ ــی حوی ــح در اجــرای احــکام مدن ــی 10 صب ــورخ 99/02/28 راس ســاعت 9 ال م
اســت کــه آگهــی مزایــده فــروش از قیمــت کارشناســی شــروع بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد دهنــد 
فروختــه خواهــد شــد . ده درصــد مبلــغ مزایــده از خریــدار فــی المجلــس اخــذ و مابقــی بایســتی حداکثــر ظــرف 
بــه مــدت یکمــاه پرداخــت گــردد در صــورت عــدم پرداخــت مابقــی ثمــن معاملــه مبلــغ واریــزی بــه نفــع دولــت 
ضبــط خواهــد شــد متقاضیــان درصــورت تمایــل مــی تواننــد 5 روز قبــل از موعــد مزایــده بــه دفتــر شــعبه اجــرای 

احــکام مدنــی حویــق مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود .
مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش حویق – یگانی  2669 

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 8/8390
ــی  ــرگ گواه ــه دو ب ــتناد ب ــه اس ــایار ب ــای داود خش آق
شــهادت شــهود بــه شــماره  31926 مــورخ 99/02/13 بــه 
ایــن اداره مراجعــه و اعــالم نمــوده اســت ســند مالکیــت 
بــه مســاحت  و محوطــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ 
از  مفــروز   8390 فرعــی  بشــماره  مترمربــع   1153/70
ــل  ــالن ذی ــش 28 گی ــی 8 بخ ــنگ اصل ــالک 171 س پ
ثبــت و صفحــه 97/24560 دفتــر 219/28 بنــام داود 
خشــایار ثبــت و صــادر گردیــده اســت و در اثــر جابجائــی 
ــدور  ــای ص ــاظ تقاض ــن لح ــت بدی ــده اس ــود گردی مفق
ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده اســت لــذا بــر اســاس 
تبصــره اصالحــی ذیــل مــاده 120 آییــن نامــه اصالحــی 
قانــون ثبــت مراتــب فقــدان ســند مالکیــت پــالک 
مرقــوم جهــت اطــالع عمــوم در یــک نوبــت آگهــی مــی 
گــردد تــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاص مدعــی وجــود 
ســند مرقــوم در نــزد خــود یــا  مدعــی انجــام هــر گونــه 
معاملــه قطعــی باشــد مــدارک و مســتندات رســمی خــود 
را در ظــرف مهلــت ده  روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی 
ــذ  ــال اخ ــش در قب ــالک تال ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ب
رســید تحویــل دهــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــاء 
مهلــت مقــرر ایــن اداره بــه وظایــف قانونــی خــود عمــل 
ــه  ــی ب ــه صــدور ســند مالکیــت المثن نمــوده و نســبت ب
ــخ  ــد. تاری ــد ش ــوده خواه ــدام نم ــک اق ــام وراث مال ن

انتشــار : 99/02/17
رونوشت: ستاد اجرائی فرمان حضرت امام)ره(

فردین نورزاده 
 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش      2668

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای 
شــهرداری اسامشــهر در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــماره 4/4/46 مــورخ 95/06/15 شــورای محتــرم اســامی شــهر نســبت بــه واگــذاری 
ــه  ــه شــرح جــدول ذیــل ب جمــع آوری پســماندهای خشــک شــهری و ضایعــات منطقــه یــک ) ناحیــه یــک ( و منطقــه دو ) ناحیــه یــک ( ب
اشــخاص حقوقــی از طریــق برگــزاری مزایــده عمومــی اقــدام نمایــد . بدینوســیله از اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط دعــوت میگــردد جهــت 

شــرکت در مزایــده و دریافــت اســناد همــراه بــا معرفــی نامــه و مهــر شــرکت بــه اداره قراردادهــای شــهرداری اسامشــهر مراجعــه نماینــد . ضمنــا مهلــت دریافــت و ارســال 
پیشــنهادات حداقــل ده روز پــس از چــاپ آگهــی نوبــت دوم خواهــد بــود . هزینــه کارشناســی و درج آگهــی در روزنامــه بــه عهــده برنــده مزایــده عمومــی مــی باشــد .

نوبت اول : 99/2/17 نوبت دوم : 99/2/24
مهلت تحویل اسناد : 99/03/03

نوبت اول

حسین طال - شهردار اسالمشهر 
2661

اجاره پایه ماهانه موضوع مزایده عمومی ردیف
کارشناسی ) ریال ( 

مبلغ سپرده شرکت در 
مزایده عمومی ) ریال ( 

واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات شهری و ضایعات منطقه 1
420/000/000260/000/000یک ) ناحیه یک (

واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات شهری وضایعات منطقه 6
420/000/000260/000/000دو ) ناحیه یک (
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شهردار کرمان در نشست عمومی شورا مطرح کرد:

اقدام جهادی شهرداری کرمان در 
بارندگی بی سابقه طی بیست سال اخیر

شهردار کرمان : ضرورت افزایش نظارت بر اجرای پروتکل های مربوط به پیشگیری از کرونا

شـهردار کرمـان بـا اشـاره به اقـدام جهادی 
جمـع آوری  و  دفـع  در  شـهرداری کرمـان 
روان آب هـای سـطحِی بارندگـی بی سـابقه 
طـی بیست سـال اخیـر گفـت: شـهرداری 
تـا 45  بارندگـی  توانایـی کنتـرل  کرمـان 

دارد. را  میلی متـر 
سـیدمهران  کرمان آنالیـن،  گـزارش  بـه 
عمومـی  نشسـت  پنجمیـن  در  عالـم زاده 
سـال  در  کرمـان  شـهر  اسـالمی  شـورای 
اداره کل  اعـالم  براسـاس  افـزود:  جدیـد 
هواشناسـی اسـتان، در سـال 53 حـدود 
 32 حـدود   71 سـال  در  میلی متـر،   60

میلی متـر، سـال 82 حـدود 20 میلی متر و 
در دو شـب گذشـته، 35 میلی متر بارندگی 
)از  اخیـر  بیست سـال  داشـتیم کـه طـی 
سـال 71 تـا 99( بی سـابقه بـوده اسـت.
وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه بی سـابقه و 
از سـال  بارش هـا  میـزان  بـودن  کم نظیـر 
71 تاکنـون، رون آب های سـطحی بارندگی 
تـالش همکارانـم  بـا  کرمـان  اخیـر شـهر 

جمـع آوری شـد.
شـهردار کرمـان بیـان کـرد: بـا ایـن میـزان 
بارندگـی، مشـخص شـد شـهر کرمـان در 
مقابـل بارندگـِی 35 تـا 45 میلی متـر نیـز 
تـاب آوری دارد و شـهرداری کرمـان قادر به 

بارندگی هاسـت. کنتـرل 
عالـم زاده بـا بیـان این کـه در بارندگی اخیر 

تمام نیروهای خدمات شـهری شـهرداری 
از  آب  جمـع آوری  مشـغول  سـاعت   24
سـطح معابـر بودنـد، گفـت: از زمـان وقوع 
بارندگـی، تمـام سـازمان ها و معاونت های 
دسـتگاه ها  سـایر  به همـراه  شـهرداری، 

مشـغول فعالیـت بودنـد.
عالـم زاده افـزود: از تعـداد 30 تانکـر کـه 
سـطحی  روان آب هـای  جمـع آوری  بـرای 
بـه  متعلـق  تانکـر  پنـج  شـد،  اسـتفاده 

بـود. دیگـر  دسـتگاه های 
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه تخریـب بنـد 
مملکـت طی سـال های گذشـته گفـت: در 
گذشـته، سـیالب در مسـیر خـود از شـرِق 
ایـن  اکنـون،  امـا  شـهر خـارج می شـده، 

مسـیل وجـود نـدارد. 

ارایۀ سه طرح برای دفع 
روان آب های سطحی

بـرای  این کـه  بیـان  بـا  کرمـان  شـهردار 
دفـع روان آب هـای سـطحی، اواخر سـال 
بـا اعـالم فراخـوان و از طریـق  گذشـته 
آب هـای  دفـع  طـرح  مشـاور  مناقصـه، 
سـه  طـرح  از  شـد،  انتخـاب  سـطحی 
آب هـای  جمـع آوری  بـرای  پیشـنهاد 
سـطحی در شـهر کرمان خبـر داد و گفت: 
حفـر  مطرح شـده،  ایده هـای  ازجملـه 
چاه هـای جذبـی در کوچه هاسـت کـه بـا 
توجـه بـه ُرسـی بـودن خـاک کرمـان و 
جـذب کمتـر آب، نیـاز اسـت تـا چاه های 

جذبـی بیشـتری حفـر کنیـم.
عالـم زاده ایـده دوم را ایجـاد کانـال بـرای 
هدایـت آب هـای ناشـی از بارندگـی بـه 
خـارج از شـهر دانسـت و گفـت: بعضـی 
از نقـاط شـهر هنـگام بارندگـی با مشـکل 
بیشـتری مواجـه هسـتند کـه بـرای حـل 

سـپتیک  ایجـاد  مناطـق،  ایـن  مشـکل 
پیشـنهاد شـده اسـت.

وی افـزود: در جلسـاتی کـه در اسـتانداری 
برگـزار شـد، مقـرر شـد از محـل اعتبـارات 
سـتاد مدیریـت بحـران اسـتان، اعتباراتی 
کرمـان  آبگرفتگـی  مشـکل  حـل  بـرای 

اختصـاص یابـد.
شـهردار کرمان با بیان این که مشـاور طرح 
طـی چنـد روز آینـده بایـد پیشـنهادهای 
خـود را در خصـوص رفـع مشـکل نقـاط 
ارایـه  بارندگـی  هنـگام  در  شـهر  بحرانـی 
چاه هـای  و  کانال هـا  حفـر  دهـد، گفـت: 
جذبـی از محل اعتبارات شـهرداری نیز، در 
دسـتور کار قـرار دارد؛ ضمـن این که معموالً 
چاه هـای جذبـی هرسـاله توسـط مناطـق 

شـهرداری حفـر می شـود.
عالـم زاده افـزود: برای حل مشـکل مناطق 
طـی  بارندگـی،  هنـگام  در  شـهر  بحرانـی 
چنـدروز آینـده تصمیم گیـری خواهد شـد.

اجرای پروژۀ بلوار سپهبد شهید 
سلیمانی با مشارکت بخش 

خصوصی
شـهردار کرمان همچنین از برگزاری جلسـه 
بـا مدیـران مؤسسـه مالی و اعتبـاری ملل 
سـرمایه گذاری  پروژه هـای  بـا  رابطـه  در 
مشـارکتی ازجملـه بـام کرمـان و تله کابین 
خبـر داد و گفـت: به دلیـل شـیوع ویروس 
از حضـور کارشناسـان  نتوانسـتیم  کرونـا، 
و متخصصـان ایتالیایـی بـرای راه انـدازی 

تله کابیـن بهـره ببریـم.
عالـم زاده بـا اشـاره بـه صـدور مجـوز بـرای 
سـاخت هتـل بـام کرمـان و تأکیـد وزارت 
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث 
هتـل،  سـاخت  بـرای  گردشـگری کشـور 
هم سـو با طبیعت، کـوه و محیط پیرامونی، 
از حمایـت وزارت میـراث فرهنگـی، صنایع 
دسـتی و گردشـگری کشـور از ایـن پـروژه 
مشـاور،  شـد  مقـرر  گفـت:  و  داد  خبـر 
طرح هـا و ایده هـای خـود را مطـرح کنـد و 
پـس از بررسـی، ایده مناسـب اجرا شـود.
وی بـه توافـق با مؤسسـه مالـی و اعتباری 
شـهید  سـپهبد  بلـوار  اجـرای  بـرای  ملـل 

حاج قاسـم سـلیمانی اشـاره کـرد و گفـت: 
بـا توجـه بـه این که شـهرداری منابـع مالی 
کافـی در اختیـار نـدارد؛ مقـرر شـد بـرای 
اجـرای ایـن پـروژه از محـل منابـع مالـی 
این مؤسسـه یا مؤسسـات دیگر اسـتفاده 

. د شو
شـهردار کرمـان افـزود: تـا دو هفتـۀ آینده، 
تفاهم نامـه در خصـوص اجرای پـروژۀ بلوار 
سپهبد شـهید حاج قاسم سـلیمانی تدوین 
بـه  این کـه  خصـوص  در  و  شـد  خواهـد 
فراخوان گذاشـته شـود و یا مسـیر دیگری 

طـی شـود نیـز، تصمیم گیـری می شـود.

توزیع اقالم معیشتی برای تحقق 
رزمایش کمک مؤمنانه

عالـم زاده همچنیـن بـا اشـاره به مشـارکت 
شـهرداری کرمـان در پویـش ایـران همدل 
بـرای تحقـق رزمایـش کمـک مؤمنانـه، از 
توزیع اقالم معیشـتی به یاد سـپهبد شهید 
سـلیمانی، همزمـان بـا میـالد کریـم اهـل 
بیـت، امـام حسـن مجتبـی علیه السـالم 
از ایـن اقـالم  خبـر داد و گفـت: بخشـی 
بـه کارگـران شـهرداری اعطـا خواهـد شـد 
و بقیـۀ اقـالم را نیـز بـا کمـک و همراهـی 
سـازمان های مردم نهـاد و خیریه هـا توزیع 

خواهیـم کـرد.
وی در پاسـخ بـه پرسـش یکـی از اعضای 
شـهربازی  سـاخت  خصـوص  در  شـورا 
جدیـد و مشـکالت پیرامونـی آن گفـت: در 
خصـوص سـاخت شـهربازی جدیـد شـهر 
کرمـان، بـا دو سـرمایه گذار وارد مذاکـرده 

شـده ایم.
شـهردار کرمـان بـا اشـاره به سـنگین بودن 
شـهربازی  سـاخت  بـرای  سـرمایه گذاری 
بایـد در جایـی  گفـت: شـهربازی کرمـان 
سـاخته می شـد که اسـتقبال مردم بیشتر 
باشـد و افـراد در قبـال خدمات ارائه شـده 
در شـهربازی، حاضـر به پرداخـت هزینه ها 

باشند.
عالـم زاده افـزود: بـرای سـاخت شـهربازی 
اداره کل  ازسـوی  کرمـان،  در شـهر  جدیـد 
راه و شهرسـازی، زمیـن مـورد نیـاز واگـذار 

شـده اسـت.

ــرا  ــال اج ــای در ح ــروژه ه ــد از پ ــاعری در بازدی ــی ش موس
ــای  ــروژه ه ــرداری از پ ــره ب ــا به ــت: ب ــواز گف ــهرداری اه ش
ــه  ــه ب ــیم ک ــی باش ــواز نوین ــاهد اه ــم ش ــی می توانی عمران

ــد. ــی کن ــت م ــی حرک ــعه یافتگ ــمت توس س
اســتاندار خوزســتان، رئیس و اعضای شــورای اســالمی شــهر 
اهــواز بــه همــراه شــهردار اهــواز و برخــی مدیــران شــهرداری 
از پــروژه هــای عمرانــی شــهرداری اهــواز بازدیــد کردنــد و در 

جریــان آخریــن اقدامــات صــورت گرفتــه قــرار گرفتنــد.
ــی  ــای عمران ــروژه ه ــد از پ ــیه بازدی ــواز در حاش ــهردار اه ش
شــهرداری اهــواز گفــت: امــروز از مهم تریــن پروژه هــای 
شــهری بازدیــد داشــتیم و رونــد اجــرای ایــن پروژه هــا 
ــای مســیر اتصــال  ــال اســت. از پروژه ه بســیار خــوب و فع
ــروژه  ــم، پ ــرارگاه خات ــع کارگاه ق ــروژه تقاط ــم، پ ــل شش پ
زیرگــذر زردشــت و مســیر اتصــال آن بــه بلــوار قــدس و زیــر 
ــد  ــپنتا بازدی ــروژه س ــاد و پ ــارم کیان آب ــری چه ــذر 18 مت گ

ــم. ــی کنی ــا را بررس ــی پروژه ه ــکالت برخ ــا مش ــم ت کردی
شــاعری اظهــار کــرد: بــه مــردم نویــد مــی دهیــم که در ســال 
99 یــک بــه یــک پــروژه هــای شــهری افتتــاح شــوند و بــه 

بهــره بــرداری برســند.
ــت  ــن دوره از مدیری ــا در ای ــداف م ــی از اه ــزود: یک وی اف
شــهری تســریع در انجــام پــروژه هــا اســت تــا خاطــره خوبی 
ــرارگاه  ــا ق ــرارداد ب ــن در ق ــم. بنابرای ــه جــای گذاری از خــود ب
خاتم االنبیــا توافــق شــد کــه اقدامــات در ســه شــیفت کاری 
و بــه صــورت شــبانه روزی انجــام شــود کــه بــه محــض ابــالغ 
قــرارداد، کار انجــام خوهــد شــد و امیدواریــم هفتــه آتــی ایــن 

کار انجــام شــود.
شــهردار اهــواز بــا اشــاره بــه حمایــت اعضــای شــورای شــهر 
و اســتاندار خوزســتان بیــان کــرد: امیدواریــم در دوره شــورای 
ــر  ــه حداکث ــیدن ب ــا رس ــا ی ــاح پروژه ه ــاهد افتت ــم، ش پنج

پیشــرفت فیزیکــی باشــیم.
ــرای  ــا ب ــرارگاه ســازندگی خاتم االنبی شــاعری گفــت: کارگاه ق
اجــرای ســه پــروژه بــزرگ عمرانــی اهــواز آمــاده شــده اســت. 
ــه  ــت ک ــن اس ــهری ای ــت ش ــهر و مدیری ــورای ش ــور ش تص
ــوازی  ــاهد اه ــم ش ــا بتوانی ــن پروژه ه ــرداری از ای ــا بهره ب ب
باشــیم کــه بــه ســمت توســعه یافتگی حرکــت خواهــد کــرد.
حســین حیــدری عضــو شــورای شــهر اهــواز نیــز در حاشــیه 
ــه یــک توســعه پایــدار،  ایــن بازدیــد اظهــار کــرد: رســیدن ب
ــا اســت و  ــه بخش ه ــت زیرســاخت ها در هم مســتلزم تقوی
ــل و  ــاخت های حم ــت زیرس ــرای تقوی ــز ب ــا نی ــن پروژه ه ای

نقــل و ترافیــک شــهری اهــواز در حــال اجــرا هســتند.
میــدان  غیرهمســطح  تقاطــع  پروژه هــای  افــزود:  وی 
ــل ششــم  ــداد پ ــاف، مســیر امت ــل شــهید کجب دانشــگاه، پ
ــان ماهشــهر کــه رینــگ  ــه مهدیــس، صنایــع فــوالد و اتوب ب
مواصالتــی غــرب بــه شــرق اهــواز را بــه هــم متصــل می کنــد، 

ــال هســتند. فع
حیــدری گفــت: اجــرای ایــن پروژه هــا، اشــتغال نیــز ایجــاد 
کــرده اســت و صدهــا نفــر در بخــش کارگــری و فنــی فعــال 

هســتند.
عضــو شــورای شــهر اهــواز تصریــح کــرد: اجــرای ایــن 
ــذار  ــکاری و اشــتغال تأثیرگ ــع بی ــی، در رف ــای عمران پروژه ه
اســت و مــا نیــز بــا تمــام تــوان از اجــرای چنیــن پروژه هــای 
زیرســاختی حمایــت می کنیــم. امیدواریــم ایــن پروژه هــا در 

ــه اتمــام برســند. ایــن دوره ب

ــازی  ــه س ــگ بهین ــازی فرهن ــه س ــور نهادین به منظ
مصــرف بــرق در بخــش مصــارف تجــاری شــرکت، 
ــرز  ــرق اســتان الب ــروی ب ــع نی ــان شــرکت توزی می
ــس  ــات رئی ــام بی ــر بهن ــای دکت ــی آق ــه نمایندگ ب
هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل، از یــک طــرف و 
رئیــس اتــاق اصنــاف مرکــز اســتان البــرز بــه 
ــر  ــرف دیگ ــاری از ط ــروز حص ــای به ــی آق نمایندگ

ــه امضــا رســید. ب
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی 
ــر اســاس ایــن تفاهــم نامــه  ــرز ب ــرق اســتان الب ب

کــه هــدف کلــی آن آمــوزش و آگاه ســازی گســترده 
و فراگیــر مشــترکین بخــش تجــاری در زمینــه 
مدیریــت مصــرف بــرق، بهینــه ســازی و مدیریــت 
ــک  ــای پی ــرح ه ــارکت در ط ــرق و مش ــرف ب مص
ســایی ســالیانه مــی باشــد، اتــاق اصنــاف متعهــد 
شــده اســت تــا معرفــی نماینــدگان اتحادیــه هــای 
صنفــی و همــکاری بــرای اجــرای برنامــه آموزشــی، 
هــای  اتحادیــه  نمــودن  هماهنــگ  و  توجیــه 
ــر  ــرای اجــرای موث ــر مصــرف ب ــی پ ــف صنف مختل
طــرح ) ماننــد اتحادیــه هــای ســروپر مارکــت 

داران، فــرآورده هــای گوشــتی، قصابــان ، قنــادان، 
ــانی  ــالع رس ــات و ...(، اط ــار فروشــان، لبنی خوارب
ــداول  ــهای مت ــایر روش ــا و س ــانه ه ــق رس از طری
ــرق  ــرف ب ــوی مص ــت الگ ــزام رعای ــوص ال در خص
واحدهــای تجــاری، همــکاری و ایجــاد تســهیالت 
الزم جهــت جایگزینــی المــپ هــای رشــته ای، 
بــا المــپ  هالــوژن، فلورســنت و کــم مصــرف 
هــای SMD، LED در بخــش تابلوهــای تبلیغاتــی 
ــاری  ــای تج ــع ه ــل مجتم ــا و داخ ــن ه و ویتری
ــع  ــرکت توزی ــای ش ــه ه ــق روی ــا، طب ــازه ه و مغ

ــاند. ــام برس ــه انج ــرز ب ــتان الب ــرق اس ــروی ب نی
گفتنــی اســت مــدت ایــن تفاهــم نامــه از تاریــخ 
مبادلــه آن بــه مــدت یکســال) 12 مــاه ( در نظــر 
گرفتــه شــده کــه در صــورت تمایــل طرفیــن قابــل 

تمدیــد خواهــد بــود.

امضای تفاهم نامه همكاری رئیس اتاق اصناف 
مرکز و شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

ایالم
خراسان 
رضوی 

تقدیر استاندار خراسان رضوی از حفاظت محیط زیست ضریب نفوذ گاز در روستاهای ایالم به ۹۹ درصد می  رسد
استان خراسان رضوی مدیرعامــل شــرکت گاز ایــالم گفــت: بــا اتمام 

عملیــات گازرســانی بــه 57 روســتا تــا پایــان 
ســال جــاری ضریب نفــوذ گاز در روســتاهای 

ایــن اســتان بــه 99 درصــد مــی رســد.
عبــاس شــمس اللهــی اظهــار داشــت: هــم اکنــون از 600 روســتای اســتان ایالم 
459 روســتا معــادل 93 درصــد خانوارهــای روســتایی از نعمــت گاز برخــوردار 

. هستند
وی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته 82 روســتای اســتان به شــبکه گاز سراســری 
متصــل شــد، افــزود: هــم اکنــون ضریــب نفــوذ گاز در روســتاهای اســتان 93 
درصــد اســت کــه بــا اتمــام گاز رســانی بــه 57 روســتای دیگــر کــه در دســت 

اقــدام هســتند، ضریــب نفــوذ بــه 99 درصــد مــی رســد.
ــق  ــانی در مناط ــت گازرس ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــالم ب ــل شــرکت گاز ای مدیرعام
شــهری اســتان یــادآور شــد: میــزان برخــورداری مناطق شــهری از شــبکه گاز 99 

درصــد اســت و تنهــا شــهرهای میمــه و پهلــه زریــن آبــاد شهرســتان دهلــران از 
نعمــت گاز برخــوردار نیســتند کــه طــرح گازرســانی بــه ایــن شــهرها با پیشــرفت 

فیزیکــی مناســب در دســت اجراســت.
شــمس اللهــی ادامــه داد: بــا تمــام عملیــات گازرســانی بــه ایــن 2 شــهر باقــی 
مانــده تــا پایــان امســال ضریــب نفــوذ گازرســانی در شــهرهای اســتان بــه 100 

درصــد خواهــد رســید.
وی بــه وضعیــت گازرســانی در نواحــی شــهرک هــای صنعتــی اســتان اشــاره 
کــرد و گفــت: در حــال حاضــر 10 شــهرک معــادل 685 واحــد صنعتــی از نعمت 

گاز برخودارنــد.
ــه ســه شــهرک نیــز در ســال جــاری در  ــه گفتــه وی، عملیــات گازرســانی ب ب

ــرار دارد. ــن شــرکت ق دســتور کار ای
ــوردار  ــت گاز برخ ــالم از نعم ــتان ای ــهر اس ــتا و 23 ش ــون 459 روس ــم اکن ه

هســتند.

طــی  رضــوی  خراســان  اســتاندار 

خدمــات  از  نامــه  تقدیــر  یــک 

محیط زیســت  حفاظــت  کل  مدیــر 

اهــداف  تحقــق  در  اســتان 

 کارگــروه تأمیــن ســوخت بــه نیــروگاه هــای اســتان تجلیــل کــرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان 

 رضوی، دراین لوح تقدیر که به امضاء رزم حســینی رســیده، آمده اســت:

ــی  ــام مهربان ــان و توجــه خــاص ام ــزد من ــت ای ــا عنای ســالم علیکــم ،ب

هــا، حضــرت علــی ابــن موســی الرضــا)ع( ،بســیار خرســندم کــه 

ــارش  ــود ب ــا وج ــال 1398،ب ــتان س ــر زمس ــم نظی ــرمای ک ــم س علیرغ

ــع و  ــه موق ــا ســوخت رســانی ب ــرف، ب ــاران و ب ــی ب ــات اله ــداوم نعم م

بی وقفــه بــه نیــروگاه هــای اســتان ،مانــع قطــع بــرق هــم اســتانی هــای 

عزیزمــان شــده ایــد و بــرگ زریــن دیگــری درکارنامــه خدمــت رســانی 

ــد. ــم نمودی ــز را فراه ــردم عزی ــت م ــب رضای ــانده و موج ــت رس ــه ثب  ب

اینجانــب ضمــن شــکرگذاری بــه درگاه خداونــد بــزرگ کــه توفیــق چنیــن 

ــم شــمرده و  ــی داشــته اســت ،فرصــت را مغتن ــا ارزان ــه م ــی را ب خدمت

بــا اهــداء ایــن لــوح ســپاس از تــالش هــای ســازنده و صادقانــه شــبانه 

روزی جنابعالــی بــه عنــوان عضــو کارگــروه تأمیــن ســوخت بــه نیــروگاه 

هــای اســتان تقدیــرو تشــکر نمــوده ،آرزوی ســالمتی و ســربلندی 

 بــرای جنابعالــی و همــکاران محتــرم آن مجموعــه مســألت مــی نمایــم.

علیرضا رزم حســینی استاندار خراسان رضوی

ثبت باالترین رکوردهای 
تولید ماهانۀ گندله و حمل 

ریلی در فوالد سنگان 
کارکنان بلندهمت شـرکت فوالد سـنگان 
بـا تولیـد 381 هـزار و 93 تـن گندلـه در 
فروردینماه و ارسـال روزانـۀ 16 هزار و 200 
تـن از این محصول توسـط نـاوگان ریلی 

به دو رکورد بینظیر دست یافتند.
مدیرعامـل فـوالد سـنگان بـا اعـالم این 
افتخـارات  ایـن  کسـب  گفـت:  خبـر 
غرورآفریـن در سـال جهـش تولیـد بـا 
توجـه بـه برنامهریزی مـدون و عملیاتی 
تولیـد  اسـتراتژیک  نقشـههای  کـردن 
شـرکت و با همت شبانهروزی تالشگران 
فـوالد سـنگان بـه ثبـت رسـید و بـرگ 
زریـن دیگـری را به کتاب افتخـارات این 

شرکت افزود.
علـی امرائـی در همیـن خصـوص اظهار 
داشـت: تالشگران شـرکت فوالد سنگان 
بـا سـرلوحه قـرار دادن منویـات مقـام 
معظـم رهبـری مبنی بر تـالش مضاعف 
و بـا هـدف محقـق کـردن شـعار جهش 
تولیـد، علیرغـم دشـواریهای موجـود در 
تأمیـن مواد اولیه، توانسـتند به باالترین 
رکوردهـای تولیـد ماهانـۀ گندلـه و حمل 
کارخانـه  راهانـدازی  ابتـدای  از  ریلـی 
تاکنون دسـت یابنـد و گام موفق دیگری 
در تحقـق اهـداف بزرگتریـن فوالدسـاز 

خاورمیانه بردارند.
وی بـا اشـاره به اهمیـت مزیتهای حمل 
ریلی تصریح کرد: اسـتفاده از ظرفیتهای 
ریلـی، ارتقـای ایمنـی جادههـا، کاهـش 
فوایـد  و  محصـول  تمامشـدۀ  قیمـت 

ارزشمند دیگری به همراه دارد.
مدیرعامـل فـوالد سـنگان تأکیـد کـرد: 
مسـلما نقـش راهبـردی و بیبدیـل فوالد 
سـنگان در تأمیـن مـواد اولیـۀ خـوراک 
سـرعت  موجـب  فـوالدی،  کارخانجـات 
بخشـی چرخـۀ تولیـد در فـوالد مبارکه و 
جهشـی عظیـم در زنجیرۀ فـوالد خواهد 
بـود و ایـن مهم ارمغان پیشـرفت، تولید 

و اشتغال مولد در کشور خواهد شد.

توسعه شهر اهواز اصفهان
با افتتاح پروژه های 

عمرانی
گزارش

22 حلقه چاه غیرمجاز در استان تهران پر شد
شرکت آب منطقه ای استان تهران اعالم کرد: 22 حلقه چاه غیرمجاز در تهران بزرگ، پردیس، اسالمشهر، رباط کریم و دماوند 
پر و مسدود شد.شرکت آب منطقه ای استان تهران، مدیر امور منابع آب تهران و پردیس گفت: در جهت اجرای طرح احیاء و 
تعادل بخشی آب های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی طی هفته گذشته با انسداد هشت حلقه چاه غیر مجاز از خروج 1.62 

هزار متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی این امور جلوگیری شد. 

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم



پیام مادرسال گذشته به 
ثبت86 اثر واجد ارزش در فهرست 

آثارملی خبر داد.

سال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید هفته نامه فرهنگی چلچراغ منتشر شد

»تایکا وایتیتی« کارگردان جدید 
»جنگ ستارگان« شد

تمدید مهلت ارائه  آثار به جشنواره  فیلم 

»نهال« مهلت ثبت نام و ارائه  آثار به 
دبیرخانه  جشنواره  بین المللی فیلم کوتاه 

دانشجویی »نهال« تا 31 اردیبهشت ماه
 سال 1399 تمدید شد.

 امتحان نهایی
کارگردان: عادل یراقی

خالصه: روایت داستان یک معلم ریاضی 
است که برای تدریس خصوصی به خانه شاگردش می رود و همین 

امر باعث آشنایی او با مادر بچه می شود

شما می تونی با من هم دردی کنی، 
می تونی زبونی هم دردی کنی 

اما نمی تونی حسش کنی.

طعم گیالس

جشنوارهسینمافیلم دیالوگ

کارم از دست دل فرو بستست
عقلم از جام عشق سرمستست

زلف او در تکسرست ولیک
دل شوریده حال من خستست

با دلم کس نمی کند پیوند
بجز از حاجبش که پیوستست
هر کجا در زمانه دلبندیست

دل در آن زلف دلگسل بستست
یا رب این حوری از کدام بهشت

همچو مرغ از چمن برون جستست
با منش هر که دید می گوید

فتنه بنگر که با که بنشستست
عجب از سنبل تو می دارم

که چه شوریدٔه زبر دستست
دل ریشم چو در غمت خون شد
مردم دیده دست ازو شستست
گرچه بگسسته ئی دل از خواجو

بدرستی که عهد نشکستست

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

مصدق: استعمار به آسانی ریشه 
كن نخواهد شد؛ مگر ...

دكتـر محمـد مصـدق رئیـس دولـت وقـت در 
مصاحبـه ای كـه هفتـم مـاه مـی سـال 1952 
آمریـكا  هـای  رسـانه  در   )1331 )اردیبهشـت 

انتشـار یافـت گفتـه بـود:
    "اسـتعمار اروپایـی بـر سـایر ملـل كـه از قرن 
شـانزدهم آغـاز شـده بـه این آسـانی ریشـه كن 
نخواهـد شـد. مـا، ایرانیـان، نخسـتین سـنگ 
بـه  مـا  ایـم.  داده  قـرار  را  مبـارزه  ایـن  بنـای 
درخـت كهـن اسـتعمار، توفـان وار، تكان شـدید 
وارد سـاخته ایـم. هرچنـد سـادگی اسـت اگـر 
تصـور رود كـه بـا ایـن یـك تـكان، ایـن درخـت 
تنومنـد ریشـه كـن خواهـد شـد. بـه همانگونـه 
كـه اسـتعمارگران هـر وقـت كـه الزم باشـد برای 
حفـظ منافـع خـود با یكدیگـر متحد می شـوند، 
مـا اسـتعمار زدگان هـم اگـر بخواهیـم موفـق 
شـویم بایـد گرد هـم آییم و یكپارچـه عمل كنیم 
و بدانیـم كـه اسـتعمارگران نمـی خواهنـد مـارا 

متحـد ببیننـد و بـا تمـام نیـرو و تـوان و توسـل 
بـه انـواع نیرنـگ می كوشـند مانـع همصدایی و 
یكدلـی ملـل اسـتعمار زده شـوند و مـا هنگامی 
موفـق خواهیـم شـد، كـه بـه ایـن حقیقـت پـی 
ببریم. ملل اسـتعمارزده تا روشـن و آگاه نشوند 
نخواهنـد توانسـت سرنوشـت خـود را به دسـت 
گیرنـد. در درجـه اول، ما باید مطبوعاتی داشـته 
باشـیم كـه نّیت آنهـا خدمت به مـردم و دفاع از 
حقـوق آنان و روشـن سـاختن ایشـان از حقایق 

باشـد و ....".
     ایـن مصاحبـه كـه طوالنـی بـود به مناسـبت 
پایـان یكمیـن سـال حكومـت دكتر مصـدق، در 
آخریـن روز اپریـل 1952 در تهـران بـا روزنامـه 

نـگاران آمریكایـی انجـام شـده بود.

زادروز چایكوفسكی
ایلیـچ(  )پیوتـر  چایكوفسـكی  زادروز  امـروز 
آهنگسـاز بنـام روس اسـت كـه هفتـم مـاه می 
سـال 1840 بـه دنیـا آمـده بـود. وی كـه از پنـج 
سـالگی پیانـو مـی نواخـت در طـول ُعمـرِ ُپربـار 
خـود كوشـش بسـیار كـرد كـه موسـیقی ملل را 

بـا سـاخت آهنـگ بـه یكدیگـر نزدیـك سـازد تا 
انسـان هـا از طریـق موسـیقی هـم، یكپارچـه و 

یـك پیكر شـوند.
    چایكوفسـكی در جریان این تالش، آهنگهای 

مخلـوط )ملل( خلق كرد.

روز رادیو
روس هـا بیش از یك قرن اسـت كـه هفتم ماه 
مـی هـر سـال را بـه نـام »روز رادیو« برگـزار می 
كننـد، زیـرا نخسـتین گیرنـده رادیـو در جهان در 
این روز در سـال 1895 توسـط الكسـاندر پوپوف
Alexander S. Popov روس در شـهر سـن 

پترزبـورگ بـه معرض تماشـا گذارده شـد.
    پوپـوف كـه اهمیـت نداد اختراع او ثبت شـود 
نخسـتین سـازنده یـك رادیـو كامـل در جهـان 
شـناخته شـده اسـت. پیـش از او، دانشـمندان 
امـواج  دربـاره  قواعـدی  و  اصـول  فیزیـك، 

الكترومانیتیـك بـه دسـت آورده بودنـد.
     پوپوف فیزیكدان روس و نخسـتین سـازنده 
رادیـو كامـل چهـارم مـارس سـال 1859  یـك 

متولـد و 31 دسـامبر سـال 1905 درگذشـت.

گربه شنی و بارش های بهاری 
در سیستان و بلوچستان

بارشــهای زمستان گذشــته و بهاری موجب بهبود شرایط 

زیســتگاههای طبیعی و رویش پوشــش گیاهی مناســب در 

 مناطق حوزه شهرســتان ایرانشــهر شده است.

ایجاد پوشــش گیاهی مناســب و به طبع آن بهبود شــرایط 

گونــه هــای جانوری علف خوار در طبیعــت منطقه موجب 

افزایــش طعمه های غذایــی برای گونه های جانوری 

گوشــتخوار منطقه و ایجاد شــرایط مناسب زیستی و 

زادآوری گونــه های مختلف جانوری شــده و منجر به 

افزایــش جمعیــت این گونه ها ازجملــه کوچکترین عضو 

ایــن خانــواده یعنی گربه شــنی در مناطق مختلف و 

 زیســتگاه های دشتی و ماســه زارهای منطقه شده است. 

Instagram

وز
یر

 د
ما

م 
پیا

کتاب 

جمالتی از متن کتاب طاعون
راه سـاده بـرای آشـنایی بـا یک شـهر این اسـت که انسـان بداند 
مـردم آن چگونـه کار می کننـد، چگونـه عشـق می ورزنـد و چگونه 

می میرنـد. )کتـاب طاعـون – صفحه 38(
در اران نیـز ماننـد جاهـای دیگـر، بـر اثـر فقـدان وقـت و تفکـر، 
انسـان ناگزیـر اسـت ندانسـته دوسـت بـدارد. )کتـاب طاعون – 

صفحـه 39(
روزنامه هـا کـه در ماجـرای موش هـا آن همه پرگویی کـرده بودند، 
دیگـر حرفـی نمی زدنـد. زیـرا موش هـا در کوچـه می میرنـد امـا 
انسـان ها درون خانه هـا. و روزنامه هـا فقـط بـا کوچـه کار دارنـد. 

)کتـاب طاعـون – صفحه 69(
بـرای همـه مـردم همینطـور اسـت: بـا هـم ازدواج می کننـد، بـاز 
هـم کمـی همدیگـر را دوسـت دارنـد و کار می کننـد. آنقـدر کار 
می کننـد کـه دوسـت داشـتن را فرامـوش کننـد. )کتـاب طاعـون 

– صفحـه 114(
مـن تـو را دوسـت داشـتم، اما حاال خسـته ام… از اینکـه می روم 
خوشـبخت نیسـتم، امـا بـرای از سـر گرفتـن هـم احتیاجـی بـه 

خوشـبخت بـودن نیسـت. )کتـاب طاعون – صفحـه 115(
زیـادی  هـم  آنهـا  و  مسـت ها،  مگـر  نمی خنـدد،  هیـچ کـس 

)150 صفحـه   – طاعـون  )کتـاب  می خندنـد. 
طاعـون می توانـد بـه عظمـت یافتـن کسـی کمـک کند. بـا وجود 
ایـن وقتـی انسـان فالکتـی را که طاعـون همراه مـی آورد می بیند 
بایـد دیوانـه یـا کـور و یا بزدل باشـد که در برابر آن تسـلیم شـود. 

)کتـاب طاعـون – صفحه 158(
حـال کـه نظـام عالم به دسـت مرگ نهاده شـده اسـت، شـاید به 
نفـع خداونـد اسـت که مـردم به او معتقد نباشـند و بدون چشـم 
گرداندن به آسـمانی که او در آن خاموش نشسـته اسـت، با همه 
نیروهاشـان بـا مرگ مبـارزه کنند. )کتاب طاعـون – صفحه 160(

شـر و بدی در دنیا وجود دارد پیوسـته از نادانی می زاید و حسـن 
نیـت نیـز اگر از روی اطالع نباشـد ممکن اسـت به اندازه شـرارت 
تولیـد خسـارت کنـد. مـردم بیشـتر خوبنـد تـا بـد و در حقیقـت، 
مسـاله ایـن نیسـت. بلکـه آنها کم یا زیـاد نادانند و همین اسـت 
کـه فضیلـت یا ننگ شـمرده می شـود. نومیدکننده تریـن ننگ ها، 
ننـگ آن نادانـی اسـت کـه گمـان می کند همـه چیـز را می داند و 
در نتیجـه بـه خـودش اجـازه آدم کشـی می دهـد: روح قاتـل کور 
اسـت و هرگـز نیکـی حقیقـی یـا عشـق زیبا بـدون روشـن بینی 

کافـی وجـود ندارد. )کتـاب طاعـون – صفحه 164(
پیوسـته در تاریـخ سـاعتی فـرا می رسـد کـه در آن، آنکـه جرئـت 
کنـد و بگویـد دو دوتـا چهارتـا می شـود مجازاتـش مـرگ اسـت. 

)کتـاب طاعـون – صفحـه 165(
حـال می دانـم کـه انسـان لیاقـت کارهـای بزرگـی را دارد. اما اگر 
الیـق احسـاس بزرگـی نباشـد، بـرای مـن جالب نیسـت. )کتاب 

طاعـون – صفحه 196(
روشـن اسـت که شـما قادرید در راه یک اندیشـه بمیرید. و من 
از آدم هایـی کـه در راه اندیشـه می میرنـد خسـته شـده ام. من به 
قهرمانـی عقیـده نـدارم. می دانم که آسـان اسـت. به ایـن نتیجه 
رسـیده ام کـه کشـنده اسـت. آنچـه بـرای مـن جالـب اسـت این 
اسـت کـه انسـان زندگـی کنـد و از آن چیـزی کـه دوسـت دارد 

بمیـرد. )کتـاب طاعون – صفحـه 196(
یگانـه راه مبـارزه بـا طاعـون شـرافت اسـت. )کتـاب طاعـون – 

)197 صفحـه 
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