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اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژهای به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تداکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1399/03/22 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1399/03/22 تا تاریخ 1399/03/25

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز شنبه تاریخ 1399/04/07
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز یکشنبه تاریخ 1399/04/08

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو و پلیس راه، بلوار ورودی شهرک 
)http://iets.mporg.ir( و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور www.jkerman.mrud.ir صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت

اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

انجام امور خدماتی ماشین نویسی و 146/ج98/3
352،000،000فضای سبز و تاسیسات
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7،035،685،000

براساس قانون کار سال 1399

147/ج98/3
حفاظت از اراضی دولتی جنوب 

کرمان)تجدید(
649،000،00012،970،435،716

148/ج98/3
احداث ساختمان مرکز فرهنگی 

کلرود
ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی سال 544،000،00010/864/861/152

1399 و بخشنامه سرجمع

وم
ت د

نوب

هماهنگ كننده جهت بازديد: آقای ياسمی 
به شماره 09101464724

هماهنگ كننده جهت بازدید: آقای یاسمی 
به شماره 09101464724

هماهنگ كننده جهت بازدید: آقای یاسمی 
به شماره 09101464724

آگهي مزایده:

آگهي مزایده:

آگهي مزایده:
ــروش  ــه ف ــن شــركت در نظــر دارد نســبت ب اي

وســايل منــزل، واقــع در شــهر كرمــان، ســايت 
بردســير، از طريــق برگــزاري مزايــده عمومــي اقــدام 
ــود از  ــي ش ــوت م ــان دع ــه متقاضي ــد. از كلي نماي
ــان وقــت اداري  ــا پاي ــر ت ــي حداكث ــخ درج آگه تاري
99/03/26 جهــت دريافــت اســناد مزايــده و بازديــد از 
اقــام بــه آدرس كرمــان بــه آقــاي طالبــي بــه شــماره 

ــد. ــه نماين ــاس 09194002497  مراجع تم

ــروش  ــه ف ــبت ب ــر دارد نس ــركت در نظ ــن ش ای
ابــزارآالت و ماشــین آالت، واقــع در شــهر كرمــان، 
ســایت بردســیر، از طریــق برگــزاری مزایــده عمومــی 
اقــدام نمایــد. از كلیــه متقاضیــان دعــوت مــی شــود 
ــا پایــان وقــت اداری  از تاریــخ درج آگهــی حداكثــر ت
99/03/26 جهــت دریافــت اســناد مزایــده و بازدیــد از 
اقــام بــه آدرس كرمــان بــه آقــای طالبــی بــه شــماره 

ــد. ــه نماین ــاس  09194002497 مراجع تم

ــروش  ــه ف ــن شــركت در نظــر دارد نســبت ب ای
ــایت  ــان، س ــهر كرم ــع در ش ــزی، واق ــت فل داربس
بردســیر، از طریــق برگــزاری مزایــده عمومــی اقــدام 
ــود از  ــی ش ــوت م ــان دع ــه متقاضی ــد. از كلی نمای
ــان وقــت اداری  ــا پای ــر ت ــی حداكث ــخ درج آگه تاری
99/03/26 جهــت دریافــت اســناد مزایــده  و بازدید از 
اقــام بــه آدرس كرمــان بــه آقــای طالبــی بــه شــماره 

ــد. ــه نماین ــاس 09194002497 مراجع تم

آگهی ابالغیـه
آقــای هدایــت هللا امیــری هنزائــی فرزنــد حســن بــه شــماره هویــت ملــی 3030975101 با ســمت دبیر 
ابــوب جمعــی آمــوزش و پــرورش شهرســتان  رابــر اســتان کرمــان بــا توجــه بــه مــواد مربوط بــه مبحث 
ابــالغ از قانــون آییــن دادرســی مدنــی بــه اطــالع مــی رســاند کــه رای قابــل پژوهــش )شــماره5347( 
شــما در هیــات بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارمنــدان آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان صادر 
گردیــده اســت از تاریــخ ایــن آگهــی ظــرف مــدت 30 روز فرصــت داریــد شــخصا بــه امــور اداری آموزش 
و پــرورش شهرســتان رابــر مراجعــه و نســبت بــه رای مذکــور اعتــراض نماییــد در صــورت عــدم مراجعــه 

رای قطعــی و الزم االجــرا خواهــد بــود.
اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشناسه اگهی 874609

آگهی تجدید مناقصه عمومی
مناقصه گزار :شرکت معادن زغالسنگ کرمان

موضوعمناقصــه: خریــد یــک دســتگاه رودهــدر بــه همــراه لــوازم جانبــی و کابلهــای کمکــی مــورد نیــاز 
شــرکت جهــت کار در مقاطــع بیــش از 8 متــر مربــع

مهلت دریافت اســناد:از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 99/03/31
محــل دریافــت اســناد:بلوار آیــت ا... صدوقــی شــرکت معــادن زغالســنگ کرمــان امورقراردادهــا ســرکار 

خانــم خراســانی
تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار :مبلغ 3/482/590/000ریال

تاریخ تحویل پاکتها:مورخه 99/04/10
تاریــخ گشــایش پاکتهــا: بازگشــائی پاکــت ب و ارزیابــی کیفــی مورخــه 99/04/11و بازگشــائی پاکــت الــف 

و ج مــورخ 99/04/16
مبلغ خرید اســناد: 300/000 ریال به حســاب 31482107بانک رفاه شعبه شهید صدوقی 

ضمنااین آگهی در ســایت www.coal.kr.ir  دردسترس میباشد
تلفن تماس 03432117726

نوبت اول

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

چرا فردوسی پور حذف  
نمی شود؟

روحانی:

کارگروه بررسی عوامل گرانی 
مسکن تشکیل می شود
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در بازپخـش سـریال »پژمـان« اسـم برنامـه نـود را سانسـور کردند. 
صـدای عـادل را در تکـرار فوتبال هـای جـذاب حـذف کردند تـا مردم 
فرامـوش کننـد، زمانـی نـودی بـود و عادلـی. آمده اسـت کـه دو جا 
هسـت کـه مائکه مـی خندنـد؛ اول جایی که مـردم به دنبـال عزیز 
کـردن کسـی باشـند و خـدا خـاف آن را بخواهـد و دوم جایـی کـه 
مـردم بـه دنبـال ذلیل کردن کسـی باشـند که خـدا می خواهـد او را 
عزیـر کند.دیـدن روزگار عـادل فردوسـی پور مـرا بـه یـاد ایـن روایت 
انداخـت. در یـک سـال گذشـته کـه برنامـه نـود را تعطیـل کردنـد و 
اجـازه ندادنـد عـادل، فوتبال گزارش کنـد با بهانه و بی بهانـه نام او در 
برنامه هـای تلویزیونـی بـه ویژه در شـبکه سـه برده می شـود و نکته 
جالـب ایـن اسـت که در اکثر مواقـع نام بردن از او با نیکـی و آرزوی 
بازگشـت اش همـراه اسـت.اتفاقی که فکر می کنم مدیـران تلویزیون 
بـه ویـژه مدیـر جوان شـبکه سـه، آن را دوسـت ندارند و از تکـرار نام 
عادل در قاب تلویزیون و حتی رادیو خشـنود نیسـتند. حمایت های 
مدیـران  بـرای  فردوسـی پور  از  تلویزیـون  مهمان هـای  از  برخـی 
صداوسـیما حـس گل به خـودی دارد آنهم درسـت در دقیقه 90!جای 
خالـی نـود، بـه شـدت محسـوس اسـت. وضعیـت فوتبـال ایـران 
دهشـتناک اسـت و عادل فردوسی پوری نیسـت که اختاپوس هایی 
را کـه بـه فوتبـال چنـگ زده انـد به چهـار میخ بکشـد. جوانـی که در 
کنـار فردوسـی پور، نامـی برای خود دسـت و پـا کرده اسـت و امروز 
جـای اسـتاد نشسـته اسـت، بیشـتر بـه فکـر گفت وگوهـای طنـز با 
اهالـی فوتبال اسـت و دوسـت دارد همـه از برنامه اش راضی باشـند 
و بـه کسـی برنخورد.گاهـی هم که به مسـائل اساسـی فوتبـال ورود 
می کنـد، افـرادی مثـل تـاج کـه بایـد پاسـخگوی سـوال های زیادی 
در مورد عملکرد خود باشـند، با ورود به مسـائل حاشـیه و مقایسـه 
برنامـه او بـا نـود، برنامه فوتبـال برتر را به حاشـیه می برند و مجری 
جـوان را عصبانـی می کننـد.در بازپخـش سـریال »پژمـان« اسـم 
برنامـه نـود را سانسـور کردنـد. صـدای عـادل را در تکـرار فوتبال های 
جـذاب حـذف کردنـد تـا مـردم فرامـوش کننـد، زمانـی نـودی بود و 
عادلی.اهالـی فوتبـال و حتـی آنهایـی کـه لیگ برتـر ایـران را جدی 
دنبـال نمی کردنـد، دل شـان بـرای نـود و مجـری  جـذاب اش تنـگ 
شـده اسـت و ناخودآگاه دوشـنبه شـب ها حوالی سـاعت 11، شـبکه 
سـه را می گیرنـد تـا نـود ببینـد. بمانـد کـه برخـی بـا دیـدن برنامـه 
فوتبـال برتـر دوبـاره کانـال را عـوض می کننـد و بـاری هزارمیـن بـار 
سـتایش را می بییند.مـردم آنقـدر عـادل را دوسـت دارنـد که حاضر 
هسـتند بـرای برنامه هـای گاه و بـی گاه اینترنتـی او حجـم بخرند و 
پـای برنامه های جذاب او بنشـینند.عادل فردوسـی پور تلنگری برای 
همـه ماسـت. اگـر کارت را درسـت انجـام بدهی، مـردم می فهمند و 
فراموشـت نمی کننـد حتـی اگـر عـده ای زمین را بـه زمـان بدوزند تا 
ردی از شـما در کائنـات نباشـد امـا بـاز هم اگر در دل مردم نشسـته 

باشـید از شـما حـرف زده خواهد شـد.

انس طا         1.722.210

مثقال طا     31.890.250

گرم طای 18  7.360.192

گرم طای 24   9.813.200

بهار آزادی      72.000.000

امامی          74.330.000

نیم       37.500.000

ربع         20.400.000

گرمی       10.900.000

دالر             169.390

یورو         186.200

درهم          42.359

لیر ترکیه           25.423

دالر استرالیا      102.848

۲۷ اثر تاریخی در فهرست 
میراث ملی ثبت شد

شورای ملی ثبت آثار تاریخی فرهنگی غیرمنقول وزارتخانه 
میراث فرهنگی و گردشگری ۲۷ اثر تاریخی از شش 
استان کشور را در فهرست میراث ملی کشور ثبت کرد

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
23  تا  33دنبال کنید

خطر انقراض آبزیان جنوب
صید تریال و استفاده از تورهای غیر استاندارد 60 درصد آبزیان آب های جنوب را نابود کرده است

خودروهـای  ورود  پـاک  هـوای  قانـون  اسـاس  بـر 
امـا  اسـت  ممنـوع  نقـل  و  بـه چرخـه حمـل  یـورو ۴ 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت کـه پیـش از ایـن بـر 
داشـت  اصـرار  یـورو۵  بـه  اسـتاندارد خودروهـا  ارتقـای 
یـورو۴  نوسـاز  تاکسـی   ۲۲۰۰ حـدود  شـماره گذاری  بـا 
موافقـت کرده اسـت. معاون محیط زیسـت انسـانی این 
 سـازمان می گویـد مـا بـرای کار سـه دلیل مهم داشـتیم.
بـه گـزارش ایسـنا، در حالـی کـه بـر اسـاس قانـون هوای 
پـاک قرار بود از ابتدای سـال ۹۸ فـروش خودروهای یورو 
۴ ممنـوع شـود و خودروسـازان پیش از اقـدام به فروش 
نسـبت به دریافـت مجوزهـای آالیندگی و اسـتانداردهای 
یـورو ۵ اقـدام کننـد امـا بنابـر درخواسـت خودروسـازان 

اجـرای ایـن قانـون تـا سـال ۹۹ به تعویـق افتاد.
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ثبت روز محیط بان 
در تقویم کشور 

پیگیری می شود
رییس فراکسیون محیط زیست 

مجلس شورای اسالمی از پیگیری 
حمایت های قضایی و قانونی جامع 
از محیط بانان و ثبت روز محیط بان 

در تقویم ملی کشور در نخستین 
نشست این فراکسیون خبر داد.

دورخیز ایران برای 
جذب گردشگران 

خارجی
معاون گردشگری کشور عنوان کرد: 

ورود مجدد گردشگران خارجی به 
کشور امری نیست که با اعالم باز شدن 

مرزهای کشورمان به یکباره اتفاق بیافتد. 
الزم است مذاکرات، رایزنی ها و اقدامات 
اعتماد ساز گسترده ای از هم اکنون در 

دستور کار قرار گیرد.
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 پیام
سیاست

 برای جهش تولید نیازمند نظارت و برداشتن موانع هستیم
رییس مجلس شورای اسامی گفت: نیازمند اولویت دادن به نظارت و برداشتن موانع در حوزه جهش تولید هستیم.
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خطر انقراض آبزیان جنوب
صید  تریال و استفاده از تورهای غیر استاندارد  60 درصد آبزیان آب های جنوب را نابود کرده است

رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه تعاونــی 
صیــادی هــای اســتان هرمــزگان، گفــت: 
نیمــی از آبزیــان دریاهــای جنــوب کشــور 
ــت و  ــه اس ــن رفت ــرال از بی ــد ت ــا صی ب
ــر  ــی عــاوه ب ــر دریای جلوگیــری از ذخای
آمــوزش صیــادان نیــاز بــه تغییــر شــیوه 

ــد دارد. ــای ســنتی صی ه
ــد  ــت صی ــاره وضعی ــدرو درب ــحق تن اس
تــرال در اســتان هرمــزگان اظهــار داشــت: 
ــی  ــاق م ــمی اط ــه موس ــرال ب ــد ت صی

شــود کــه صیــادان ســنتی در فصــل 
صیــد میگــو بــا داشــتن مجــوز و نظــارت 
اداره شــیات در صیدگاه هــای مشــخص 
ــی  ــام م ــن اداره انج ــوی ای ــده از س ش
شــود کــه مــا نیــز بــا ایــن نــوع صیــادی 
فانــوس  صیــد  همچنیــن  موافقیــم. 
ــام  ــکل انج ــن ش ــه همی ــز ب ــی نی ماه
مــی شــود و در صورتــی کــه صیــادان از 
ــای  ــوند و از توره ــارج نش ــا خ صیدگاه ه
اســتاندارد اســتفاده کننــد، مشــکلی برای 

ــدارد. ــد وجــود ن صی

نسل های آینده تنها نامی از 
ماهی خواهند شنید

تنــدرو ادامــه داد: امــا بــا متخلفــان 
ــدی  ــور ج ــه ط ــرال ب ــد ت ــوزه صی در ح
نابــودی  باعــث  چــرا کــه  مخالفیــم 
جانــداران دریــا و آبزیــان مــی شــوند 
ــته  ــه داش ــد ادام ــد صی ــن رون ــر ای و اگ
باشــد در آینــده نــه چنــدان دور صیــادان 
ــوند و  ــی ش ــکار م ــا از کار بی ــنتی م س
نســل بعــدی ماهــی را در دریــا نخواهنــد 
دیــد و تنهــا عکــس و نامــی از آنهــا را در 

کتاب هــا مشــاهده خواهنــد کــرد.
وی ادامــه داد: جامعــه صیــادی کشــور بــا 
صیــد غیرمجــاز تــرال بــه شــدت مخالف 
اســت و در حــال حاضــر بــا وضعیتــی که 
ــادی کشــور پیــش  ــد و صی ــه صی جامع

مــی رود بــا دادن مجوزهــای جدیــد 
ــکات  ــیات مش ــازمان ش ــوی س از س
زیــادی بــرای جامعــه صیــادی و آبزیان 

بــه وجــود خواهــد آمــد.

صیادان از شرایط 
فعلی ناراضی اند

رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه تعاونی 
صیــادی هــای اســتان هرمــزگان عنــوان 
کــرد: صیــادان نیــز بــا توجــه به شــرایط 
و  ناراضی انــد  تــرال  از صیــد  فعلــی 
ــد  ــرای صی ــد دیگــر ماهــی ب مــی گوین
ــن  ــکار ای ــدارد و راه ــود ن ــا وج در دری
مشــکل در مرحلــه اول رهاســازی بچــه 
ماهــی و تقویــت صیدگاه هــا از نظــر 

ــر اســت. ذخائ

تقاضای شرکت تعاونی برای 
صیادان بومی

از ســازمان  عنــوان کــرد: مــا  تنــدرو 
شــیات ایــران تقاضــا داریــم همســو بــا 
ــای دور  ــت مجــوز شــناورهای آب ه دول
ــه  ــاد و ب ــدان صی ــادان و فرزن ــه صی را ب
ســاکنین نــوار ســاحلی در قالــب شــرکت 
تعاونــی ارائــه دهــد و یا شــناور پشــتیبان 

ــد. ــرار دهن ــادان ق ــار صی در اختی

لزوم برگزاری کالس های 
آموزشی برای صیادان

ــت از  ــا حمای ــد ب ــرد: بای ــه ک وی اضاف
ــی و  ــرورش ماه ــر پ ــا تکثی ــادان ب صی
میگــو، پــرورش ماهــی در قفــس و 
پــرورش ماهــی در خشــکی و همچنیــن 
ــی در  ــای آموزش ــزاری کاس ه ــا برگ ب
کشــور و اســتان هــم باعــث تقویــت کار 
ــرال  ــد ت ــم از صی ــویم و ه ــادان ش صی

جلوگیــری کنیــم. همچنیــن صیــادان 
ــا  ــدگاه ه ــه صی ــم ک ــنتی را آگاه کنی س
ماننــد گذشــته ذخائرشــان زیــاد نیســت 
و بــر اثــر اســتفاده نامطلــوب و تورهــای 
غیــر اســتاندارد امــروز صیــدگاه خالــی از 
ــی شــده اســت. ــان دریای ــی و آبزی ماه
بــرای  دیگــر  داد: گام  ادامــه  تنــدرو 
بهبــودی شــرایط ایــن اســت که صیــادان 
ــیوه  ــا از ش ــم ت ــوزش دهی ــی را آم بوم
هــای ســنتی بــه نیمــه صنعتــی تبدیــل 
شــوند و از شــناورها در محدوده هــای 
مشــخص اســتفاده کننــد و همچنیــن از 
تورهــای اســرائیلی جهــت صید اســتفاده 

نشــود.

60 درصد آبزیان
 از بین رفته است

وی افــزود: صیــد بــی رویــه و غیــر 
اســتاندارد تــرال و اســتفاده از تورهــای 

غیــر اســتاندارد و عــدم توجــه بــه آیین 
ــران  ــیات ای ــازمان ش ــای س ــه ه نام
ــا در آب  ــان م ــد آبزی ــون 60 درص تاکن
هــای جنــوب نابــود کــرده اســت و تنهــا 
راه جبــران ایــن خســارت هــا برگــزاری 
ــع آوری  ــی و جم ــای آموزش کاس ه
ــه در  ــت ک ــادان اس ــی صی و گردهمای
مناطــق ممنوعــه صیــد نکننــد و در 
ــکاری  ــا هم ــردن ب ــد ک ــا صی ــوض ب ع
و همیــاری بــا ســازمان شــیات ایــران 
ایــن مشــکل برطــرف مــی شــود.تندرو 
در پایــان افــزود: از ســوی دســتگاه 
قضایــی بــا صیــد تــرال بــه طــور جــدی 
برخــورد مــی شــود ولــی تخلفــات 
ــتر  ــد بیش ــود دارد و بای ــان وج همچن
ــری و  ــوع پیگی ــن موض ــه ای ــبت ب نس

ــا ــرد. | ایلن ــارت صــورت بگی نظ

می گویــد:  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
ــه  ــکن ب ــازار مس ــی ب ــای فعل قیمت ه
ــی اســت  ــاب مصنوع شــدت دارای حب
ــد؛  ــروی نمی کن ــی پی ــچ منطق و از هی
رئیــس  پیگیــری  بــا  حبــاب  ایــن 
اول  معــاون  همراهــی  و  جمهــوری 
ــک  ــس کل بان ــوری، رئی ــس جمه رئی
اقتصــاد شکســته  وزیــر  و  مرکــزی 

ــد. ــد ش خواه
رئیــس جمهــوری در جلســه امــروز 

)چهارشــنبه( هیــات دولــت دســتور 
وزیــر  از  متشــکل  کارگروهــی  داد 
امــور اقتصــادی و دارایــی، وزیــر راه 
بانــک  رئیــس کل  و  شهرســازی  و 
مرکــزی بــا مســوولیت معــاون اول 
رئیــس جمهــوری بــرای بررســی علــل 
و عوامــل گرانــی مســکن و راه حل هــای 
بــرون رفــت از ایــن وضعیــت تشــکیل 

ــود. ش
ایــن زمینــه »محمــد اســامی«  در 

عصــر امــروز در گفــت و گــو بــا خبرنگار 
ــن  ــر ای ــرد: ب ــار ک ــا اظه اقتصــادی ایرن
دســتور  رییــس جمهــوری  اســاس 
ــک  ــس کل بان ــور ریی ــا حض ــد ب دادن
مرکــزی و وزیــر اقتصــاد و دارایــی 
جمهــوری  رییــس  اول  معــاون  و 
جلســه ای تشــکیل و تمهیــدات الزم 
مصنوعــی  حبــاب  شکســتن  بــرای 
اتخــاد  مســکن  بــازار  در  قیمت هــا 

ــود. ش
ــای  ــه قیمت ه ــرد ک ــد ک ــر راه تاکی وزی
شــدت  بــه  مســکن  بــازار  فعلــی 
مصنوعــی اســت و از هیــچ منطقــی 

نمی کنــد.  پیــروی 

حباب مصنوعی قیمت ها در بازار 
مسکن می شکند

کارگروه بررسی عوامل گرانی 
مسکن تشکیل می شود

 بــا دســتور رییــس جمهــوری کارگروهــی مرکــب از وزیــران امــور اقتصــادی و 
دارایــی، راه و شهرســازی و رییــس کل بانــک مرکــزی بــا مســئولیت معــاون 
ــکن و راه  ــی مس ــل گران ــل و عوام ــی عل ــرای بررس ــوری ب ــس جمه اول ریی

ــت تشــکیل شــود. ــن وضعی ــت از ای ــرون رف حل هــای ب
ــح  ــه صب ــت، در جلس ــات دول ــر هی ــانی دفت ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ب
چهارشــنبه هیــات دولــت کــه بــه ریاســت حجت االســام والمســلمین حســن 
روحانــی رییــس جمهــوری برگــزار شــد، موضــوع افزایــش بهــای مســکن و 

اجــاره بهــا مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
رییــس جمهــوری در ایــن جلســه دســتور داد کارگروهــی مرکب از وزیــران امور 
اقتصــادی و دارایــی، راه و شهرســازی و رییــس کل بانــک مرکــزی جمهــوری 
ــس  ــاون اول ریی ــری مع ــحاق جهانگی ــئولیت اس ــا مس ــران ب ــامی ای اس
جمهــوری بــرای بررســی علــل و عوامــل گرانــی مســکن و راه حل هــای بــرون 
ــر بهداشــت،  ــه، وزی ــت تشــکیل شــود.همچنین در ادام ــن وضعی ــت از ای رف
درمــان و آمــوزش پزشــکی از وضعیــت کنونــی بیمــاری کرونــا در کشــور، بــه 
ــدادی از  ــت، تع ــای دول ــه، اعض ــه جلس ــزارش داد.در ادام ــران گ ــات وزی هی

ــب رســاندند. ــه تصوی ــی را بررســی و ب پیشــنهادهای دســتگاه های اجرای

ته
نک

بـرای اینکـه بتوانیم عوامـل تهدیدکننده اکوسیسـتم های دریایی 
را کاهـش دهیـم بایـد میـزان برداشـت و صیـد را مدیریـت و 
روش هـای صیـد را اصـالح کنیم.اصـالح روش هـای صیـد تاثیر 
زیـادی بـر حفاظت از گونه هـا دارد چرا که حجم زیـادی از صید که 
بخصـوص با روش هایـی مانند »صید تـرال« )کـف روب( صورت 
می گیـرد، »صیـد ضمنی« یـا »دورریز«هسـتند یعنـی زمانی که 
صیـد از آب گرفتـه می شـود بیـش از 60 درصـد آن ممکن اسـت 
دورریـز و شـامل گونه هایی باشـد که بـر اثر صید و بـه دام افتادن 
در تـور ماهیگیـری بـدون هیـچ فایـده و دلیلـی از بیـن رفته انـد. 
گونه هایـی کـه بـر اثـر صیـد دورریـز ممکـن اسـت از بیـن بروند 
می توانـد شـامل الک پشـت های دریایـی، دلفین هـا، کوسـه ها و 

باشد.  ...
زمانـی کـه قیمـت بنزیـن افزایش پیـدا کـرد و بنزین سـهمیه ای 
دیگـر به صیادان اختصاص داده نشـد، عمـال تعاونی های صیادی 
از قالـب اصلـی خود خـارج شـدند و اکنون بسـیاری از صیدگاه ها 
قایق هـای صیـادی بـدون مجـوز دارنـد یعنـی تقریبـا چیـزی 

به عنـوان مجـوز بـرای قایق هـای صیـادی دیگـر معنی نـدارد.

گزارش
خبرنگار / پیام ما

سیاستاقتصاد

فعالیت مرزها به رویه قبل از کرونا برمی گرددصادرات غیرنفتی بهتر از گذشته می شود
ــزی  ــک مرکـ ــس کل بانـ رییـ
گفـــت: بخـــش غیرنفتـــی 
اقتصـــاد  اصلـــی  محـــرک 
کشـــور اســـت. در گذشـــته 
بودجـــه دولـــت بـــه درآمدهـــای نفتـــی متکـــی بـــود 
ـــکل  ـــن مش ـــع ای ـــرای رف ـــی را ب ـــات اصاح ـــی اقدام ول
بـــه صـــورت یکبـــار بـــرای همیشـــه در پیـــش گرفتـــه 
ــه در  ــم افـــت اندکـــی کـ ــزود: علـــی رغـ ــم.وی افـ ایـ
صـــادرات غیرنفتـــی و تبـــادل ارزی در دو مـــاه اول 
ــج  ــه تدریـ ــوع بـ ــد، موضـ ــاد شـ ــا ایجـ ــیوع کرونـ شـ
ــوب  ــی خـ ــادرات غیرنفتـ ــد صـ ــد. رونـ ــت شـ مدیریـ
اســـت و پیـــش بینـــی مـــی شـــود بـــه حالـــت اول و 

ــردد. ــاز گـ ــته بـ ــر از گذشـ ــی بهتـ حتـ
همتـــی اضافـــه کـــرد: تـــاش هـــای خـــود را بـــرای 
ــه  ــک بـ ــادی و کمـ ــات اقتصـ ــاد، ثبـ ــت اقتصـ هدایـ
پیشـــرفت ملـــت خـــود ادامـــه مـــی دهیـــم. تاریـــخ 
ـــران  ـــه ای ـــت ک ـــر آن اس ـــی ب ـــور گواه ـــن کش ـــی ای طوالن
ـــر  ـــر، متحدت ـــا فشـــارها قدرتمندت ـــا ب ـــد. م رشـــد مـــی کن
و مقـــاوم تـــر مـــی شـــویم. وی ادامـــه داد: مـــن اطمینـــان 
ـــه ســـنگین انســـانی ناشـــی از  ـــا وجـــود هزین ـــه ب دارم ک
ــانه ای  ــان افسـ ــور قهرمانـ ــا حضـ ــا، بـ ــروس کرونـ ویـ
ـــادر  ـــروس ق ـــن وی ـــا ای ـــه ب ـــدم مقابل ـــط مق ـــان در خ م
خواهیـــم بـــود کاســـتی هـــای اقتصـــادی را مدیریـــت 

ـــم. کنی

معـاون دیپلماسـی اقتصـادی 
بـا  امـور خارجـه گفـت:  وزیـر 
ایجاد وضعیت بهداشـتی بهتر 
در مرزهـا، فعالیـت آن هـا بـه 
دوران قبـل از شـیوع کرونـا برمی گردد.غامرضـا انصاری، 
روز چهارشـنبه در حاشـیه دیـدار بـا رییـس و اعضـای 
اتـاق بازرگانـی تبریـز در گفـت و گو با خبرنـگاران با بیان 
اینکـه در زمـان کنونـی تقریبـا مـرز بسـته ای در کشـور 
نداریـم، افـزود: شـیوع ویـروس کرونـا وضعیتـی را در 
سـطح دنیـا ایجاد کـرد و کنترل های شـدیدی در مرزها 
بـه وجـود آمـد و رفـت و آمدها کنترل شـد.وی با اشـاره 
بـه اینکـه از جملـه مرزهای تحـت کنترل مرزهـای ایران 

بـا کشـورهای همسـایه و همسـایه هـا با مـا بـود، اظهار 
داشـت: بـا روشـن تـر شـدن وضعیـت کرونـا و شـرایط 
جدیـد اکنـون مرزهـای مـا به نسـبه باز و فعال هسـتند.
معـاون دیپلماسـی اقتصـادی وزیـر امـور خارجـه گفـت: 
امیـد اسـت در آینـده بـا امضـای موافقـت نامـه هایـی 
بهداشـتی  وضعیـت  مختلـف  بـا کشـورهای  بهداشـتی 
بهتـری در مرزهـا حاکـم شـود. انصـاری، بـا اشـاره بـه 
افزایـش تحریمهـای آمریـکا علیـه جمهـوری اسـامی 
ایـران، ادامـه داد: جمهـوری اسـامی ایـران بـه مـوازات 
ایـن فشـارها روز بـه روز بـه موفقیـت های بیشـتری در 
زمینـه صـادرات و واردات دسـت یافته و تنـوع خوبی در 

صـادرات ایجـاد کـرده اسـت.

مجلسارتش

مجلس مسیر فعالیت شرکت های استارتاپی در بورس را تسهیل می کندماموریت اصلی ما، ارتقای توان و آمادگی رزمی است

فرمانــده کل ارتــش بــا حضــور در »قــرارگاه عملیاتــی 
لشــکر 58« و »تیــپ 158« نیــروی زمینــی ارتــش 
ــن  ــف ای ــای مختل ــاهرود، از بخش ه مســتقر در ش

ــرد. ــد ک ــا بازدی یگان ه
ــوری  ــش جمه ــده کل ارت ــم موســوی فرمان ــر سرلشــکر ســید عبدالرحی  امی
اســامی ایــران بــا حضــور در »قــرارگاه عملیاتــی لشــکر 58« و »تیــپ 158« 
نیــروی زمینــی ارتــش مســتقر در شهرســتان شــاهرود، از بخش هــای 
ــی و  ــی، علم ــه نمایشــگاه دســتاوردهای دفاع ــا از جمل ــن یگانه ــف ای مختل
ــی  ــورد ارزیاب ــگان را م ــن دو ی ــی ای ــی رزم ــرد و آمادگ ــد ک ــی بازدی پژوهش

ــرار داد. ق
 285 »تیــپ  مختلــف  بخش هــای  از  همچنیــن  ارتــش  فرمانــده کل 

کــرد. بازدیــد  نعل شــکنان«  مهماتــی  »آمــادگاه  و  چهل دختــر« 
دیــدار بــا فرماندهــان و مســئوالن عقیدتــی سیاســی و حفاظــت اطاعــات، از 

دیگــر برنامــه هــای امیــر سرلشــکر موســوی در بازدیــد از ایــن یگانهــا بــود.
وی در جمــع فرماندهــان و کارکنــان تیــپ 158 نزاجــا طــی ســخنانی گفــت: 

امــروز مأموریــت اصلــی مــا، ارتقــای تــوان و آمادگــی رزمــی اســت.
ــزوم اجــرای  ــر ل ــد ب ــا تاکی ــران ب ــوری اســامی ای ــده کل ارتــش جمه فرمان
ــوان و  ــای ت ــوص ارتق ــی( در خص ــم رهبری)مدظله العال ــام معظ ــر مق تدابی
ــان و  ــتی کارکن ــای معیش ــع نیازه ــتای رف ــاش در راس ــی و ت ــی رزم آمادگ
خانواده هــا و  همچنیــن تعالــی معنــوی و بصیرتــی آنهــا، خاطرنشــان کــرد: 
ــوان  ــام ت ــا تم ــرارداده و ب ــن ق ــب العی ــًا نص ــه را عین ــات معظم ل ــا منوی م

ــم. ــی داری ــر م ــدم ب ــت اجــرای آن ق درجه
تأکیــد بــر آمــوزش، انضبــاط، سلســله مراتــب، حفاظــت اطاعــات، نگهــداری 
و ایمنــی، بخــش دیگــری از ســخنان فرمانــده کل ارتــش خطــاب بــه 

ــود. ــه ب ــای منطق ــکان ه ــان ی فرمانده
ــی  ــک را راه ــای لبی ــل طرح ه ــرای کام ــن اج ــش همچنی ــده کل ارت فرمان

ــد. ــده خوان ــن ش ــداف تعیی ــه اه ــول ب ــرای وص ــن ب مطمئ
ــی  ــده نیــروی زمین ــر ســرتیپ کیومــرث حیــدری فرمان ــد، امی ــن بازدی در ای
ارتــش جمهــوری اســامی ایــران، امیــر سرلشــکر موســوی را همراهــی کــرد.

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس حضــور 
ــرمایه  ــازار س ــتارتاپی در ب ــته اس ــرکت های برجس ش
ــور  ــادی کش ــق اقتص ــرای رون ــر ب ــی کم نظی را فرصت

ــت. دانس
محمدرضــا پورابراهیمــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت بــا 
ــه ضــرورت حمایــت از ورود اســتارتاپ ها و شــرکت های  اســتارتاپی  اشــاره ب
ــازار  ــت ب ــتفاده از ظرفی ــرای اس ــد ب ــرکت های عاقه من ــت: ش ــورس، گف در ب
ــورس  ــد در ب ــدارک می توانن ــناد و م ــات، اس ــی اطاع ــس از بررس ــرمایه پ س
ــر  ــی ب ــان مبتن ــه رویکردش ــرکت هایی ک ــژه ش ــند. به وی ــته باش ــور داش حض

اقتصــاد دانــش بینــان اســت.
ــد  ــه رش ــه الزم ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــس ب ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
ــن  ــر ای ــزود: اگ ــت، اف ــورس اس ــازار ب ــتفاده از ب ــتارتاپی اس ــرکت های اس ش
ــد  ــوند بای ــکل ش ــار مش ــورس دچ ــرمایه گذاری در ب ــیر س ــرکت ها در مس ش
مســیر را برای شــان تســهیل و بــا نظــارت بیشــتر و تعدیــل مقــررات و ضوابــط، 

ــع را از پیــش روی آن هــا برداشــت. موان

وی بــا بیــان اینکــه اکنــون گزارشــی مبنــی بــر اینکــه شــرکت های اســتارتاپی 
بــرای پذیــرش و فعالیــت در بــازار ســرمایه دچــار مشــکل هســتند بــه دســت 
مجلــس نرســیده اســت، توضیــح داد: مجلــس ضمــن آمادگــی بــرای کمــک 
بــه رونــق شــرکت های اســتارتاپی در بــورس از ایــن مهــم حمایــت و اســتقبال 

ــد. ــز می کن نی
ــرمایه را  ــازار س ــتارتاپی در ب ــته اس ــرکت های برجس ــور ش ــی حض پورابراهیم
فرصتــی کم نظیــر بــرای رونــق اقتصــادی کشــور دانســت و گفــت: شــرکت های 
ــران  ــه دیگ ــند ک ــته باش ــه ای داش ــوی و حرف ــرد ق ــدر عملک ــد آنق ــور بای مذک
بداننــد در ایــن شــرکت بــه واســطه دانــش فنــی، در آینــده ســودآوری ایجــاد 

خواهــد شــد.  
ایــن نماینــده دوره یازدهــم مجلــس بــا اعتقــاد به اینکه در ســال جهــش تولید 
بــه ورود شــرکت های اســتارتاپی برجســته بــه بــورس نیــاز اســت، افــزود: ورود 
ــی  ــتغالزایی و محرومیت زدای ــرای اش ــورس ب ــه ب ــتارتاپی ب ــرکت های اس ش
ــورس  ــق ب ــی از طری ــرمایه های مل ــذب س ــه ج ــن رو ب ــت از ای ــروری اس ض

بــرای توســعه اقتصــادی کشــور نیــاز داریــم.          

صید تریال نوعی روش ماهیگیری است که در آن بوسیله کشیدن تور در آب توسط  شناور، ماهیگیری می کنند.

انقـاب  نیروهـای  عضـو شـورای مرکـزی جبهـه مردمـی 
پیشـنهاد داد: مجلـس بـرای بندهـای اقتصـاد مقاومتـی 
کمیتـه نظارتـی و پیگیـری تشـکیل دهـد تـا مشـکات 

شـود. برطـرف  اقتصـادی کشـور 
یحیـی آل اسـحاق  در گفت وگو با خبرنـگار خبرگزاری خانه 
ملـت، بـا بیـان اینکـه  مجلـس دو وظیفـه عمـده تقنین و 
نظـارت بر اجـرای قوانین دارد، گفت: وضعیت کنونی کشـور 
بـه گونـه ای اسـت کـه رهبـری، رئیـس جمهور و مسـئوالن 
نیـز گفتـه انـد کـه مسـائل اقتصـادی اولویـت اول مسـائل 

نظام اسـت.

وزیـر نیـرو دربـاره موضـوع رعایـت بهداشـت آب شـرب بـا 
توجـه بـه نگرانی هـای مربوط بـه کرونا تأکید کـرد که وزارت 
بهداشـت هـر روز کیفیت آب را کنتـرل می کند و خود وزارت 

نیـرو هـم بـه این موضـوع توجـه می کند.
رضـا اردکانیان در جلسـه علنـی روز )چهارشـنبه( اظهار کرد: 
دربـاره مسـائل بهداشـتی مقابلـه بـا کرونـا روزانـه وزارت 
بهداشـت کیفیـت آب را کنتـرل می کنـد و خـود وزارت نیرو 
هـم بـه این موضوع توجـه دارد. از محل اعتبـارات ملی هم 
بـرای مناطقـی که نیاز به توجهات بیشـتری اسـت همچون 
اسـتان هرمـزگان اعتباراتـی اختصـاص داده شـده و بـه آن 

می کنیم. عمـل 
آب  از  بخشـی  تأمیـن  ان شـاءهللا  همچنیـن گفـت:  وی 
اسـتان ها از طریق آب شـیرین کن در دسـتور کار این وزارت 

خانـه قـرار خواهـد گرفت.

نایـب رییـس مجلـس بـا اشـاره به فراخـوان جـذب نیروی 
پرسـتاری در بحـران کرونـا و وعـده جـذب ایـن پرسـتاران، 
گفـت: وظیفـه مـا اسـت کـه برای جـذب ایـن عـده ای که با 
قـول جـذب نیـرو در زمـان بحـران کرونـا به کمک مـا آمدند 
فعالیت کنیم و به دنبال حقوق آنها باشـیم. سیدامیرحسـین 
قاضـی زاده هاشـمی نایب رئیس مجلس شـورای اسـامی، 
در ششـمین جلسـه شـورای عالی نظام پرسـتاری کشـور، با 
اشـاره بـه اینکـه جامعـه پرسـتاری یـک جامعه علمـی و پر 
تـاش اسـت، گفـت: ایـن جامعه پر تـاش در زمـان بحران 
کرونـا بـه خوبـی در کنار مـردم بودنـد. تا زمانی که مشـکلی 
پیـش نیاید شـاید خدمات برخی گروه ها مشـخص نشـود. 
بـه عنـوان مثال تـا زمانی که در امنیت کامل هسـتیم ممکن 
اسـت متوجه سـختی هایی کـه مرزبانـان ما در گرما، سـرما 

و... در مرزهـا متحمل می شـوند نباشـیم .   

معیشت، مسئله اصلی 
مجلس یازدهم

 روزانه کیفیت آب 
کنترل می شود

هیچ قانون جامعی در 
حوزه سالمت نداریم
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ند محیط بانپسما

ثبت روز محیط بان در تقویم کشور پیگیری می شودظرفیت مناسب کرمان برای ایجاد سایت پسماند صنعتی

شهســـورای بـــا اشـــاره بـــه تعطیلـــی 
پســـماندهای  بازیافـــت  واحدهـــای 
ـــان  ـــتان کرم ـــت: اس ـــور گف ـــی در کش صنعت
ـــت پســـماندهای  ـــی در بازیاف ـــت خوب ظرفی

صنعتـــی دارد.
 مســـعود شهســـواری رئیـــس هیئـــت مدیـــره صنـــدوق ملـــی محیـــط 
زیســـت در دیـــدار بـــا محمدجـــواد فدایـــی اســـتاندار کرمـــان بـــا بیـــان 
ــخص  ــف مشـ ــا وظایـ ــی بـ ــازمان حاکمیتـ ــت سـ ــط زیسـ ــه محیـ اینکـ
ـــته  ـــال گذش ـــه در 10 س ـــی ک ـــا اتفاقات ـــفانه ب ـــت: متاس ـــار داش ـــت اظه اس
ـــه  ـــط زیســـت در کشـــور برطـــرف شـــده و ن ـــه مســـائل محی ـــاً ن ـــاده عم افت

تولیدکننـــدگان راضـــی هســـتند.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه صنـــدوق ملـــی محیـــط زیســـت بـــا الهـــام از دیگـــر 
ـــکیل  ـــدف از تش ـــزود: ه ـــت اف ـــده اس ـــکیل ش ـــا تش ـــور م ـــورها در کش کش
ایـــن صنـــدوق ایـــن اســـت کـــه در مباحـــث اجرایـــی و اقتصـــادی کنـــار 
ـــدوق  ـــره صن ـــت مدی ـــند.رئیس هیئ ـــت باش ـــتی دول ـــط زیس ـــازمان محی س

ـــط زیســـت  ـــی محی ـــدوق مل ـــه در صن ـــان اینک ـــا بی ـــط زیســـت ب ـــی محی مل
ـــث  ـــت و مباح ـــهیلگر اس ـــنامه تس ـــن اساس ـــده و ای ـــف ش ـــنامه تعری اساس
ـــو  ـــدوق عض ـــن صن ـــر از وزرا در ای ـــت نف ـــت: هف ـــد گف ـــال می کن ـــی را دنب مل
ـــط زیســـت  ـــی محی ـــدوق مل ـــداف صن ـــه اه ـــاره ب ـــا اش هستند.شهســـواری ب
در اســـتان کرمـــان گفـــت: پیشـــنهاد مـــا ایـــن اســـت کـــه حمایـــت و 
ـــه  ـــتان هزین ـــود اس ـــتان در خ ـــدوق در اس ـــن صن ـــی ای ـــای دریافت کمک ه

ـــد. ـــتان باش ـــود اس ـــتانی در خ ـــدوق اس ـــی در صن ـــش مال ـــود و چرخ ش
وی بـــا عنـــوان اینکـــه در هفتـــه محیـــط زیســـت قـــرار داریـــم و شـــعار 
ـــط  ـــظ محی ـــد، حف ـــط زیســـت در کشـــور »جهـــش تولی ـــه محی امســـال هفت
ـــتانداران  ـــد: اس ـــادآور ش ـــت ی ـــران« اس ـــدار ای ـــعه پای ـــرای توس ـــت، ب زیس
ـــط  ـــی محی ـــعه حام ـــه توس ـــواره در زمین ـــته هم ـــال گذش ـــان در 40 س کرم
ـــا  ـــت ب ـــط زیس ـــی محی ـــدوق مل ـــره صن ـــت مدی ـــس هیئ ـــت بودند.رئی زیس
ـــده  ـــل مان ـــور تعطی ـــی در کش ـــماندهای صنعت ـــث پس ـــه بح ـــه اینک ـــاره ب اش
ـــت  ـــوزه صنع ـــماندهای ح ـــد پس ـــی بای ـــهرک های صنعت ـــت: در ش اســـت گف

ـــود. ـــت ش ـــدن بازیاف و مع

رییـــس فراکســـیون محیـــط زیســـت 
مجلـــس شـــورای اســـامی از پیگیـــری 
قانونـــی  و  هـــای قضایـــی  حمایـــت 
جامـــع از محیـــط بانـــان و ثبـــت روز 
ــن  ــت ایـ ــتین نشسـ ــور در نخسـ ــی کشـ ــم ملـ ــان در تقویـ ــط بـ محیـ

فراکســـیون خبـــر داد.
ــتین  ــریح نخسـ ــی در تشـ ــمیه رفیعـ ــت، سـ ــه ملـ ــزارش خانـ ــه گـ بـ
ـــه روز  ـــس شـــورای اســـامی ک ـــط زیســـت مجل نشســـت فراکســـیون محی
ـــب رییـــس مجلـــس و جمعـــی از  ـــی نیکـــزاد نای ـــا حضـــور عل چهارشـــنبه ب
ـــزار  ـــط زیســـت برگ ـــه محی ـــه مناســـبت هفت ـــان ب ـــط بان ـــدگان و محی نماین
ـــا  ـــت ب ـــط زیس ـــیون محی ـــت فراکس ـــتین نشس ـــت: نخس ـــد، اظهارداش ش
ـــزار و در  ـــان برگ ـــط بان ـــن فراکســـیون و محی حضـــور جمعـــی از اعضـــای ای
ـــع  ـــی جام ـــی و قانون ـــای قضای ـــت ه ـــه حمای ـــرر شـــد ک ـــن نشســـت مق ای

ـــرد. ـــرار گی ـــه ق ـــورد توج ـــت م ـــان طبیع از حافظ
ـــورای  ـــس ش ـــدار مجل ـــعه پای ـــت و توس ـــط زیس ـــیون محی ـــس فراکس ریی

ـــاه  ـــرای کوت ـــهید ب ـــاد ش ـــا بنی ـــی را ب ـــن مذاکرات ـــزود: همچنی ـــامی اف اس
ـــه  ـــی ک ـــط بانان ـــه محی ـــاز ب ـــهید و جانب ـــاق ش ـــوان اط ـــد عن ـــردن رون ک
ـــه  ـــان ب ـــا شـــکارچیان غیرمجـــاز و متعدی ـــه ب ـــت و در مواجه ـــن ماموری حی
ـــوند  ـــی ش ـــروح م ـــا مج ـــت داده ی ـــود را از دس ـــان خ ـــت ج ـــط زیس محی
ـــی  ـــم مل ـــان در تقوی ـــط ب ـــت روز محی ـــه ثب ـــت؛ البت ـــم داش ـــم خواهی را ه

ـــد. ـــد ش ـــری خواه ـــم پیگی ـــور ه کش
ـــط زیســـت  ـــاع از محی ـــدم دف ـــان خـــط مق ـــط بان ـــه داد: محی ـــی ادام رفیع
ـــد  ـــی کنن ـــط زیســـت م ـــاع از محی ـــپر دف کشـــور هســـتند و جانشـــان را س
ـــا برخـــوردار  ـــه رغـــم شـــرایط ســـخت کاری از حداقـــل حقـــوق و مزای ـــا ب ام
ـــوزش و  ـــان آم ـــی از کارکن ـــا حت ـــی آنه ـــه دریافت ـــه ای ک ـــه گون ـــتند ب هس

ـــر اســـت. ـــیار کمت ـــرورش بس پ
وی تصریـــح کـــرد: محیـــط بانـــان بـــا مصائـــب و ســـختی هـــای کاری 
زیـــادی مواجـــه هســـتند و متخلفـــان و شـــکارچیان غیرمجـــاز مســـلح 
ـــدازی  ـــه تیران ـــدام ب ـــده و اق ـــی ش ـــای طبیع ـــه ه ـــی وارد عرص ـــه راحت ب

ـــد. ـــی کنن ـــت م ـــان طبیع ـــه حافظ ب

 پیام
 زیست

دستور جهانگیری برای تهیه برنامه جامع مقابله با آتش سوزی در جنگل ها
معاون اول رییس جمهوری طی دستوری به وزیر کشور و رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: ضروری است در ستاد 

مدیریت بحران با هماهنگی استانداران برنامه ای جامع برای کاهش خسارات وارده به جنگل ها تهیه شود.

رنا
 ای

س:
عک

یـک عضـو هیئت علمی موسسـه تحقیقات جنگل هـا و مراتع 
کشـور با اشـاره به اهمیت جنگل ها گفت: در آتش سـوزی های 
جنگلـی عـاوه بر نابـودی گیاهان، بسـیاری از موجـودات زنده 
دیگـر، اعـم از جانـوران، میکروب هـا،  قارچ هـا و باکتری هـا که 
همگی برای اکوسیسـتم ها مفید هسـتند، از بیـن می روند. به 
گفتـه او بر اسـاس مطالعـات، بازیابی برخی از ایـن گونه ها به 

حالـت اولیـه خود ممکن اسـت نیم قرن طول بکشـد.
احمـد رحمانـی در گفـت و گو با ایسـنا با تاکید بـر اینکه نباید 
منتظـر وقـوع آتش سـوزی و از بیـن رفتـن هـزاران هکتـار از 
جنگل هـا باشـیم تا به فکـر اقدامات الزم بیفتیم،  خاطرنشـان 
کـرد: جنگل هـای زاگرس و هیرکانی از ذخایر ژنتیکی هسـتند 
کـه از دوران سـوم زمیـن شناسـی بـرای مـا بـه ارث مانده اند. 
بسـیاری از گونه هایـی که در این جنگل هـا وجود دارند در هیچ 
کجـای دنیـا وجـود ندارند و ممکن اسـت بر اثـر بی توجهی ما، 
وقـوع آتش سـوزی های جنگلـی یا دیگر عوامـل تخریب کننده 
ایـن منابـع طبیعـی از بیـن برونـد. واقعا باید نسـبت به حفظ 
ایـن منابـع حسـاس باشـیم چـون تخریـب آن هـا غیـر قابل 
جبـران اسـت و سـهل انگاری دربـاره آن ها می تواند نسـل های 

آینـده را از وجـود چنیـن منابعی محـروم کند.
ایـن عضـو هیئت علمی موسسـه تحقیقات جنگل هـا و مراتع 
کشـوردر بخـش دیگـری از صحبت هـای خـود بـا بیـان اینکه 
درپـی بارندگی هـای خـوب و رشـد علوفـه در رویشـگاه های 
جنگلـی، از بهـار سـال جـاری پیش بینی کـرده و هشـدار داده 
بودیـم کـه جنگل هـای کشـور مسـتعد آتش سـوزی  هسـتند،  
تصریـح کـرد: متاسـفانه اقدامـات الزم جهـت پیشـگیری از 
وقـوع آتش سـوزی و اقـدام به موقـع بـرای اطفـای حریـق از 
سـوی سـازمان های مسـئول صـورت نگرفت.رحمانـی ضمـن 
درپـی  مسـئول  سـازمان های  بیـن  ناهماهنگـی  از  انتقـاد 
زمانی کـه  گفـت:   زاگـرس  جنگل هـای  آتش سـوزی   وقـوع 
آتش سـوزی رخ می دهـد بایـد بـا اقـدام سـریع در لحظـات 
اولیـه آتـش را مهـار کـرد، در غیر این صورت مهار آتش بسـیار 
دشـوار می شـود و ایـن همـان اتفاقی اسـت کـه در هفته های 

اخیـر شـاهد رخ دادن آن بوده ایـم.

سوژه
بازیابی ذخایر 

جنگل های سوخته 
»نیم قرن« طول می کشد

موافقت محیط زیست با شماره گذاری تاکسی های یورو ۴

بر اساس قانون هوای پاک تولید خودروها با استاندارد یورو 5 از ابتدای سال 98 اجباری شده است

پــاک  هــوای  قانــون  اســاس  بــر 
ورود خودروهــای یــورو 4 بــه چرخــه 
امــا  اســت  نقــل ممنــوع  و  حمــل 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کــه 
ــر ارتقــای اســتاندارد  پیــش از ایــن ب
ــورو5 اصــرار داشــت  ــه ی ــا ب خودروه
 2200 حــدود  شــماره گذاری  بــا 
موافقــت  یــورو4  نوســاز  تاکســی 
کــرده اســت. معــاون محیــط زیســت 
ــا  ــد م ــازمان می گوی ــن س ــانی ای انس
ــم داشــتیم. ــل مه ــرای کار ســه دلی ب
بــه گــزارش ایســنا، در حالــی کــه 

پــاک  هــوای  قانــون  اســاس  بــر 
 98 ســال  ابتــدای  از  بــود  قــرار 
 4 یــورو  خودروهــای  فــروش 
ممنــوع شــود و خودروســازان پیــش 
بــه  نســبت  فــروش  بــه  اقــدام  از 
و  آالیندگــی  مجوزهــای  دریافــت 
ــد  ــدام کنن ــورو 5 اق ــتانداردهای ی اس
ــازان  ــت خودروس ــر درخواس ــا بناب ام
اجــرای ایــن قانــون تــا ســال 99 بــه 

افتــاد. تعویــق 
ســازمان  اکنــون  وجــود  ایــن  بــا 
تهــران  شــهرداری  تاکســیرانی 
شــماره گذاری  درخواســت 
اســتاندارد  دارای  تاکســی های 
هــم  آن  اســت.  را کــرده   4 یــورو 

در شــرایطی کــه ســازمان حفاظــت 
ــرده  ــد ک ــا تاکی ــت باره ــط زیس محی
شــماره گذاری  جلــوی  کــه  بــود 
ــال 99 را  ــورو 4 در س ــای ی خودروه
اینجاســت  خواهــد گرفــت. جالــب 
ــاعد  ــول مس ــازمان از ق ــن س ــه  ای ک
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
تاکســی   500 شــماره گذاری  بــرای 
نوســازی شــده بــا اســتاندارد یــورو 4 

اســت. داده  خبــر 
مســعود تجریشــی - معــاون محیــط 
زیســت انســانی ســازمان حفاظــت 
بــه  اشــاره  بــا   - زیســت  محیــط 
یــورو  تاکســی های  ایــن  اینکــه 
تولیــد  خــودرو  ایــران   شــرکت   4

ــود  ــرار ب ــتند و ق ــته هس ــال گذش س
ــز  ــته نی ــال گذش ــر س ــی اواخ ــه ط ک
ایســنا  بــه  شــوند،  شــماره گذاری 
گفــت: متاســفانه بــه دلیــل کامــل 
نبــودن یــک قطعــه از آن هــا و شــرایط 
در  کوویــد-19  بیمــاری  گســترش 
کشــور تحقــق ایــن امــر میســر نشــد. 
ــت  ــازمان حفاظ ــل س ــن دلی ــه همی ب
شــماره گذاری  بــا  زیســت  محیــط 
کــه   4 یــورو  تاکســی های  ایــن 
ــزارش  ــا 2200 دســتگاه گ ــداد آن ه تع
شــده اســت بــه ســه دلیــل مخالفــت 
در  تاکیــد کرده ایــم کــه  و  نکــرده 
ــای  ــت مجوزه ــت دول ــورت موافق ص
را  آن هــا  شــماره گذاری  بــرای  الزم 

می کنیــم. صــادر 
ــل ســازمان حفاظــت  ــاره دالی وی درب
ــماره گذاری  ــرای ش ــت ب ــط زیس محی
توضیــح   4 یــورو  تاکســی های 
داد: در درجــه اول ایــن تاکســی ها 
از  صرفــا  و  هســتند  ســوز  دوگانــه 
ــد  ــتفاده نمی کنن ــن اس ــوخت بنزی س
محــدود  آن هــا  تعــداد  همچنیــن 
ــر  ــه را در نظ ــن نکت ــد ای ــت و بای اس
ــن  ــی ای ــه جایگزین ــیم ک ــته باش داش
خودروهــا بــا خودروهــای فرســوده در 
حــال تــردد می توانــد بــر کاهــش 

ــد. ــر باش ــوا موث ــی ه آلودگ
عمــر  اینکــه  بیــان  بــا  تجریشــی 
اســت  ســال   10 تاکســی ها  مفیــد 
 95 ســال  در  آن هــا  از  تعــدادی  و 
گفــت:  بودنــد،  شــده  نــام  ثبــت 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
تصمیــم   98 ســال  ابتــدای  از 
فرســوده ای  تاکســی های  گرفــت 

را  می کننــد  تــردد  خیابــان   در  کــه 
ــودن  ــل نب ــه دلی ــا ب ــد ام ــه کن جریم
بــرای جایگزینــی  نــو  تاکســی های 
ــم  ــام دهی ــن کار را انج نتوانســتیم ای
امــا اکنــون تعــدادی تاکســی نــو 
تولیــد شــده اســت کــه اگــر بخواهیــم 
ــردن  ــت نک ــل رعای ــه دلی ــا را ب آن ه
اســتانداردهای یــورو5 نگــه داریــم 
از عمــر مفیــد آن هــا کــم می شــود 
ــی  ــب تاکس ــه صاح ــن پروس و در ای
تاکســی ها  و  کــرد  خواهــد  ضــرر 
عمــر فرســودگی خــود را بــدون آنکــه 
ســپری  شــود  اســتفاده  آن هــا  از 

خواهنــد کــرد.
انســانی  زیســت  محیــط  معــاون 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
این بــاره  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 

خودروســازان  بــه  می توانیــم 
ایــن  تکمیــل  عــدم  موضــوع  و 
 98 ســال  پایــان  تــا  تاکســی ها 
ــال  ــرد: درح ــار ک ــم، اظه ــاد کنی اعتم
حاضــر بــا شــرایط کنونــی کشــور، 
بــا  نــو  تاکســی های  ایــن  عرضــه 
ــا  ــی آن ه ــدود و جایگزین ــداد مح تع
بــا خودروهــای فرســوده می توانــد 

بــه نفــع مــا باشــد.
ــازمان  ــرد: س ــد ک ــان تاکی وی در پای
حفاظــت محیــط زیســت همچنــان بــر 
ارتقــای اســتانداردهای خودروهــای 
تولیــدی کشــور بــه یــورو5 اصــرار 
بــرای  الزم  مجوزهــای  مــا  و  دارد 
شــماره گذاری خودروهــای یــورو 4 
در ســال 99 را صــادر نخواهیــم کــرد.         

مدیر کل محیط زیسـت گلسـتان گفت: به 
ازای هـر 18 هـزار هکتـار از اراضـی اسـتان 
یـک محیط بـان وجـود دارد که ایـن تعداد 
یـک سـوم تعـدادی اسـت کـه در قانـون 

پیـش بینی شـده اسـت.
گـرگان:  از  برنـا  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
محمدرضـا کنعانـی در گفتگـو بـا خبرنـگار 
خبرگـزاری برنـا با اشـاره به اینکه حراسـت 
از محیـط زیسـت تنهـا بـر عهـده سـازمان 
محیـط زیسـت نمیباشـد اظهـار کـرد: در 
حفـظ محیـط زیسـت بدنـه دولـت اعـم از 
همـه دسـتگاه هـای اجرایـی، تشـکل هـا، 

اصحـاب رسـانه و جوامـع محلـی دخیـل 
هسـتند و همه ما بایسـتی تاش کنیم که 
جوامـع محلـی در کنار بهـره بـرداری پایدار 
به حراسـت از محیط زیسـت ترغیب شود.
وی افـزود: بـه ازای هـر 18 هـزار هکتـار از 
اراضـی اسـتان یک محیـط بان وجـود دارد 
که این تعداد یک سـوم تعدادی اسـت که 
در قانـون پیش بینی شـده اسـت، بنابراین 
بایسـتی تمامـی دسـتگاه هـای دولتـی، 
تشـکل هـا ، مـردم و همچنیـن رسـانه هـا 
در حفـظ و حراسـت محیط زیسـت تاش 
بسـزایی کنند..کنعانـی در ادامـه بـه مناطق 

حفاظـت شـده اسـتان اشـاره و اظهـار کرد: 
پـارک ملـی گلسـتان بـا مسـاحت 90 هزار 
هکتار تنها منطقه تحت مدیریت در کشـور 
اسـت که سـند مالکیت آن به نام سـازمان 

محیط زیسـت می باشـد.
 

وی ادامـه داد: منطقـه حفاظـت شـده لـوه 
و زاو کـه سـپر و ضربـه گیـر پـارک ملـی 
گلسـتان محسوب میشـود و منطقه جهان 
نما نیز از مناطق حفاظت شـده گلسـتان به 
میرونـد. شـمار 

تخصیص اعتبار ملی برای 
پارک ملی گلستان

تبدیل یکی از بزرگترین رویشگاه های 
زاگرس به گورستان زباله های شهری

مدیــرکل محیــط زیســت اســتان کردســتان بــا اشــاره بــه وضعیــت ایســتگاه 
تحقیقاتــی گاران کــه یکــی از رویشــگاه هــای مهــم زاگــرس به شــمار مــی رود 
و اکنــون بــه گورســتانی انبــوه از زبالــه هــای شــهری مبــدل شــده اســت گفت: 
ــوده و اســتان  بحــث پســماند معضلــی اساســی در حــوزه محیــط زیســت ب

کردســتان هــم از ایــن امــر مســتثنی نیســت.
فریبــا رضایــی روز چهارشــنبه )21خردادمــاه( در نشســت خبــری بــا اصحــاب 
رســانه اســتان کــه بــه مناســبت هفتــه محیــط زیســت برگــزار شــد اظهــار کرد: 
فعالیــت هــای محیــط زیســت اســتان پیوســته همــراه تولیــد، معیشــت و 
توســعه اســتان بــوده و امســال نیــز همــگام بــا تحقــق شــعار ســال مبنــی بــر 

جهــش تولیــد عمــل خواهــد کــرد.
ــه  ــع طبیعــی و زیســت محیطــی نســبت ب ــه لحــاظ مناب وی کردســتان را ب
ســایر اســتان هــا بکرتــر، غنــی تــر و ســالم تــر عنــوان کــرد و افــزود: بــا ایــن 
ــع  ــتفاده از مناب ــز اس ــاره ای ج ــود، در راســتای توســعه در کردســتان چ وج
طبیعــی و زیســت محیطــی بــرای معیشــت مــردم و رونــق اقتصــادی نداریــم، 
بــر همیــن اســاس ایــن امــر انجــام پروژه هــای عمرانــی محیــط زیســت را بــه 

لحــاظ توپوگرافــی خــاص در اســتان ســخت کــرده اســت.

ته
نک

تجریشـی بـا بیـان اینکـه عمـر مفیـد تاکسـی ها 10 سـال 
اسـت و تعدادی از آن ها در سـال 95 ثبت نام شـده بودند، 
گفـت: سـازمان حفاظت محیط زیسـت از ابتدای سـال 98 
تصمیم گرفت تاکسـی های فرسـوده ای کـه در خیابان  تردد 
می کننـد را جریمـه کنـد اما بـه دلیـل نبودن تاکسـی های 
نـو بـرای جایگزینـی نتوانسـتیم ایـن کار را انجـام دهیـم 
امـا اکنـون تعـدادی تاکسـی نو تولید شـده اسـت کـه اگر 
بخواهیـم آن هـا را بـه دلیـل رعایت نکـردن اسـتانداردهای 
یـورو5 نگـه داریـم از عمـر مفیـد آن ها کـم می شـود و در 
ایـن پروسـه صاحب تاکسـی ضـرر خواهد کرد و تاکسـی ها 
اسـتفاده  آن هـا  از  آنکـه  بـدون  را  خـود  فرسـودگی  عمـر 
شـود سـپری خواهنـد کرد.معـاون محیط زیسـت انسـانی 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت اظهـار کرد: درحـال حاضر 
بـا شـرایط کنونـی کشـور، عرضـه ایـن تاکسـی های نـو بـا 
تعـداد محـدود و جایگزینـی آن ها بـا خودروهای فرسـوده 

می توانـد بـه نفـع ما باشـد.

هواآالیندگی

اصفهان آلوده ترین کالنشهر کشور استدود پتروشیمی تبریز به دلیل نقص فنی است
محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
شـرقی  آذربایجـان  زیسـت 
اعـام کـرد: دودی کـه امـروز از 
مجتمـع پتروشـیمی تبریز بلند 
مـی شـد، ناشـی از یـک نقص فنی بـود که برطرف شـد.
حمیـد قاسـمی روز سـه شـنبه در گفـت و گـو بـا ایرنـا 
مجتمـع  از  واحـد  یـک  در  فنـی  نقـص  بـروز  افـزود: 
پتروشـیمی یا شـرکت پاالیشـگاه تبریز رایج است و این 
2 در ایـن قبیـل مواقـع بـرای برطـرف کردن نقـص فنی، 
ناگزیـر از آتـش زدن گازهـای جمع شـده بـرای خروج از 

هسـتند. فیلر 
وی اظهـار کـرد: دودی هـم که امروز از پتروشـیمی تبریز 

بـر مـی خاسـت بـه دلیـل بـروز نقـص فنـی در یکـی از 
واحدهـای ایـن مجتمـع بـود که مسـووالت پتروشـیمی 
قبـاً بـه مـا اطـاع دادنـد و همـکاران اداره کل حفاظـت 
محیـط زیسـت نیز بـرای نظارت بـرای رونـد کار بافاصله 
در محـل حاضـر شـدند. مدیرکل حفاظت محیط زیسـت 
آذربایجـان شـرقی اضافـه کـرد: ایـن اتفـاق )بـروز نقص 
فنـی( معمـوال در طـول سـال چنـد بـار در پتروشـیمی یا 
پاالیشـگاه تبریـز رخ مـی دهد، اما ممکن اسـت هر چند 
مـاه یـک بار باشـد یا در عـرض یک ماه 2 بـار روی دهد. 
شـرکت پتروشـیمی تبریـز در زمینـی بـه وسـعت 391 
هکتـار در جـوار غربی پاالیشـگاه تبریز واقع شـده اسـت.

محیـط  حفاظـت  مدیـرکل   
زیسـت اسـتان اصفهـان گفـت: 
فعـال شـدن کانـون هـای گرد و 
غبار، خشـک شـدن زاینـده رود 
و برداشـت هـای غیرمجـاز از آن بـه دلیل توسـعه نیافتن 
پایـدار باعـث شـده کـه اصفهـان آلـوده تریـن کانشـهر 

کشـور باشـد.
ایـرج حشـمتی روز سـه شـنبه در نشسـت خبـری که به 
صـورت مجـازی به مناسـبت هفتـه محیط زیسـت برگزار 
شـد، شعار امسـال هفته محیط زیسـت را »تنوع زیستی 
و اقـدام بـرای جلوگیـری از انقـراض فزآینـده گونـه های 
گیاهـی و جانـوری و تخریـب محیـط زیسـت« اعام کرد 

و تغییـرات اکوسیسـتمی را جـزو مهمتریـن مشـکات 
کنونـی کشـور و اسـتان اصفهان دانسـت.

وی گفـت: اصفهان در بهار امسـال کمتـر از چهار روز هوای 
پاک داشـت و در 15 ماه گذشـته مسـائل محیط زیسـتی 
ایـن اسـتان بـا دقـت احصاء و بررسـی شـد و بـه جرات 
مـی توان گفـت اصفهان بعنوان کانشـهر صنعتی با بیش 
از 10 هـزار واحـد صنعتی، 2 هزار واحد سـنگبری، داشـتن 
رتبـه نخسـت قطعـه سـازی خـودرو، رتبه اول نسـاجی و 
تأمیـن کننده نیمی از فوالد کشـور، نتوانسـت اسـت اصل 
حفاظـت از محیـط زیسـت را همـگام بـا توسـعه صنعتی 

خود پیـش ببرد.
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پیام
جامعه 

برگزاری مسابقه  زیست فناوری دانش آموزی در تیر ماه
مسابقه ملی دانش آموزی خلق ایده زیست  فناوری در تیرماه سال جاری از سوی ستاد 
توسعه زیست فناوری برگزار می شود.

هشدار؛ از توهم زای »کاتینون« تا »آسمان نهم«

ضمــن  کادراس،  موسســه  معــاون 
مــاده  مصــرف  عــوارض  تشــریح 
روانگــردان »کاتینــون« کــه در آزمایشــگاه 
ســاختار گیاهــی آن تغییــر می یابــد، 
می گویــد: هــر مــاده ای کــه از حالــت 
در  و  خــارج  گیاه پایــه ای  و  طبیعــی 
ــیار  ــود بس ــاخته می ش ــگاه ها س آزمایش
از مــواد طبیعــی اســت. خطرناک تــر 
ــنا،  ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــور برات منص
نوعــی  »کاتینــون«  اینکــه  بیــان  بــا 
ــور  ــه ط ــت: ب ــت، گف ــم زاس ــاده توه م
ــا روان گردان هــا، جــزء  ــی NPSهــا ی کل

ــل  ــه دلی ــا ب ــتند، ام ــرک هس ــواد مح م
ــن  ــر روی ذه ــه ب ــی ک ــذاری خاص اثرگ
دارنــد و عمدتــا در آزمایشــگاه ها ســاخته 
می شــوند، بــه صــورت مجــزا از مــواد 

می شــوند. دســته بندی  محــرک، 
بنابــر اظهــارات وی، پایــه اصلــی کاتینــون 
ــه دلیــل ایــن  گیــاه خــات اســت، امــا ب
ــی آن  ــاختار گیاه ــگاه س ــه در آزمایش ک
ــی  ــون مصنوع ــد، کاتین ــر می دهن را تغیی
عنــوان می شــوند. کشــف مــاده کاتینــون 
بــه عنــوان مــاده ای کــه در ابتــدا در داروها 
ــه ســال 1920  از آن اســتفاده می شــده ب
ــا  ــر ب ــاط دارد، امــا در ســال های اخی ارتب
تغییــر ســاختار شــیمیایی بــه روانگــردان 

تبدیــل شــده اســت.
تاکیــد  کادراس  موسســه  معــاون 

کــرد: همــواره شــاهدیم کــه فرمــول 
مــواد  بــر  مبتنــی  جدیــد  شــیمیایی 
زمینــه ای مختلــف از جملــه کاتینــون 
ــول  ــر فرم ــت تغیی ــود. عل ــد می ش تولی
ــل  ــه دلی ــه ب ــت ک ــن اس ــیمیایی ای ش
ــدر  ــواد مخ ــه ای م ــن مقابل ــر قوانی تغیی
ــدگان  ــان و تولیدکنن و محــرک، قاچاقچی
ســعی می کننــد بــا تغییــر فرمول هــا 
مــاده جدیــدی را بســازند کــه فرمــول آن 
در قانــون قیــد نشــده باشــد، امــا همــان 
اثرگــذاری را بــر مصرف کننــده داشــته 
باشــد. در واقــع فرمول مواد NPS بســیار 
متغیــر اســت؛ ســازندگان ایــن مــواد 
اغلــب بــا تغییــر یــک مولکــول و اضافــه 
کــردن مــاده جدیــدی کــه اثــر مشــابهی 
دارد قــرص جدیــدی می ســازند، چــرا 

ــورهای  ــه ای در کش ــن مقابل ــه قوانی ک
ــه روز می شــود و ســازندگان  مختلــف ب
ــون را  ــق قان ــن طری ــد از ای ــعی دارن س

دور بزننــد.
وی در ادامــه ایــن گفت وگــو دربــاره 
ــز  ــون نی ــاده کاتین ــرف م ــوارض مص ع
کاتینون هــا  اغلــب  کــرد:  تصریــح 
قــرار  اســتفاده  مــورد  مهمانی هــا  در 
می گیرنــد. عمدتــا مــواد روانگــردان 
اثــرات آنــی دارد، بــه طوریکــه فــرد ایــن 
مــاده را مصــرف  می کنــد تــا بــرای 
مهمانی هــا  در  کــه  لحظــه ای  چنــد 
ــی را ســپری  ــد لحظــات خوب ــرار دارن ق
ــی  ــون نوع ــه کاتین ــی ک ــد. از آنجای کن
می شــود،  محســوب  محــرک  مــاده 
آن،  مصــرف  از  پــس  مصرف کننــده 
در  اختــال  اشــتها،  کاهــش  دچــار 
ــش  ــز، افزای ــال در تمرک ــواب، اخت خ
ــان  شــدید فشــار خــون، افزایــش ضرب

ــود.  ــی می ش ــکته قلب ــی س ــب و حت قل
ــدام  ــور م ــه ط ــه ب ــرادی ک ــن اف همچنی
ــس  ــد، پ ــرف می کنن ــاده را مص ــن م ای
از قطــع مصــرف، دچــار افســردگی و 

اضطــراب خواهنــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه نمــک حمــام کــه از 
نام هــای  می شــود  ســاخته  کاتینــون 
ــمان  ــی، آس ــم آب ــر ابریش ــری نظی دیگ
اثرگــذاری  نیــز دارد، دربــاره   ... نهــم، 
ــه از  ــاده ای ک ــر م ــت: ه ــاده گف ــن م ای
حالــت طبیعــی و گیاه پایــه ای خــارج 
می شــود  ســاخته  آزمایشــگاه ها  در  و 
طبیعــی  مــواد  از  بســیار خطرناک تــر 
اســت؛ بــه طــور مثــال حــدود یــک تــا دو 
ســال طــول زمــان الزم اســت کــه مــواد 
ــود  ــر خ ــده در آزمایشــگاه اث ــاخته ش س
بــر فــرد بــه صــورت کامــل نشــان دهــد، 

درحالیکــه مــواد ســنتی و طبیعی تــر 
ــود را  ــر خ ــال اث ــت س ــه هش ــک ب نزدی

نشــان می دهــد.
ــزان مصــرف  ــاره می ــه درب ــی در ادام برات
ــح  ــز توضی ــران نی ــردان در ای ــن روانگ ای
داد: مصــرف ایــن قــرص هنــوز در ایــران 
بررســی های  اســت،  نشــده  گــزارش 
ــد  ــان می ده ــز نش ــس نی ــات پلی گزارش
میــزان مصــرف آن چنــدان زیــاد نیســت، 
ــه در  ــت ک ــاده ای اس ــون م ــه کاتین البت
کشــورهای عربــی بــه ویــژه یمــن طرفدار 

ــادی دارد. زی
بیــان  بــا  کادراس  موسســه  معــاون 
ــای  ــه صورت ه ــون ب ــاده کاتین ــه م اینک
ــاق  ــی، استنش ــی، خوراک ــف تزریق مختل
و اســتعمال مصــرف می شــود، اظهــار 
کــرد: نحــوه مصــرف ایــن قــرص در 
کشــور ایــران اغلــب بــه صــورت خوراکــی 

ــوده اســت، حتــی مشــاهده شــده کــه  ب
ــان  ــاده را در داخــل ده ــن م ــدا ای در ابت
گذاشــته و بعــد از مقــداری جویــدن، آن 
ــا  ــد. بعض ــاب می کنن ــرون پرت ــه بی را ب
مشــاهده شــده اســت کــه افــراد عــادی 
ــدام  ــاده اق ــن م ــرف ای ــرای مص ــز ب نی
و در برخــی از مناطــق خیلــی راحــت 
مصــرف  آدامــس  صــورت  بــه  را  آن 
آن  مصــرف  میــزان  البتــه  می کننــد، 
گــزارش  کشــور  مرکــزی  مناطــق  در 
از  بخــش  آن  حقیقــت  در  نمی شــود. 
مناطــق کشــور در معــرض مصــرف ایــن 
ــد کــه در مــرز مشــترک  ــرار دارن مــاده ق
کشــورهای عربــی قــرار دارنــد، بــه ویــژه 
ــه مصــرف آن  سیســتان و بلوچســتان ک
تاحــدودی زیــاد اســت. در کردســتان 
ــن  ــاره مصــرف ای ــی درب ــز گزارش های نی
ــود دارد. ــی وج ــه صــورت خوراک ــاده ب م

توســعه  و  برنامه ریــزی  معــاون 
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  منابــع 
ســازمان  بــا  مشــترک  نشســت  در 
از  اســتثنایی  آموزش وپــرورش 
پرداخــت ضریــب 1.2 دهــم نیروهــای 
ــان  ــا پای آموزش وپــرورش اســتثنایی ت

ســال جــاری خبــر داد.
الهیــار  علــی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ترکمــن در نشســت مشــترک شــورای 
آموزش وپــرورش  ســازمان  معاونــان 

اســتثنایی و معاونــت برنامه ریــزی و 
توســعه منابــع کــه در راســتای بررســی 
مشــکات دانــش آمــوزان بــا نیازهــای 
کــرد:  اظهــار  شــد،  تشــکیل  ویــژه 
ــای  ــی نیروه ــنوات ارفاق ــات س مطالب
هــم  اســتثنایی  آموزش وپــرورش 
ــوق اســت و  ــا پرداخــت حق ــت ب اولوی
ــان  ــریع ترین زم ــات در س ــن مطالب ای

ــد. ــد ش ــت خواه پرداخ
وی افــزود: ضریــب 1.2 دهــم کارکنــان 

نیــز  اســتثنایی  آموزش وپــرورش 
ــده  ــت  نش ــال 93 پرداخ ــان س ــا پای ت
ــر اســاس تفاهــم صــورت  اســت کــه ب
ــات در ســال  ــن مطالب ــه  شــده ای گرفت
ــار  جــاری پرداخــت خواهــد شــد. الهی
ادارات  اســتقال  دربــاره  ترکمــن 
گفــت:  نیــز  اســتان ها  اســتثنایی 
یــک  به عنــوان  ادارات  ایــن  تبدیــل 
منطقــه آموزش وپــرورش در شــورای 
ــتثنایی  ــرورش اس ــازمان آموزش وپ س
ــرای  ــه ب ــب رســیده اســت ک ــه تصوی ب
ــا  ــی آن کارگروهــی ب ــع قانون حــل موان
حضــور کارشــناس ســازمان امــور اداری 
ــد. ــد ش ــکیل خواه ــتخدامی تش و اس

کمبود ۱۲ هزار نیرو در 
آموزش وپرورش استثنایی

شرایط بازگشایی کمپ های 
درمان اعتیاد

مدیــرکل پیشــگیری و درمــان ســازمان بهزیســتی کشــور شــرایط بازگشــایی 
ــاد( را تشــریح کــرد. مراکــز اقامتــی مــاده 15 )کمپ هــای درمــان اعتی

ــا ایســنا در خصــوص موضــوع بازگشــایی  ــو ب ــی ســده در گفت وگ ــد برات فری
ــه  ــه کمیت ــاس مصوب ــرد: براس ــا( اظهارک ــاده 15 ) کمپ ه ــی م ــز اقامت مراک
درمــان مراکــز اقامتــی بــا توجــه بــه بخشــنامه ســازمان بهزیســتی می تواننــد 
ــاده شــده  ــب یــک دســتور العمــل آم ــن بخشــنامه در قال فعــال شــوند و ای
ــن  ــد ای ــز دارن ــت قرم ــه وضعی ــه در اســتان هایی ک ــان اینک ــا بی اســت.وی ب
ــاز نمی شــوند، گفــت: امــا در اســتان هایی کــه وضعیــت قرمــز  مراکــز فعــا ب
ــت  ــر رعای ــت شــرایط خــاص نظی ــا رعای ــدی شــده ب ــه بن ــز رتب ــد مراک ندارن
ــرای  ــد. ب ــه کار کنن ــاز ب ــد آغ ــز می توانن ــن مراک ــای ای ــدات و پروتکل ه تعه
ــه بایــد در ایــن مراکــز حضــور داشــته باشــد  ــه شــکل روزان مثــال پزشــک ب
همچنیــن پذیــرش افــراد در مراکــز بــه شــکل دوره ای خواهــد بــود یعنــی در 
هــر اســتانی تعــدادی از مراکــز بازگشــایی مــی شــوند و مرحلــه بــه مرحلــه 
ــور  ــتی کش ــازمان بهزیس ــان س ــگیری و درم ــرکل پیش ــت می کنند.مدی فعالی
ادامــه داد: بــرای مثــال ممکــن اســت دو مرکــز روز شــنبه شــروع بــه کار کننــد 

ــد.        ــام نمی دهن ــدی انج ــرش جدی ــده پذی ــا 15 روز آین و ت

ته
نک

تاکیـد کـرد: همـواره شـاهدیم کـه  معـاون موسسـه کادراس 
فرمـول شـیمیایی جدیـد مبتنـی بـر مـواد زمینـه ای مختلف از 
جملـه کاتینـون تولیـد می شـود. علت تغییـر فرمول شـیمیایی 
ایـن اسـت که بـه دلیـل تغییر قوانیـن مقابلـه ای مـواد مخدر و 
محـرک، قاچاقچیـان و تولیدکننـدگان سـعی می کنند بـا تغییر 
فرمول هـا مـاده جدیـدی را بسـازند کـه فرمـول آن در قانون قید 
نشـده باشـد، امـا همـان اثرگـذاری را بـر مصرف کننـده داشـته 
باشـد. در واقع فرمول مواد NPS بسـیار متغیر اسـت؛ سازندگان 
ایـن مـواد اغلـب بـا تغییـر یـک مولکـول و اضافـه کـردن ماده 
جدیـدی کـه اثـر مشـابهی دارد قـرص جدیـدی می سـازند، چـرا 
کـه قوانیـن مقابلـه ای در کشـورهای مختلـف به روز می شـود و 
سـازندگان سـعی دارنـد از این طریـق قانـون را دور بزننـد. براتی 
در ادامـه دربـاره میـزان مصـرف ایـن روانگـردان در ایـران نیـز 
توضیـح داد: مصـرف ایـن قـرص هنـوز در ایـران گزارش نشـده 
اسـت، بررسـی های گزارشـات پلیـس نیز نشـان می دهـد میزان 
مصـرف آن چندان زیاد نیسـت، البته کاتینون ماده ای اسـت که 

در کشـورهای عربـی بـه ویـژه یمن طرفـدار زیـادی دارد.

خبر

جامعهمدرسه

جذب ۳۰ هزار خیر مدرسه سازاسترداد هزینه های فوق برنامه تمامی مدارس
و  آمـوزش   وزارت  سـوی  از 
اسـترداد  بخشـنامه  پـرورش 
هزینه هـای فوق برنامـه، غـذا و 
سـرویس توسـط مـدارس بـه 

شـد ابـاغ  اسـتان ها  کل  ادارات 
بـه گـزارش ایسـنا، بـا عنایـت بـه شـیوع بیمـاری کرونا از 
ابتـدای اسـفندماه 98 و به موجـب آن تعطیلـی مـدارس 
و ایجـاد وقفـه در ارائـه خدمـات و فعالیت هـای حضـوری 
آموزشـی و پرورشـی و به منظـور حفـظ و رعایـت حقـوق 
از سـوی وزارت  از حقـوق شـهروندان،  عامـه و صیانـت 
آموزش وپـرورش بخشـنامه اسـترداد کلیه وجـوه دریافتی 
بابـت هزینـه فـوق  برنامه های آموزشـی، پرورشـی، کنکور، 

اعتـکاف علمـی و سـایر خدمـات ویـژه قابل ارائـه در ایـام 
تمـام مـدارس  ... در  و  ازجملـه غـذا، سـرویس  مزبـور 
اعـم از عـادی، دولتـی، شـاهد، اسـتعدادهای درخشـان، 
هیئت امنایـی، نمونـه دولتـی، بزرگ سـاالن، کاردانـش و 
فنـی حرفـه ای، تطبیقی و بین الملـل، آمـوزش از راه دور و 
غیردولتـی در 3 بنـد و مطابق ذیل، به ادارات کل اسـتان ها 
ابـاغ شـد.هزینه فوق برنامه هـا تحـت هـر عنـوان نظیـر 
فوق برنامـه آموزشـی، پرورشـی یا غیرآموزشـی و خدمات 
ویـژه )غـذا، سـرویس و ...( در مدارس غیردولتی، بر طبق 
مصوبـه هفتـاد و دومین جلسـه شـورای سیاسـت گذاری، 
برنامه ریـزی و نظـارت مرکزی از تاریخ اول اسـفندماه 98 

محاسـبه و مسـترد گردد.

نوســازی،  رئیــس ســازمان 
مــدارس  تجهیــز  و  توســعه 
ــرح  ــه ط ــاره ب ــا اش ــور ب کش
در  کــه  آجــر«  بــه  »آجــر 
اقشــار  و  مــردم  آحــاد  راســتای جــذب مشــارکت 
ــرد:  ــوان ک ــت، عن ــده اس ــن ش ــه تدوی ــف جامع مختل
خیریــن  جامعــه  کمــک  بــا  بتوانیــم  امیدواریــم 
مدرسه ســاز ســرمایه های خــرد مردمــی از تمــام اقشــار 
ــرده و  ــذب ک ــر ج ــک آج ــدازه ی ــه ان ــی ب ــه حت جامع
قدمــی بــزرگ بــرای توســعه فضاهــای آموزشــی کشــور 

برداریــم.
 مهرالــه رخشــانی مهر در اولیــن ســالروز درگذشــت 

مرحــوم محمدرضــا حافظــی، خّیــر عرصــه مدرسه ســازی 
ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره وی گفــت: نــام دکتــر 
حافظــی بــا جامعــه خیریــن مدرسه ســاز عجیــن شــده 
ــاد  ــن نه ــه ای ــته اولی ــه هس ــال 1377 ک ــت. از س اس
مردمــی شــکل گرفــت از همــان ابتــدا دکتــر حافظــی در 
تاســیس ایــن نهــاد نقــش محــوری و کلیــدی داشــت.
وی افــزود: او متاثــر از غــم از دســت دادن فرزنــد 
ــی  ــان اله ــه شــاید امتح ــود در ســال 74 ک ــد خ برومن
بــوده اســت، چهــار ســال بعــد ســنگ بنــای احــداث یک 
ــه  ــاد، ب ــا نه ــرد را بن ــهر بروج ــرانه در ش ــتان پس دبیرس
قــول خــودش او اگرچــه یــک فرزنــد از دســت داد امــا 

ــه دســت آورد. ــد ب ــا فرزن ــا احــداث مدرســه صده ب

»کاتینون« نوعی ماده توهم زاست

معـاون امـور مشـارکت هـای مردمـی، توانمندسـازی و امـور 
مجلـس سـازمان بهزیسـتی کشـور، از جمـع آوری مبلـغ 253 
میلیـارد تومـان مشـارکت مردمـی در قالـب پویـش همدلـی 
مؤمنانه در ماه رمضان سـال جاری با کمک خیرین، موسسـات 
خیریه و سـازمان ها و نهادهای سراسر کشـور خبر داد.ذوالفقار 
یـزدان مهـر بـا اعـام این خبر گفـت: با همراهـی و کمک مردم 
خداجـو، خیرین و همچنین سـازمان هـای و نهادهای دولتی و 
غیر دولتی و نیز تاش شـبانه روزی موسسـات خیریه همراه، 
بیـش از 209 میلیـارد تومـان کمک های جذب شـده به صورت 
بسـته معیشـتی و وعـده هـای غذایـی و 44 میلیـارد تومـان 

کمـک نقـدی  بـه نیازمندان اهدا شـد.

اسـتاندار تهـران بـا اشـاره بـه ضـرورت رعایـت پروتکل هـای 
بهداشـتی از سـوی شـهروندان گفت: تنها 30 درصد مردم در 
مترو و اتوبوس از ماسـک اسـتفاده می کنند.بـه گزارش ایلنا 
به نقل از پایگاه اطاع رسـانی اسـتانداری تهران، انوشـیروان 
محسـنی بنـد پـی در شـصت و هشـتمین جلسـه شـورای 
گفت وگـو اسـتان تهـران بـا اشـاره بـه وضعیـت کرونـا اظهار 
داشـت: بـا همـه تـاش هـای صـورت گرفتـه جهـت مقابله 
بـا بیمـاری کرونا، متاسـفانه زمان روشـنی برای اعـام پایان 
ایـن بیمـاری وجـود نـدارد.وی ادامـه داد: بازگشـایی هـای 
صـورت گرفتـه، نیـاز کشـور بـود و بـا سـاده انـگاری برخـی 
شـهروندان در زمینـه برخـورد بـا کرونـا مشـکاتی بـه وجود 
مـی آیـد، همچنانکـه طبـق آمـار تنهـا 30 درصـد شـهروندان 
در متـرو و اتوبـوس از ماسـک اسـتفاده می کنند. اسـتاندار 
تهـران سـپس تصریـح کـرد: کرونـا همه ابعـاد اقتصـادی از 
تولیـد تـا عرضـه را تحـت تاثیر قـرار داده و به نظر می رسـد 
بـرای عبور از شـرایط سـخت اقتصادی نیازمند نـگاه ویژه تر 

بـه بخش خصوصـی اسـتان تهران هسـتیم.

معــاون مقابلــه بــا عرضــه و امــور بین الملــل ســتاد مبــارزه 
ــور در  ــدر در کش ــن موادمخ ــدر از کشــف 16 ت ــا موادمخ ب
بــازه زمانــی دهــم لغایــت شــانزدهم خــرداد امســال خبــر 

داد.
بــه گــزارش ایســنا، ناصــر اصانــی، گفــت: مجمــوع 
کشــفیات ایــن هفتــه 16322کیلوگــرم اســت کــه در 
مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته )20303کیلوگرم( 

حــدود 20 درصــد کاهــش دارد.
وی افــزود: 12864 کیلوگــرم از مجمــوع کشــفیات مربــوط 
بــه مــاده مخــدر تریــاک بــود کــه 79 درصــد کشــفیات را 
بــه خــود اختصــاص داده اســت. همچنیــن از ایــن میــزان 
ــن، 506  ــرم هروئی ــیش، 182 کیلوگ ــرم حش 2383 کیلوگ
کیلوگــرم شیشــه، 70 کیلوگــرم گــراس، 271 مرفیــن و 45 

کیلوگــرم ســایر مــواد کشــف شــده اســت.

کمک مردم به 580 هزار 
خانواده نیازمند

بی توجهی مردم به 
پوشیدن ماسک در مترو

کشف 16 تن موادمخدر 
در کشور طی هفته گذشته

جامعهخبر

بازگشت رسیدگی بیمه بیکاری به وضعیت عادی از خردادبرآورد خسارت ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیاردی کرونا بر تامین اجتماعی
رئیــس موسســه عالــی پژوهــش تامیــن اجتماعــی 
بــا بیــان اینکــه ســازمان تامیــن اجتماعــی از جملــه 
نهادهایــی اســت کــه اقدامــات سیاســتی اش در 
مواجهــه بــا کرونــا بــه شــدت مــورد اهمیــت و محــل 
توجــه اســت، گفــت: ســازمان تامیــن اجتماعــی قبــل از ورود ویــروس کرونــا 

ــرد. ــا آن را گســترده تر ک ــود و کرون ــی ب ــه کشــور دچــار چالش های ب
بــه گــزارش ایســنا، روزبــه کردونــی در یازدهمیــن نشســت دیــده بــان رفــاه 
ــروس  ــه از اواخــر بهمــن شــیوع وی ــه اینک ــا اشــاره ب ــی ب ــن اجتماع و تامی
کرونــا اعــام شــد و در موسســه نیــز تمرکــز خــود را بــر شناســایی و مطالعــه 
ــاء  ــه منش ــی ک ــت: از آنجای ــتیم، گف ــروس گذاش ــن وی ــف ای ــاد مختل ابع
بیمــاری ناشــناخته بــود، در ابتــدا بیشــتر بــر اطاع رســانی تمرکــز کردیــم. از 
ــا نیــز در  فروردیــن مــاه رصــد اثــرات اقتصــادی و اجتماعــی ناشــی از کرون
دســتورکار قــرار گرفــت.وی افــزود: ســازمان تامیــن اجتماعــی قبــل از ورود 
ویــروس کرونــا بــه کشــور دچــار چالش هایــی بــود و کرونــا آن را گســترده تر 
ــاره  ــون 13 گــزارش منتشــر کرده ایــم کــه آخریــن مــورد آن درب ــا کن کــرد. ت

ــوده و در  ــی ب ــن اجتماع ــای تامی ــر هزینه ه ــروس ب ــن وی ــرات شــیوع ای اث
ــن  ــر تامی ــا ب ــی ناشــی از کرون ــارد تومان ــزار میلی ــا 50 ه آن خســارت 30 ت

اجتماعــی تخمیــن زده شــده اســت.
رئیــس موسســه عالــی پژوهــش تامیــن اجتماعــی افــزود: تامیــن اجتماعــی 
از جملــه نهادهایــی اســت کــه اقدامــات سیاســتی اش به شــدت مــورد 
اهمیــت و محــل توجــه اســت و اگــر دچــار آســیب شــود اقدامــات بعــدی 
نیــز متاثــر خواهــد شــد.کردونی بــا اشــاره بــه تاثیــر کرونــا بــر فقــر اظهارکــرد: 
ــان  ــرا در جه ــار فق ــر آم ــون ب ــل 500 میلی ــه حداق ــت ک ــده اس ــرآورد ش ب
ــه  ــر ب ــا فق ــارزه ب ــرای مب ــورها ب ــاش کش ــال ت ــود و 30 س ــزوده می ش اف
ــر می شــوند. عقــب برخواهــد گشــت. کارگــران غیررســمی 34 درصــد فقیرت
بــه گــزارش ایســنا، محمــد عطاردیــان - رئیــس هیئــت مدیــره کانــون عالــی 
ــان  ــا بی ــت ب ــن نشس ــز در ای ــران - نی ــی ای ــی کارفرمای ــای صنف انجمن ه
ــت  ــز اهمی ــا حائ ــیوع کرون ــرایط ش ــتغال در ش ــاد و اش ــظ اقتص ــه حف اینک
ــش  ــتغال و افزای ــن اش ــت رفت ــات آن از دس ــه تبع ــت: از حمل ــت، گف اس

ــی اســت. ــدوق ضعیف ــه صن ــکاری اســت ک ــه بی ــدوق بیم ورودی صن

مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی ضمــن اعــام 
آخریــن وضعیــت ثبــت نــام شــدگان بیمــه بیــکاری 
گفــت: از اول خــرداد از نظــر رســیدگی و ســازوکارهای 
و  برمی گردیــم  عــادی  شــرایط  بــه  نظارتــی 
ــر  ــزار نف ــا 70 ه ــان اردیبهشــت 60 ت ــد از پای ــا بع ــم نهایت ــی می کنی پیش بین
مــازاد بــر آمارهــای قبلــی ســنوات گذشــته متقاضــی اخــذ مقــرری در بیمــه 

ــکاری داشــته باشــیم. بی
ــان  ــده ب ــت دی ــن نشس ــاالری در یازدهمی ــی س ــنا، مصطف ــزارش ایس ــه گ ب
رفــاه و تامیــن اجتماعــی کــه در موسســه عالــی پژوهــش تامیــن اجتماعــی 
برگــزار شــد بــا اشــاره بــه ماموریــت تامیــن اجتماعــی در قبــال 43 میلیــون 
ــم  ــی داشــته و ه ــرات منف ــات و اث ــم تبع ــا ه ــت: کرون تحــت پوشــش، گف

ــت. ــته اس ــر داش ــا در ب ــرای م ــی ب آموخته های
ــای  ــرد: درآمده ــح ک ــا، تصری ــر از کرون ــی متأث ــار مال ــه آث ــاره ب ــا اش وی ب
ــارد  ــاه 2000 میلی ــر م ــن ه ــور میانگی ــه ط ــا ب ــیوع کرون ــان ش ــازمان از زم س
ــه علــت امهال هــای دولــت و بیکاری هــا کاهــش داشــته اســت. در  تومــان ب

هیئــت دولــت مصــوب شــد کــه دولــت یــک خــط اعتبــاری از طریــق بانــک 
مرکــزی بابــت ایــن کســری در اســفندماه بــه ســازمان بدهــد. قــرار شــد بــرای 
ــه ســازمان پرداخــت  ــت ب ــارد تومــان از بدهــی دول ــن هــم 2000 میلی فروردی
شــود و خوشــبین هســتیم ایــن دو موضــوع تــا دو ســه هفتــه آینــده انجــام 

شــود.
ــی  ــه منتف ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــی ادام ــن اجتماع ــازمان تأمی ــل س مدیرعام
ــه از  ــق بیم ــول ح ــد، وص ــه بع ــاه ب ــت م ــان اردیبهش ــا از پای ــدن امهال ه ش
ــا کاهــش درآمــد  ــذا اصــوال ب ــر می گــردد. ل ــه روال عــادی ب ــاه ب اول خردادم
کمتــری در خــرداد بــه بعــد مواجــه خواهیــم بــود گرچــه بــه دلیــل آثــار کرونــا 
ــید.  ــد رس ــر نخواه ــه صف ــد ب ــش درآم ــن کاه ــتغال، ای ــا واش ــر فعالیت ه ب
ــا،  ــاری کرون ــت: بیم ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــکاری نی ــه بی ــت بیم ــه وضعی وی ب
بیــکاری گســترده ایجــاد کــرده اســت. 220 هــزار مقــرری بیمــه بیــکاری بگیــر 
در اســفندماه داشــتیم کــه ایــن رقــم بــدون لحــاظ تاثیــر کرونــا بــود. با شــروع 
تعطیلــی واحدهــای تولیــدی، عــده ای نام نویســی کردنــد و لیســت 370 هــزار 

نفــری پاالیــش شــده وزارت کار در اختیــار مــا قــرار گرفــت.
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آغاز مرمت فاز جدید مسجد آقاکاظم در زنجان
سرپرست معاونت میراث فرهنگی زنجان از آغاز مرمت و استحکام بخشی مرمت فاز 

جدید مسجد آقاکاظم در سال جاری خبر داد.

میراثمیراث

۲۷ اثر تاریخی در فهرست میراث ملی ثبت شدکشف گور خمرۀ اشکانی در تپه اشرف

باستان شناســـی  هیـــأت  سرپرســـت 
روزهـــای  اشـــرف کـــه طـــی  تپـــه 
گذشـــته از کشـــف یـــک چـــاه ســـنگی 
ساســـانی بـــه عمـــق شـــش متـــر، 
ســـفال های ســـالم ســـلجوقی، آل بویـــه و قطعـــات ســـفال های 
اشـــکانی و ساســـانی خبـــر داده بـــود، امـــروز اعـــام کـــرد کـــه در 
ـــت. ـــیده اس ـــز رس ـــکانی نی ـــرۀ اش ـــور خم ـــک گ ـــه ی ـــه ب ـــن محوط ای
ــرد: در  ــار کـ ــنا اظهـ ــا ایسـ ــو بـ ــد در گفت وگـ ــری زنـ ــا جعفـ علیرضـ
ـــی  ـــره بزرگ ـــدیم خم ـــق ش ـــرف، موف ـــه اش ـــم کاوش در تپ ـــل هفت فص
ـــر دوره  ـــه اواخ ـــق ب ـــره متعل ـــور خم ـــک گ ـــواهد ی ـــاس ش ـــر اس ـــه ب ک
اشـــکانی اســـت پیـــدا کنیـــم و تصمیـــم داریـــم همیـــن امـــروز و 
فـــردا آن را بـــه کارگاه مرمـــت منتقـــل کـــرده تـــا تخلیـــه و کاوش را 

در آزمایشـــگاه ادامـــه بدهیـــم.
وی تأکیـــد کـــرد: ایـــن گـــور خمـــره یکـــی از مهم تریـــن یافته هـــای 
ــن  ــکانی چنیـ ــون از دورۀ اشـ ــت و تاکنـ ــم اسـ ــل هفتـ ــا در فصـ مـ

یافتـــه ای در اصفهـــان نداشـــته ایم.
سرپرســـت هیـــأت باستان شناســـی تپـــه اشـــرف خاطرنشـــان کـــرد: 
پیش تـــر قطعاتـــی از ســـفال های دوره اشـــکانی و هخامنشـــی بـــه 
بعـــد در ایـــن محـــدوده کشف شـــده بـــود امـــا کشـــف ایـــن گـــور 
ـــن  ـــل تدفی ـــارۀ مح ـــه درب ـــا ازجمل ـــؤاالت م ـــیاری از س ـــه بس ـــره ب خم

در تپـــه اشـــرف پاســـخ می دهـــد.
ــودم  ــد بـ ــش معتقـ ــال ها پیـ ــد: از سـ ــادآور شـ ــد یـ ــری زنـ جعفـ
ـــم  ـــه ه ـــی ب ـــاختاری زمان ـــر س ـــی از نظ ـــه ج ـــرف و تپ ـــه اش ـــه تپ ک
ـــدا  ـــم ج ـــا را از ه ـــتاق آن ه ـــان مش ـــداث خیاب ـــد و اح ـــل بوده ان متص
کـــرده، بـــه همیـــن دلیـــل تـــاش می کـــردم کـــف خیابـــان هـــم 
کار باستان شناســـی انجـــام شـــود امـــا بـــه خاطـــر پرتـــردد بـــودن 
ایـــن مســـیر، چنیـــن کاری میســـر نشـــده بـــود تـــا اینکـــه اداره آب 
تصمیـــم بـــه لوله گـــذاری گرفـــت و مـــا توانســـتیم ایـــن عملیـــات 
ـــه  ـــا کار کاوش ادام ـــم ت ـــف کنی ـــخص متوق ـــر مش ـــن 600 مت را در ای

پیـــدا کنـــد.

شـــورای ملـــی ثبـــت آثـــار تاریخـــی 
فرهنگـــی غیرمنقـــول وزارتخانـــه میـــراث 
ـــی  ـــر تاریخ ـــگری 27 اث ـــی و گردش فرهنگ
ــور را در فهرســـت  ــتان کشـ از شـــش اسـ
ـــای تاریخـــی و  ـــد ارزش ه ـــر را واج ـــرد و 15 اث ـــت ک ـــی کشـــور ثب ـــراث مل می
ـــار  ـــت آث ـــی ثب ـــورای مل ـــزارش ایســـنا، در جلســـه  ش ـــی دانســـت.به گ فرهنگ
ـــگری و  ـــی، گردش ـــراث فرهنگ ـــه می ـــول وزارتخان ـــی غیرمنق ـــی فرهنگ تاریخ
ـــد  ـــی ش ـــور بررس ـــتان کش ـــش اس ـــی از ش ـــر تاریخ ـــتی، 46 اث ـــع دس صنای
ـــد،  ـــام ش ـــی اع ـــای تاریخـــی ـ فرهنگ ـــد ارزش ه ـــر تاریخـــی واج ـــه 15 اث ک
ـــه  ـــر تاریخـــی ب ـــت شـــد و 13 اث ـــی ثب ـــار مل ـــر تاریخـــی در فهرســـت آث 14 اث

ـــرد. ـــدا ک ـــی راه پی ـــر مل ـــاری معاص ـــراث معم ـــت می فهرس
ـــام  ـــت اع ـــد ارزش ثب ـــزد واج ـــتان ی ـــی از اس ـــر تاریخ ـــار اث ـــن چه همچنی
ـــدی  ـــه  بع ـــی در جلس ـــار تاریخ ـــده آن آث ـــه پرون ـــد ک ـــد ش ـــا تاکی ـــد، ام ش
ـــود. ـــی ش ـــول بررس ـــی غیرمنق ـــی و فرهنگ ـــار تاریخ ـــت آث ـــی ثب ـــورای مل ش
بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش، »آتلیـــه و دفتـــر کار هوشـــنگ ســـیحون«، 

»ســـاختمان قدیمـــی فـــورد«، »ســـاختمان انســـتیتو پاســـتور تهـــران«، 
ـــران«، »هتـــل  ـــه موسســـه آمـــوزش بانکـــداری ای ـــه حکمـــت موســـوم ب »خان
اللـــه« در اللـــه زار نـــو، »دانشـــگاه امـــام صـــادق )ع( ـ هســـته اولیـــه ـ 
ـــاب  ـــی انق ـــورای عال ـــه ش ـــاختمان دبیرخان ـــت«، »س ـــی مدیری ـــه عال مدرس
ـــر  ـــاختمان دفت ـــون«، »س ـــی مینی ـــاختمان شیرینی فروش ـــی«، »س فرهنگ
مشـــاور نجبیـــر )بنـــای خیابـــان انقـــاب(، رازی نبـــش کوچـــه مهبـــد« و 
»بنـــای خیابـــان انقـــاب، رازی، کوچـــه مهبـــد، پـــاک 6« در تهـــران در 

ـــد. ـــت ش ـــی ثب ـــر مل ـــاری معاص ـــراث معم ـــت می فهرس
ــران«،  ــداری ایـ ــوزش بانکـ ــه آمـ ــه موسسـ ــوم بـ ــای تاریخـــی موسـ »بنـ
»حســـینیه ســـادات اخـــوی«، »فرهنگســـرای ملـــل پـــارک قیطریـــه« و 
ـــد« در  ـــکری موح ـــان تش ـــش خیاب ـــروزش نب ـــان ف ـــع در خیاب ـــای واق »بن
ـــد« در  ـــه برومن ـــی »خان ـــای تاریخ ـــدند.دو بن ـــی ش ـــت مل ـــز ثب ـــران نی ته
ـــوان  ـــه عن ـــم ب ـــران ه ـــیدیه« ته ـــارک جمش ـــابی و »پ ـــر حس ـــارراه دکت چه
میـــراث معمـــاری معاصـــر واجـــد ارزش تاریخـــی ـ فرهنگـــی اعـــام شـــدند.

قلعه توران دخت ساسـانی در روسـتای تاریخی توران پشـت 
شهرسـتان تفـت یـزد در فهرسـت آثـار ملـی ایـران بـه ثبـت 

رسید.
»قلعـه تـوران پشـت« کـه روز گذشـته در فهرسـت آثـار ملی 
ایـران بـه ثبت رسـیده، روی صفه ای در دامنه کـوه قرار گرفته 
کـه از فـراز آن دشـتی سرسـبز، کوه هایـی بـه نـام »تخـت 
رسـتم« و »تخت سـلیمان« و از سـوی دیگر، روستای توران 
پشـت با بقعه های اسـتوار و محکم »شـیخ جنید« و »چهل 
دختـرون« بـه خوبـی دیده می شـوند و همین مسـئله منجر  
شـده تـا بـر ارزش تاریخـی آن بیافزایـد. اهالـی روسـتای 
زیـادی  نسـبتًا  فاصلـه  یـزد  از  تـوران پشـت کـه  تاریخـی 
داشـتند، در گذشـته بـرای دفـاع از خود در برابـر خطر هجوم 
غارتگـران و متجاوزانـی کـه بیشـتر از سـمت بیابان های بین 
اسـتان های یـزد و فـارس آنهـا را تهدیـد می کردنـد، بـه ایـن 
قلعـه پنـاه می برنـد و همیـن عامـل منجـر بـه تقویـت نگاه 

اسـاطیری ایـن بنـای تاریخی شـده اسـت.
این قلعه از نظر کاربرد سـنگ در سـاخت بنای آن، منحصر 
بـه فـرد اسـت و تعداد زیـادی حجـره در آن وجـود دارد که 
هـر خانـواده ی روسـتا، حجـره ای در اختیـار داشـته و مـواد 
غذایـی ماننـد حبوبـات، خشـکبار، آرد و سـایر مـوارد را بـه 
گونـه ای طبقه بنـدی شـده در محل هـای مخصوصـی انبـار 
می کردنـد و از ایـن رو یـک قلعـه حفاظتـی ـ زیسـتی بـه 

شـمار می آمده اسـت.
ویژگـی دیگـر این قلعه، در سـنگی بزرگ آن اسـت که البته 
تخریـب شـده و از بیـن رفتـه اسـت امـا نـوع سـنگ های 
رسـوبی همان تپه اسـت. از سـوی دیگر ایـن قلعه تاریخی 
کـه گفتـه می شـود توران دخت ساسـانی آن را بنـا کرده، در 
گـذر زمـان تخریـب شـده و بازمانـده آن که تنهـا اتاق هایی 
از قلعـه کـه محـل نگهـداری آذوقه بوده، سـالم باقـی مانده 
اسـت. قطعـًا ثبـت ایـن جاذبـه تاریخـی در فهرسـت آثـار 
ملـی کـه مورد اسـتقبال گردشـگران نیـز قـرار دارد، منجر به 

حفاظـت هـر چـه بیشـتر از ایـن جاذبه خواهـد کرد.

سوژه قلعه 
توران دخت 

ساسانی ثبت ملی شد

ترمیم زخمی که زلزله به فلک االفالک زد

مرمت اضطراری برج ها و دندانه های قلعه تاریخی فلک االفالک خرم آباد به پایان رسید

اردیبهشــت   17 ریشــتری   5.1 زلزلــه 
مــاه امســال موجــب تخریــب 2 کنگــره 
فلــک  تاریخــی  قلعــه  برج هــای  از 
ــای  ــدن ترک ه ــر ش ــاک و عمیق ت االف
ــه  ــد ک ــمند ش ــر ارزش ــن اث ــواره ای دی
اکنــون مســئوالن می گوینــد مرمــت 
اضطــراری ایــن اثــر بــه اتمــام رســیده 

اســت.
تاریخــی  قلعــه  ایرنــا،  بــه گــزارش 
تپــه  روی  بــر  االفــاک کــه  فلــک 
خــرم   شــهر  مرکــز  در  باســتانی   ای 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــه ب ــرار گرفت ــاد ق آب

شــاهکارهای معمــاری تاریخــی دوره 
ساســانیان بــه شــمار مــی رود و توجــه 
ــه خــود  ــی را ب باســتان شناســان بزرگ

ــت. ــرده اس ــب ک جل
فلــک االفــاک بــه دلیــل موقعیــت 
اســتراتژیک خــود بــر فــراز تپــه ای 
مرکــز شــهر تاریخــی خــرم آبــاد در 
بــه   قمــری  هجــری  چهــارم  قــرن 
ــنویه و  ــت آل حس ــر حکوم ــوان مق عن
ــد و از  ــه درآم ــان آل  بوی ــور در زم گنج
قــرن ششــم هجــری پــس از ســاخته 
ــن  ــاد ای ــرم  آب ــد خ ــهر جدی ــدن ش  ش
ــروف  ــاد مع ــام خرم آب ــه  ن ــز ب ــه نی قلع
ــک  ــام فل ــی رود ن ــال م ــد و احتم ش
ــه آن اطــاق  االفــاک در دوره قاجــار ب

ــت. ــده اس ش
ایــن بنــای کــم  نظیــر مربــوط بــه دوره 
ــه  ــال 1348ب ــت و در س ــانی اس ساس
شــماره 883 در فهرســت آثــار ملــی 

ــت رســیده اســت. ــه ثب ــران ب ای
ثبــت جهانــی فلــک االفــاک و مرمــت 
ســالیان  در  تاریخــی  بنــای  ایــن 
باســتان  دغدغــه  همــواره  گذشــته 
شناســان و کارشناســان ایــن امــر بــوده 
ــر  ــن اث ــه ای ــی اســت ک ــن در حال و ای
ــت  ــت ثب ــان  در فهرس ــی همچن تاریخ

ــرار دارد. ــی ق ــت جهان موق
از طرفــی در طــی ســال هــای گذشــته 
ــتحکام  ــت و اس ــت مرم ــی جه اقدامات
ســازی ایــن بنــای تاریخــی انجــام 

ــه متاســفانه طــرح اســتحکام  شــده ک
بخشــی ایــن اثــر بــا موفقیــت چندانــی 
ــرزه  ــوده اســت و در زمیــن ل همــراه نب
ــل خســارت  ــه دلی ــز ب ــاه گذشــته نی م
ــر تاریخــی وارد  ــن اث ــه ای ــه ب ــی ک های
آن  اضطــراری  مرمــت  طــرح  شــد 

انجــام شــد.
ــی  ــایت  های ــان س ــه کارشناس ــه گفت ب
ــی  ــراث جهان ــن فهرســت می ــه در ای ک
ــاس  ــد براس ــی  گیرن ــرار م ــکو ق یونس
کنوانســیون حفاظــت از میــراث جهانــی 
ــام  ــه تم ــق ب ــی متعل ــی و طبیع فرهنگ
انســان  هــای زمیــن، فــارغ از نــژاد، 
مذهــب و ملیــت خــاص، محســوب 
ــه  ــف ب ــا موظ ــت  ه ــوند و دول ــی  ش م
ــار هســتند.  ــن آث ــداری ای حفــظ و نگه
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
و صنایــع دســتی لرســتان نیــز گفــت: 
مرمــت اضطــراری برج هــا و دندانــه 
فلک االفــاک  تاریخــی  قلعــه  هــای 

ــید. ــان رس ــه پای ــاد ب خرم آب
اشــاره  بــا  قاســمی   امیــن  ســید 
بــه اتمــام مرمــت اضطــراری قلعــه 
ــرد:  ــان ک ــاک بی ــک االف ــی فل تاریخ
متاســفانه بــر اثــر زلزلــه 5.1 ریشــتری 
اردیبشــهت مــاه ســالجاری قلعــه فلــک 
االفــاک خــرم آبــاد دچــار آســیب شــد 
کار  اســتاندار  حمایت هــای  بــا  کــه 
مرمــت اضطــراری ایــن بنــای ارزشــمند 
و تاریخــی در دســتور کار قــرار گرفــت.
میلیــون   350 اینکــه  بیــان  بــا  وی 
امانــی  و  نقــدی  بصــورت  تومــان 
قلعــه  اضطــراری  مرمــت  بــرای 
ایــن  در  افــزود:  یافــت،  اختصــاص 
راســتا یــک شــرکت تخصصــی مرمــت 

ــی  ــا نمایندگ ــه تنه ــی ک ــای تاریخ بناه
اســتاتیکال اروپــا در ایــران اســت را 
شناســایی و بافاصلــه کار مرمــت و 
آغــاز  را  قلعــه  ترک هــای  بازســازی 
فرهنگــی،  میــراث  کردیم.مدیــرکل 
گردشــگری و صنایــع دســتی لرســتان 
ــراری  ــت اضط ــت: کار مرم ــار داش اظه
ناشــی  ترک هــای  دوز  و  دوخــت  و 
ــاه  ــت م ــا اردیبهش ــن بن ــه در ای از زلزل
اتمــام یافتــه و تنهــا بخــش نماســازی 
ــت  ــازه مرم ــه روی س ــده ک ــی مان باق

شــده، اعمــال خواهــد شــد.
قاســمی بــا بیــان اینکــه شــرکت مذکور 
بــا اســتفاده از مصالــح خاصــی کــه 
ــت  ــش مقاوم ــش و خم ــر کش در براب
زیــادی نشــان می دهــد کار مرمــت 
قلعــه را انجــام داد، بیــان کــرد: در 

شــماره  برج هــای  عملیــات  ایــن 
برج هــا  داخــل  ترک هــای  و  7و8 
و طاق هــای داخــل مــوزه مرمــت و 
بــه کنگره هــای  33 دندانــه مربــوط 
برج هــای قلعــه کــه دچــار آســیب 
بــود، بطــور کامــل مرمــت و  شــده 
بازســازی شــد.به گفتــه وی مرمــت 
ــا  ــاک ب ــک االف ــه فل ــیب های قلع آس
یــک  نویــن  تکنولــوژی  از  اســتفاده 
شــرکت خارجــی انجــام شــد. قاســمی 
ترمیــم  داشــت:  اظهــار  همچنیــن 
ــمند  ــای ارزش ــن بن ــیبهای وارده ای آس
را بایــد جــدی گرفــت چراکــه اگــر 
مرمــت نشــوند در صــورت تکــرار پــس 
لــرزه هــای بعــدی تــرک خوردگــی هــا 
ــه را  ــتری قلع ــر بیش ــر و خط ــق ت عمی

ــرد. ــد ک ــد خواه تهدی

از تشـکیل  معـاون صنایع دسـتی کشـور 
بیمـه  به منظـور پیگیـری  کارگـروه ویـژه 

داد. خبـر  صنایع دسـتی  هنرمنـدان 
پویـا  میراث آریـا،  خبرنـگار  به گـزارش 
محمودیان صبح روز چهارشـنبه 21 خرداد 
99 در برنامـه زنـده تلویزیونـی »انتهـای 
از شـبکه دو سـیما پخـش  الونـد« کـه 
شـد، با اعـام این خبـر افـزود: »موضوع 
بیمـه همواره یکـی از مهمتریـن مطالبات 
هنرمندان صنایع دسـتی اسـت که مطالبه 
در  منظـور  همیـن  بـه  اسـت،  به حقـی 
نشسـتی روز دوشـنبه 19 خرداد با معاون 

اول رئیس جمهـوری، مقـرر شـد کارگـروه 
ویـژه ای بـرای پیگیـری بیمـه هنرمنـدان 

صنایع دسـتی تشـکیل شـود.«
بـا  تلویزیونـی  زنـده  برنامـه  ایـن  در  او 
تبریک فرا رسـیدن 20 خـرداد روز جهانی 
حـال حاضـر  »در  صنایع دسـتی، گفـت: 
295 رشـته فعـال صنایع دسـتی داریـم و 
75 درصـد فعـاالن صنایع دسـتی را بانوان 

تشـکیل می دهنـد.«
معـاون صنایع دسـتی کشـور با بیـان این 
تولیدکننـده  سـومین کشـور  ایـران  کـه 
صنایع دسـتی از نظـر تنـوع بـه حسـاب 

افـزود: »ایـن در حالـی اسـت  می آیـد، 
کـه بـا ثبـت 11 شـهر و سـه روسـتا، رتبـه 
اول ثبـت شـهرها و روسـتاهای جهانی را 
داریـم.«او گفـت: »یگـی از رسـالت های 
گردشـگری  میراث فرهنگـی،  وزارت 

معرفـی  و  ترویـج  صنایع دسـتی،  و 
ظرفیت هـای صنایع دسـتی در شـهرها و 
روسـتاهای ثبـت جهانـی اسـت تـا زمینه 
آشـنایی هرچه بیشـتر گردشـگران با این 

شـهرها و روسـتاها فراهـم شـود.«

تشکیل کارگروه به منظور پیگیری 
بیمه هنرمندان صنایع دستی

دورخیز ایران برای جذب 
گردشگران خارجی

معــاون گردشــگری کشــور عنــوان کــرد: ورود مجــدد گردشــگران خارجــی بــه 
کشــور امــری نیســت کــه بــا اعــام بــاز شــدن مرزهــای کشــورمان بــه یکبــاره 
ــاز  ــاد س ــات اعتم ــا و اقدام ــرات، رایزنی ه ــت مذاک ــد. الزم اس ــاق بیافت اتف

گســترده ای از هــم اکنــون در دســتور کار قــرار گیــرد.
ــاون گردشــگری کشــور( در  ــی تیمــوری )مع ــا،  ول ــگار ایلن ــه گــزارش خبرن ب
ــا ســام و تبریــک روز جهانــی صنایــع  صحفــه اینســتاگرام خــود نوشــت: ب

ــه همــه فعــاالن ایــن عرصــه هنــری دســتی ب
در پیامــی بــه نمایندگی هــا و رایزنــان فرهنگــی ج.ا.ایــران در خــارج از کشــور 
خواســتار هــکاری و همراهــی مجدانــه آنــان در اعتمادســازی و رونــق مجــدد 

گردشــگری ورودی شــدم:
در شــرایط ســختی کــه متاســفانه بــرای صنعــت گردشــگری در ابعــاد جهانــی 
ــی و سپاســگزاری  ــب قدردان ــدا مرات ــم ابت ــده، الزم می دان ــی پیــش آم و مل
خــود را از تــاش و مســاعی ارزشــمند شــما در معرفــی ظرفیت هــای عظیــم 
کشــور عزیزتــر از جانــم، اعــام نمایــم. بــی شــک همــگان اذعــان داریــم کــه 
بحــران پیــش آمــده در حــوزه ســامت بــه ســرعت در حــال تبدیــل شــدن بــه 

بحــران ةای اقتصــادی و اجتماعــی بــی ســابقه اســت.

ته
نک

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
لرســتان اظهــار داشــت: کار مرمــت اضطــراری و دوخــت 
ــا اردیبهشــت  ــه در ایــن بن و دوز ترک هــای ناشــی از زلزل
مــاه اتمــام یافتــه و تنهــا بخــش نماســازی باقــی مانــده 

کــه روی ســازه مرمــت شــده، اعمــال خواهــد شــد.
قاســمی بــا بیــان اینکــه شــرکت مذکــور بــا اســتفاده از 
مصالــح خاصــی کــه در برابــر کشــش و خمــش مقاومــت 
زیــادی نشــان می دهــد کار مرمــت قلعــه را انجــام داد، 
ــای شــماره 7و8 و  ــات برج ه ــن عملی ــرد: در ای ــان ک بی
ترک هــای داخــل برج هــا و طاق هــای داخــل مــوزه 
ــه کنگره هــای برج هــای  مرمــت و 33 دندانــه مربــوط ب
قلعــه کــه دچــار آســیب شــده بــود، بطــور کامــل مرمــت 

و بازســازی شــد.
بــه گفتــه وی مرمــت آســیب های قلعــه فلــک االفــالک 
ــک شــرکت خارجــی  ــن ی ــوژی نوی ــا اســتفاده از تکنول ب

انجــام شــد.

میراثمیراث

صدور ۱۵۰ پروانه تولید انفرادی صنایع دستیبررسی حریم 8 اثر تاریخی کردستان
به منظور بررسـی و تعیین حریم 
شـورای  تاریخـی،  اثـر  هشـت 
ثبـت حریم آثار تاریخی اسـتان 
کردسـتان بـا حضور سرپرسـت 
اداره کل میراث فرهنگـی این اسـتان، معاون میراث فرهنگی 
و کارشناسـان ایـن شـورا روز سه شـنبه 20 خـرداد مـاه 99 

تشکیل جلسـه داد.
 اسـماعیل مریوانی سرپرسـت این اداره کل در این نشست 
بـا اشـاره بـه اهمیـت موضـوع تعیین حریـم آثـار تاریخی 
آثـار  از  بیشـتر  عنـوان کـرد: »به منظـور حفاظـت هرچـه 
تاریخـی، پـس از ثبـت یـک اثـر موضـوع تعییـن عرصه و 
حریم از درجه اهمیت بسـیار باالیی برخوردار است و ابزاری 

قانونـی و الزم االجـرا بـرای جلوگیـری از تعـرض بـه حریـم 
منظـری و حفاظتـی آثار غیر منقول در محیط های شـهری 
و روسـتایی خواهـد بـود.«او  افـزود: »هـدف از تشـکیل 
جلسـه بررسی برنامه های پیشـنهادی برای اولویت تعیین 
حرایـم آثار تاریخی اسـتان و همچنین راهکارهای تسـریع 
بخشـیدن بـه ایـن رویکـرد اسـت بـر همیـن اسـاس نیاز 
اسـت آثار دارای اولویت در سـال جاری مشـخص شـود.« 
محمد رشـیدی معاون میراث فرهنگی استان کردستان نیز 
در ایـن جلسـه گفـت: »در حـوزه مربـوط به بررسـی و ثبت 
حرایـم آثـار تاریخـی بـا در نظـر گرفتـن مسـائل حقوقی و 
حفاظتـی، به صـورت کارشناسـی و دقیق می بایسـتی ثبت 

حرایـم آثـار تاریخـی مـورد توجه ویـژه قـرار گیرد.«

صنایع دســـتی  معـــاون 
»درســـال  گفـــت:  بوشـــهر 
ــد  ــه تولیـ ــته 150 پروانـ گذشـ
انفـــرادی بـــرای هنرمنـــدان 
ـــتان  ـــن اس ـــری در ای ـــتی و 142 کارت صنعتگ صنایع دس

ــت.« ــده اسـ ــادر شـ صـ
 لیـــا رحیمـــی عنـــوان کـــرد: »ســـال گذشـــته ســـال 
ـــهر  ـــتی در بوش ـــدات صنایع دس ـــه تولی ـــی ب کیفیت بخش
بـــود، بـــا تـــاش صنعتگـــران و هنرمنـــدان بوشـــهر و 
ـــب 17  ـــه کس ـــق ب ـــا موف ـــت در طرح ه ـــت و خاقی ظراف

نشـــان ملـــی مرغوبیـــت صنایع دســـتی شـــدیم.«
او افـــزود: »یکـــی از مهم تریـــن راهکارهـــا،  بـــه روز 

ـــوزش  ـــی آم ـــی و کیف ـــای کم ـــد در زمینه ه ـــانی تولی رس
ـــت  ـــن معاون ـــال 98 ای ـــتا در س ـــن راس ـــت، در همی اس
270 ســـاعت آمـــوزش کوتاه مـــدت و 45 ســـاعت دوره 
ـــرد.«  ـــزار ک ـــتی برگ ـــاغان صنایع دس ـــژه ش ـــی وی آموزش
معـــاون صنایع دســـتی بوشـــهر حمایـــت از صنعتگـــران 
را در امـــر درآمدزایـــی بســـیار بـــا اهمیـــت دانســـت و 
ـــی و  ـــگاه داخل ـــل 18 نمایش ـــال قب ـــرد: »س ـــح ک تصری
ـــوان  ـــی عن ـــم.« رحیم ـــزار کردی ـــت برگ ـــه موق 33 بازارچ
کـــرد: »بـــا احیـــای رشـــته صنایع دســـتی چوقه بافـــی 
ـــته،  ـــال گذش ـــری در س ـــی بوحی ـــی عبا باف ـــتای مل روس
زمینـــه را بـــرای احیـــای دوبـــاره رشـــته های فرامـــوش 

ـــم.« ـــم کردی ـــده فراه ش

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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مدیـرکل  علیـزاده،  محمدرضـا  ادامـه،  در 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی اسـتان کرمان از 
برگـزاری جشـنوارۀ فیلم کرمـان در مردادماه 
از نهادهـا و  سـال جاری خبـر داد و گفـت: 
شـهرداری  ازجملـه  دیگـر  ارگان هـای 
می خواهیـم بـرای اجـرای هرچـه بهتـر این 

جشنواره، ما را یاری کنند.
وی افـزود: پیشـنهاد مـا بـرای ُپربـار شـدن 
شـهرداری  سـالگی   100 جشـن  برگـزاری 

کرمـان، سـاخت مـوزۀ هنـر کرمـان اسـت؛ 
چراکـه بخشـی از گنجینـه کشـور در کرمـان 

وجود دارد.
ارتبـاط  برقـراری  بـر  ادامـه،  در  علیـزاده 
فرهنگ سـراها و مراکـز فرهنگـی شـهرداری 
بـا مؤسسـه های هنـری تأکیـد کـرد و گفت: 
بـرای افزایش کیفیـت آموزش هـای هنری، 
بهتـر اسـت از اسـاتید مراکز و مؤسسـه های 

هنری استفاده شود.

برگزاری جشنوارۀ فیلم کرمان 
در مردادماه

سودوکو شماره 1750

پاسخ سودوکو شماره 1749

افقی
 1 - نشاط، شادمانی - از ورزشهای صحرایی 

- قدرت و نیرو، قدرت، نیرو2 - دریاچه سوئد 
- دریاچه قزاقستان - شیمی كربن، رشته ای 

در شیمی3 - هر یک از دسته های آوندی 
در یک برگ - دریا - پول خرد هندوستان - 
یازده، دو یار هم قد4 - علم و معرفت، خبر و 
اطاع، اداره تأمینات - جام معروف - آسان 

گرفتن کاري را - ظرف روغن5 - تند نویس ، 
تعلیم دهنده - بله، پاسخ مثبت - دوستی - 

ضربه سر6 - عناد، خسته - سنگینی - جاذبه 

- نام جزیره ایرانی، نام جزیره ای در جنوب 
ایران7 - هزار كیلو، بدن، ماهی كنسروی 

- فرزند - چك نویس - استخوان پاشنه 
پا8 - جلو تر - بوته خربزه - ابوالبشر، اشرف 

مخلوقات، اولین پیامبر9 - کوه های بلند و 
پابرجا - آزاد و رها، افسار گسیخته - استوار 

ساختن، محکم کردن - بی گناه10 - لكه سفید 
روی پوست - حق كسی را ضایع كردن، كار را 
بر كسی تنگ گرفتن، نقصان كردن - آخرین 
ملكه مصر11 - پرستار كودك - داالن - جرم 
دندان - ریه، عدد نفس کش12 - متحیر - 

پرچم - حرف نخستین، هزار عرب - قیمت13 
- جهت، دید چشم، نور اندک، در زبان ترکی 
به آب می گویند - بیماری و ناخوشی - پدر 

بزرگ، جد - كراهت داشتن14 - یگانه، 
یكتا، جنگ صدر اسام - بله تهرانی، وسیله 

درودگری - بی حس - زیرک بودن15 - شهر 
مذهبی، من تبریزی - چاشنی اصلی غذا، 

ملح - کلمه همراهی، آش، حرف مشایعت - 
جنبیدن و تكان خوردن16 - قطعه الكترونیكی 
- فروشنده احشام - بهم خوردگی اعصاب17 
- نام بحری در شعر - فیلمی از مهران فر - 

سو چشم
عمودی 

1 - شهر صنعتی آلمان - به شکل عربان 
درآمده، از عرب تقلید می کند - ییاق 

كرج2 - تصور كردن، پنداشتن، گمان كردن 
- جانوری شبیه سوسمار - پیام آسمانی3 - 
میدان جنگ - مسافت - ناراست4 - شهر 
استان مركزی - دندان آسیا - تخم گیاه - 

همچنین5 - مخفف گاه - دندانهای تیز جلو 
- تناور شدن6 - کاغذ کاهی، شبكه رایانه ای 

- سنگ زینتی، نوعی جواهر - کشیدن، زدنی 
در بازی، کشمکش و نزاع - قلعه حكومتی، 

قلعه كوچك7 - در جواب هوی - فرمان 
اتومبیل، نقش هنرپیشه - لقب حضرت 

عیسی - كلمه پرسشی، مخفف چه چیزی8 
- برج كج فرانسه - پادگان تهران، نام قدیمی 

اصفهان، اصفهان قدیم - عالم الهی - ماچ 
آبدار9 - سخت و دشوار، بحرانی - بدست 

آوردن - جانب - فریب10 - اهلی، مطیع - 

شوریده كردن كار، دل شوره - گرداگرد لب و 
دهان - خرس فلكی، خرس آسمان11 - خود 

آرایی  - پیوند دادن - حرف ندا - ایستگاه 
راه آهن، ایستگاه قطار12 - زمان بی آغاز، روز 
الست، دیرینگی - همه، آقای آلمانی، همه را 

شامل شود - آگاهی، خبر - رودی در فرانسه، 
از باشگاه های فرانسوی13 - بخشش در راه 
خدا، نفقه دادن - باجناق - پول ژاپن، پول 

آسیایی، پول قدرتمند آسیا14 - غذای مانده - 
دندان تیز حیوانان - دانش و معرفت، دانایی، 

معرفت - فر گردان نان پزی15 - حرف 
پیروزی، ضمیر غایب، جانشین او - گناهان 
- فرسودن16 - كاه تركمن - آغاز، صحرا 

- پادشاهی17 - زهد، نخست وزیر كودتای 
1332 شمسی - مدارا و همراهی - پیش

جدول شماره 1750

 اطالع
 رسانی

70 میلیارد ریال زمین خواری در بوشهر کشف شد
فرمانده انتظامی استان بوشهر از آزادسازی 53 هزار متر مربع اراضی ملی از دست متصرفان به ارزش 70 میلیارد ریال در شهر 
بوشهر خبر داد.سردار خلیل واعظی در جمع خبرنگاران افزود: ماموران و کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان با رصد 
اطاعاتی صورت گرفته مبنی بر زمین خواری و تصرف اراضی دولتی و ملی واقع در شهر بوشهر توسط فردی سودجو این موضوع 
را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

اگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول (
اجـرای احـکام حقوقی دادگسـتری عنبر اباد در نظـر دارد در پرونده 
نیابتی ارسـالی از شـعبه اجرای احکام مدنی دادگسـتری جیرفت 
نسـبت بـه فـروش یک قطعه ملک ششـدانگ به شـماره پـاک 596فرعی از 
49اصلـی در بخـش 45کرمـان بـه مسـاحت 751متـر مربع بـا مالکیت خانم 
فرنگیـس حیـدری بـا حـدودات منـدرج در پرونده طبـق نظر کارشـناس واقع 
در اراضـی محمـد ابـاد بی بی شـهری )شـهر عنبـر اباد (خیابان مسـجد جامع 
خیابـان مطهـری کوچـه شـهید سـجادی بـا قیمـت پایه کارشناسـی بـه مبلغ 
1205000000ریـال )یـک میلیـارد ودویسـت وپنج میلیون ریـال(از طریق مزایده 
بـا شـرایط ذیـل بـه فـروش برسـاند لـذا از متقاضیان دعـوت به عمل مـی اید .
جلسـه مزایـده :مورخـه چهارشـنبه 99/4/17سـاعت 10صبح با حضـور نماینده 
محتـرم دادسـتان عمومـی وانقـاب در اجرای احـکام مدنی دادگسـتری عنبر 

اباد برگـزار میگرد.
شرایط شرکت در مزایده :

-فروش نقدی است وحداکثر پرداخت بهاءیک ماه می باشد 
- کلیـه هزینـه هـای مربـوط بـه معامله وهزینـه های انجـام مزایـده به عهده 

خریـدار می باشـد .
-پیشـنهاددهندگان بایـد در صـورت برنـده شـدن ده درصد مبلغ ارزیابی شـده 
را فـی المجلـس بـه صورت نقدی به حسـاب سـپرده دادگسـتری شهرسـتان 

عنبرابـاد واریز نمایـد IR100100004059012907640350شـبای .
- برنده شخصی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .

-در صورتـی کـه برنـده تـا یـک مـاه از جلسـه مزایـده ویـا انقضـای مهلـت از 
پرداخـت بهـای مـورد مزایـده خـودداری نمایـد سـپرده اوبـه نفـع دولت ضبط 

میگردد.
-متقاضیان شـرکت در مزایده برای کسـب اطاعات بیشـتر می توانند به دفتر 

شـعبه اجرای احکام حقوقی دادگسـتری عنبر اباد مراجعه نماید .
مدیر دفتر شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری عنبر اباد .عنایت جبالبارزی.م 
الف 6

آگهی حصر وراثت
احترامـًا گواهـی می شـود که شـادروان حسـین اکبری نـژاد فرزند مهدی 

به شـماره ملـی 3040247751  در مـورخ1399.01.10
در اقامتـگاه دائمـی خـود در شـهر کشـکوئیه در گذشـته و وراثـت حیـن الفـوت وی 

عبارتنـد از:
1- امیر مهدی اکبری نژاد فرزند حسین کد ملی3041414211 فرزند متوفی
2-ناهید حمیدی  ریسه فرزند حمید  کد ملی 3140190069همسر متوفی 

3-صدیقه اکبری نژاد فرزند اکبر کد ملی3051845787 مادر متوفی.
غیـر از افـراد نامبـرده فـوق  وراث دیگـری نـدارد و چنانچـه کسـی شـکایتی یا وصیت 
یـا مدرکـی از متوفـی در دسـت دارد ظـرف مهلـت یک مـاه از تاریخ انتشـار روزنامه به 

شـورا ارائـه نماید.م_الف4591
مسئول دفتر شورای حل اختاف کشکوئیه_زارع

تعیین  قانون  موضوع  هیات  صادره  آراء  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی رفسنجان تصرفات مالکانه و 
مشخصات  لذا  است  گردیده  محرز  متقاضیان  بامعارض 
متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع 
عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبًا به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت به نام متقاضی صادر خواهد شد
دانگ  فرزند غامعلی شش  پاریزی  ترقی خواه  1_محمد 
مغازه مساحت 84.9  متر مربع قسمتی ازپاک 1 فرعی 
از 169 اصلی واقع در  اراضی شهر رفسنجان بخش 9 کرمان 
رسمی  مالک  از  محلی  استشهاد  حسب  و  امام  خیابان 

شریعت السادات گرامی.
2_ فاطمه یزدان پناه همت آبادی فرزند علی و غام رضا 
عابدینی کورگه ئی فرزند علی بالمناصفه  شش دانگ خانه به 
مساحت 308.2  متر مربع قسمتی از پاک 1817 اصلی واقع 
در اراضی قطب  آباد رفسنجان خیابان آیت ا... صدر و حسب 
استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی حسینعلی دوستدار.
3_رقیه عباسی فرزند علی اکبر شش دانگ خانه مساحت 
164.8  متر مربع قسمتی از پاک 1817 اصلی واقع در اراضی 
قطب آباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان شهید علی ابولی 
کوچه 12 و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی 

محمد باقری.
حسین  فرزند  آبادی  قاسم  زاده  حسنعلی  4_مهدیه   
ششدانگ مغازه مساحت 57.5 مترمربع قسمتی از پاک 
499 فرعی از 1818 اصلی واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان 
بخش 9 کرمان خیابان شریعتی و حسب استشهاد محلی از 

مالک رسمی احمد ضیاء ابراهیمی.
5_محمدرضا حسنی فرزند اکبر شش دانگ مغازه تجاری 
مساحت26.82  متر مربع  قسمتی از پاک 39 فرعی از  
1819 اصلی واقع در اراضی علی آباد اربابی رفسنجان بخش 9 
کرمان خیابان معلم نبش کوچه 5 و حسب استشهاد محلی 

از مالک رسمی حسین یوسفیان.
راد  نصیری  مریم  و  فرزند غامرضا  راد  نصیری  6_نصرت 
فرزند غامرضا بالمناصفه  ششدانگ خانه مساحت 241 متر 
مربع قسمتی از پاک 597 فرعی از 1818 اصلی واقع در 
اراضی کمال آباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان 15 خرداد 
کوچه شهید محمد مائی و حسب استشهاد محلی از مالکیت 

مالک رسمی سید محمد علوی.
خانه خرابه  اسمعیل ششدانگ  فرزند  برائتی  منصور   _7 
از  از پاک 288 فرعی  مساحت516.2  مترمربع قسمتی 
آباد رفسنجان بخش 9  اراضی کمال  واقع در  1818 اصلی 
کرمان خیابان 15 خرداد و حسب استشهاد محلی از مالک 
رسمی احمد صحت و ابوالقاسم کریمی. 8_مهدی مغوئی 
نژاد فرزند علی ششدانگ خانه مساحت 465.5 مترمربع 
قسمتی از پاک 201 فرعی از 1819   اصلی واقع در اراضی 
علی آباد اربابی رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان معلم کوچه 

5 و حسب استشهاد محلی از مالکیت سیدمهدی علوی.
شش  محمد  فرزند  آبادی  نصرت  نژاد  یادگاری  9_مهدیه 
دانگ خانه مساحت 627.4 متر مربع قسمتی از پاک 320 
فرعی از 1820  اصلی واقع در اراضی گرگین رفسنجان بخش 
9 کرمان بلوار هجرت کوچه 1 و حسب  استشهاد محلی از 

مالکیت مالک رسمی محمود معین زاده.
آبادی و محمد  10_حمید فارسی و غامرضا فارسی کمال 
فارسی فرزندان حسن هر کدام دو سهم مشاع و بتول فارسی 
کمال آبادی و فاطمه فارسی کمال آبادی و صدیقه فارسی 
فرزندان حسن هر کدام یک سهم مشاع همگی از 9 سهم 
ششدانگ  یک باب خانه به مساحت شش دانگ344.5  
متر مربع قسمتی از پاک 186 فرعی از 1820 اصلی واقع در 

اراضی گرگین رفسنجان بخش 9 کرمان بلوار طالقانی نبش 
کوچه 33 و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی 

ایراندخت معینیان.
خانه  دانگ  شش  عباس  فرزند  نیا  عبداللهی  11_فرهاد 
از  از پاک 172 فرعی  مساحت365.2  مترمربع قسمتی 
1867 اصلی واقع در اراضی رحمت آباد رفسنجان بخش 9 
کرمان و حسب استشهاد  محلی از مالکیت مالک رسمی 

صغری قربانی رحمت آبادی.
12_ انیس رضاپور فرزند عباس شش دانگ خانه مساحت 
254 متر مربع قسمتی از پاک 79 فرعی از 1883 اصلی 
واقع در اراضی عباس آباد خان رفسنجان بخش 9 کرمان 
خیابان بسیج کوچه 26 و حسب استشهاد محلی از مالکیت 

مالک رسمی عباسعلی ابراهیمی.
و  حسین  فرزند  منصورآبادی  الدینی  زین  13_احمد 
غامحسین حسینی فرزند صادق بالمناصفه  شش دانگ 
باغ مساحت ششدانگ  9425 مترمربع قسمتی از پاک 
79 فرعی از 1883 اصلی واقع در اراضی عباس آباد خان 
رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان شهید بافنده جنب تفکیکی 
دادگستری و حسب بنچاق و استشهاد محلی از محل مالکیت 

مالک رسمی عباسعلی ابراهیمی.
مغازه  ششدانگ  حسن  فرزند  آفنداک  14_غامرضا 
مساحت38.7 مترمربع قسمتی از پاک 79 فرعی از 1883 
اصلی واقع در اراضی عباس آباد خان رفسنجان بخش 9 کرمان 
خیابان بسیج و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی علی 

اصغر محمدی.
 15_سیدعلی نبه الهدایی فرزند عنایت ا... شش دانگ خانه 
مساحت249.8  مترمربع قسمتی از پاک 79 فرعی از 1883 
بخش 9  رفسنجان  خان  عباس آباد  اراضی  در  واقع  اصلی 
کرمان خیابان شهید زینلی کوچه 10 و حسب استشهاد محلی 

از مالک رسمی صدیقه اوحدی.
16_حسن زین العابدینی علی آباد وزیر فرزند محمد ششدانگ  
خانه مساحت 257.2 مترمربع قسمتی از پاک 79 فرعی از 
1883 اصلی واقع در اراضی عباس آباد خان رفسنجان بخش 
9 کرمان خیابان شهید جعفری کوچه 5 و حسب  استشهاد 

محلی از مالکیت مالک رسمی صدیقه اوحدی.
اکبر ششدانگ  خانه مساحت  فرزند  فر   17_زهرا مائی 
350 متر مربع قسمتی از پاک 1894 اصلی واقع  در اراضی 
اسماعیل آباد رفسنجان بخش 9  کرمان بلوار شهید عابدینی 
کوچه 12 و حسب بنچاق و استشهاد محلی از محل مالکیت 

مالک رسمی حسین مایی.
تعمیرگاه  علی ششدانگ  فرزند  چنار  فاتحی  18_رمضان   
ماشین مساحت 282.5 متر مربع قسمتی از پاک 1 فرعی از 
1910 اصلی واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان  بخش 9 کرمان 
بلوار خلیج فارس و حسب استشهاد  محلی از مالک رسمی 

سید جواد هجری.
بمانعلی شش دانگ خانه  19_سکینه مطلبی مرج فرزند 
مساحت346.5 مترمربع قسمتی از پاک 1فرعی  از 1910 
اصلی واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان بخش 9  کرمان 
خیابان امیر کبیر غربی کوچه 95 و حسب استشهاد محلی از 

مالک رسمی رضا واحدی.
 20_محمد صادق مهدوی مرج فرزند علی ششدانگ خانه 
مساحت 300 مترمربع قسمتی از پاک 1فرعی از 1910  اصلی 
واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان 
سیدجواد  مالکیت  از  محلی  استشهاد  حسب  و  استقال 

هجری.
  21_محمد علی سلیمی بیاضی فرزند غامرضا و مسیح 
به  پسته  باغ  ششدانگ  بالمناصفه  محمود  فرزند  عرب 
مساحت7142.6 متر مربع قسمتی از پاک 1 فرعی از 1910 
رفسنجان بخش 9 کرمان  اراضی ده شیخ  در  واقع  اصلی 
بلوار امام حسن و دارای بنچاق از مالکین رسمی سکینه و 

مهدی اورندی.
22_محسن محمدرضائی رستم آبادی فرزند عباس شش 
از پاک 1  دانگ خانه مساحت254.30 مترمربع قسمتی 
فرعی از 1910 اصلی واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان بخش 
9کرمان خیابان شهید ارسان و حسب استشهاد محلی از 

مالکیت مالک رسمی اکبر خاندانی.
خانه  دانگ  شش  علی  فرزند  نیا  حیدری  23_حسین 
مساحت298.75  مترمربع قسمتی از پاک 1 فرعی از 1910 

بخش 9 کرمان  رفسنجان  دهشیخ  اراضی  در  واقع  اصلی 
خیابان ارسان کوچه 8 و حسب استشهاد محلی از مالکیت 

مالک رسمی سید جواد هجری.
24_بتول حاج اسمعیلی پاریزی فرزند شکرا... شش دانگ 
خانه مساحت 284.9 مترمربع قسمتی از پاک 1 فرعی از 
1910 اصلی واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان بخش 9 کرمان 
خیابان شهید حیدر پور کوچه 12 و حسب استشهاد محلی از 

مالک رسمی ابوالقاسم رحیمی.
  25_غام عباس خالقی فدیجی فرزند یوسف شش دانگ 
خانه مساحت 300 متر مربع قسمتی از پااک یک فرعی 
از 1910  اصلی واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان بخش 9 
کرمان خیابان شهید ارسان و حسب استشهاد محلی از مالک 

رسمی سید جواد هجری.
خانه  دانگ  شش  محمدرضا  فرزند  سلطانی  26_جال   
مساحت 188.6 مترمربع قسمتی از پاک 1 فرعی از 1910  
اصلی واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان بخش 9  کرمان 
خیابان شهید ارسان کوچه 2 و از محل مالکیت مالک رسمی 

علی رضائی.
27_ مریم حسینی هنسیجی فرزند  قاسمعلی شش دانگ 
خانه مساحت 185 متر مربع قسمتی از پاک 1 فرعی از 
1910  اصلی واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان بخش 9 کرمان 
خیابان قیام و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی 

سید جواد هجری.
 28_مصطفی کرمی ابراهیم آبادی فرزند مسیب شش دانگ 
خانه مساحت 257.21 مترمربع قسمتی از پاک 1 فرعی از 
1910  اصلی واقع در اراضی دهشیخ  رفسنجان بخش 9 کرمان 
خیابان امیر کبیر غربی نبش کوچه 68 و حسب استشهاد 

محلی از مالکیت مالک رسمی سید جواد هجری.
 29_مصطفی کرمی ابراهیم آبادی فرزند مسیب شش دانگ  
مغازه مساحت277.8  مترمربع قسمتی از پاک 1فرعی  از 
1910 اصلی واقع در اراضی دهشیخ  رفسنجان بخش 9 کرمان 
خیابان امیر کبیر غربی نبش کوچه 68 و حسب استشهاد 

محلی از مالکیت مالک رسمی سید جواد هجری.
30_ علی ترابی پور پاریزی فرزند قربانعلی شش دانگ خانه 

مساحت 382 متر مربع قسمتی از پاک 1 فرعی از 1910  
اصلی واقع در اراضی دهشیخ  رفسنجان بخش 9 کرمان 
خیابان امیرکبیر کوچه 98 و حسب استشهاد محلی از مالک 

رسمی سید جواد هجری.
خشکیده  باغ  محمدششدانگ   فرزند  اسدی  31_میثم   
از  فرعی   1 پاک  از  قسمتی  مترمربع  مساحت4598.5  
1910  اصلی واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان بخش 9 کرمان 
خیابان شهید مطهری و حسب استشهاد محلی از مالکیت 

مالک رسمی سید جواد هجری.
علی حسین شش  فرزند  مشیزی  32_محمود خسروی 
دانگ خانه مساحت شش دانگ205  مترمربع قسمتی از 
پاک 1 از1910  اصلی واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان بخش 
9 کرمان خیابان امام رضا کوچه 7 و حسب  استشهاد محلی 

از مالک رسمی اطهره علوی. 
آبادی فرزند احمد ششدانگ  33_علیرضا میرزایی خلیل 
خانه مساحت 185 متر مربع قسمتی از پاک 23 فرعی از 
1913 اصلی واقع در اراضی اسد آباد رفسنجان بخش 9 کرمان 
خیابان شهید روشن کوچه 8 و حسب  استشهاد محلی از 

محل مالکیت مالک رسمی ربابه صالحی.
 34_علی نور محمد صالح آباد فرزند حسین ششدانگ خانه 
مساحت 211.5 مترمربع قسمتی از پاک 21 فرعی از 1913 
اصلی واقع در اراضی اسد آباد رفسنجان روبه روی فضای سبز 
بخش 9 کرمان و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی 

فاطمه فارسی.
 35_محمد حسین مجیدی فرزند علی اصغر شش دانگ 
خانه مساحت431.30 مترمربع قسمتی از پاک 29 فرعی از 
1913 اصلی واقع در اراضی اسد آباد رفسنجان بخش 9 کرمان 
بلوار امام حسین کوچه 1 و حسب استشهاد محلی از مالکیت 

مالک رسمی تاج جعفری.
زهرا  و  حسین  فرزند  رفسنجانی  شکری  36_حمیدرضا   
خانه  دانگ  شش  بالمناصفه  عبدالرسول  فرزند  باغبانی 
مساحت200.9  مترمربع قسمتی از پاک 42 فرعی از 1914 
اصلی واقع در اراضی صادق آباد رفسنجان بخش 9 کرمان 
خیابان شهید دهقان رجبی کوچه 38 و حسب استشهاد 

محلی از مالک رسمی علی اکبر رفیعی.
 37_سید محمود حسینی فتح آبادی فرزند سید محمد 
شش دانگ خانه مساحت 320 متر مربع قسمتی از پاک 
104 فرعی از 1915 اصلی واقع در اراضی حسین آباد رفسنجان 
بخش 9 کرمان خیابان مفتح کوچه 12 و حسب بنچاق و 

استشهاد محلی از مالک رسمی علی زینلی.
 38_محمود خسروی مشیزی فرزند علی حسین شش 
از پاک 159  دانگ خانه مساحت205 متر مربع قسمتی 
فرعی از 1916 اصلی واقع در اراضی فیض آباد رفسنجان بخش 
9 کرمان بلوار امام رضا کوچه 7 و حسب استشهاد محلی از 

مالک رسمی  اطهره خانم علوی.
39_مسلم محمدی شاهرخ آبادی فرزند حسین ششدانگ 
انبار مساحت  1422.3مترمربع قسمتی از پاک 129فرعی 
از 1936 اصلی واقع در اراضی حیدر آباد رفسنجان بخش 9 
کرمان میدان امام رضا و حسب استشهاد محلی از مالکیت 

مالک رسمی حسین یوسفیان.
 40_ اختر مرتضوی فرزند سیدحسن ششدانگ باغ پسته 
مساحت 25575 مترمربع قسمتی از پاک 15241 اصلی 
 10 بخش  رفسنجان  نوق  مرتضوی  جنت  اراضی  در  واقع 
کرمان که متقاضی از مالکین رسمی مشاعی پاک مذکور 

می باشد.
باغ  دانگ  شش  حسن  سید  فرزند  مرتضی  41_اختر   
پاک15241   از  قسمتی  و  مربع  متر  مساحت88602.6 
اصلی واقع در اراضی جنت مرتضوی نوق رفسنجان بخش 
پاک  مشاعی  رسمی  مالکین  از  متقاضی  10 کرمان که 

مذکور می باشد.
باغ   ششدانگ  حسن  سید  فرزند  مرتضوی  42_اختر   
مساحت29317.4 مترمربع قسمتی از پاک 15241 اصلی 
واقع در اراضی جنت مرتضوی نوق رفسنجان بخش 10 کرمان 
که متقاضی از مالکین رسمی مشاعی پاک مذکور می باشد.

 43_مهدی مغوئی  نژاد فرزند علی شش دانگ خانه و 
باغ مساحت 312.28 مترمربع قسمتی از پاک 2 فرعی از

رفسنجان  سرچشمه  مغوئیه  اراضی  در  واقع  اصلی   749
از محل مالکیت مالک رسمی موسی  و  بخش 12 کرمان 

کارگر دیانتی.
 تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 99.3.7
تاریخ انتشار نوبت دوم:پنجشنبه 99.3.22

آگهی اصالحی
از آنجـا کـه آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آیین 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی نسـبت به پاک ذیل قبا 
منتشـر شـده لیکـن بـه دلیـل وقـوع اشـتباه موثـر در متن 
آگهـی مـی بایسـت تجدیـد گـردد بـه شـرح ذیـل منتشـر 

میگردد:
خانـه  دانـگ  فتحعلـی شـش  فرزنـد  ریسـه  سـکینه   
مسـاحت225.2  مترمربـع قسـمتی از پـاک 1 فرعی از 
1910 اصلـی واقـع در اراضـی ده شـیخ  رفسـنجان بلـوار 
خلیـج فـارس روبـروی پایـدار بتن و حسـب استشـهاد 
محلـی از مالکیت سـید جـواد هجری.) میـزان مالکیت 
قلـم  از  مـورخ99.2.3   رسـالت  روزنامـه  در  متقاضـی 

افتـاده کـه آگهـی آن تجدیـد مـی شـود(
آگهـی تجدیـدی در یـک نـوع منتشـر می شـود چنانچـه 
شـخص یا اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت به 
نـام متقاضـی فـوق اعتراضـی داشـته باشـند باید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض 
خـود را کتبـًا بـه  اداره ثبـت اسـناد و امـاک رفسـنجان 
تسـلیم نماینـد و عـاوه بـر آن ظـرف مـدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض مـی بایسـت دادخواسـت الزم 
در ایـن خصـوص را بـه مرجـع قضایـی تقدیـم و گواهی 
آن را بـه ایـن اداره ارسـال نماینـد در غیـر ایـن صـورت 
سـند مالکیـت طبـق مقـررات بـه نـام متقاضـی صـادر 

شـد. خواهد 
تاریخ انتشار آگهی اصاحی:چهارشنبه99.3.7

 فاطمه ابوالهادی_کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
رفسنجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد ذمه (
آگهی مزایده اموال غیر منقول

ازدواج شـماره 20/645مـورخ  بموجـب سـند 
96/09/03موضـوع مطالبـه مهریه به کاسـه 9700775 له: 
خانـم فاطمـه سـنجری بنسـتان فرزنـد محمـد به شـماره 
ملـی 3020483557 عليه ورثه مرحوم حسـین سـنجری 
نـژاد فرزنـد دادخـدا کـه عبارتنـد از 1-یکتـا سـنجری نـژاد 
فرزند حسـین به شـماره ملـی 3021322603-2- دادخدا 
سـنجری نـژاد فرزند مـراد به شـماره ملـی 3031649419 
-3- هاجـر سـنجری نـژاد فرزنـد مـراد بـه شـماره ملـی 
3030755177 تشـکیل و نظـر بـه اینکه مدیونین نسـبت 
بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ننموده انـد برابـر مقررات 
آئیـن نامـه اجـراء مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا قانـون 
ثبـت اسـناد و امـاک کشـور بنـا به درخواسـت بسـتانکار 
از ملـک معرفـی و بازداشـت شـده ارزیابـی الزم توسـط 
کارشـناس رسـمی دادگسـتری انجـام و پـس از قطعیـت 
ارزیابـی بسـتانکار تقاضای ادامـه عملیات اجرایی نسـبت 
مرحـوم  مالکیـت  بازداشـت شـده  و  معرفـی  ملـک  بـه 
حسـین سـنجری نـژاد مـوازی شـصت و نه بیسـت هزارم 
سـهم مشـاع از نود شـش سـهم مشـاع یک قطعه زمین 
به مسـاحت ششـدانگ 31318354مترمربـع پاک 184 
فرعـی از 706 - اصلـی واقـع در بخـش 45 کرمـان بـه 
آدرس: جیرفـت اراضـی جنب سـیلوی را مینماید لذا ملک 
فـوق که ذیـل ثبت شـماره 45071 صفحـه 286دفتر 242 
بنـام حسـین سـنجری نـژاد ثبـت سـند مالکیـت آن نیـز 
صـادر و تسـلیم گردیده اسـت به مزایده گذاشـته میشـود 
حـدود اربعـه بـه شـرح ذیـل :حدود ومشـخصات: شـماال 
در دو قسـمت اول مرزیسـت بطـول )266/11( دویسـت 
وشـصت وشـش متـر و یـازده سـانتیمتر بـه شـماره سـه 

هـزار و هشـتصد و هفتـاد و پنج فرعی از هفتصد و شـش 
اصلـی دوم مرزیسـت بطـول )6800/22( شـش هـزار و 
هشـتصد متر و بیسـت و دو سانتیمتر به شـماره سه هزار 
و هشـتصد و هفتاد و پنج فرعی از هفتصد وشـش اصلی 
شرقامرزیسـت بطـول )7100/00(هفـت هـزار و یکصد متر 
بـه شـماره چهـار هـزار و چهارصـد و هفتاد و هشـت فرعی 
از هفتصـد وشـش اصلـی جنوبادر بیسـت و سـه قسـمت 
که قسـمتهای نهم و پانزدهم آن شـمالی قسـمتهای اول و 
دوم و سـوم آن شـرقی قسـمتهای چهارم و پنجم و ششم 
و هفتم و هشـتم و دهم و یازدهم و چهاردهم و شـانزدهم 
و نوزدهم و بیسـتم آن غربی اسـت . اول مرزیسـت بطول 
) 1424/80(یـک هـزار و چهارصـد و بیسـت و چهـار متر و 
هشـتاد سـانتیمتر بـه رودخانه شـور دوم مرزیسـت بطول 
)93 /1584( یـک هـزار و پانصـد و هشـتاد و چهـار متـر 
و نـود و سـه سـانتیمتر به رودخانه شـور سـوم مرزیسـت 
هشـتاد  و  چهارصـد  و  هـزار  یـک   )1483/44( بطـول 
و سـه متـر و چهـل و چهـار سـانتیمتر بـه رودخانـه شـور 
چهـارم مرزیسـت بطـول )3186/78( سـه هـزار و یکصـد 
و هشـتاد و شـش متـر و هفتـاد و هشـت سـانتیمتر بـه 
شـماره یکصـد ونود وهشـت فرعی از هفتصـد وپنج اصلی 
پنجـم مرزیسـت بطـول )709/03(هفتصـد ونه متر و سـه 
سـانتیمتر به شـماره یکصد ونود وهشـت فرعی از هفتصد 
و پنج اصلی ششـم مرزیسـت بطـول )1051/10( یک هزار 
و پنجـاه و یـک متر و ده سـانتیمتر به شـماره یکصد ونود 
وهشـت فرعـی از هفتصـد و پنـج اصلـی هفتم مرزیسـت 
بطـول )553/47( پانصـد و پنجـاه و سـه متـر و چهـل 
وهفـت سـانتیمتر بـه شـماره یکصـد ونـود وهشـت فرعی 
ازهفتصـد وپنـج اصلی هشـتم مرزیسـت بطـول )289/10 
( دویسـت وهشـتاد ونـه متـر و ده سـانتیمتر بـه شـماره 

یکصـد و نـود و هشـت فرعـی از هفتصد و پنـج اصلی نهم 
مرزیسـت بطـول ) 30/03 ( سـی متـر و سـه سـانتیمتر 
بـه شـماره یکصـد ونـود وهشـت فرعـی از هفتصـد و پنج 
اصلی دهم مرزیسـت بطول ) 30/50 ( سـی متر و پنجاه 
سـانتيمتر به شـماره یکصد ونود وهشـت فرعی از هفتصد 
و پنـج اصلـی یازدهم مرزیسـت بطـول )23/50( بیسـت 
و سـه متـر و پنجـاه سـانتیمتر بـه شـماره یکصـد ونـود 
وهشـت فرعی از هفتصـد وپنج اصلی دوازدهم مرزیسـت 
بطـول )17/13( هفـده متر و سـیزده سـانتیمتر به شـماره 
یکصـد و نـود و هشـت فرعـی از هفتصـد و پنـج اصلـی 
سـیزدهم مرزیسـت بطول )223/04( دویسـت و بیسـت 
و سـه متـر و چهـار سـانتیمتر بـه شـماره یکصـد و نـود و 
هشـت فرعـی از هفتصد و پنج اصلی چهاردهم مرزیسـت 
بطـول )714/51( هفتصـد و چهـارده متـر و پنجـاه و یـک 
سـانتیمتر به شـماره یکصد ونود وهشـت فرعی از هفتصد 
و پنج اصلی پانزدهم مرزیسـت بطـول )168/21( یکصد و 
شـصت وهشـت متر و بیسـت و یک سـانتیمتر به شـماره 
یکصـد و نـود و هشـت فرعـی از هفتصـد و پنـج اصلـی 
شـانزدهم مرزیسـت بطـول ) 293/09( دویسـت و نـود و 
سـه متـر و نـه سـانتیمتر به شـماره یکصد و نود و هشـت 
فرعـی از هفتصـد و پنـج اصلـی هفدهـم مرزیسـت بطول 
)45/71( چهـل و پنـج متـر و هفتـاد و یک سـانتیمتر به 
شـماره یکصـد و نـود و هشـت فرعـی از هفتصـد و پنـج 
و  یکصـد   )160/37( بطـول  مرزیسـت  هجدهـم  اصلـی 
شـصت متـر و سـی و هفـت سـانتیمتر بـه شـماره یکصد 
و نـود و هشـت فرعـی از هفتصـد و پنـج اصلـی نوزدهـم 
مرزیسـت بطـول )111/00( یکصـد و یـازده متـر به شـماره 
یکصد ونود وهشـت فرعی از هفتصد و پنج اصلی بیسـتم 
مرزیسـت بطول ) 300/00 ( سـیصد متر به شـماره یکصد 

و نـود و هشـت فرعـی از هفتصـد و پنـج اصلـی بیسـت 
ویکـم مرزیسـت بطـول )1172/44( یـک هـزار و یکصد و 
هفتـاد و دو متـر و چهـل و چهـار سـانتیمتر بـه شـماره دو 
فرعـی از هفتصـد وشـش اصلی بیسـت و دوم مرزیسـت 
بطول )1228/07( یک هزار و دویسـت و بیسـت وهشـت 
متـر و هفـت سـانتیمتر بـه شـماره دو فرعـی از هفتصد و 
شـش اصلی بیسـت و سوم مرزیسـت بطول )2695/17( 
دو هـزار و ششـصد و نـود و پنـج متـر و هفـده سـانتیمتر 
بـه شـماره دو فرعی از هفتصد وشـش اصلـی غربادر چهار 
قسـمت اول مرزیسـت بطـول )1254/65( یـک هـزار و 
دویسـت و پنجـاه و چهـار متـر و شـصت وپنج سـانتیمتر 
به رودخانه ملنتی دوم مرزیسـت بطـول )1044/38( یک 
هـزار و چهـل و چهـار متـر و سـی و هشـت سـانتیمتر بـه 
رودخانه ملنتی سـوم مرزیسـت بطـول )135/52( یکصد 
و سـی و پنـج متـر و پنجـاه و دو سـانتیمتر بـه رودخانـه 
و  ) 612/69(ششـصد  بطـول  مرزیسـت  چهـارم  ملنتـی 
دوازده متـر و شـصت ونه سـانتیمتر بـه رودخانه ملنتی که 
بـه مبلـغ 500/000/000ریـال ارزیابـی گردیده که مینـا و پایه 
مزایـده نیـز تعیین میگردد جلسـه مزایده از سـاعت 9 الی 
12 صبـح روز چهارشـنبه مـورخ 99/04/04در محـل شـعبه 
اجـرا ء اداره ثبـت اسـناد و امـاک جیرفت برگـزار "مزایده 
از مبلـغ مذكـور شـروع و بـه بـاال تریـن قیمت پیشـنهادی 
فروختـه خواهد شـد. ضمنا فروش نقـدی بوده و پرداخت 
کلیـه قبـوض آب و بـرق و تلفـن و غیـره تـا تاریـخ انجام 
مزایـده اعـم از اینکـه رقم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده 
بـه عهـده برنـده مزایـده می باشـد ضمنـا قابل ذکر اسـت 
سـهمی فوق الذکر بصورت مشـاع می باشـد.تاریخ انتشـار 

99/03/22:
جواد فاریابی –رییس اداره ثبت جیرفت .م الف :98

مفقودی

مفقودی

مفقودی

مفقودی

یـک عـدد دسـته چـک بانـک ملـت شـعبه رفسـنجان از 
شـماره 1761.512001 الـی1761.512050 و 1614.220281 الی 
1614.220330بـه نام آقای سـید امیر حسـین علوی فرزند 
سـید احمـد  کدملـی 3051311553 بـه شـماره حسـاب 
1297526261 مفقـود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
رفسنجان

شـعبه  آفریـن  کار  بانـک  چـک  دسـته  عـدد  یـک 
رفسـنجان از شـماره 3002.774751 الی3002.774800 
و 923.2553951 الـی 923.2554000 بـه نـام آقـای 
عبدالنبـی کدملـی  سـید  فرزنـد  علـوی  احمـد  سـید 
 0100053720005 حسـاب  شـماره  بـه   3051043206

مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.
رفسنجان

یـک عـدد دسـته چـک بانـک کارآفریـن شـعبه رفسـنجان 
 923.2553901 و  الـی3001.995000  شـماره3001.994951  از 
فرزنـد  جالـی  مریـم  خانـم  نـام  بـه  الـی923.2553950 
محمدرضا کدملـی 0040689336 وخانم  شـهرزاد علوی فرزند 
سـید احمد کدملی 3040263722 به شـماره حساب مشترک 
0100261640609 مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.

رفسنجان

تعدادی برگه چک به شماره های 122.825555 بانک رسالت 
و  9508.498176-12 بانک ملی غدیر و 2144081555بانک 
توسعه تعاون و 412274بانک تجارت و 9211.951058-12 بانک 
ملی و 2341122بانک رفاه و 31621184 بانک انصار و 31621199 
بانک انصار و 3001.717754 بانک صادرات و 901.02604366 
پست بانک و 3347.131723 بانک تجارت و 514300 بانک 
سپه مفقود شده اند و از درجه اعتبار ساقط است.                                                                               

رفسنجان

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

آگهی حصروراثت
ــد علــی  آقــای شــیرزاد عبداللهــی ویشــکاهی بشــماره شناســنامه 260 فرزن
اصغــر از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــد محمــد علــی  داده کــه شــادروان منصــور اکبــری خشــت مســجدی فرزن
ــه آن  ــت و ورث ــوده اس ــوت نم ــت ف ــتان رش ــخ 97/5/14 در شهرس در تاری
مرحــوم بــه شــرح زیــر تعرفــه شــده انــد : 1- فرهــاد عبداللهــی ویشــکاهی 
ــرزاد  ــی 2- ف ــر متوف ــر پس ــی اصغ ــدر عل ــام پ ــنامه 227 ن ــماره شناس ش
ــی اصغــر پســر  ــدر عل ــام پ عبداللهــی ویشــکاهی شــماره شناســنامه 320 ن
متوفــی3- حســین عبداللهــی شــماره شناســنامه 229 نــام پــدر علــی اصغــر 
ــام  ــنامه 6 ن ــماره شناس ــکاهی ش ــی ویش ــی عبدالله ــی4- عل ــر متوف پس
ــماره  ــکاهی ش ــی ویش ــیرزاد عبدالله ــی5- ش ــر متوف ــر پس ــی اصغ ــدر عل پ
ــی  ــری عبدالله ــی6- کب ــر متوف ــر پس ــی اصغ ــدر عل ــام پ ــنامه 260 ن شناس
ویشــکاهی شــماره شناســنامه 228 نــام پــدر علــی اصغــر دختــر متوفــی7- 
ــام پــدر علــی اصغــر  عــذرا عبداللهــی ویشــکاهی شــماره شناســنامه 282 ن
دختــر متوفــی8- زهــرا عبداللهــی ویشــکاهی شــماره شناســنامه 283 نــام 
ــی ویشــکاهی شــماره  ــری عبدالله ــی9- صغ ــر متوف ــر دخت ــی اصغ ــدر عل پ
شناســنامه 293 نــام پــدر علــی اصغــر دختــر متوفــی10- شــهربانو عبداللهــی 
ویشــکاهی شــماره شناســنامه 259 نــام پــدر علــی اصغــر دختــر متوفــی11- 
علــی اصغــر عبداللهــی ویشــکاهی شــماره شناســنامه 656 نــام پــدر محمــد 
علــی زوج متوفــی بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک 
ــه  ــت آن ب ــی و ثب ــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانون ــس از مالحظ پ
ــی  ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــاد درخواســت مزب شــماره 1075 ســیار مف
ــی  ــه از متوف ــت نام ــا وصی ــراض دارد و ی ــر شــخص اعت ــد چنانچــه ه نمای
ــه دفتــر شــعبه  16  ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه ب ن
شــورای حــل اختــالف  رشــت تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی 

ــر درخواســت خواهــد شــد . حصروراثــت براب
قاضی شورای حل اختالف شعبه 16 رشت – پروین انصاری  3684

آگهی حصروراثت
ــن  ــا از ای ــد غالمرض ــنامه 3838 فرزن ــماره شناس ــاکی بش ــی پاش ــب دین ــی ش ــای عل آق
شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مونــس 
پژومــان گلرودبــاری فرزنــد عبــاس در تاریــخ 99/2/26 در شهرســتان رشــت فــوت نمــوده 
اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح زیــر تعرفــه شــده انــد : 1- احمــد شــبدینی پاشــاکی 
شــماره شناســنامه 23 نــام پــدر غالمرضــا پســر متوفــی 2- علــی شــبدینی پاشــاکی شــماره 
ــه  ــاال ورث ــرده ب ــر از وراث نامب ــه غی ــی ب ــدر غالمرضــا پســر متوف ــام پ شناســنامه 3838 ن
دیگــری نــدارد اینــک پــس از مالحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن 
بــه شــماره 1057 ســیار مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه 
هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه  16 شــورای حــل اختــالف  رشــت تســلیم نمایــد در غیــر 

ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت خواهــد شــد .
قاضی شورای حل اختالف شعبه 16 رشت – پروین انصاری  3683

آگهی حصروراثت
ــورا  ــن ش ــا از ای ــد رض ــنامه 26147 فرزن ــماره شناس ــی بش ــی رودبارک ــر رحمان ــم هاج خان
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان وحیــد 
ــوت نمــوده اســت و  ــخ 98/5/27 در شهرســتان رشــت ف ــد هــادی در تاری محمــدی فرزن
ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح زیــر تعرفــه شــده انــد : 1- هاجــر رحمانــی رودبارکــی شــماره 
ــی 2- هــادی محمــدی شــماره شناســنامه  ــادر متوف ــدر رضــا م ــام پ شنســانامه 26147 ن
534 فرزنــد مســیب پــدر متوفــی بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک 
پــس از مالحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره 997 ســیار 
مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض 
دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
دفتــر شــعبه  16 شــورای حــل اختــالف  رشــت تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی 

حصروراثــت برابــر درخواســت خواهــد شــد .
قاضی شورای حل اختالف شعبه 16 رشت – پروین انصاری  3685
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 پیام
ایران

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری کرمان خبر داد:

راه اندازی مرکز آموزش آتش نشانی و 
مدیریت بحران جنوب کشور در کرمان

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری کرمان از راه اندازی مرکز آموزش آتش نشانی و مدیریت بحران جنوب 
کشور در کرمان خبر داد.

شـهری  خدمـات  معاونـت  سرپرسـت 
مرکـز  راه انـدازی  از  کرمـان  شـهرداری 
آمـوزش آتش نشـانی و مدیریـت بحـران 

داد. خبـر  کرمـان  در  جنـوب کشـور 
به گـزارش کرمان آناین، ایمان سـیف الهی 
بـا اشـاره بـه این که شـهرداری بیشـترین 
تعامـل را بـا مـردم دارد، گفـت: وظایـف 
متعددی شـامل بهداشـت شـهری، فضای 
سـبز و نگهـداری و توسـعه آن، زیباسـازی 
شـهری، پیشـگیری از تخلفـات شـهری، 
تجهیـزات  از  نگهـداری  و  بهینه سـازی 
شـهری بر عهـده معاونت خدمات شـهری 

است.
وی افـزود: عـاوه بـر ایـن مـوارد وظایـف 
بحـران،  مدیریـت  ازجملـه  دیگـری 
آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی بـر عهـده 
ایـن معاونـت اسـت تـا شـهری رو به جلو 
کـه کیفیت زندگـی در آن افزایش می یابد، 

فراهـم شـود.
شـهری  خدمـات  معاونـت  سرپرسـت 
شـهرداری کرمـان بـا اشـاره بـه تدابیـری 
حـوزۀ  در  مختلـف  زمینه هـای  در  کـه 
آتش نشـانی اندیشیده شده اسـت، افزود: 
سـه موضوع مدنظر اسـت که شـامل موارد 
امکانـات،  آمـوزش،  ارتقـای  بـه  مربـوط 
تجهیزات و تأسیسـات سـاختاری، نیروی 
انسـانی و مشـارکت بـا مـردم اسـت که در 

واقـع مهم تریـن آیتـم نیـز همیـن موضوع 
مشـارکت مردمـی در زمان وقـوع حوادث و 

بحران هاسـت.
سـیف الهی ادامـه داد: علی رغـم مسـایل، 
مشـکات و تحریم هـا سـعی داریـم کـه 
و  به روزرسـانی  را  آتش نشـانی  نـاوگان 
چندین دسـتگاه خودروی آتش نشـانی به 

نـاوگان اضافـه کنیـم.
وی بیـان کـرد: سـه دسـتگاه خـودرو کـه 
نخاله هـای  حمـل  جمـع آوری  کاربـری 
تغییـر  بـا  نیـز  داشـته اند  را  سـاختمانی 
کاربـری بـه خـودروی آتش نشـانی تبدیل 

می شـوند.
شـهری  خدمـات  معاونـت  سرپرسـت 
شـهرداری کرمـان از برنامه ریـزی سـاخت 

دو ایسـتگاه آتش نشـانی جدیـد خبـر داد 
و گفت: سـاخت ایـن ایسـتگاه ها به زودی 

شـروع خواهـد شـد.
سـیف الهی بـا بیـان این که در حـال حاضر 
دانـش  علـم،  از  آتش نشـانی  نیروهـای 
گفـت:  برخوردارنـد،  الزم  مهارت هـای  و 
ارتقـای کارکنـان  ضـرورت  بـه  توجـه  بـا 
آتش نشـانی از لحـاظ آموزشـی، سـعی بر 
ایـن اسـت کـه از تمـام امکانـات موجود و 
ظرفیت های کشـوری بـرای ارتقـای علمی 
و مهارتـی نیروی انسـانی اسـتفاده شـود.
شـهری  خدمـات  معاونـت  سرپرسـت 
شـهرداری کرمـان همچنیـن از راه انـدازی 
مدیریـت  و  آتش نشـانی  آمـوزش  مرکـز 
بحـران جنـوب کشـور در کرمـان خبـر داد.
سـیف الهی بـا اشـاره بـه این کـه در ایـن 
شـاخص،  مرکـز  یـک  به عنـوان  مرکـز 
بـه  الزم  آموزش هـای  و  مهارت هـا 
آتش نشـانان ارائه می شـود، گفـت: در این 
مرکـز فضایـی مناسـب نیز جهـت برگزاری 
مانورهـای عملیاتـی در نظـر گرفتـه شـده 

اسـت. 

ضرورت راه اندازی تیم های 
آتش نشانی محله ای

شـهری  خدمـات  معاونـت  سرپرسـت 
شـهرداری کرمـان بـا تأکیـد بـر اهمیـت 
زمـان  در  مـردم  نقـش  ضـرورت  و 
کنـار  در  احتمالـی گفـت:  حـوادث  بـروز 
اضافه کـردن تجهیـزات، آمـوزش کارکنـان 
آتش نشـانی،  ایسـتگاه های  افزایـش  و 

نقـش مشـارکت های مردمـی را نمی تـوان 
نادیـده گرفـت و در واقع تشـکیل تیم های 
محلـه ای در محله هـای مختلـف می توانـد 
نقـش بسـزایی در کاهش تلفـات در زمان 
وقـوع حـوادث و بحران هـا داشـته باشـد.
محلـه ای  تیـم  اگـر  افـزود:  سـیف الهی 
به صـورت منظـم و منسـجم در محله هـا 
انجـام  بـا  می توانیـم  شـود،  تشـکیل 
وقـوع حـوادث  زمـان  در  اولیـه  اقدامـات 
بـروز  از  مردمـی،  تیم هـای  ایـن  توسـط 
بسـیاری از مشـکات پیشـگیری کنیـم.
وی ادامـه داد: در اجـرای این طرح سـعی 
داریـم در هـر محلـه 5 یـا 6 تیـم امـداد و 
نجات تشـکیل دهیم و ضمـن ارتباط دادن 
ایـن تیم هـا با ایسـتگاه های آتش نشـانی، 
آموزش هـای الزم را بـه آن هـا ارائـه دهیـم 
تـا اقدامـات اولیـه در زمـان وقـوع حوادث 

ازسـوی ایـن تیم هـا صـورت گیرد.
وی تشـکیل گروه های محلـه ای را اقدامی 
مؤثـر در جهـت کاهش تلفات و مشـکات 

ناشـی از حوادث عنـوان کرد.
سـیف الهی افـزود: همچنین ارائه مسـایل 
آموزشـی به مردم، دانش آموزان و مهدهای 
و  آتش نشـانی  سـازمان  توسـط  کـودک 
خدمـات ایمنـی شـهرداری و بـا همـکاری 
هـال احمـر، از دیگـر برنامه هـای حـوزه 

اسـت. آتش نشـانی 
وی ادامـه داد: سـازمان آتش نشـانی بـه 
دانش آمـوزان آموزش هـای پیشـگیری از 
حریـق و همچنیـن ایمنـی در زمـان حریق 

را آمـوزش می دهـد.

ته
نک

ایمـان سـیف الهی بـا اشـاره بـه این کـه شـهرداری بیشـترین 
بـا مـردم دارد، گفـت: وظایـف متعـددی شـامل  را  تعامـل 
آن،  توسـعه  و  نگهـداری  و  سـبز  فضـای  شـهری،  بهداشـت 
زیباسـازی شـهری، پیشگیری از تخلفات شـهری، بهینه سازی و 
نگهـداری از تجهیـزات شـهری بر عهده معاونت خدمات شـهری 
اسـت.وی افـزود: عـالوه بر این مـوارد وظایف دیگـری ازجمله 
مدیریـت بحـران، آتش نشـانی و خدمـات ایمنی بر عهـده این 
معاونـت اسـت تا شـهری رو بـه جلو کـه کیفیت زندگـی در آن 

افزایـش می یابـد، فراهم شـود.

ــه  ــاره ب ــا اش ــرز ب ــتان الب ــرکت گاز اس ــل ش مدیرعام
طراحــی خــط لولــه جدیــد انتقــال گاز از بوییــن زهــرا 
بــه کــرج گفــت: بــا اجــرای ایــن پــروژه نیــاز اســتان 
البــرز در بخشــهای مختلــف در یــک چشــم انــداز 50 

ســاله تامیــن مــی شــود.
حســین تقــی نــژاد اظهارکــرد: در راســتای ایجــاد 
ــش ســرمایه  ــت افزای ــرژی جه ــن ان زیرســاخت تامی
گــذاری در اســتان طراحــی خــط انتقــال غــرب کــرج 
 300 بــر  بالــغ  اعتبــاری  64 کیلومتربــا  طــول  بــه 
میلیــارد تومــان انجــام شــده اســت.وی افــزود: ایــن 
ــری  ــوم سراس ــال س ــط انتق ــعاب از خ ــا انش ــط ب خ
واقــع در 5 کیلومتــری شــمال شــهر بوییــن زهــرا 
ــاد ســاوجباغ در غــرب  ــا روســتای عــرب آب ــاز وت آغ
ــاز  ــه در دو ف ــت ک ــد یاف ــداد خواه ــرج امت ــهر ک ش
آن صــورت خواهــد گرفت.ایــن  عملیــات  اجرایــی 
مســئول بــا تاکیــد براینکــه ایــن خــط انتقــال ضمــن 
رفــع مشــکل کمبــود گاز در اســتان البــرز وایجــاد 
ــون و200  ــک میلی ــش ار ی ــا بی ــرژی گاز ت ــن ان تامی
ــب گاز  ــع مناس ــاعت، توزی ــب در س ــر مکع ــزار مت ه
بــه  از غــرب اســتان را در همــه ســطوح مصــرف 
ــده  ــال آین ــداز 50 س ــم ان ــا چش ــع ب ــوص صنای خص
را تامیــن مــی کند.مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان 
البــرز بــا بیــان اینکــه تــا پایــان ســال گذشــته 
مجموعــا 338 واحــد صنعتــی گازدار شــده اســت 
گفــت: ایــن میــزان 57 درصــد صنایــع اســتان را 
بــه  آنکــه گازرســانی  ضمــن  شــود  مــی  شــامل 
ــت.تقی  ــام اس ــال انج ــز در ح ــی نی ــد صنعت 140واح
نــژاد گازرســانی بــه روســتاها را مــورد اشــاره قــرار داد 
ــته  ــال گذش ــتا در س ــه 9 روس ــانی ب ــت: گازرس و گف
ــه  ــانی ب ــات گازرس ــام شــده و در ســال 99 عملی انج
ــرکت  ــت.مدیرعامل ش ــرا اس ــال اج ــتا در ح 50 روس
ــوردار از  ــتاهای برخ ــوع روس ــرز مجم ــتان الب گاز اس
ــان ســال گذشــته  ــا پای ــرز را ت نعمــت گاز اســتان الب
154 مــورد عنــوان گــرد و گفــت: در میــان شهرســتان 
و  ترتیــب ســاوجباغ  بــه  اســتان  مختلــف  هــای 
ــوردار از گاز  ــتای برخ ــترین روس ــاد دارای بیش نظرآب
هســتند.وی بــه موانــع و مشــکات اصلــی گازرســانی 
ــودن  ــور ب ــب العب ــت: صع ــرد و گف ــاره ک ــرز اش در الب
مســیرهای گازرســانی،حجم بــاالی مســیر ســازی 
و حفــاری بــرای شــبکه گــذاری بــه خصــوص در 
ــی،  ــل اراض ــوس، تحصی ــور چال ــارا و مح ــق آس مناط
افزایــش قیمــت هــا ونوســانات ارزی و در نهایــت 
متولــی  ادارات  از  الزم  مجوزهــای  صــدور  فراینــد 
مســیر  در  موجــود  مشــکات  اهــم  از  مرتبــط  و 
گازرســانی در ایــن اســتان محســوب مــی شــود.این 
ــه  ــذی ب ــوض کاغ ــذف قب ــه ح ــان ب ــئول در پای مس
ــوان یکــی از برنامــه هــای در دســت اجــرا اشــاره  عن
ــات شــماره تمــاس  ــت: جمــع آوری اطاع ــرد و گف ک
مشــترکان درحــال انجــام اســت و تاکنــون ایــن 
طــرح 67 درصــد پیشــرفت داشــته و ارســال پیامــک 
بــه شــماره تمــاس ایــن مشــترکین همزمــان بــا 

ــه دارد. ــذی ادام ــوض کاغ ــال قب ارس

ــا  ــت ب ــجادی در نشس ــی س ــید عل س
بــرای  افــزود:  گچســاران  دهیــاران 
ــش از 200  ــا بی ــرح ه ــن ط ــرای ای اج
در  اعتبــار  ریــال  میلیــارد   500 تــا 
نظــر گرفتــه شــده اســت.وی بیــان 
کــرد: ایــن طــرح هــای اشــتغالزایی 
صنایــع  دامــداری،  هــای  زمینــه  در 
ــت. ــی اس ــاورزی و صنعت ــتی، کش دس
تعــداد  ایــن  داد:   ادامــه  ســجادی 
قالــب  در  کارآفرینــی  طرح هــای 
اجتماع محــور  اشــتغال زایی  مــدل 

»ســحاب« )ســرمایه گذاری حمایتــی 
زمینــه  در  و  برکــت(  اشــتغال زایی 
ــنگین،  ــبک و س ــرورش دام س ــای پ ه
زنبــورداری، تولیــد پوشــاک، صنایــع 
دســتی، پــرورش طیــور و قالی بافــی 

ایجــاد خواهــد شــد.
ــه اول اجــرای  ــراز کــرد:  در مرحل وی اب
هفــت  گچســارن  در  طــرح  ایــن 
روســتای بــاالی 330 خانــوار شــامل 
شــیرین،  تلخــاب  آبگرمــو،  دیــل، 
جنــگ زدگان انتخــاب شــده اســت. 

ــن طــرح هــای  ســجادی ادامــه داد: ای
بــه  بعــدی  مراحــل  در  اشــتغالزایی 
 100 بــاالی  روســتای   13 در  ترتیــب 
و   دهیــار  دارای  روســتاهای   ، خانــوار 
روســتاهای بــدون دهیــار نیــز اجــرا 

خواهــد شــد.
 وی تصریــح کــرد: بنیــاد برکــِت وابســته 
بــه ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت 
امــام )ره( یکهــزارو 200 طــرح اشــتغال زا 
را در 98 در روســتاها و مناطــق محــروم 
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد اجــرا 
بــرای  داشــت:  اظهــار  کرد.ســجادی 
اجــرای ایــن تعــداد طــرح اشــتغالزایی 
از 400 میلیــارد ریــال اعتبــار  بیــش 
گچســاران  فرمانــدار  شــد.  هزینــه 
ایــن نشســت گفــت: بنیــاد  نیــز در 

اجرایــی  ســتاد  بــه  وابســته  برکــِت 
ــدف  ــا ه ــام )ره( ب ــرت ام ــان حض فرم
توانمندســازی  و  محرومیت زدایــی 
اقتصــادی و اجتماعــی مناطــق محــروم 
و کم برخــودار، اشــتغال زایی و ایجــاد 
مناطــق  در  کارآفرینــی  فرصت هــای 
ــات خــود  محــروم را در ســرلوحه اقدام

ــت. ــرار داده اس ق
ــت  ــرد: دول ــراز ک ــه اب ــوان پای ــی خ عل
تدبیــر و امیــد تاکنــون توجــه ویــژه 
ای بــه روســتاها و زندگــی پایــدار در 
ــه  ــا ارای ــته و ب ــتایی داش ــق روس مناط
ــرح  ــکل ط ــه ش ــف ب ــهیات مختل تس
وعمرانــی  هــای مختلــف کشــاورزی 

مــی پــردازد.

بنیاد برکت ۳۰۰طرح اشتغال زا 
در گچساران اجرا می کند

2 کارخانه تولید ماسک در 
استان بوشهر راه اندازی می شود

معـاون غـذا و دارو دانشـگاه علـوم پزشـکی بوشـهر گفـت: تا یک مـاه آینده 2 
کارخانـه نیمـه اتوماتیـک تولیـد ماسـک در عسـلویه و منطقـه ویـژه اقتصادی 
بوشـهر راه انـدازی می شـود.یحیی رضایـی افـزود: بـا راه اندازی ایـن واحدها با 

تولیدماهانـه 600 هـزار ماسـک، نیـاز اسـتان بـه طـور کامل تامین می شـود.
وی اضافـه کـرد: واحـد تولید ماسـک عسـلویه در حـال حاضر تولید آزمایشـی 
خـود را نیـز انجـام داده اسـت و بـه زودی رسـما آغاز بـه کار می کنـد و کارخانه 
تولیـد ماسـک منطقـه ویژه اقتصـادی نیز با اخذ مجوز الزم بـه احتمال زیاد در 
ماه آینده راه اندازی می شـود.معاون غذا و دارو دانشـگاه علوم پزشـکی بوشـهر 
ادامـه داد: اکنـون با وارد کردن ماسـک از دیگر اسـتان ها نیاز ماسـک به خوبی 
تامیـن می شـود، عرضـه  در تمـام داروخانه هـا  انجـام مـی شـود و در تامیـن 
ماسـک بیمارسـتانی نیز کمبـودی نداریم.وی افزود: ماسـک مورد نیاز اسـتان 
اغلـب از اسـتان های تهـران، البرز، مشـهد و اصفهـان وارد می شـود.معاون غذا 
و دارو دانشـگاه علـوم پزشـکی بوشـهر یادآورشـد: پـس از شـیوع کرونـا بـه 
یکبـاره نیاز به ماسـک، دسـتکش و سـایر ملزومـات محافظتی کرونـا افزایش 
پیـدا کـرد کـه بـا فعالیـت گروه هـای مختلـف بـه صـورت خودجـوش در تولید 
ماسـک تاش شـد نیاز اسـتان تامین شـود و پس از آن با ورود ماسـک های 
کارخانـه ای نزدیـک بـه یـک ماه اسـت کـه در تامین نیاز به ماسـک بـه تعادل 

رسیده ایم.

خراسان 
رضوی 

اصفهاناهواز 

تمامی کودکان غرب خراسان رضوی زیرپوشش غربالگری تیروئید هستند

تهیه و توزیع ۲۰۰۰ بسته مواد غذایی و بهداشتی میان 
شهروندان کم بضاعت مسجد سلیمان 

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان:

ضرورت ارائه خدمات در سطح استانداردهای جهانی

ــگاه  ــتی دانش ــاون بهداش مع
علــوم پزشــکی ســبزوار بــا 
اشــاره بــه اهمیــت تشــخیص 
بــه موقــع کــم کاری تیروئیــد 
ــن  ــش ای ــق زیرپوش ــودکان مناط ــی ک ــت: تمام گف
دانشــگاه در شهرســتان های غــرب خراســان رضــوی 

ــد. ــرار دارن ــد ق ــری تیروئی تحــت غربالگ
دکتــر فاطمــه نــوده افــزود: از مجمــوع هفــت هــزار و 
430 کــودک کــه طــی یــک ســال گذشــته در حــوزه 
ــم کاری  ــر ک ــوم پزشــکی ســبزوار از نظ دانشــگاه عل
ــه  ــکوک ب ــر مش ــدند 49 نف ــری ش ــد غربالگ تیروئی

ــد تشــخیص داده شــدند. ــم کاری تیروئی ک

درصــد   92 تیروئیــد  غربالگــری  داد:  ادامــه  وی 
ــا در موعــد مقــرر  ــا همــکاری والدیــن آنه ــوزادان ب ن
ــده و  ــام ش ــد انج ــس از تول ــج  روز پ ــا پن ــه ت س
ــام  ــر انج ــا تاخی ــان ب ــد آن ــت درص ــری هش غربالگ

ــت. ــده اس ش
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی ســبزوار 
ــی  ــوزادان یک ــد ن ــم کاری تیروئی ــه ک ــان اینک ــا بی ب
ــت  ــان اس ــی آن ــی ذهن ــب افتادگ ــم عق ــل مه از عل
ــع،  ــه موق ــه و تشــخیص ب ــت: در صــورت مراجع گف
ــل درمــان اســت و ســبب  ــا دارو قاب ایــن بیمــاری ب
کــودکان  ذهنــی  ماندگــی  عقــب  از  پیشــگیری 

می شــود.

وی افــزود: در برنامــه غربالگــری کــم کاری تیروئیــد 
در  پــا  پاشــنه  از  نمونــه گیــری خــون  نــوزادان، 
ــام  ــد انج ــس از تول ــج روز پ ــا پن ــه ت ــای س روزه
می شــود کــه خانواده هــا می تواننــد بــا مراجعــه 
بــه موقــع بــه مراکــز خدمــات جامــع ســامت بــرای 

ــد. ــدام کنن ــری اق ــه گی نمون
37 مرکــز بهداشــتی، درمانــی، 194 خانــه بهداشــت و 
ــوم پزشــکی  6 بیمارســتان زیرپوشــش دانشــگاه عل
ــری  ــون نف ــم میلی ــدود نی ــت ح ــه جمعی ــبزوار ب س
ــای،  ــن، جغت ــبزوار، جوی ــتان های س ــاکن شهرس س
رضــوی  خراســان  غــرب  در  داورزن  و  خوشــاب 

ــد. ــه می کنن ــی ارائ ــتی و درمان ــات بهداش خدم

و گاز  نفـت  بـرداری  بهـره  شـرکت  مدیرعامـل 
مسجدسـلیمان از تهیه و توزیع 2000 بسـته مواد 
غذایـی و بهداشـتی میان شـهروندان کم بضاعت 
خبـر داد .مهنـدس قباد ناصری ضمـن اعام این 
خبـر افـزود : ایـن اقـدام در راسـتای عمل به اوامـر مقام معظم رهبـری در خصوص 
همیـاری و مشـارکت در تأمیـن معیشـت شـهروندان نیازمنـد و در جهـت عمـل بـه 
مسـئولیت های اجتماعی این شـرکت و کمک به شـهروندان کم بضاعت شـهرهای 
حوزه ی عملیاتی این شـرکت با توجه به شـرایط سـخت اجتماعی  ناشـی از انتشار 
ویـروس کرونـا صـورت گرفـت .وی افـزود : ایـن بسـته هـا شـامل برنـج – روغـن 
– عـدس– رب گوجـه – ماکارونـی –  پروتیـن گیاهـی - مایـع ظرفشـویی و مایـع 
دستشـویی مـی باشـد کـه توسـط پایگاه مقاومت بسـیج این شـرکت تهیـه و برای 

توزیـع میـان خانـواده های کم بضاعت  شـهرهای مسجدسـلیمان – اللی – هفتکل 
و اندیـکا در اختیـار دفاترائمه جمعه شـهرهای یادشـده قرار گرفت .وی خاطر نشـان 
کـرد :  پیـش از ایـن و در هنـگام انتشـار گسـترده ویـروس کرونـا در شـهر عنبـر 
نیـز تعـداد 150 بسـته مـواد غذایی و بهداشـتی توسـط شـرکت بهره بـرداری نفت و 
گاز مسجدسـلیمان تهیـه و توسـط بخشـداری عنبـر در میـان شـهروندان این شـهر 
نفتـی توزیـع گردیـد .ناصری تصریح کرد : همچون سـایر اقدامـات خیرخواهانه این 
شـرکت در بحـران هـای سـیل و زلزلـه ، تصمیم گرفته شـد عاوه بر انجـام اقدامات 
و عملیـات هـای ضدعفونـی و گندزدایـی خیابـان هـا و معابـر کـه همچنـان و بطـور 
روزانـه توسـط بسـجیان و عوامـل اداره HSE صورت مـی گیرد ، در بحـران کرونا هم 
در رفـع نگرانـی شـهروندان بـی بضاعـت و کمـک بـه تأمین معیشـت آنها مشـارکت 

جدی داشـته باشـیم.

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
اصفهــان در جمــع معاونیــن و مدیــران ایــن 
شــرکت بــر ضــرورت ارتقــای وضعیــت ارائــه 
ــی  ــتانداردهای جهان ــطح اس ــات در س خدم

تاکیــد کــرد. 
مهنــدس هاشــم امینــی ضمــن اشــاره بــه بيــش از نيــم قــرن ســابقه و پيــش 
ــرد:  ــانی،عنوان ک ــت رس ــر خدم ــان در ام ــتان اصفه ــا اس ــركت آبف ــازي ش ت
اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن، بازنگــری در شــیوه ارائــه خدمــات و تغییــر 
روش هــای ســنتی بــه مــدرن، تغییــر فرآینــد بــه منظــور ســرعت بخشــی بــه 
خدمــات و تجهیــز پیشــرفته واحدهــای عملیاتــی رفــع حــوادث، از الزامــات 

ایــن شــرکت اســت. 
رئیــس هیــات مدیــره شــرکت آبفــا اســتان اصفهــان بــر لــزوم تدویــن برنامــه 

ــای فاضــاب  ــه ه ــه خان ــازی تصفی ــا و بازس ــرای ارتق ــده ب ــدی ش ــان بن زم
تاکیــد کــرد و افــزود: تاسیســات فاضــاب برخــی شــهرهای بــزرگ اســتان از 
جملــه اصفهــان، خمینــی شــهر و شــاهین شــهر بــه دلیــل قدمتــی کــه دارنــد، 

در اولویــت قــرار مــی گیرنــد. 
وی در ادامــه بــر لــزوم ارتقــاي ســطح توانمنــدي و دانــش كاركنــان بــه عنــوان 
اصلــي تريــن كليــد بهبــود و بهــره وري ســازمان تاکیــد کــرد و گفــت: اســتفاده 
از ســايت آموزشــی مهــارت محــور بختياردشــت بــه طــور جــدی در دســتور كار 

قــرار دارد. 
مهنــدس امینــی در ایــن جلســه عنــوان کــرد: در ايــن حــوزه، نيــاز بهره بــرداري 
بايــد محــور توســعه قرارگيــرد و فلســفه تغييــر ســاختار ســازماني بــه شــيوه 

كنونــي هميــن شــعار اســت. 

27 نفر در زاهدان 
موفق به اهدای 

پالسما شدند
مدیـرکل انتقـال خون سیسـتان و 
از  نفـر   27 گفـت:  بلوچسـتان 
در  ویـروس کرونـا  بهبودیافتـگان 
زاهـدان موفـق بـه اهدای پاسـما 
شـدند.دکتر سـهیا خسـروی ظهار 
داشـت: کار تولیـد پاسـما از 28 
بهبودیافتـگان  از  اردیبهشـت 
آغـاز  زاهـدان  در  ویـروس کرونـا 
 34 از  گفـت:  اسـت.وی  شـده 
مراجعـه 27 نفـر موفـق بـه اهدای 
درمـان  بـرای  پاسـما شـدند کـه 
بیمـاران بـه مراکـز درمانـی تحویل 
بهداشـت  اسـت.معاون  شـده 
دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات 
نیـز  زاهـدان  درمانـی  بهداشـتی 
امـروز بـه خبرنگار ایرنـا گفت: 33 
شـیوع  زمـان  از  نفـر   900 و  هـزار 
ویـروس کرونـا تاکنـون در مراکـز 
ایـن  غربالگـری  سـاعته   16
ویروس در سیسـتان و بلوچستان 
ویزیت شـده اند.دکتر سـید مهدی 
 16 مرکـز   12 افـزود:  طباطبایـی 
در  کرونـا  غربالگـری  سـاعته 
مجموعـه تحت پوشـش دانشـگاه 
علـوم پزشـکی زاهـدان بـا هـدف 
کاهـش ازدحام جمعیـت مردم در 
بیمارسـتان ها راه اندازی شـده و در 
و  نمونه بـرداری  مراکـز  ایـن 
می شـود. انجـام  فعـال  پیگیـری 
وی ادامـه داد: چهار هزار 327 نفر 
از مجمـوع افراد مـورد ویزیت قرار 
گرفتـه در ایـن مراکـز غربالگـری 
و  بـه کرونـا شناسـایی  مشـکوک 
بـه  بسـتری  جهـت  نفـر   178

بیمارستان ها ارجاع شده اند

تامین نیاز 50 سال زاهدان 
آینده البرز با اجرای خط 

انتقال گاز بوئین زهرا

گزارش

کشف و ضبط محموله گیاه دارویی آویشن در کوهبنان
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کوهبنان از کشف یکصد کیلوگرم گیاه دارویی آویشن که بطور غیرقانونی از مراتع این 

شهرستان برداشت شده بود خبر داد .به گزارش واحد اطاع رسانی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کوهبنان ، رضا مصلح با اشاره به 
ممنوعیت برداشت گیاه دارویی آویشن از مراتع شهرستان افزود : ماموران پاسگاه ویژه یگان حفاظت شهرستان در خال گشت زنی در مراتع 
، موفق به کشف این محموله شندند و در همین ارتباط چهار نفر از برداشت کنندگان نیز بازداشت و تحویل مراجع قضایی شهرستان گردیدند .



پخش سریال اجتماعی »زادگاه«
از روز شنبه بیست و چهارم خرداد ماه سریال 

رادیویی »زادگاه« از رادیو نمایش پخش 
می شود.

تهیه کننده فیلم »پیشی میشی« 

اعام کرد، آمادگی دارد این فیلم را به عنوان 
اولین فیلم کودک و خانواده بعد از بازگشایی 

سینماها در تیرماه اکران کند.

هادی کاظمی ـ بازیگر ـ نمایشگاه عکس های 

خود را با عنوان »برزخ« برگزار می کند.
این نمایشگاه جمعه )23 خرداد ماه( جاری 

از ساعت 17:30 الی 21 در گالری ماهور برگزار می شود و تا 5 تیر 
ماه ادامه دارد. 

همینطوری بهش 8 میلیون پول دادی؟
-چی کار می کردم خب؟ گریه کرد. مرد بود!

الک قرمز 

فیلمرادیونمایشگاه دیالوگ

دامن گل نبرد هر که ز خار اندیشد
مهره حاصل نکند هر که ز مار اندیشد
در نیارد بکف آنکس که ز دریا ترسد
نخورد باده هرآنکو ز خمار اندیشد
هر کرا نقش نگارنده مصور گردد
نقش دیوار بود کو ز نگار اندیشد

تو چه یاری که نداری غم و اندیشٔه یار
یاری آنست که یار از غم یار اندیشد

در چنین وقت که از دست برون شد کارم
من بیچاره که ام چارٔه کار اندیشد

هر که سر در عقب یار سفرکرده نهاد
این خیالست که دیگر ز دیار اندیشد
در چنین بادیه کاندیشٔه سرنتوان کرد

بار خاطر طلبد هر که ز بار اندیشد
آنکه شد بیخبر از زمزمٔه نغمٔه زیر

تو مپندار که از نالٔه زار اندیشد
گرتو صد سال کنی ناله و زاری خواجو
گل صد برگ کی از بانگ هزار اندیشد

خواجوی کرمانی 

هر چیزی که به وجود میاد 
یه روزی هم نابود میشه و از 
بین میره.اما احساس واقعی 
همیشه و تا ابد در ما و با ما 

می مونه.

هاروکی موراکامی

عکس نوشت

عکس: 
سحر سقا

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

پیروزی خیره كننده 30 هزار استقالل 
طلب ایرانی بر ارتش عباسیان، 

تصرف بغداد و قتل خلیفه
12 ژوئـن سـال 813 میـادی 30 هـزار داوطلـب 
ایرانـی كـه از خراسـان بـه حركـت آمـده بودنـد 
تـا مأمـون ـ از جانـب مـادر، ایرانـی ـ را خلیفـه 
عباسـیان و ایـران را از بدنـه امپراتـوری اسـامی 
جـدا كننـد در نبـرد همـدان ـ در تاریـخ عمومـی 
جنـگ هـا؛ نبردی قاطـع و میهنی ـ بر سـپاه انبوه 

عباسـیان پیـروز شـدند.
 ایـن داوطلبان كه توسـط شـبكه هـای زیرزمینی 
ایراندوسـتان خراسـان بزرگتـر آمـاده شـده بودند 
قبـا در محـل تهـران امـروز )شـمال غربـی شـهر 
ری( سـپاه خلیفـه را كـه از لحاظ شـمار سـه برابر 
آنـان بـود درهـم شكسـته و فـراری داده بودنـد. 
انگیـزه واقعـی ایـن داوطلبـان كسـب اسـتقال 

وطـن خـود بـود. امیـن )خلیفـه وقـت( پـس از 
اطـاع از شكسـت ری، دو سـپاه 20 هـزار نفـری 
دیگـر را روانـه همـدان كـرده بـود تـا نیروهـای 

شكسـت خـورده اش را تقویـت كننـد.
در دو نبـرد ری و همـدان دو ژنـرال معـروف عرب 
»علـی بـن عیسـی بـن ماهـان« و عبدالرحمـن 
اسـتقال طلبـان ایرانـی 25 سـپتامبر سـال 813 
)سـه مـاه و دو هفتـه پـس از پیـروزی همـدان(، 
را  وقـت  امیـن خلیفـه  و  تصـرف  نیـز  را  بغـداد 
قایـق  بـا  و  دجلـه  طریـق  از  فـرار  حـال  در  كـه 
بـود دسـتگیر كردنـد و سـر اورا بـرای مأمـون بـه 
خراسـان فرسـتادند و بـه ایـن ترتیـب، مأمـون 
)ابوجعفـر المأمـون( خلیفـه شـد و خافـت او تـا 
نهـم آگوسـت سـال 833 میـادی طـول كشـید. 
در دوران خافـت مأمـون، اداره امـور امپراتـوری 
اسـامی بـه دسـت ایرانیـان افتـاد و ایـن فرصت 
فراهـم آمـد تا بپاخیـزی ها برای تامین اسـتقال 

کامـل و حاكمیـت ملـی دنبـال شـود.
بپاخیـزی ایرانیـان، بـا هـدف نجـات میهـن خود 
از سـلطه عـرب )تازیـان( که از سـده پیـش از آن 
آغاز شـده بود با قتل ابومسـلم خراسـانی در سال 
755 به دسـت منصور خلیفه عباسـی وارد مرحله 

تازه و گسـترده خود شـد.
اشاره ای به چند مورد از این قیام ها:

اسـتاد  میـادی   767 سـال  ژوئـن  هشـتم 
و  اسـتقال  پرچـم  )استاذسـیس(  سیسـتانی 
)غـرب  ایرانزمیـن  خـاور  در  را  ایـران  حاکمیـت 
افغانسـتان امـروزـ  جنـوب خراسـان بزرگتـر( بـه 
اهتـزاز درآورد و اکیـدا از هموطنـان خواسـت كه با 
عـرب قطع معاشـرت و با فرسـتادگان و منصوبان 
خلیفـه بغـداد همـكاری نكننـد. وی در آن زمـان 
بـا صدها هـزار هواخواه، قـدرت اول در سیسـتان، 
هرات، فراه، ُقهسـتان )کُهسـتان = کوهسـتان( تا 

بادغیـس بـود.

پیام ما سال گذشته از  پیگیری 
ثبت ملی حصیربافی در روستای 

» تنگ سرحه« خبر داد
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کتاب 

در مقدمه ی کتاب تغییری کوچک تحولی شـگرف آمده اسـت:

ایـن کتـاب بـه شـما الهـام می بخشـد و راهنمایی تـان می کنـد کـه 

دربـاره ی زندگـی کنونی تـان بیندیشـید. حتـی ایـن کـه هیـچ کاری 

انجـام ندهیـد هـم نوعـی تصمیـم اسـت و به ایـن معناسـت که به 

زندگـی فعلی تـان ادامـه خواهیـد داد. ایجـاد تغییـرات آگاهانـه در 

زندگـی بـه ایـن معناسـت کـه می خواهیـد زندگی تـان را بـه شـکل 

متفاوتـی ادامـه دهیـد. اگـر آمـاده ی ایجـاد تغییـر و اسـتقبال از 

ایده هـا و چالش هـای تـازه  هسـتید، کتـاب حاضـر به شـما نشـان 

می دهـد کـه چگونـه تمرکـز الزم بـرای برداشـتن ایـن قـدم را بـه 

دسـت آوریـد. همچنیـن بـا آوردن نمونه هایـی واقعـی از زندگـی 

افـرادی کـه مثـل شـما دوسـت دارنـد بـه آرزوهایشـان برسـند و 

زندگـی بـه دور از حسـرتی داشـته باشـند، بـه شـما الهـام خواهـد 

. بخشید

و در صفحـه آخـر کتـاب تغییـری کوچـک تحولـی شـگرف ایـن با 

ایـن جملـه روبـه رو می شـودید:

اگـر دنبـال راهنمایید، این کتاب چراغ راهتان خواهد بود.

نویسـنده ایـن کتـاب خانـم سـو هادفیلـد اسـت کـه بیشـتر از 20 

بـوده و  بـه تدریـس در دانشـگاه هـا و مـدارس مشـغول  سـال 

سـخنرانی هـای عمومـی زیـادی داشـته اسـت. او بـرای مدیران و 

معلمـان دوره هـای اعتمـاد به نفـس و ابراز وجود برگـزار می کند و 

بـه صـورت فـرد بـه فـرد بزرگسـاالن و کـودکان را آمـوزش مـی دهـد.

کتاب تغییری کوچک تحولی شـگرف
ایـن کتـاب بـه آمـوزش روش هـای علمـی و در عیـن حـال 
سـاده بـه عمـوم مـردم مـی پـردازد تا بـا یادگیری یک سـری 

مهـارت زندگـی خـود را بررسـی کنیـد.
کتـاب بـه بررسـی عوامـل مختلـف از جمله ناکامـی در زندگی، 
پیشـرفت نکـردن، تصمیـم نگـردن و … مـی پـردازد و سـعی 
مـی کنـد خواننـده را کمـک کنـد تـا مسـیر زندگی خـود را پیدا 

. کند

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
عملیات ساماندهی ساحل راست رودخانه هلیل پایین دست پل اول جیرفت

فرآیند شماره ۱۱/الف/ 99
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روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ99/3/24 میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10 مورخ 99/3/29

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 10 مورخ 99/04/9
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:30 مورخ 99/4/9

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــر جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه آدرس: کرمــان، خیابــان 
پاســداران، شــرکت آب منطقــه ای کرمــان، ســاختمان شــماره دو، دفتــر قراردادهــا و تلفــن 32224482-034ارائــه پاکــت هــای 
الــف بــه آدرس: کرمــان، خیابــان پاســداران، شــرکت آب منطقــه ای کرمــان ســاختمان شــماره یــک، طبقــه دوم، دبیــر خانــه 

محرمانــه دفتــر حراســت 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934 -021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
شناسه آگهی 873306

شــرکت بــرق منطقــه ای آذربایجــان در نظــر دارد خریــد 5 دســتگاه ثبــات ) فالــت رکــوردر و ایونــت رکــوردر (  را از 
طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه شــماره فراخــوان شــماره 2099001119000012 آدرس الکترونیکــی 

www.setadiran.ir برگــزار نمایــد .
مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه : 1/000/000/000 ریــال بحــروف ) یــک میلیــارد ریــال ( بصــورت ضمانتنامــه بانکــی و یــا واریــز نقــدی بحســاب 

ســیبا بــه شــماره IR030100004001106406376190 نــزد بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی بنــام شــرکت بــرق منطقــه ای آذربایجان  
بهای فروش اسناد : 200/000 ریال ) دویست هزار ریال ( 

جدول زمانی انجام مناقصه

از ساعت 8 صبح مورخ 99/03/25شروع فروش اسناد 

تا ساعت 19 عصر مورخ 99/03/31مهلت دریافت اسناد

تا ساعت10 صبح مورخ 99/04/16مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد

ساعت 11 صبح مورخ 99/04/16بازگشایی پاکات

جهت اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 021-41934
جهت اخذ اطاعات بیشتر به سایتهای زیر مراجعه و یا با شماره تلفن 31073227-041 تماس حاصل فرمایند .
www.tavanir.org.ir          www.Iets.mporg.ir     www.azrec.co.ir     www.setadiran.ir

نوبت اول : 99/03/22 نوبت دوم : 99/3/24
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای آذربایجانشناسه آگهی : 875017

3713

آگهی تجدید مناقصه عمومی  نوبت اول شماره: 6232
تاریخ:  99/03/20

شرکت آب منطقه ای کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی عملیات ساماندهی ساحل راست رودخانه هلیل پایین دست پل اول 
جیرفت به شماره 11/الف/99 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
www. مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

کتاب تغییری کوچک تحولی شگرف
نویسنده: سو هادفیلد
انتشارات: آوند دانش

ــی 1750 ــماره پیاپ ــانزدهم      ش ــال ش ــرداد 1399     س ــنبه 22 خ  پنجش

روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی 

گرافیک: ندا صفاریان

محیط زیست: نیما افشار

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

اداری : راضیه زنگی آبادی، 
محمدرضا وزیری نسب 

 جدول: شیوا کرمی
فناوری: رضا بهرام نژاد

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 
بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema
@payamema www.payamema.ir

 payamema_daily
روابط عمومی: جمعه فرسنگی      09391999161
بازرگانی: مهال تشکری               09137642104 آگهی های تهران: مجید مهربان           021-77264000-1

سرپرستی استان ها: خانم سلیمان زاده    021-88283174

سامانه پیامکی: 10003432117834

تماس مدیرمسوول: 88019846 - 021

ــا: ــه ای پیام م ــالق حرف ــه اخ آیین نام
www.payamema.ir/akhlagh

نشانی: تهران – خیابان جانبازان غربی نبش کرمان جنوبی ساختمان سبز پالک 324
/  تماس :  32487477-034نشانی : کرمان- میدان ازادی - خیابان شهید بهشتی - شهید بهشتی 10 - نبش شرقی 2

/ نمابر:021-89776547 توزیع:موسسه اطالعات  )02129999(
چاپ تهران: ایرانیان  )02155275770(

چاپ کرمان: مهدوی  )034-32134838(


