
تاوان سخت اسرائیل

کرباسچی:
شورای سیاست گذاری 

اصالح طلبان ماهیتی ندارد
2

5

همزمـان بـا تالش های رژیم صهیونیسـتی بـرای اجرایی کـردن طرح 
الحـاق کرانـه باختـری انتقادهـا نسـبت بـه این اقـدام تحریـک آمیز 
شـدت گرفته اسـت.تالش اخیر بنیامیـن نتانیاهو نخسـت وزیر رژیم 
صهیونیسـتی بـرای الحاق بخش مهمی از کرانـه غربی و همچنین دره 
اردن پیامدهـای خطرناکی برای صلح جهانی به همراه خواهد داشـت.  
نتانیاهـو طـی سـالهای گذشـته با شکسـت هـای متعـددی در عرصه 
هـای داخلـی و منطقـه ای روبـرو بـوده و حتـی برگـزاری 4 انتخابات 
داخلـی هـم نتوانسـت پیـروزی مطلـق حـزب لیکـود را بـه رهبـری او 
بـه همـراه داشـته باشـد. هـم اکنـون نیـز وی با بهـره گیـری از فضای 
موجـود و اسـتفاده از دونالـد ترامـپ طـی 4 سـال گذشـته در تـالش 
اسـت تـا از جامعـه جهانـی و حتی تیم رئیـس جمهـوری آمریکا نیز 
بـاج خواهـی کند.نتانیاهـو اگر طی دو مـاه آینده بخواهد با اسـتفاده از 
قـوه قهریـه بخشـی از کرانـه غربـی را به اراضـی اشـغالی 1967 ملحق 
کنـد، بـه طـور قطع انتفاضـه ای جدیـد در اراضی اشـغالی آغـاز خواهد 
شـد. ضمن اینکه تشـکیالت خودگردان هم دچار انحالل خواهد شـد. 
از سـال 1993 کـه مذاکـرات اسـلو آغـاز و توافقنامـه ای نیـز بـه همین 
نام شـکل گرفت تشـکیالت خودگردان گفتگوهای زیادی برای اجرایی 
کردن توافقنامه اسـلو با رژیم صهیونیسـتی داشـته اسـت. اما در ادامه 
بندهای این توافقنامه توسـط رژیم صهیونیسـتی عملیاتی نشد و هم 
اکنـون نیـز نتانیاهو درصدد آن اسـت تا 36% از کرانـه غربی باختری را 
بـه اراضـی اشـغالی اضافه کند. این نشـان دهنده آن اسـت کـه وی در 
حال توسـعه قدرت برای اشـغال بخش دیگر از اراضی اشـغالی اسـت. 
در همیـن حـال کشـور اردن نیز تهدید کـرده که اگر نتانیاهـو دره اردن را 

بـه اراضـی اشـغالی ملحق کند دسـت بسـته عمل نخواهـد کرد.

انس طال         1.771.210

مثقال طال     36.190.250

گرم طالی 18  8.736.192

گرم طالی 24   11.650.200

بهار آزادی      86.000.000

امامی          90.100.000

نیم       47.500.000

ربع         25.400.000

گرمی       13.600.000

دالر             188.390

یورو         210.200

درهم          51.359

لیر ترکیه           27.423

دالر استرالیا      129.848

یگان حفاظت میراث فرهنگی 
در میمند جهانی

سرپرست فرماندهی یگان حفاظت اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از 

استقرار یگان حفاظت این اداره کل در روستای دستکند 
میمند شهربابک خبر داد

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
22  تا  33دنبال کنید

مالیات خانه های خالی از مرداد 
سخنگوی دولت از تکمیل مسکن های مهر تا انتهای سال و واگذاری زمین ۹۹ ساله برای ساخت مسکن خبر داد

فرمانـده یـگان حفاظـت محیـط زیسـت کشـور بـا 
اشـاره بـه اینکه  بیشـتر آتش سـوزی ها در طبیعت 
بـه دلیـل خطـای انسـانی غیر عمـدی رخ می دهد، 
۹۰ درصـد آتش سـوزی های  تصریـح کـرد: حـدود 
طبیعـت غیـر عمـدی اسـت. روشـن کـردن آتـش 
رهاسـازی  و  دخانیـات  اسـتعمال  طبیعـت،  در 
اصـل  عوامـل  از  شیشـه ای  و  پالسـتیکی  ظـروف 
سـرهنگ  اسـت.  جنگل هـا  در  آتـش  وقـوع 
جمشـید محبت خانـی در نشسـت خبـری عملکـرد 
محیـط  سـازمان  حفاظـت  یـگان  برنامه هـای  و 
زیسـت که امـروز در این سـازمان حفاظـت محیط 

زیسـت برگـزار شـد
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کشف بقایای یک 
اسب در گورستان 

تپه اشرف
 سرپرست هیات باستان شناسی تپه 

اشرف اصفهان از کشف اسکلت یک اسب 
چهارساله در کنار گورخمره های اشکانی 

این تپه خبر داد و گفت: حین کاوش به 
بقایای اسکلت یک حیوان رسیدیم که با 
تشخیص استخوان شناس، این اسکلت 

متعلق به جسد یک اسب است.

طرح مجریان 
ذی صالح برای 

نخستین بار در کرمان
رییس سازمان نظام مهندسی 

ساختمان استان کرمان گفت: طرح 
مجریان ذی صالح را برای نخستین 

بار در استان کرمان اجرا کردیم و افراد 
فاقد صالحیت نباید در حوزه اجرای 

ساختمان فعالیت کنند.

رنا
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س:
عک

رنا
: ب

س
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یادداشت  مهمان
حسن هانی زاده

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1765

چهارشنبه 11 تیر 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

روشن کردن آتش در 
طبیعت، استعمال دخانیات و 
رهاسازی ظروف پالستیکی و 
شیشه ای از عوامل اصل وقوع 
آتش در جنگل ها است.

عامل انسانی علت 
بیشتر آتش سوزی ها 
در طبیعت
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روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

آگهي فراخوان مناقصات عمومي
 دو مرحله ای با ارزیابي کیفي

شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان در نظر دارد اقالم و تجهیزات برقی مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي و از طريق 
سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( به شرح جدول پائین و از تولید کنندگان یا تامین کنندگان واجد صالحیت خریداری نماید. 

سایت اینترنتی این شركت به آدرس : www.nked.co.ir  می باشد 
شبكه اطالع رسانی معامالت توانیربه نشانی www.tavanir.org.ir می باشد
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR می باشد 

1-پیشنهاد دهنده بایستی الزاما تولید کننده و یا تامین کننده مجاز باشد.
2-شرکت کنندگان در مناقصه الزاما بایستی در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( ثبت نام و نسبت به تهيه ، 

تکميل و ارسال اسناد از طريق سامانه مذکور اقدام نمايند.
3- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد : از ساعت 8:00 روز چهارشنبه به تاریخ  13۹۹/04/11 ميباشد.

4- آخرین مهلت واريز وجه و دريافت اسناد مناقصه از سامانه : حداکثر تا ساعت 17 روز سه شنبه به تاريخ   13۹۹/04/17
5-  آخرين مهلت بارگذاري اسناد و پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد و ارائه اصل ضمانت نامه شرکت در فرايند ارجاع کار: حداکثر تا ساعت 8:00 صبح روز 

شنبه مورخ 13۹۹/04/28
6- شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد .

7-حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفی نامه و کارت شناسائي بالمانع ميباشد .
8- مناقصات به صورت دو مرحله ای مي باشد و ساير اطالعات و جزئيات و شرايط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  

۹- اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص مناقصات : كرمان- خيابان خواجوي کرماني - خيابان توانير - شركت توزيع نيروي 
برق شمال استان کرمان - ساختمان شماره 3 - اداره تداركات و قرادادها  -  تلفن -03432520003               

10- کليه مراحل برگزاري مناقصات شماره از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد. 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سايت سامانه مذکور بخش ثبت نام/پروفايل /تامين کننده /مناقصه گر موجود ميباشد.

ضمنا اين آگهي عينا در سايت هاي اينترنتي به شرح زير در دسترس ميباشد.

شماره 
مناقصه

مقدارواحد       موضوع مناقصه
مبلغ ضمانت نامه 
شرکت در فرايند 
ارجاع کار  )لاير(

شماره فراخوان در 
سامانه ستاد

99-47
خريد کنتور 

دیجیتالی تک فاز 
و هوشمند سه فاز

25000دستگاه کنتور دیجیتالی تک فاز چند تعرفه دارای قاب

4,846,000,0002099005630000012
5000دستگاه کنتور دیجیتالی تک فاز چند تعرفه بدون  قاب

1000دستگاه کنتور سه فاز اتصال مستقیم هوشمند با قاب زیر کنتور

15000دستگاه كنتور سه فاز اتصال غيرمستقيم ) ولتاژ ثانويه ( هوشمند

99-48
خرید انواع فیوز 

مینیاتوری تکفاز و 
سه فاز

10,000عددفیوز مینیاتوری تکفاز 32 آمپر

535,400,0002099005630000011

7,000عددفیوز مینیاتوری تکفاز 25 آمپر

5,000عددفیوز مینیاتوری تکفاز 16 آمپر

2,000عددفیوز مینیاتوری تکفاز 6 آمپر

1,000عددفیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر

99-49
خرید انواع کابل 
مس و سیم 
افشان نمره 10

10,000مترسیم  افشان مس نمره 10

1,199,056,0002099005630000010
110,000مترکابل مس 6+6*1

20,000مترکابل مس 6*4

5,000مترکابل مس 10*4

خرید پلمپ سیمی99-50
300,000عددپلمپ سیمی عادی

374,000,0002099005630000013
50,000عددپلمپ سیمی دیماندی

ول
ت ا

نوب

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت سنگ آهن گهرزمین

جناب آقای حاج حسین دالوریان
معاون محترم اداری و پشتیبانی 

شرکت سنگ آهن گهرزمین
باسالم

ــواده  ــما و خان ــت ش ــان را خدم ــه و گرامیت ــادر مکرم ــت م درگذش
محترمتــان تســلیت و تعزیــت عــرض مــی نماییــم . از درگاه خداونــد 
متعــال بــرای آن مرحومــه مغفــوره علــو درجــات و بــرای بازمانــدگان 

صبــر و شــکیبایی را مســآلت داریــم.

شهباز حسن پور  نماینده مردم شریف شهرستان سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی

»کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجالل و االکرام« 

جناب آقای حاج حسین دالوریان
معاون محترم اداری و پشتیبانی 

شرکت سنگ آهن گهرزمین

ــرض  ــلیت ع ــب تس ــم قل ــان را از صمی ــادر  گرامیت ــت م ــه درگذش ضایع
می نمایــم. امیــد اســت خداونــد متعــال روح پــاک آن مرحومــه مغفــوره را 
بــا ســرورش  حضــرت فاطمــه زهــرا)س( محشــور نمایــد و بــه جنابعالی و 

ســایر بازمانــدگان صبــر جزیــل عنایــت فرمایــد.



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم

10003432117834
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مالیات خانه های خالی از مرداد 
سخنگوی دولت از تکمیل مسکن های مهر تا انتهای سال و واگذاری زمین ۹۹ ساله برای ساخت مسکن خبر داد

سـخنگوی دولت بـا اعالم اینکـه صادرات 
غیـر نفتـی افزایـش یافته اسـت تصریح 
کـرد که از ناحیه تامین ارز امروز مشـکلی 

نداریم.
بـه گزارش ایسـنا علی ربیعی در نشسـت 
هفتگـی خود با خبرنـگاران ضمن تبریک 
میـالد امـام رضـا)ع( اظهـار کـرد: رئیس 
دربـاره  را  نکتـه مهمـی  جمهـور محتـرم 
ضـرورت هماهنگـی همـه قـوا در جلسـه 
گذشـته دولـت اعالم کردنـد. من همینجا 
اعـالم می کنـم بنـای دولـت بـر همکاری 
بحـران  از  گذشـت  بـرای  هماهنگـی  و 
هـا اسـت. امـروز آثـار تخریـب تحریـم 
گسـترده و همپوشـانی اش بـا بیمـاری 
کرونـا و تهدیـد هـای بی سـابقه باند کاخ 
سـفید و تـالش هایی برای نـا امن کردن 
کشـور را شـاهد هسـتیم. دولـت در خـط 

مقـدم قـرار دارد.

از ناحیه تامین ارز امروز مشکلی 
نداریم

ربیعـی گفـت: وقتـی نفـت تحریم شـد، 
مـا از صـادارات آن محـروم شـدیم امـا از 
ناحیـه تامیـن ارز امـروز مشـکلی نداریم، 
200 طـرح را بـا 170 هـزار میلیـارد تومـان 
افتتـاح خواهیـم کرد. صـادرات غیر نفتی 

افزایـش یافته اسـت.  
وی افـزود: 26 درصد سـرمایه گـذاری ها 

در مناطـق محروم بوده اسـت.
در  مـا  داد:  ادامـه  دولـت  سـخنگوی 
الکتروگرافیکی  فوالد مشـکالت داشتیم، 

تولیـد می کنیـم. امـروز  امـا 
رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی 20 درصد 

تنزل پیـدا کرده 
ربیعی درباره جلسـات سـتاد ملـی مبارزه 

بـا کرونا نیـز گفت: دکتر نمکی گزارشـاتی 
ضـد  داروهـای  امـروز  دادنـد،  ارائـه  را 

سـرطان تولیـد شـده اسـت.
سـخنگوی دولـت بـا اشـاره به بـاال رفتن 
فوتی هـای  و  مبتالیـان  تعـداد  مجـدد 
بیمـاری کرونـا، اظهارکـرد: گـزارش هایـی 
در جلسـه ارئـه شـد،  مبنـی بـر این کـه 
اسـتان هایی کـه وارد پیـک شـدند آمـار  
مـا را بـاال بردند،در سـتاد کرونا مهم ترین 
عامـل بـاال رفتـن  عـادی شـدن بیمـاری 

بـرای مـردم عنـوان شـد.
وی خاطـر نشـان کـرد: مـردم مراعـات 
نمی کننـد، بنـا شـد برخـی از واحدهـای 
خدمـات دهنـده خدمـات عمومـی اگـر 
نشـد،  رعایـت  بهداشـتی  پروتکل هـای 

ارائـه ندهنـد. خدماتـی 
ربیعـی گفـت: یکـی از علل شـیوع، پنهان 
کـردن بیمـاری و برچسـب زدن بـه فـرد 
مبتال اسـت، باید فضای رسـانه ای شـکل  
بگیـرد مبنـی بـر اینکـه این یـک بیماری 
اسـت ،طـرف رعایـت کنـد، سـالمت خود 
را مجـددا به دسـت مـی آورد ، مـن آگهی 
ترحیمـی در فضـای مجـازی دیـدم کـه  
ترحیـم   آگهـی  در  هـم  را  مـرگ  علـت 
نوشـتند، خـب ایـن بایـد فرهنگ سـازی 

شود.
رعایـت  درصـد   88 داد:  ادامـه  وی 
پروتکل هـای بهداشـتی را در اردیبهشـت 
داشـتیم کـه امـروز  20 درصـد تنـزل پیدا 

اسـت. کـرده 
براسـاس  گفـت:  دولـت  سـخنگوی 
پروتکل هـا  از 15 تیر اسـتفاده از ماسـک 
در مکان های  سرپوشـیده عمومی ، قرمز 
و نارنجـی و حتـی سـفید اجبـاری شـده 

ست. ا
ماسـک  رایـگان  توزیـع  داد:  ادامـه  وی 
بـه همـکاری شـهرادری ها در دسـتور کار 

قـرار گرفتـه اسـت، امـروز تولید ماسـک 
صنعتـی بـه 5 میلیـون رسـیده اسـت.

بنا داریم وارد موج دوم کرونا 
در کشور نشویم

وزارت  کـرد:  تاکیـد  دولـت  سـخنگوی 
بهداشـت و قـوه قضاییـه گشـت هایـی 
خواهنـد داشـت. بنا داریـم وارد موج دوم 
کرونا در کشـور نشـویم، تمرکز مـا درحال 
حاضـر  بـر روی اسـتان هایی اسـت کـه 
وارد پیـک شـده اند یـا اصـال تا حـاال وارد 

نشـده اند.
وی خاطرنشـان کـرد: قصـد داریم نظارت 
را هر روز بیش از گذشـته ارتقاء ببخشـیم 
تـا دسـتاوردهای بـه دسـت آمـده کادر 

بهداشـت و درمـان از بیـن نرود.

شرایط پذیرش در بورس را 
تسهیل کردیم

بـازار  دربـاره  پرسشـی  پاسـخ  در  وی 
بـورس گفـت: شـرایط پذیـرش در بورس 
و زمـان را تسـهیل کردیـم. االن زمـان از 
یـک مـاه فراتـر نمـی رود. در مـاه آینـده 
عرضه بلوکی پاالیشـگاه تبریز را و شـرکت 
سـرمایه  گـذاری امید را خواهیم داشـت. 
بـا صحبتـی کـه بـا وزیـر محتـرم کار و 
رفـاه اجتماعی داشـتم، چهارشـنبه عرضه 
بلوکـی سـیمان را نیـز خواهیـم داشـت. 
تاسـیس  جلسـه  اولیـن  هـم  یکشـنبه 
بـورس امـالک تشـکیل شـده و بنـا بـه 
آغـاز بـه کارش در ایـن مـاه اسـت. افـراد 
می توانند سـرمایه های خود را بیاورند در 
بورس سـرمایه گـذاری کنند. بایـد بورس 
را کمـک کنیـم. بحث اقتصـادی اش هم 

بـه عهـده دولت اسـت.
دربـاره  دولـت  تصمیـم  دربـاره  وی 
مسـتاجرین نیز تصریح کـرد: ما تصمیم 
مسـکونی  قراردادهـای  کلیـه  گرفتیـم 

اسـتیجاری کـه مـدت آن هـا تـا پایـان 
مهـر بـود در صورتـی کـه توافقـی بیـن 
نگرفـت،  صـورت  مسـتاجر  و  مالـک 
دیگـر  یـک سـال   ، توسـط خودشـان 
تمدیـد شـود. بـرای تهـران 25 درصـد 
، بـرای 10  کالنشـهر 20 درصـد و سـایر 
شـهرها 15 درصـد افزایـش اجـاره بها در 

نظـر گرفتـه نشـده اسـت.
ربیعـی بـا اشـاره بـه نظـارت دولـت بـر 
بـازار مسـکن گفـت: بخشـی از نظـارت 
در ایـن بـازار مثـل بـازار دالر و یـورو کـه 
امـروز عرضـه شـده و تقاضایـی نـدارد، 
اسـت. بـا این پدیـده در بازار مسـکن رو 
بـه رو بودیـم و الزامـی شـد کلیـه خرید 
و فـروش هـا در سـامانه ای ثبت شـود. 
ایـن تصمیـم بسـیار کمـک مـی کنـد 
کـه آمـار و  اطالعـات ایـن بـازار درسـت 

باشـد. حمایـت هـای گام بـه گامـی  را 
بـرای تعدادی از مسـتاجرین بایـد انجام 
دهیـم. ایـن طـرح در غالـب بسـته های 

حمایتـی اسـت.

مسکن های مهر تا پایان سال 
تکمیل می شوند

وی بـا بیـان اینکـه مسـکن های مهـر تـا 
پایـان سـال تکمیـل می شـوند، گفت: ما 
بـه هیـچ وجه بـرای مسـکن سـازی نقد 
نداشـتیم نقـد مـا در سـاخت مسـکن در 
محلـه هایـی بـود کـه مسـائل اجتماعـی 
صـورت نگرفتـه و دارای زیـر سـاخت الزم 
نبودنـد. مـا بنـا داشـتیم مسـکن مهـر را 
تکمیـل کنیـم و کردیـم. گاهـی وقـت ها 
در برخـی شـهرها هزینـه زیرسـاخت ها از 
خـود سـازه بیـش تـر بـود. خواسـت مـا 
ایـن اسـت کـه افـرادی کـه درآمـد پایین 
دارنـد فاصلـه پولی شـان بـا خریـد خانـه 

کـم تر شـود.
وی بـا تاکیـد بر  اجبـاری بودن اسـتفاده 
از ماسـک در اماکن عمومی گفت: اماکن 
عمومـی بـه افرادی کـه ماسـک را رعایت 
 . نمـی دهنـد  ارائـه خدمـات  نمی کننـد 
شـاید خسـتگی ناشـی از آثار روانی کرونا 
باعـث شـد این هنجار شـکنی بهداشـتی 
صـورت بگیـرد و امـا بـه زودی بـه رعایت 

بـاالی 80 درصـد خواهیم رسـید.

مالیات بر مسکن های خالی از 
ماه آتی اجرا می شود

ربیعـی با اشـاره بـه تصمیم دولـت درباره 
مالیـات بـر مسـکن های خالـی و خریـد 
و فـروش در ایـن زمینـه ، گفـت: دولـت 
اختیـاری بـه سـازمان مالیـات داد و در 
راه  وزارت  در  سـامانه ای  نزدیـک  آینـده 
راه انـدازی خواهـد شـد کـه بـه سـازمان 
مالیـات وصل می شـود که اطالعـات داده 

. شود

وی خاطرنشـان کـرد: با مـدل ارتباطی که 
بـه وجـود آمـد و به وجـود آمدن سـامانه 
پیـش بینی مـا این اسـت که ایـن طرح 

از مـاه آتـی اجرا خواهد شـد.

زمین ۹۹ ساله برای احداث 
واحدهای مسکونی 

مسـکن،  مسـاله  در  داد:  ادامـه  ربیعـی 
آییـن نامـه اجرایـی قانـون سـاماندهی 
و حمایـت از تولیـد اصـالح و تسـهیالت 
زمیـن 99 سـاله  ایجـاد شـد  بیشـتری 
بـرای احـداث واحدهای مسـکونی واگذار 
خواهـد شـد و بـرای حمایـت از صنعتـی 
سـازی مسـکن پرداخت ها از 5 سـال به 

10 سـال افزایـش پیـدا کـرد.
رییـس  اجتماعـی  ارتباطـات  دسـتیار 
جمهـور گفت: بـه هیچ وجـه ، هیچ وقت 
برای مسـکن سـازی کسـی نقد نداشـت 
نقـد مـا برای آمـاده نبودن زیر سـاخت ها 
بـود. گاهی وقتی در برخی شـهرها هزینه 
تامیـن زیرسـاخت ها بیشـتر بـود و بایـد 
بخشـی از منابـع دولت بـرای تکمیل آنها 

می رفـت.
طرح هـای  بنابرایـن  داد:  ادامـه  وی 
مختلفی در دسـتور کار اسـت کـه بتوانیم 
فشـار را کـم کنیـم و افـرادی کـه درآمـد 
پاییـن دارنـد فاصلـه صاحب خانه شـدن 
آنهـا را کـم کنیـم کـه بـا سیاسـت هـای 
پولـی و سـاخت مسـکن تـا قبـل از 1400 

نهادینـه کنیـم.

مددجویان جمعیت امام علی 
)ع(فراموش نمی شوند

سـخنگوی دولـت درباره  سرنوشـت افراد 
تحت پوشـش جمعیت امام علـی)ع( با 
توجـه به تعطیلی این سـازمان مردم نهاد 
گفـت: درجریان علت بازداشـت نیسـتم، 
اما  بر اسـاس شـنیده ها  از وزارت کشـور، 
بحـث آدم هـا اسـت نـه جمعیـت. اگـر 
قـرار اسـت جمعیتی تعطیل شـود قاعده 

دارد  و بحـث افراد بازداشـت شـده با قوه 
قضائیه اسـت.

دسـتیار اجتماعـی رئیس جمهـور افزود: 
بـه طـور عمومـی سیاسـت مـا حمایت از 
جمعیت هـای مـردم نهاد اسـت، همانطور 
کـه گفتـم بحـث افراد یـک طرف اسـت، 
بحـث خـود جمعیـت یـک طـرف دیگـر 

است.
وی تاکیـد کـرد کـه مددجویـان فراموش 

نخواهند شـد.

آخرین تمهیدات برای بازنگری 
در حقوق بازنشستگان

ایـن  بـه  پاسـخ  در  دولـت  سـخنگوی 
پرسـش  کـه دولـت بـرای  رفـع تبعیضی 
تامیـن  بازنشسـتگان  گریبانگیـر  کـه 
اجتماعـی اسـت، چـه برنامـه ای دارد  و 
دربـاره قـول رئیس سـازمان بازرسـی کل 
کشـور کـه اعـالم کـرده دولـت قـول داده 
در 6 ماهـه دوم سـال مجـددا افزایـش 
حقـوق هـا را بازنگـری کنـد، خاطر نشـان 
کـرد: از ابتـدای قانـون کار در ایـران سـه 
جانبـه گرایـی در تایین مـزد درنظر گرفته 

مـی شـود.
 وی  ادامـه داد: مـن خبـری از ایـن قول 
و قـرار نـدارم. دیـروز بـا وزیر محتـرم رفاه 
صحبـت کـردم به 2میلیون و صد رسـیده 
اسـت. بـا بـن و مسـکن بـه سـقف مورد 
نظـر بازنشسـتگان نزذیک خواهیم شـد. 
اسـت  قـرار  سـازمان  امنـای  هیئـت  در 
مطـرح شـود و تـالش خـود را می کننـد 

ایـن انتظـارات را بـرآورده کنند.
تامیـن  ابتـدای  از  تاکیـد کـرد:  ربیعـی 
نیـم  و  یـک   84 تـا 8سـال  اجتماعـی 
میلیـون و از سـال 84 تـا االن سـه و نیم 
میلیـون بازنشسـته داریـم. این سـازمان 
بایـد خـود را اداره کنـد، دولـت تدبیر کرده 
اسـت در ایـن زمینه. من ایـن اطمینان را 

بـه بازنشسـتگان مـی دهم.

ته
نک

سـخنگوی دولـت دربـاره مهـار گرانـی و قیمت های افسـار 
گسـیخته، اظهارکـرد: مـا مـدام درگیـر این چالـش بوده ایم 
امـروز  بـا  قابـل مقایسـه  بگویـم تحریم هـای ۹4  بایـد  و 
نیسـت.وی ادامـه داد: فشـار حداکثـری کـه امـروز وجـود 
دارد را نمی تـوان نادیـده گرفـت، ریشـه علمـی بـه وضعیت 
اقتصـاد بازمی گـردد. زمانـی 50 میلیارد دالر درآمد داشـتیم  

کـه 14 میلیـارد دالر آن بـرای کاالهـای اساسـی بود.
سـخنگوی دولـت گفـت: بانـک مرکـزی در این مـدت تمام 
تـالش خودش را بـرای کنتـرل نقدینگی کرده اسـت، امروز 
چـرا مسـکن گـران می شـود بحـث وجـود همیـن نقدینگی 
اسـت.وی ادامـه داد: خاطرمـان هسـت کـه عـده ای مـی 
تـالش  امـا  داشـت  خواهیـم  ونزوئالیـی  تـورم  گفتنـد 
خودمـان را بـه کار بردیـم کـه این امـر محقق نشـود. دولت 
تمـام تـالش خـودش را کـرده اسـت امـا بخشـی از ایـن 
وضعیـت فعلی برای سـوداگری است.مشـکالت وجود دارد 
امـا بـا ایـن وجود سـراغ بانک مرکـزی نرفتیم و اسـتقراض 

نکردیم.

گزارش 

سخنگوی دولت: عده ای می گفتند تورم ونزوئالیی خواهیم داشت، تالش کردیم که این امر محقق نشود.

 پیام
سیاست

2457 ابتال و 147 فوتی جدید کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 2457 بیمار جدید کووید-19 در کشور طی 24 ساعت گذشته خبر داد.

سنا
 ای

س:
عک

امــروز  گفــت:  بهداشــت  وزیــر 
واکســن  ســاخت  در  خوشــبختانه 
کرونــا گام هــای موثــری برداشــتیم 
و مرحلــه تســت مدل هــای حیوانــی 
ــگار  ــزارش خبرن ــه گ ــاس کردیم.ب را پ
ــت  ــر بهداش ــی، وزی ــعید نمک ــا، س ایلن
بین المللــی  نمایشــگاه  افتتــاح  در 
فارمکــس خاورمیانــه 2020 گفت: ســال 
گذشــته ســال پرافتخــاری بــرای کشــور 
مــا بــود وعزیزانی کــه در صنعــت دارو و 

تهیــه مایحتــاج مــردم زحمــت فــراوان 
کشــیدند در ایجــاد ایــن افتخــار ســهم 

ــد. ــی دارن بزرگ
ــد  ــرد: کووی ــح ک ــر بهداشــت تصری وزی
19 گرچــه بــرای دنیــا بــال بــود امــا 
اولیــن  داشــت.  بزرگــی  درس هــای 
ــن  ــا در عی ــه م ــود ک ــن ب درس آن ای
ناآگاهیــم.  بســیار  آگاهــی  ادعــای 
داد  دنیــا  بــه  درســی کــه  دومیــن 
ــه عــده ای علیرغــم اعــالم  ــود ک ــن ب ای

می گوینــد  کــه  آنگونــه  بضاعت هــا 
جمهــوری  نیســتند  بضاعــت  دارای 
ــد در  ــم می توان ــالمی در اوج تحری اس
ــد  ــنا کن ــی ش ــه خوب ــوس ب ــن اقیان ای
مــا بــا همــت تولیــد کننــدگان داخلــی 
در عــرض کمتــر از 60 روز از وارد کننــده 
کننــده  صــادر  و  تولیــد کننــده  بــه 
مایحتــاح  کوویــد 19 بــدل شــدیم.

ــه  ــرای غلب ــرد: ب ــی خاطرنشــان ک نمک
بــر کوویــد 19 همــه بایــد در کنــار 
دارو  ســاخت  بــا  تــا  باشــیم  هــم 
در  می توانــد  کــه  پدیده هایــی  و 
ــا  پیشــگیری از بیمــاری موثــر باشــد ب
وحــدت جهانــی بــر ایــن بیمــاری فائــق 

ــم. آیی

مرحله تست حیوانی واکسن 
کرونا را با موفقیت گذراندیم

حداقل تا پایان سال با کرونا 
درگیر هستیم

رییــس جمهــوری بــا تأکیــد بــر اینکــه کرونــا تمــام نشــده و حداقــل تــا پایــان 
ــتی  ــول بهداش ــت اص ــا و رعای ــت: مراقبت ه ــتیم، گف ــر هس ــا آن درگی ــال ب س
همچنــان بایــد در دســتور کار همــه باشــد و از حضــور در تجمع هــای غیرضــروری 
پرهیز شود.حجت االســالم والمســلمین حســن روحانی روز سه شــنبه در جلســه 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بــه دنبــال برخی اظهــارات مطرح شــده از ســوی 
اعضــای شــورا در مــورد وضعیــت بیمــاری کوویــد 19 در کشــور و اقدامــات انجــام 
شــده از ســوی دولــت بــرای مقابلــه بــا ایــن بیمــاری گــزارش کاملــی از اقدامــات 
انجــام شــده در زمینــه مبــارزه بــا ویــروس کرونــا طــی 5 مــاه گذشــته ارائــه کــرد 
و گفــت: در طــول مــدت شــیوع ویــروس کرونــا، اقدامــات بســیار خوبی از ســوی 
وزارت بهداشــت و کادر پزشــکی و بیمارســتانی کشــور انجــام و تصمیمــات مهمی 
در ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا اتخــاذ و اجــرا شــده اســت.رییس جمهــوری 
اظهــار داشــت: به رغــم همــه تالش هــا و اقدامــات بســیار خــوب انجــام شــده در 
مبــارزه بــا ایــن بیمــاری و درمــان مبتالیــان بــه دلیــل ناشــناخته بــودن ویــروس 
کرونــا همچنــان شــاهد افزایــش تعــداد مبتالیــان در برخــی شــهرهای کشــور 
هســتیم کــه براســاس گزارش هــای رســیده اجتماعــات و مراســم ها بزرگتریــن 

عامــل شــیوع مجــدد ویــروس در برخــی مناطــق بــوده اســت.

سیاستمجلس

روح اهلل زم به اعدام محکوم شدسالمت فدای اقتصاد نشود
ـــت  ـــیون بهداش ـــس کمیس رئی
ــورای  ــس شـ ــان مجلـ و درمـ
ــه  ــان این کـ ــا بیـ ــالمی بـ اسـ
ـــاره  ـــدی درب ـــی ج ـــای نگران ج
ـــاد  ـــه اقتص ـــت: درســـت اســـت ک ـــود دارد، گف ـــا وج کرون
مهـــم می باشـــد، امـــا ســـالمت مـــردم از همـــه چیـــز 
ــاد  مهم تـــر اســـت می ترســـم ســـالمت فـــدای اقتصـ
شود.حســـینعلی شـــهریاری در گفت وگـــو بـــا ایســـنا، 
ـــروس  ـــری وی ـــاظ همه گی ـــت از لح ـــرد: وضعی ـــار ک اظه
ـــر  ـــردم دیگ ـــا در کشـــور مناســـب نیســـت، چـــون م کرون
توصیه هـــای بهداشـــتی را رعایـــت نمی کننـــد و در 
ایـــن بیـــن رییـــس جمهـــور هـــم خـــودش یکســـری 

ــد  ــر می کننـ ــردم فکـ ــه مـ ــد کـ ــی می کننـ توصیه هایـ
همـــه چیـــز بـــه روال عـــادی برگشـــته اســـت.

وی ادامـــه داد: تخت هـــای بیمارســـتانی در حـــال 
ـــوده  ـــالمت فرس ـــنل و کادر س ـــت و پرس ـــدن اس ـــر ش پ
طـــرح  و  نشـــود  جـــدی  فکـــر  اگـــر  شـــده اند. 
فاصله گـــذاری اجتماعـــی بـــه درســـتی اجـــرا نشـــود، 
ـــد  ـــی پیـــش نخواهـــد رفـــت. مـــردم بای ـــه خوب شـــرایط ب
از ماســـک اســـتفاده کننـــد کـــه اگـــر ایـــن نـــکات رعایـــت 
نشـــود ممکـــن اســـت بـــا مشـــکالت جـــدی مواجـــه 
شـــده و جـــان تعـــدادی از هموطنـــان از دســـت رود کمـــا 
ـــه  ـــا س ـــداد فوتی ه ـــته تع ـــاعت گذش ـــه در 24 س این ک

رقمـــی شـــده اســـت.

ســـخنگوی قـــوه قضائیـــه 
حکـــم  اعـــالم کـــرد کـــه 
صـــادر  زم  روح هللا  اعـــدام 
شـــد.به گـــزارش خبرنـــگار 
ایلنـــا، غالمحســـین اســـماعیلی دربـــاره آخریـــن 
ــدام  ــم اعـ ــده روح هللا زم گفـــت: حکـ وضعیـــت پرونـ
ـــی اســـت و  ـــه غیرقطع ـــرای وی صـــادر شـــده اســـت ک ب
ـــند،  ـــته باش ـــی داش ـــودش اعتراض ـــل وی و خ ـــر وکی اگ
ـــه  ـــوه قضائی ـــخنگوی ق ـــرار می گیرد.س ـــی ق ـــورد بررس م
ـــت؛  ـــرده اس ـــادر ک ـــود را ص ـــم خ ـــه داد: دادگاه حک ادام
13مـــورد از عناویـــن ریـــز اتهامـــات زم را از مصادیـــق 
افســـاد فـــی االرض دانســـته و حکـــم اعـــدام بـــرای 

او صـــادر شـــده اســـت و بـــرای مابقـــی مجازات هـــا 
حکـــم حبـــس گرفتـــه اســـت.

ـــت  ـــی اس ـــم غیرقطع ـــن حک ـــه ای ـــرد: البت ـــد ک وی تاکی
و قابـــل فرجـــام خواهـــی در دیـــوان عالـــی کشـــور اســـت 
ـــی  ـــت پایان ـــور سرنوش ـــی کش ـــوان عال ـــی دی و رای نهای
ایـــن حکـــم را رقـــم می زنـــد. اســـماعیلی در پاســـخ 
ــتگیری  ــت دسـ ــاره علـ ــگاری دربـ ــئوال خبرنـ ــه سـ بـ
ـــت  ـــرد: بازداش ـــار ک ـــی اظه ـــام عل ـــت ام ـــای جمعی اعض
ــم؛  ــد می کنیـ ــوع را تاییـ ــن موضـ ــاره ایـ ــراد دربـ افـ
ســـه نفـــر بازداشـــت شـــدند؛ امـــا بایـــد اشـــاره کنـــم 
ـــاد  ـــردم نه ـــکل م ـــازمان و تش ـــه س ـــی ب ـــوع ربط موض

ـــدارد. ـــا ن آن ه

هر
 م

س:
عک

سـخنگوی وزارت کشـور از راه انـدازی دفاتـر تسـهیل گری بـا 
هـدف رفـع آسـیب های اجتماعـی در22 اسـتان کشـور خبـر 
داد و گفت: اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان در کنار خوزسـتان 
بیشـترین تعـداد دفاتر تسـهیل گری را به خود اختصـاص داده 
است.سـید سـلمان سـامانی بـا بیـان راه اندازی دفاتر تسـهیل 
گری و توسـعه محلی در 235 محله 22 اسـتان کشـور، افزود: 
ایجاد و اسـتقرار دفاتر تسـهیل گری و توسعه محلی در محالت 
حاشـیه نشـین از طریق جلب مشارکت موسسات غیردولتی با 
هدف بررسـی و مطالعه وضعیت مسـائل و نیازها و پتانسیل ها 
و  ظرفیت هـای موجـود در محـالت و توانمندسـازی سـاکنان 

انجام شـده اسـت.

معـاون عمـران و توسـعه امـور شـهری و روسـتایی وزارت 
کشـور، گفـت: بایـد بتوانیـم در فضـای سـخت کنونـی در 
کنـار یکدیگـر، کارهـای عمرانی و حوزه مسـکن را در کشـور 
دنبـال کنیـم و احیانـًا بیمـاری کرونـا مانـع از این نشـود که 

فعالیت هـای عمرانـی مـا تعطیـل شـود.
بـه گـزارش روز سـه شـنبه پایـگاه اطـالع رسـانی وزارت 
کشـور، مهـدی جمالـی نـژاد در همایـش مجـازی معاونین 
عمرانـی اسـتانداری هـای سراسـر کشـور در وزارت کشـور، 
افـزود: امسـال سـال پایانـی دولـت یازدهـم اسـت و برای 
همیـن بایـد فعالیت های عمرانی و توسـعه ای در کشـور با 
برنامـه ریـزی جدی تـر بـا محوریـت معاونت هـای عمرانـی 

اسـتانداری هـا انجـام گیرد.
معـاون عمرانـی وزیـر کشـور بـا تاکیـد بـر اینکـه متوجـه 
مشـکالت و نارسـایی ها در حـوزه مسـئولیت ها و اختیـارات 
معاونین عمرانی اسـتانداری های سراسـر کشـور هسـتیم، 
گفـت: تـالش داریـم در خصـوص فعالیت هـای مسـکن و 
سـایر طرح هـای بـزرگ عمرانـی هماهنگی خوبی بـا وزارت 
راه و شهرسـازی داشـته باشـیم تـا در عرصـه عمـل و اجـرا 

دچـار مـوازی کاری و تداخـل مسـئولیت نشـویم.

دبیـرکل حـزب کارگـزاران سـازندگی بـا بیـان اینکـه شـورای 
سیاسـتگذاری اصالح طلبـان ماهیتـی نـدارد، گفـت: تعریـف 
اصالح طلبـان روی هـوا بـوده و معلـوم نیسـت کـه کـی به کی 
اسـت. اگـر نمـی خواهنـد در انتخابـات شـرکت کننـد، ایجـاد 
شـورا هم معنایی ندارد.غالمسـحین کرباسـچی در گفت وگو با 
ایسـنا، دربـاره آینده شـورای عالی سیاسـتگذاری اصالح طلبان 
پـس از اسـتعفای عـارف اظهـار کـرد: شـورای سیاسـتگذاری 
االن ماهیتـی نـدارد و معلـوم نیسـت اعضـای آن چه کسـانی 
هسـتند.وی ادامـه داد: تعریـف اصالح طلبـان روی هوا اسـت؛ 
دیگـری  و  بزنیـم   ریشـه  از  می خواهیـم  می گویـد  یکـی 
می گویـد می خواهیـم اصـالح کنیـم و معلـوم نیسـت اصـالح 
طلبـان چـه کسـانی هسـتند و می خواهنـد چـه کنند. شـورای 
عالی سیاسـتگذاری برای فعالیت در انتخابات ایجاد شـد، اما 

وسـط انتخابـات گفتنـد در انتخابـات شـرکت نمی کننـد.

وزیـر راه و شهرسـازی گفـت: بسـته حمایتـی از مسـتاجران 
شـامل وام ودیعـه و منبـع مالـی شتاب بخشـی بـه تولیـد 
مسـکن ملی تـا پایـان تیرمـاه در سـتاد مبـارزه بـا کرونـا و 
همینطـور سـتاد اقتصـادی دولـت تصویب می شـود.»محمد 
اسـالمی« در حاشـیه مراسـم ورود نـاوگان ریلـی جدیـد بـه 
شـبکه راه آهـن کشـور، در جمـع خبرنـگاران در خصـوص 
بسـته سیاسـتی و حمایتـی دولت بـرای سـاماندهی به بازار 
اجـاره گفـت: دولـت یـک بسـته سیاسـتی و تنظیم گـری 
داشـت کـه در آن مصوبـه سـقف افزایـش قیمـت اجـاره بها 
مشـخص شـد و اجـرای آن بـرای همـگان اجبـاری اسـت.
وی گفـت: بـر اسـاس ایـن مصوبـه اجـاره بهـا در تهـران تـا 
سـقف 2٥ درصـد و در هفـت کالنشـهر تـا سـقف 20 درصد و 
در سـایر شـهرها تـا سـقف 1٥ درصـد اعمـال خواهد شـد تا 

تنظیـم گری باشـد.

دفاتر تسهیل گری در
 22 استان راه اندازی شد

کرونا نباید فعالیت های 
عمرانی کشور را تعطیل کند

شورای سیاستگذاری 
اصالح طلبان ماهیتی ندارد

وام ودیعه مستاجران تا پایان 
تیرماه تصویب می شود
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خبرمحیط زیست

اجرای طرح کاداستر برای ۳۲ میلیون هکتار از اراضی ملی آغاز عرضه اینترنتی مستند »جای نگرانی نیست!«

نگرانـــی  »جـــای  مســـتند  فیلـــم 
ـــی  ـــودی تدریج ـــوع ناب ـــا موض ـــت!« ب نیس
ـــی  ـــاله هیرکان ـــون س ـــای 2٥ میلی جنگل ه
در اثـــر دفـــن زبالـــه و پســـماند شـــهری 
ــه  ــای هیرکانـــی« عرضـ ــر و روز جهانـــی »جنگل هـ ــبت 14 تیـ ــه مناسـ بـ

می شـــود. اینترنتـــی 
بـــه گـــزارش ایســـنا بـــه نقـــل از روابـــط عمومـــی موسســـه اومافیلـــم؛ 
ـــای علیرضـــا  ـــی اســـت از تالش ه ـــی نیســـت!« روایت مســـتند »جـــای نگران
ـــه را  ـــک زبال ـــل تفکی ـــه مراح ـــت ک ـــط زیس ـــال محی ـــک فع ـــکار ، ی فالحت
در یکـــی از بهتریـــن ســـایت های اســـتان مازنـــدران، بـــرای دهیـــاران و 
ــال  ــر فعـ ــالوه بـ ــیده عـ ــد. او کوشـ ــح می دهـ ــتاها توضیـ ــورزان روسـ بهـ
ـــده  ـــراد زن ـــط زیســـتی را در اف ـــن آســـیب محی ـــه ای ـــردن روســـتاها، دغدغ ک
ـــورت  ـــی ص ـــه عمل ـــن خط ـــای ای ـــرای احی ـــریعتر ب ـــه س ـــر چ ـــا ه ـــد ت کن
ـــن  ـــش آنالی ـــایت های نمای ـــر در س ـــنبه 11 تی ـــح روز چهارش ـــرد و از صب گی
فیلـــم نظیـــر فیلیمـــو، فیلمگـــردی، هاشـــور و عماریـــار قابـــل دســـترس 

ــود. ــد بـ ــدان خواهـ عالقه منـ
ـــوه  ـــا ک ـــتتار جنگل ه ـــواحل و در اس ـــار س ـــزارش ، در کن ـــن گ ـــاس ای براس
ـــد و  ـــل رش ـــه روزگاری مح ـــی ک ـــت. مناطق ـــده اس ـــا ش ـــه بن ـــی از زبال های
نمـــو انـــواع جانـــوران و پوشـــش هـــای گیاهـــی بـــود امـــروز و پـــس از 
ـــت. ـــده اس ـــل ش ـــه تبدی ـــن زبال ـــرای دف ـــی ب ـــه محل ـــان ب ـــی انس تبرکش

ـــا  ـــبش، تقریب ـــیار مناس ـــاک بس ـــوا و خ ـــل آب  و ه ـــه دلی ـــدران ب در مازن
ـــن  ـــه همی ـــده اســـت. ب ـــی نمان ـــه باق ـــع آوری زبال ـــرای جم ـــی ب ـــن خال زمی
دلیـــل از حـــدود 20 الـــی 30 ســـال پیـــش، پـــس از هـــم فکـــری مســـئولین  
ـــی  ـــد، جای ـــن گردی ـــه تعیی ـــت زبال ـــع موق ـــرای تجم ـــی ب ـــهر، جای ـــر ش ه
ـــه  ـــاحل دریاچ ـــا س ـــاله و ی ـــون س ـــی 2٥ میلی ـــای هیرکان ـــان جنگل ه می
کاســـپین بـــا 6٥0 گونـــه جانـــوری. زباله هـــا آرام آرام از کوه هـــا بـــاال 
ـــر  ـــا در نظ ـــد. ب ـــح کنن ـــز فت ـــمان را نی ـــه آس ـــده ک ـــزی نمان ـــد و چی رفته ان
ـــویم  ـــی ش ـــه م ـــا متوج ـــه ه ـــی از زبال ـــمی ناش ـــای س ـــیرابه ه ـــن ش گرفت
کـــه آســـیب هـــای محیـــط زیســـتی ایـــن خطـــه بـــه همینجـــا ختـــم 

. نمی شـــود 

رئیـــس ســـازمان جنگل هـــا، مراتـــع و 
آبخیـــزداری کشـــور تأکیـــد کـــرد: بـــرای 
ـــروت  ـــوان ث ـــه عن ـــی ب ـــع طبیع ـــه مناب اینک
ــود  ــظ شـ ــال حفـ ــی و انفـ ــای عمومـ هـ
ــال مالکیـــت آن  ــرد، انتقـ ــرار گیـ ــدگان قـ ــار آینـ ــه ســـالمت در اختیـ و بـ
بـــه اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی و تبدیـــل ثروت هـــای عمومـــی بـــه 

ــتراتژیک اســـت. ــتباهی اسـ خصوصـــی اشـ
ـــران کل پیشـــین و  ـــه مدی ـــم و معارف ـــه در مراســـم تکری مســـعود منصـــور ک
ـــه  ـــزود: همانگون ـــت اف ـــران ســـخن می گف ـــع طبیعـــی اســـتان ته ـــد مناب جدی
کـــه مقـــام معظـــم رهبـــری نیـــز تأکیـــد کرده انـــد منابـــع طبیعـــی بایـــد 
ــدی  ــل های بعـ ــرای نسـ ــود و بـ ــظ شـ ــی حفـ ــروت عمومـ ــب ثـ در قالـ
ـــعه  ـــا، توس ـــظ، احی ـــان، حف ـــات ایش ـــه منوی ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــد ک ـــم بمان ه
ــی  ــوان اقدامـ ــه عنـ ــمند بـ ــع ارزشـ ــن منابـ ــی از ایـ ــرداری اصولـ و بهره بـ
ـــود  ـــی ش ـــال م ـــا دنب ـــازمان جنگل ه ـــوی س ـــت از س ـــه جدی ـــتراتژیک ب اس
ـــه  ـــه وظیف ـــان اینک ـــا بی ـــع شـــوند.وی ب ـــع منتف ـــن مناب ـــردم از ای ـــه م ـــا هم ت

اصلـــی ســـازمان جنگل هـــا حفاظـــت از عرصه هـــای ملـــی اســـت، وجـــه 
قالـــب در امـــر حفاظـــت را وجـــه فنـــی دانســـت و اظهارکـــرد: در کنـــار حفاظـــت 
ـــای  ـــه عرصه ه ـــان ب ـــا متعرض ـــی ب ـــی و قانون ـــای قضائ ـــی و برخورده فیزیک
ـــه  ـــی ک ـــع طبیع ـــای مناب ـــه عرصه ه ـــی ب ـــدار حفاظت ـــت اقت ـــی و بازگش مل
به شـــدت در دســـتور کار قـــرار دارد، ســـازمان جنگل هـــا بـــه وجـــه فنـــی 
در حفاظـــت از عرصه هـــای ملـــی نـــگاه و توجـــه ویـــژه ای داشـــته اســـت 
ـــود. ـــام ش ـــد انج ـــورت ضابطه من ـــه ص ـــی ب ـــع طبیع ـــای مناب ـــا فعالیت ه ت
ـــرای  ـــی ب ـــع طبیع ـــای مناب ـــت از عرصه ه ـــی حفاظ ـــه فن ـــاره وج ـــور درب منص
نمونـــه بـــه اجـــرای طرح هـــای مرتعـــداری اشـــاره کـــرد و یـــادآور شـــد: 
وقتـــی در ســـطح مراتـــع کـــه بزرگتریـــن اکوسیســـتم تحـــت مدیریـــت 
ـــن  ـــان ای ـــط مجری ـــداری توس ـــای مرتع ـــت طرح ه ـــا اس ـــازمان جنگل ه س
طرح هـــا اجـــرا می شـــود، عـــالوه بـــر بهـــره بـــرداری و انجـــام عملیـــات 
ــز  ــا نیـ ــن عرصه هـ ــه حفاظـــت از ایـ ــان، مقولـ ــوی مجریـ ــی از سـ احیائـ
ــا  ــن طرح هـ ــرای ایـ ــی را در اجـ ــش نظارتـ ــا نقـ ــرد و مـ ــکل می گیـ شـ

خواهیـــم داشـــت.       

 پیام
 زیست

کشف باغ مرجانی در اعماق دریای گرینلند
محققان موفق شدند یک باغ مرجانی را در ساحل غربی دریای گرینلند واقع در عمق حدود هزار و 600 پایی )500 متری( از 

سطح این دریا کشف کنند.

سنا
 ای

س:
عک

سـد  در  آبزیـان  مختلـف  گونه هـای  از  انبوهـی  حجـم 
خداآفریـن آذربایجان شـرقی بـه دلیـل آنچـه کـه اقدام 

انسـانی اعـالم شـده اسـت، تلـف شـدند.
مدیـرکل دامپزشـکی آذربایجـان شـرقی روز سـه شـنبه 
در جمـع خبرنـگاران بـا رد هـر گونـه وجـود بیمـاری در 
میـان آبزیـان ایـن سـد، اقـدام غیرقانونـی انسـانی را 
عامـل تلفـات گونه هـای متعـدد آبزیـان در ایـن محـل 
آمـده  بـه دسـت  اضافـه کـرد: طبـق شـواهد  و  اعـالم 
احتمـال 100 درصـدی وجـود بیمـاری را در ایـن محـل 
رد مـی  کنـم، چـون اگـر نوعـی بیمـاری در ایـن سـد 
وجـود داشـت اکنـون بایـد شـاهد مـوارد جدیـد تلفات 
آبزیـان می شـدیم کـه چنیـن نیسـت و تلفـات مربـوط 

بـه چنـد روز قبـل اسـت.
مطلـع  محـض  بـه  داشـت:  اظهـار  بهـداد  امیرحسـین 
اداره  مسـئول  جـاری،  مـاه  تیـر   8 تاریـخ  در  شـدن 
طـرف  از  تیمـی  و  خداآفریـن  شهرسـتان  دامپزشـکی 
آبزیـان  بیماری هـای  بـا  مبـارزه  و  بهداشـت  اداره 
بازدیـد  و  شـد  اعـزام  محـل  بـه  شـرقی  آذربایجـان 
میدانـی و نمونـه بـرداری از محـل را انجـام دادنـد. وی 
گفـت: بازدیـد میدانـی مجـدد از حاشـیه پایین دسـت 
و پشـت سـد در سـاعات اولیـه 9 تیـر مـاه نیـز انجـام 
شـد و نتیجـه ایـن دو بازدیـد نشـان داد تلفـات جدیـد 
ماهـی در محـل مشـاهده نمـی شـود و تمامـی تلفـات 

مربـوط بـه چنـد روز گذشـته بـود.
بهـداد ادامـه داد: بـا توجـه به این کـه تلفـات جدید در 
سـد وجـود نداشـت، بحث وجـود بیمـاری در این محل 
تلفـات  بیمـاری  رد می شـود، چـون در صـورت وجـود 

آبزیـان در ایـن محـل ادامـه می یافـت.
محیطـی  زیسـت  حادثـه  ایـن  در  وی  گفتـه  بـه 
بـرای  اسـتفاده  )غیرقابـل  ریـز  و  ماهی هـای کوچـک 
خـوراک انسـانی(، گامـاروس )نوعـی سـخت پوسـت(، 
مـار، خرچنـگ، میگـو و ملـخ در سـد خداآفریـن تلـف 

شـدند.

سوژه انبوهی از آبزیان 
سدخداآفرین 

تلف شدند

عامل انسانی علت بیشتر آتش سوزی ها در طبیعت

1654 هکتار از مناطق حفاظت شده محیط زیستی تاکنون درگیر آتش سوزی بودند

فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
ــتر  ــه  بیش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب کش
آتش ســوزی ها در طبیعــت بــه دلیــل 
رخ  عمــدی  غیــر  انســانی  خطــای 
می دهــد، تصریــح کــرد: حــدود 90 درصد 
آتش ســوزی های طبیعــت غیــر عمــدی 
اســت. روشــن کــردن آتــش در طبیعــت، 
اســتعمال دخانیــات و رهاســازی ظروف 
پالســتیکی و شیشــه ای از عوامــل اصــل 
اســت.  جنگل هــا  در  آتــش  وقــوع 
در  محبت خانــی  جمشــید  ســرهنگ 
نشســت خبــری عملکــرد و برنامه هــای 

یــگان حفاظــت ســازمان محیط زیســت 
ــت  ــازمان حفاظ ــن س ــروز در ای ــه ام ک
محیــط زیســت برگــزار شــد، اظهارکــرد: 
ــه ســال  ــا نســبت ب آتش ســوزی های م
گذشــته افزایــش یافتــه اســت و مــا از 
ــی  ــوع را پیش بین ــن موض ــت ای اریبهش
بیــن  همکاری هــای  بــا  و  کــرده  
ــرل آن  ــرای کنت ــی را ب ســازمانی اقدامات

ــم. ــام داده بودی انج
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پوشــش گیاهی 
در کشــور بــا توجــه بــه بارش هــای 
ایــن  و  اســت  شــده  انبــوه  خــوب، 
ــوزی  ــرای آتش س ــق را ب ــوع مناط موض
ــد، تصریــح کــرد: هفتــه  مســتعد می کن
آینــده تجهیــزات جدیــدی بــرای اطفــای 

ــل داده  ــان تحوی ــط بان ــه محی ــق ب حری
می شــود.

امســال  محبت خانــی  گفتــه  بــه 
جدیــد  محیط بــان   300 اســتخدام 
نهایــی خواهــد شــد کــه 50 نفــر از آن هــا 
ــی مشــغول  ــی دریای در حــوزه محیط بان
ــگان  ــده ی ــه فعالیــت می شــوند. فرمان ب
ــان  ــا بی ــا ب ــازمان جنگل ه ــت س حفاظ
ــهید  ــان ش ــون 141 محیط ب ــه تاکن اینک
شــده اند، تصریــح کــرد: خوشــبختانه 
طــی چنــد وقــت اخیــر اتفاقــات خوبــی 
در حــوزه محیط بانــی رخ داده اســت کــه 
ــراری  ــه برق ــوان ب ــا می ت ــه آن ه از جمل
بــه  محیط بانــان  بی ســیمی  ارتبــاط 
صــورت سراســری تــا پایــان ســال خبــر 

بــه  همچنیــن  بی ســیم ها  ایــن  داد. 
جــی پــی اس مجهزنــد و مــا می توانیــم 
را  محیط بانــان  آنالیــن  صــورت  بــه 
رصــد و در مواقــع ضــروری بــه آنــان 

ــم. ــانی کنی امدادرس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یــگان حفاظــت 
بــه  نیــاز  زیســت  محیــط  ســازمان 
تقویــت تــوان موتــوری خــود دارد، گفت: 
ــه  ــت ب ــط زیس ــوزه محی ــان ح متخلف
ــتند  ــز هس ــبی تجهی ــای مناس خودروه
ــبی  ــو و مناس ــای ن ــز خودروه ــا نی و م
ــم  ــدارک دیده ای ــان ت ــط بان ــرای محی ب
کــه تــا پایــان ســال بــه آن هــا تحویــل 

خواهیــم داد.
محبت خانــی افــزود: در حــوزه تجهیــزات 
فــردی و دفــاع شــخصی نیــز حــدود دو 
ــط  ــه محی ــی ب ــته تجهیزات ــال گذش س
امســال  و  شــد  داده  تحویــل  بانــان 
نیــز مجــدد بــرای همــه محیط بانــان 
تجهیــزات دفــاع شــخصی جدیــد تهیــه 
ــرد:  ــح ک ــه تصری ــود. وی در ادام می ش
تحویــل  و  جدیــد  آموزش هــای  بــا 
ــاه  ــدود 20 م ــبختانه ح ــزات خوش تجهی
اســت کــه هیــچ محیط بانــی شــهید 
ــظ  ــا حف ــت اول م ــت. اولوی ــده اس نش
جــان محیــط بــان و متخلــف اســت. از 
ســه ســال پیــش نیــز چهــار محیط بــان 
محکــوم بــه اعــدام بودنــد کــه توانســتیم 
ــا جلــب رضایــت از  دو نفــر از آن هــا را ب

ــم. ــدام رهــا کنی اع
فــوت  بــه  اشــاره  بــا  محبت خانــی 
داوطلــب  نیروهــای  از  نفــر  چندیــن 
ــظ  ــت: حف ــق گف ــای حری ــی اطف مردم
جــان ایــن افــراد و فعــاالن محیــط 
زیســت بــرای مــا بســیار بــا ارزش 

اســت. از ایــن رو از نیروهــای داوطلــب 
می خواهیــم کــه در کنــار محیط بانــان 
ــت  ــه فعالی ــق ب ــار حری ــه دچ در منطق
بپردازنــد و تحــت نظــارت نیروهــای 
باشــند.  محیط بانــی  یــا  جنگلبانــی 
محیــط  نقــاط  همــه  در  مــا  قطعــا 
ــت  ــاران طبیع ــه همی ــور ب ــت کش زیس
ــی از  ــا گاه ــه نیروه ــم و اینک ــاز داری نی
ــان  ــد  و ج ــل کنن ــات عم روی احساس
ــا  ــرای م ــد ب ــر بیندازن ــه خط ــود را ب خ
بســیار دردنــاک اســت. وی در ادامــه 
دربــاره آخریــن وضعیــت محیط بــان 
هادی پــور کــه طــی مــاه گذشــته در 
ــده  ــیب دی ــان آس ــا متخلف ــری ب درگی
محیط بــان  ایــن  اظهارکــرد:  اســت، 
همچنــان در بیمارســتان بســتری اســت 
ــت  ــان عفون ــدن او همچن ــفانه ب و متاس

ــه جراحــی  مجــدد شــد  ــور ب دارد و مجب
ــری  ــاس و پیگی ــن تم ــی آخری ــا ط ام
مــن در حــال حاضــر وضعیــت عمومــی 

خوبــی دارد.
ســازمان  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
محیــط زیســت بــا بیــان اینکــه جمعیت 
زیــادی بــرای پیــاده روی بــه پــارک 
پردیســان مراجعــه می کننــد، گفــت: 
ــراد  ــن اف ــادی از ای متاســفانه تعــداد زی
الزامــات بهداشــتی جلوگیــری از انتقــال 
ویــروس کرونــا را رعایــت نمی کننــد. 
ــر  ــالوه ب ــم ع ــه می کنی ــن رو توصی از ای
رعایــت نکاتــی بــرای جلوگیــری از وقــوع 
ــتفاده  ــک اس ــارک، از ماس ــق در پ حری
رعایــت  را  اجتماعــی  فاصله گــذاری  و 

ــد. کنن

محمـد درویـش گفـت: دو مـاه اسـت از 
صـدا و سـیما مـی خواهیـم بـا تهیـه فیلم 
هایـی کوتـاه، مـردم را از رفتارهـای پر خطر 
در عرصـه هـای منابـع طبیعـی آگاه کند اما 
همیـن اقـدام سـاده نیـز از سـوی صـدا و 
سـیما صـورت نمـی گیـرد. خبـر درگذشـت 
البـرز زارعـی یکـی از تلخ ترین اخبـاری بود 
کـه در میانـه شـعله ور شـدن جنـگل هـای 
زاگـرس در اسـتان هـای مختلـف، منتشـر 
شـد امـا نجـات زاگـرس بـه مـرگ البـرز 
ختم نشـد بلکه سـه تـن دیگر نیـز از مردم 
غیـور ایـن اسـتان بـه درجـه شـهادت نایل 

شـدند. نیروهای داوطلبی کـه در اوج کمبود 
تجهیـزات ایمنـی بـاز هم از فعالیـت در این 
عرصـه دسـت برنداشـتند و در پایـان نیز به 
واسـطه همیـن کمبود امکانات جـان خود را 
از دسـت دادند.محمد درویش، کارشناس و 
متخصص سرشـناس حوزه محیط زیست، 
در ایـن خصـوص گفـت: تجهیزاتی که یگان 
هـای حفاظـت و محیـط بـان هـا در اختیار 
دارنـد بـه هیـچ عنـوان متناسـب بـا عرصه 
عملیاتـی آن هـا نیسـت. ایـن عرصـه بـه 
هواپیماهـای آب پـاش نیـاز دارد تـا آتـش 
سـوزی در مناطـق صعب العبور بـرای مدت 

هـا ادامه نداشـته باشـد. او افـزود: در وهله 
دوم سـازمان جنـگل هـا و محیـط زیسـت 
بایـد مـردم محلـی را آمـوزش دهنـد تـا 
همـواره ایـن افـراد بـه صـورت آمـاده باش 
در ایـن مناطـق حضـور داشـته باشـند و در 

پیشـانی این عرصه قرار گیرند. باید کفش، 
دسـتکش و لباس مناسـب در اختیار افراد 
داوطلـب قرار گیرد. متاسـفانه هیـچ کدام از 
ایـن تجهیـزات را سـازمان جنـگل هـا نمی 

توانـد در اختیـار داوطلبیـن قـرار دهد.

صدا و سیما به وظایف 
خود عمل نمی کند

تصویب 10 میلیارد اعتبار برای مقابله 
با آتش در پارک ملی گلستان

 مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان گفــت کــه ســازمان مدیریــت و 
برنامه ریــزی 10 میلیــارد ریــال بــرای اســتفاده از تجهیــزات نویــن و آمــوزش 
جوامــع محلــی در مدیریــت مقابلــه بــا آتــش احتمالــی پــارک ملــی گلســتان 

تصویــب کــرد.
ــزاری  ــگار خبرگ ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــنبه در گف ــی روز دوش ــا کنعان محمدرض
ــامانه  ــار س ــتین ب ــرای نخس ــال ب ــت: پارس ــار داش ــالمی اظه ــوری اس جمه
ــه صــورت آزمایشــی توســط وزارت ارتباطــات  ــق ب هشــدار و تشــخیص حری
و فنــاوری اطالعــات در پــارک ملــی گلســتان نصــب شــد کــه بــه زودی بهــره 
بــرداری کامــل آن توســط ســازمان حفاظــت محیــط زیســت آغــاز مــی شــود.
وی افــزود: عــالوه بــر افزایــش تجهیــزات اطفــای حریــق، محیــط بانــان پارک 
ــارک در  ــادی ورودی پ ــمی و مب ــن چش ــاب و دوربی ــه ردی ــتان ب ــی گلس مل
مناطــق »آلمــه« و کمربنــدی »ســوله گــرد« بــه دوربیــن هــای پــالک خــوان 
خــودرو مجهــز شــد. بــه گفتــه کنعانــی پــارک ملــی گلســتان در الیحــه بودجــه 
ــارد  ــه 35 میلی ــن مرحل ــت و در ای ــاری مســتقل گرف ــف اعتب ــال 98 ردی س

ریــال اعتبــار بــرای مدیریــت آن اختصــاص یافــت.

ته
نک

وی در ادامـه ایـن نشسـت دربـاره تخلفات محیط زیسـتی در 
فضـای مجـازی تصریـح کـرد: دراین بـاره جلسـاتی بـا پلیس 
فتـا برگـزار شـده اسـت و مرکز رصـد فضـای مجـازی در حوزه 
جرایـم زیسـت محیطـی راه انـدازی شـده اسـت. طی سـه ماه 
اخیـر یگان حفاظـت 100 مورد تخلف محیط زیسـتی در فضای 
مجـازی را پیگیـری کـرده اسـت و تاکنـون بـرای 50 مـورد از 
این هـا پرونـده تشـکیل شـده اسـت و متخلفـان دسـتگیر 
شـده اند. بـه متخلفـان هشـدار می دهیم کـه سـازمان محیط 
زیسـت و پلیس فتا فضای مجازی درخصوص جرائم زیسـت 
محیطـی را رصـد می کنـد و فضـای مجـازی را بـرای مجرمان 
محیط زیسـتی ناامـن می کنیم.محبت خانی با اشـاره به اینکه 
برخـی از محیط بانـان پیـش از ایـن بـه قسـمت های اداری 
منتقـل شـده بودنـد، اظهـار کـرد: ایـن محیط بانان مجـدد به 
حـوزه محیط بانی بازگشـتند همچنین تعـدادی از خودروهایی 
کـه بـرای پاسـگاه محیط بانی تهیه شـده بـود در قسـمت های 

دیگـری اسـتفاده می شـود .

خبرجنگل

پلیکان سفید مهمان تاالب کانی برازان مهابادشناسایی بزرگ ترین درخت سرخدار هیرکانی
رییـس اداره منابـع طبیعـی و 
آبخیـزداری بابـل از شناسـایی 
تنومنـد  درخـت  اصلـه  یـک 
سـرخدار با قطر 192 سانتی متر 
در جنگل هـای هیرکانـی ایـن شهرسـتان خبـر داد کـه 
بزرگ تریـن سـرخدار جنگل هـای هیرکانـی اسـت.محمد 
صـادق طهماسـب پور ملکشـاه رییس روز سـه شـنبه در 
گفـت و گـو با خبرنگار ایرنـا افزود : این درخت سـرخدار 
کـه دارای 30 متـر ارتفاع اسـت و عمر آن بـه یکهزار و 200 
سـال مـی رسـد ، در یـک منطقه صعـب العبـور و در کنار 
یـک پرتـگاه قـرار دارد.وی بـا اعالم این کـه منابع طبیعی 
بابـل بـه علت محدودیـت های مالی نمی توانـد اقدامات 

امنیتـی و پیشـگیرانه بـرای حفـظ ایـن میـراث مانـدگار 
انجـام دهـد ، گفـت : امـا آمادگـی داریـم بـا همـکاری 
اداره میـراث فرهنگـی و دسـتگاه هـای مرتبـط اقدامـات 
حفاظتـی و امنیتـی بـرای ایـن میـراث مانـدگار ایجـاد 
کنیـم. یـک پژوهشـگر و عضو هیات علمی دانشـگاه آزاد 
اسـالمی واحـد چالوس هـم که این سـرخدار را از نزدیک 
دیـد ، در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنا گفـت: این درخت 
سـرخدار در بابـل بـه عنـوان قطورتریـن درخـت سـرخدار 
ایران و جهان محسـوب می شـود. فرشـاد یزدیان افزود: 
ایـن درخـت در یـک حـوزه آبریز یکصـد هکتـاری از یک 
تـوده بازمانـده دوران جنـگل هـای خـزری می باشـد که 

دسـت نخـورده باقـی مانده اسـت.

رئیــس اداره حفاظــت محیــط 
مهابــاد  شهرســتان  زیســت 
پلیــکان  قطعــه   52 گفــت: 
ســفید در تــاالب بیــن المللــی 

ــد. ــکنی گزیدن ــاد س ــرازان مهاب ــی ب کان
ــت  ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ ــخنور رئی ــاروق س ف
شهرســتان مهابــاد اظهــار کــرد: بیــش از 52 قطعــه پلیکان 
ــی  ــی کان ــاالب بیــن الملل ســفید طــی هفتــه اخیــر در ت
ــاالب  ــن ت ــد و در ای ــرود آمدن ــتان ف ــن شهرس ــرازان ای ب

ســکنی گزیــده انــد.
ایــن مقــام مســئول در شهرســتان مهابــاد بــا اعــالم اینکــه 
ــن  ــدن در ای ــکنی گزی ــس از ورود و س ــدگان پ ــن پرن ای

ــن  ــزود: ای ــد، اف ــه آوری می کنن ــه جوج ــدام ب ــاالب اق ت
پرنــدگان بــا توجــه به مســتعد بــودن شــرایط آب و هوایی 
تــاالب در آن اســتراحت و تغذیــه می کننــد و بــه تدریــج 
بــه مهاجــرت خــود ادامــه می دهند.رئیــس اداره حفاظــت 
محیــط زیســت شهرســتان مهابــاد گفــت: پلیــکان ســفید 
پرنــده ای بــزرگ و ســفید رنــگ بــا شــاهپر های نخســتین 
ســیاه رنــگ اســت کــه کیســه گلویــش آویختــه بــوده و 
ــاده  ــز و نارنجــی دارد. م ــگ قرم ــه رن ــای گوشــتی ب پا ه
ــاه مجعــدی در  ــد کاکل کوت ــه در فصــل زاد و ول ایــن گون
پشــت ســر و پــر و بــال ســفید مایــل بــه صورتــی دارد و از 
ــه نزدیــک پر هــای زرد قاعــده گــردن و چشــم های  فاصل

قرمــزش بــه خوبــی دیــده می شــود.

رنا
 ای

س:
عک
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شناسایی بیش از 1۹ هزار کودک با مشکل تنبلی چشم در سال گذشته
مدیرکل پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی از شناسایی 19600 هزار کودک با مشکل تنبلی چشم در سال گذشته خبر 
داد.
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 ای

س:
عک

کرونا و وضعیت مدارس در سال تحصیلی جدید

ــانی  ــالع رس ــز اط ــانه مرک ــاون رس مع
و روابــط عمومــی وزارت آمــوزش و 
ــاس  ــه براس ــان اینک ــا بی ــرورش ب پ
ــتاد  ــئوالن س ــان و مس ــر متخصص نظ
احتمــال  کرونــا  بــا  مقابلــه  ملــی 
ــا و  ــروس کرون ــد وی ــوج جدی ورود م
همزمانــی آن بــا ویــروس آنفلوآنــزا 
در کشــور ممکــن اســت شــروع ســال 
مشــکالتی  بــا  را  جدیــد  تحصیلــی 
فراتــر از قبــل مواجــه کنــد گفــت: 
تــالش  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
ــای  ــه آموزش ه ــا ارائ ــا ب ــد ت ــی کن م

و  »شــاد«  ســامانه  تلویزیونــی، 
بســته های آموزشــی در آغــاز ســال 
ــر  ــی براب ــت دسترس ــی، فرص تحصیل
دانــش  همــه  بــرای  را  آمــوزش 

آمــوزان فراهــم کنــد.
امیرعبــاس میرزاخانــی در گفت وگــو 
ــا در  ــه کرون ــان اینک ــا بی ــا ایســنا، ب ب
ــرعت  ــه س ــد ب ــی جدی ــال تحصیل س
ــان  ــت بنی ــاه توانس ــی  چندم و در ط
عرصه هــای  در  را  کشــورها  تمــام 
سیاســت  اقتصــاد،  چــون  مختلــف 
و  بهداشــت  آمــوزش،  خارجــی، 
مســکن برهــم زنــد اظهــار کــرد: البتــه 
تمــام تاثیــرات کرونــا مذمــوم نبــوده، 
توانســت  حوزه هــا  برخــی  در  بلکــه 

کــه  را  راه حل هایــی  و  نوآوری هــا 
تــا قبــل بــا مقاومت هایــی مواجــه 
ــد؛  ــون کن ــاره دگرگ ــه یکب ــد را ب می ش
ــا  ــی حوزه ه ــه در برخ ــه ای ک ــه گون ب
ــده  ــر ش ــی منج ــب تجربه های ــه کس ب
ــده  ــد چــراغ راه آین اســت کــه می توان
ــای  ــه قله ه ــه را ب ــده و آن مجموع ش

ــاند. ــرفت برس ــع پیش رفی
ــا  ــه ب ــی ک ــاید هنگام ــزود: ش وی اف
ســطح  در  بهداشــتی  فوریــت  یــک 
زمــان  هســتیم،  مواجــه  ملــی 
تغییــر  پیشــنهاد  بــرای  مناســبی 
عمومــی  آمــوزش  نظــام  در  جهــت 
ویــروس  امــا  نباشــد؛  کشــور 
کرونــا همــه چیــز را تغییــر داده و 

ایــن  از  نیــز  آموزشــی  سیســتم 
اســت.  نبــوده  مســتثنی  جریــان 
ورود  بــا  حوزه هایــی کــه  از  یکــی 
وارد  ناخواســته  تعطیلــی  و  کرونــا 
ســازوکار  طراحــی  اجرایــی  فــاز 
ــداوم آمــوزش  آمــوزش مجــازی و ت
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  شــد، 
اطــالع  مرکــز  رســانه  بود.معــاون 
وزارت  عمومــی  روابــط  و  رســانی 
ــان اینکــه  ــا بی ــرورش ب آمــوزش و پ
بــا  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
آموزش هــای تلویزیونــی و معرفــی 
ــا  ــه ب ــر مقابل ــاد« آغازگ ــامانه »ش س
تعطیلــی  امــر  در  ویــروس کرونــا 
مــدارس شــد و توانســت رضایــت 
ــد  ــم کن ــش را فراه ــبی مخاطبان نس
گفــت: اکنــون پــس از گذشــت پنــج 
ــا،  ــری کرون ــه گی ــروع هم ــاه از ش م

ــاری  ــرل بیم ــورمان در کنت ــاید کش ش
بــه توفیقاتــی رســیده باشــد ولــی 
بــرای مهــار آن راه پرپیــچ و خمــی 
ادامــه  دارد.میرزاخانــی  پیــش  در 
داد: در ایــن میــان قطعــا بازگشــت 
بــر  مــدارس  بــه  آمــوزان  دانــش 
خــالف ســال های گذشــته، یــک امــر 
و  آمــوزش  و  بــود  نخواهــد  عــادی 
ــی  ــک ســناریوی ترکیب ــا ی ــرورش ب پ
ســال  اســتقبال  بــه  آموزش هــا  از 
تحصیلــی جدیــد مــی رود. مطمئنــا 
تــالش  جدیــد  تحصیلــی  ســال  در 
بــا  کالس هــا  برقــراری  می شــود 
اجتماعــی  فاصله گــذاری  رعایــت 
تهویــه  امــکان  باشــد،  همــراه 
صحیــح فضاهــای آموزشــی فراهــم 
ــازی  ــرای پاکس ــبی ب ــه مناس و برنام
فضاهــا  ایــن  دوره ای  ضدعفونــی  و 

اجرایــی شــود. و  تدویــن 
ــر  ــن تدابی ــار ای ــه داد: در کن وی ادام
الزم اســت بــه نحــوه ایجــاد یــک 
نیــز  کارآمــد  آموزشــی  سیســتم 
ــک از  ــر ی ــه در آن ه ــود ک ــه ش توج
یادگیــری  فرصــت  آمــوزان  دانــش 
آورنــد؛  دســت  بــه  را  پیشــرفت  و 
نظــام  از  بهتــر  کــه  سیســتمی 

کنــد. عمــل  گذشــته  آموزشــی 
ــانی  ــالع رس ــز اط ــانه مرک ــاون رس مع
و روابــط عمومــی وزارت آمــوزش و 
ــه  ــه البت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرورش ب پ
ــت در  ــر جه ــه تغیی ــت ک ــی اس بدیه
ســرمایه  مســتلزم  آموزشــی  نظــام 
ــن  ــه ای ــت اســت و هزین ــذاری دول گ
بــود  خواهــد  توجــه  قابــل  اقــدام، 
کنــون زمــان آن رســیده اســت  گفــت: ا
ــار  ــاه مــدت را کن کــه راه حل هــای کوت

را  مناســبی  راهکارهــای  و  بگذاریــم 
ــی ناشــی  ــت تحصیل ــران اف ــرای جب ب
مــدارس  بلندمــدت  تعطیلــی  از 
همچنیــن  و  آمــوزان  دانــش  بــر 
ایــن  مجــدد  بــروز  از  جلوگیــری 
مشــکل در صــورت تعطیلــی مجــدد 
ــزود:  ــی اف ــم. میرزاخان ــدارس بیابی م
ــا توجــه بــه ایــن کــه ممکــن اســت  ب
ادامــه داشــته  کرونــا تــا مدت هــا 
باشــد، الزم اســت مــدارس از  ترکیبی 
اســتفاده  آموزشــی  برنامه هــای  از 
ســال  طــول  تمــام  در  کــه  کننــد 
کنــد.  فراهــم  را  یادگیــری  امــکان 
اجــرای  شــیوه  منظــور  همیــن  بــه 
ــوزش  ــم آم ــر حســب تقوی ــوزش ب آم
ســال های قبــل، امــری اســت کــه 

ــرد. ــرار گی ــری ق ــورد بازنگ ــد م بای

ــیرانی های  ــه تاکس ــل اتحادی ــر عام مدی
شــرکت های  گفــت:  کشــور  شــهری 
حمــل و نقــل ســرویس مــدارس تــا 
25 تیرمــاه فرصــت دارنــد تــا بــرای ســال 
تحصیلــی آینــده در ســامانه "ســپند" ثبت 
ــت و  ــی در گف ــی ضامن ــام نمایند.مرتض ن
گــو بــا ایســنا، دربــاره تقویــم زمانــی 
ــل  ــوزه حم ــن ح ــی فعالی ــاز نام نویس آغ
و نقــل دانش آمــوزی در ســامانه ملــی 
پایــش نــاوگان دانــش آمــوزی بــرای 

ســال تحصیلــی 1400- 1399  گفــت: 
ــی  ــاد دســتورالعمل اجرای ــه اســتناد مف ب
آییــن نامــه حمــل و نقــل دانش آمــوزان، 
ــر  ــور ب ــای کش ــهرداری ها و دهیاری ه ش
ــبت  ــد نس ــف دارن ــون تکلی ــاس قان اس
ــخاص  ــاماندهی اش ــام و س ــت ن ــه ثب ب
ــت  ــی فعالی ــی متقاض ــی و حقوق حقیق
در ســرویس مــدارس در بــازه زمانــی 
ــی  ــال تحصیل ــر س ــده در ه ــف ش تعری
برهمیــن  افــزود:  کننــد.وی  اقــدام 

ــه  ــی ازجمل اســاس دســتگاه های مختلف
و  پــرورش   و  آمــوزش   شــهرداری ها، 
پلیــس هــر کــدام در حــوزه حمــل و نقــل 
ــف خــاص خــود را  ــوزی وظای ــش آم دان
دارنــد کــه بــه فراخــور مکلــف بــه انجــام 
ــهرداری ها  ــزود: ش ــتند.ضامنی اف آن هس
و  حمــل  شــرکت های  دارنــد  وظیفــه 
نقــل دانــش آمــوزی را کــه پیــش از ایــن 
ــپند"  ــامانه "س ــود را در س ــت خ درخواس
ثبــت کرده انــد، شناســایی و پــس از 
ــق  ــدارک و مســتندات و تطبی بررســی م
آن بــا آییــن نامــه و دســتورالعمل های 
مربوطــه، بــرای شــرکت های منتخــب، 

ــد.  ــادر کنن ــت ص ــوز فعالی مج

فراخوان ثبت نام سرویس 
مدارس در سامانه »سپند«

برگزاری اردوهای یک روزه برای 
دانش آموزان

معـاون پرورشـی و فرهنگـی وزارت آموزش و پرورش از برگـزاری اردوهای یک روزه 
شـمیم نـور باهـدف زنده نگه داشـتن یـاد و نام شـهدا، ایثارگـران، مقابلـه با جنگ 
نـرم و آشـنایی بـا بقـاع متبرکـه، مسـاجد بـا اولویـت دوره ابتدایـی و دوره اول 
متوسـطه خبـر داد. علیرضـا کاظمی در جلسـه کیفیت بخشـی اردوهـای راهیان نور 
کـه بـا حضـور وزیـر آموزش وپـرورش در سـاختمان شـهید رجایـی برگـزار شـد، با 
اشـاره بـه اینکه سـاالنه اعـزام بیش از650هـزار دانش آمـوز به اردوهـای راهیان نور 
را پیش بینـی کرده ایـم، گفـت: در راسـتای اجـرای بنـد 33و34اقـدام ملـی راهبرد 
6از سـند تحـول بنیادیـن اردوهـای راهیـان نـور برگـزار می شـود.کاظمی تصریـح 
کـرد: در سـال تحصیلـی جـاری 234هـزار دانش آمـوز به راهیـان نور اعزام شـدند، 
ایـن اردوهـا کـه از آغـاز سـال تحصیلی شـروع  شـده بود با شـیوع ویـروس کرونا 
از اسـفندماه متوقـف شـد.وی از برنامه ریزی هـای خـوب و دقیـق در خصـوص 
اردوهـای راهیـان نـور خبـر داد و تصریـح کرد: ظرفیت اردوهای شـمیم نـور را برای 
دوره ابتدایـی در نظـر گرفتیم این اردوها یک روزه اسـت و باهدف زنده نگه داشـتن 
دسـتاوردهای گام اول انقـالب، تقویـت خودبـاوری، آگاهـی از فلسـفه جهـاد درراه 
خـدا، و. بـا اولویـت دوره ابتدایـی و دوره اول متوسـطه از هفتـه اول مهـر تـا پایان 

مردادمـاه هرسـال تحصیلـی برگزار می شـود.

ته
نک

وی بـا بیـان اینکـه براسـاس نظـر متخصصـان و مسـئوالن 
سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا احتمـال ورود مـوج جدیـد 
ویـروس کرونـا و همزمانـی آن با ویروس آنفلوآنزا در کشـور 
ممکـن اسـت شـروع سـال تحصیلـی جدیـد را با مشـکالتی 
فراتـر از قبـل مواجـه کنـد و مـدارس نتواننـد پذیـرای تمام 
دانـش آموزان باشـند گفـت: در نتیجه الزم اسـت یک برنامه 
مشـخص بـرای دانـش آمـوزان در مناطـق مختلـف کشـور 
مبتنـی بـر یافته هـای آماری و میزان شـیوع ویـروس کرونا 
تدویـن شـود کـه نیازهـای آموزشـی، اجتماعـی و منطقه ای 

دانـش آمـوزان را مـورد متوجـه قـرار دهد.
میرزاخانـی ادامـه داد: در ایـن زمینـه بایـد برحسـب نیـاز 
دانـش آمـوزان بـه مـوارد آموزشـی، علمـی و اجتماعـی از 
شـیوه آموزشـی مناسـب اسـتفاده کـرد. ممکن اسـت بنا به 
ضـرورت نیاز باشـد تا تعـداد دانش آموزان حاضـر در کالس 
هـا کاهـش یابـد و ایـن وضعیـت، فرصـت مناسـبی را برای 
گـروه بنـدی دانـش آمـوزان بـر اسـاس روشـهای آموزشـی 

مناسـب فراهـم مـی کند.

گزارش

جامعهمدرسه

۳۰ هزار شغل برای خانه نشینان مازندرانضرورت نوسازی ۲۴۵ مدرسه در تهران
امـــور  هماهنگـــی  معـــاون 
عمرانـــی اســـتاندار تهـــران بـــا 
اشـــاره بـــه پیگیـــری برنامـــه 
ـــاله  ـــاله و 5 س ـــک س ـــای ی ه
جهـــت مقـــاوم ســـازی مـــدارس گفـــت: 91 مدرســـه 
در شهرســـتان های اســـتان تهـــران و 154 مدرســـه 
ـــازی  ـــاوم س ـــازی و مق ـــه نوس ـــاز ب ـــران نی ـــهر ته در ش
دارنـــد. محمـــد تقـــی زاده در بیســـت و پنجمیـــن 
جلســـه ســـتاد بازآفرینـــی اســـتان تهـــران بـــا اشـــاره 
ـــار  ـــتانی اظه ـــفرهای شهرس ـــات س ـــری مصوب ـــه پیگی ب
ـــدارس و  ـــازی م ـــه اداره کل نوس ـــن جلس ـــت: در ای داش
ـــات انجـــام شـــده  ـــرورش گزارشـــی از اقدام ـــوزش و پ آم

ـــط  ـــه توس ـــه مدرس ـــه س ـــن زمین ـــه در ای ـــد ک ـــه دادن ارائ
اداره کل نوســـازی در بافت هـــای فرســـوده شـــهرقدس 

و منطقـــه 17 احـــداث شـــده اســـت.
 وی بـــا اشـــاره بـــه مقـــاوم ســـازی هفـــت مدرســـه 
ــران  ــتان تهـ ــدارس اسـ ــازی مـ ــط اداره کل نوسـ توسـ
ـــه  ـــده 91 مدرس ـــه ش ـــزارش ارائ ـــاس گ ـــر اس ـــزود: ب اف
در شهرســـتان های اســـتان تهـــران و 154 مدرســـه 
ـــازی  ـــاوم س ـــازی و مق ـــه نوس ـــاز ب ـــران نی ـــهر ته در ش
دارنـــد کـــه مقـــرر شـــد برنامـــه اجرایـــی بـــر اســـاس 
ـــازه  ـــدت در ب ـــان م ـــدت و می ـــاه م ـــدی کوت ـــت بن اولوی
زمانـــی یـــک ســـاله و 5 ســـاله در ایـــن زمینـــه ارائـــه 

شـــود.

بـــه  خانگـــی  مشـــاغل 
ــان  ــوزه زنـ ــوص در حـ خصـ
اولویت هـــای  از  یکـــی 
بـــا  مازنـــدران  اســـتان 
ــه  ــود کـ ــد بـ ــر و امیـ روزی کار آمـــدن دولـــت تدبیـ
ـــرای  ـــغلی ب ـــت ش ـــزار فرص ـــاد 30 ه ـــل آن ایج حاص

مـــردم اســـتان بـــود.
ــای افزایـــش  ــه هـ ــن مولفـ ــم تریـ ــتغال از مهـ اشـ
ــه  ــر جامعـ ــادی هـ ــطح اقتصـ ــای سـ ــاه و ارتقـ رفـ
اســـت تـــا نـــه تنهـــا منجـــر بـــه اســـتقالل مالـــی 
ــیب  ــار آسـ ــوص اقشـ ــه خصـ ــف بـ ــات مختلـ طبقـ
بـــه  را  آنـــان  بلکـــه وابســـتگی   ، پذیـــر شـــود 

حمایت هـــای دولتـــی کاهـــش دهـــد. 
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه اشـــتغال در بخـــش صنعـــت 
ــراز و  ــیار و فـ ــای بسـ ــت هـ ــا محدودیـ ــواره بـ همـ
ـــن  ـــه همی ـــرو اســـت ، ب ـــددی روب ـــای متع نشـــیب ه
ـــا  ـــت ه ـــا ، ظرفی ـــه ه ـــرداری از آموخت ـــره ب ـــل به دلی
و همچنیـــن مهـــارت هـــای فـــردی جهـــت ایجـــاد 
اشـــتغالی پایـــدار یـــک از بهتریـــن روش هـــا 
جهـــت ایجـــاد بســـترهای شـــغلی مســـتمر اســـت. 
ـــر و  ـــیب پذی ـــت آس ـــل طبیع ـــه دلی ـــز ب ـــدران نی مازن
ـــزرگ  ـــع ب ـــی از صنای ـــکان پذیرای ـــدم ام ـــن ع همچنی
ــرده  ــی بـ ــج مـ ــتغال رنـ ــترش اشـ ــواره از گسـ همـ

اســـت. 

هر
 م

س:
عک

قطعا بازگشت دانش آموزان به مدارس بر خالف سال های گذشته، یک امر عادی نخواهد بود 

معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتاندار تهـران گفـت: 
قیمـت گوشـت مـرغ در اسـتان تهـران بـا توجـه بـه رشـد 
جوجه ریـزی و تامیـن نهاده هـای دامی هفتـه آینده کاهش 

می یابـد.
 حشـمت هللا عسـگری در مـورد علت افزایـش قیمت مرغ 
در روزهای اخیر اظهار داشـت: براسـاس روال گذشـته برای 
تامیـن گوشـت مـرغ مـورد نیـاز مـردم بـرای شـب عیـد از 
بهمـن تـا دی مـاه سـال گذشـته جوجـه ریـزی 30 درصـد 
افزایـش، امـا تقاضـا 30 درصـد کاهـش یافـت و ایـن 60 
درصـد فاصلـه بیـن عرضـه و تقاضا باعث شـد نرخ گوشـت 

مـرغ به شـش هـزار تومـان کاهـش یابد.

رئیـس اداره اکـرام و محسـنین کمیته امداد اسـتان تهران 
از شـیوه پرداخت جدید طرح ایتام و محسـنین خبر داد و 
گفـت: امـکان واریز مسـتقیم کمک خیران به حسـاب خود 

ایتام و محسـنین فراهم شـده است.
محمـد دهرویـه در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا اشـاره بـه روش 
جدیـد پرداخـت کمک به حسـاب ایتـام و محسـنین که از 
اواخـر سـال گذشـته فراهـم شـده اسـت، افـزود: بـا ایجاد 
امـکان واریـز مسـتقیم و  سـهولت در پرداخـت کمک هـا 
لحظـه ای بـه حسـاب بانکـی خـود آنها فراهم شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکخ پیش از این حسـاب شناسـه داری 
متعلـق بـه کمیتـه امـداد وجـود داشـت کـه کمک هـا به آن 
واریـز می شـد، اظهـار کـرد: امـا االن بـا راهـکاری کـه بـرای 
شـفافیت بیشـتر فراهـم شـده اسـت، در سیسـتم جدیـد 
واریـزی حامـی بـه حسـاب یتیم انجـام می شـود. دهرویه 
ادامـه داد: بـا ایـن حال در برخـی موارد ممکن اسـت یتیم 
مذکـور نیـاز بیشـتر یـا ویـژه ای داشـته باشـد کـه در ایـن 
حالـت بـا هماهنگـی حامـی رقـم باالتـری واریز می شـود.

رییـس دانشـگاه آزاد اسـالمی گفـت: شـروع تـرم آینده به 
صـورت حضـوری و ادامـه آن بـه صـورت مجـازی خواهـد 
بـود. بـا توجـه به ایـن که خطر شـیوع کرونا همچنـان باقی 
اسـت، تـرم آینـده در واقـع ترکیبـی از آمـوزش حضـوری 
و مجـازی خواهـد بود.بـه گـزارش روز سـه شـنبه دانشـگاه 
آزاد اسـالمی، محمدمهـدی طهرانچـی در دیـدار بـا روسـای 
واحدهـای دانشـگاه آزاد اسـالمی اسـتان مرکـزی بـا بیـان 
ایـن کـه در شـرایط شـیوع بیمـاری کرونـا بـه ناچـار بـه 
آمـوزش مجـازی روی آوردیـم، افـزوذ: امروز آمـوزش عالی 
در شـرایطی قـرار دارد کـه سـال گذشـته اینگونـه نبـود. این 
فضـا دیگـر بـه گذشـته بر نمـی گـردد. بنابراین بایـد به این 
واقعیت توجه داشـته باشـیم و خود را با شـرایط و تحوالت 
جدیـد وفـق دهیـم، چـرا کـه ارائـه خدمـت در دوران بحران 

باعـث بقای سـازمان هاسـت.

قیمت گوشت مرغ هفته 
آینده کاهش می یابد

امکان واریز مستقیم 
کمک به حساب ایتام 

کالس های ترم آینده 
حضوری و مجازی است

جامعهجامعه

زنگ خطر افزایش آمار طالق نسبت به ازدواج ممنوعیت استفاده از چارت E برای غربالگری چشم کودکان
ســازمان  معلولیت هــای  از  پیشــگیری  مدیــرکل 
ــزار  ــش از 19 ه ــایی بی ــور از شناس ــتی کش بهزیس
ــری  ــه غربالگ ــم در برنام ــی چش ــودک دارای تنبل ک

ــر داد. ــته خب ــال گذش ــم س چش
بــه گــزارش ایســنا، مینــو رفیعــی در نشســت خبــری امــروز خــود بــا بیــان 
اینکــه یکــی برنامه هــای مهــم ســازمان بهزیســتی غربالگــری چشــم اســت 
کــه بیــش از 20 ســال اســت در حــال انجــام اســت، گفــت: امســال بــه دلیــل 
همــه گیــری بیمــاری کوویــد 19 تغییراتــی در ایــن برنامــه ایجــاد شــده تــا 

ایــن خدمــات در درســترس خانواده هــا قــرار بگیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن برنامــه در تــالش هســتیم تــا میــزان ابتــال بــه 
تنبلــی را تــا حــد امــکان کاهــش دهیــم، اظهــار کــرد: ایــن برنامــه هــر ســال 
ــا 3مــاه اجــرا مــی شــد و در نیمــه اول ســال فقــط  ــه مــدت 2 ت ــان ب از آب
در برخــی نقــاط سردرســیر اجــرا می شــد امــا امســال بــا توجــه بــه هشــدار 
ــویم  ــه ش ــاری مواج ــوج دوم بیم ــا م ــت ب ــن اس ــه ممک ــت ک وزارت بهداش
تاریــخ برنامــه جلوتــر آمــده و بــه اســتان ها اعــالم شــده کــه می تواننــد ایــن 

برنامــه را از 15 تیــر تــا پایــان مهــر ادامــه دهنــد.
معــاون پیشــگیری از معلولیتهــای ســازمان بهزیســتی کشــور بــا تاکیــد بــر 
ــرا  ــط در اســتان های دارای شــرایط ســفید و زرد اج ــه فق ــن برنام ــه ای اینک
ــی و  ــت بحران ــتان ها در وضعی ــی از اس ــرد: االن بعض ــح ک ــود، تصری می ش
قرمــز هســتند کــه فعــال برنامــه مذکــور در آنهــا اجــرا نمــی شــود. در پروتــکل 
اجرایــی اســتان ها تاریــخ 15 تیــر بــرای شــروع برنامــه اعــالم شــده اســت. 
ــی  ــرا م ــتگاه اج ــا دس ــط ب ــری فق ــال غربالگ ــه امس ــان اینک ــا بی ــی ب رفیع
ــودکان  ــی ک ــنجش بینای ــرای س ــارت E ب ــال از چ ــح داد: امس ــود، توضی ش
ــود  ــرار نش ــراد برق ــا اف ــر ب ــی غربالگ ــاس فیزیک ــا تم ــود ت ــتفاده نمی ش اس
ــا  ــودک ت ــه ک ــتگاه فاصل ــد. در روش دس ــش بیاب ــم کاه ــال ه ــان غرب و زم
غربالگــر یــک متــر اســت و غربالگــری فقــط چنــد ثانیــه طــول می کشــد بــه 

ــر اســت. ــان و خطــر کمت ــل زم ــن دلی همی
بــه گفتــه وی در برنامــه امســال فقــط یــک والــد بایــد همــراه کــودک باشــد و 
اســتفاده از ماســک، ضــد عفونــی کــردن و عــدم اســتفاده از بروشــور در محــل 

غربالگــری ابالغ شــده اســت.

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار 
ــالق  ــار ط ــش آم ــر افزای ــگ خط ــت: زن ــزی گف مرک
نســبت بــه ازدواج در اســتان مرکــزی بــه صــدا 

ــت. ــده اس درآم
بهــروز اکرمــی ســه شــنبه دهــم تیرمــاه در جلســه کارگــروه اجتماعــی، 
ــان کــرد: متاســفانه  ــواده اســتان مرکــزی بی ــان و خان فرهنگــی، ســالمت، زن
رونــد 15 ســاله اخیــر در اســتان مرکــزی نشــان می دهــد کــه نســبت ازدواج 
بــه طــالق از 8.5 بــه 2.6 درصــد رســیده اســت و ایــن شــرایط حاکــی از بــه 
صــدا درآمــدن زنگ هــای خطــر اســت و مــردم و مســئوالن بایــد بــرای ایــن 

مســئله فکــری کننــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بــازه زمانــی مذکــور در شــاخص نــرخ بــاروری نیــز 
بــا رونــد کاهشــی روبــرو هســتیم کــه عمــال آینــده جمعیــت کشــور را تهدیــد 
می کنــد، گفــت: تصمیماتــی کــه در ایــن حــوزه گرفتــه مــی شــود جزیــره ای و 
صنفــی اســت و ایــن رونــد نمی توانــد مشــکالتی بــا ایــن عظمــت را رفــع کنــد.
ــن  ــود اولی ــوان می ش ــه عن ــال اســت ک ــال های س ــرد: س ــح ک ــی تصری اکرم

ــی  ــی و عروق ــاری قلب ــور بیم ــزی و کش ــتان مرک ــر در اس ــرگ و می ــار م آم
اســت و علــت اصلــی آن عــدم تحــرک و تغذیــه نامناســب از جملــه مصــرف 
ــات  ــد تصمیم ــت نیازمن ــن وضع ــرل ای ــود و کنت ــان می ش ــت فودها بی فس
ســخت و جــدی اســت. چــرا هــر ســاله مجوزهــای بســیاری در حــوزه فعالیــت 
ارائــه کننــدگان فســت فودها صــادر می شــود؟ ایــن وضعیــت نشــان می دهــد 
کــه سیاســت ها و اقدامــات هماهنــگ نیســت و و از طرفــی مــردم هــم بایــد 
بــه فکــر ســالمت خــود باشــند.معاون اســتاندار تاکیــد کــرد: نــوع مواجهــه بــا 
مســائل بایــد تغییــر کنــد، مســئله را بایــد درســت تعریــف کــرد و تکنیک هــای 
حــل مســئله نیــز اثربخــش باشــد، نــه اینکــه در یــک رونــد 15 ســاله آمارهــا 
نگران کننــده شــوند کــه عالمــت ســوال بزرگــی اســت کــه بایــد پاســخ مناســب 
بــه آن بدهیــم. بــه گــزارش ایســنا، در ایــن جلســه مدیــرکل امــور اجتماعــی 
اســتانداری مرکــزی نیــز بــا اشــاره بــه تعریــف دو وظیفــه بــرای دســتگاه های 
ــر تهســیلگری احصــا  ــت براســاس داده هــای دفات ــرد: اولوی ــان ک ــی بی اجرای
شــده اســت و بــه نظــر می رســد کــه راضــی کننــده نیســت و بایــد بــه مناطــق 

حاشــیه ای توجــه ویــژه داشــت.
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باستان شناسی که نقوش تاریخی را روی سفال بازآفرینی می کند
یک باستان شناس جوان کشورمان با ذوق هنری خود توانسته است نقوش تاریخی را بر روی سفال ترسیم کند و دست به خلق 

آثار زیبای هنری بزند.

موزهمیراث

هدایای رئیس جمهوری به موزه هنرهای زیبا می رودکشف بقایای یک اسب در گورستان اشکانی تپه اشرف اصفهان

ــی  ــتان شناسـ ــات باسـ ــت هیـ  سرپرسـ
کشـــف  از  اصفهـــان  اشـــرف  تپـــه 
ـــار  ـــاله در کن ـــب چهارس ـــک اس ـــکلت ی اس
ـــر  ـــه خب ـــن تپ ـــکانی ای ـــای اش گورخمره ه
ـــیدیم  ـــوان رس ـــک حی ـــکلت ی ـــای اس ـــه بقای ـــن کاوش ب ـــت: حی داد و گف
ـــد  ـــه جس ـــق ب ـــکلت متعل ـــن اس ـــناس، ای ـــخیص استخوان ش ـــا تش ـــه ب ک

یـــک اســـب اســـت.
ـــزود:  ـــا اف ـــا ایرن ـــو ب ـــت و گ ـــنبه در گف ـــد روز سه ش ـــری زن ـــا جعف علیرض
ـــوان  ـــدن حی ـــه ســـمت ب ـــر ب ـــه س ـــه ای ک ـــه گون ـــن اســـب ب ـــن ای ـــوع دف ن
ـــق  ـــه متعل ـــد ک ـــان می ده ـــمی را نش ـــن رس ـــک تدفی ـــد، ی ـــده ش برگردان
ــوع تدفیـــن،  ــکانی اســـت؛ در ایـــن نـ ــه دوره اشـ ــال های اولیـ ــه سـ بـ
ــود، دفـــن  ــده بـ ــه فـــوت شـ ــار صاحـــب آن کـ ــوان در کنـ ــد حیـ جسـ

می شـــد.
ـــابقه  ـــی بی س ـــواهد تاریخ ـــن ش ـــت ای ـــه اهمی ـــاره ب ـــا اش ـــه ب وی در ادام
ــه در  ــکانی کـ ــتان های دوره اشـ ــی از گورسـ ــزود: بعضـ ــان افـ در اصفهـ

ــد  ــان می دهـ ــد نشـ ــایی و کاوش شـ ــران شناسـ ــمال ایـ ــی شـ نواحـ
کـــه اســـب شـــخص متوفـــی را در کنـــارش دفـــن می کردنـــد و ایـــن 
بـــه طـــور کامـــل نشـــان می دهـــد کـــه همیـــن تدفیـــن را در اصفهـــان 
ـــخ  ـــرای تاری ـــرف ب ـــه اش ـــن در تپ ـــوع تدفی ـــن ن ـــف ای ـــم، کش ـــم داری ه
ـــده ای در  ـــن پدی ـــون چنی ـــون تاکن ـــت اســـت چ ـــا اهمی ـــان بســـیار ب اصفه

ـــود. ـــده ب ـــزارش نش ـــران گ ـــز ای مرک
ــه  ــار تپـ ــی آثـ ــات بخشـ ــات نجـ ــر و در پـــی عملیـ ــای اخیـ در هفته هـ
ـــان،  ـــرق اصفه ـــمت ش ـــه س ـــذاری آب ب ـــه گ ـــط لول ـــیر خ ـــرف در مس اش
ــابقه از دوره  ــواهد بی سـ ــه شـ ــد کـ ــف شـ ــکانی کشـ ــره اشـ 2 گورخمـ
تاریخـــی اشـــکانی در اصفهـــان بـــه شـــمار می رونـــد. بـــه گفتـــه 
سرپرســـت هیـــات باســـتان شناســـی تپـــه اشـــرف، در قســـمتی کـــه 
ــده اند  ــت شـ ــتخوان ها یافـ ــته و اسـ ــای شکسـ ــره، خمره هـ ــور خمـ گـ
احتمـــال وجـــود یـــک گورســـتان اشـــکانی تشـــخیص داده شـــد کـــه 
ـــی  ـــر م ـــه نظ ـــانی ب ـــن انس ـــار تدفی ـــب در کن ـــد اس ـــف جس ـــا کش ـــاال ب ح

رســـد  ایـــن گورســـتان بســـیار گســـترده اســـت. 

ــی  ــراث فرهنگ ــای وزارت می ــر موزه ه مدی
از نمایــش هدایــای رئیــس جمهــوری در 
ــعدآباد  ــع در س ــا واق ــای زیب ــوزه هنره م

ــر داد. خب
محمــد رضــا کارگــر روز ســه شــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار فرهنگــی ایرنا 
بــا اعــالم ایــن کــه فکــر اصلــی اهــدای هدایــای ریاســت بــه وزارت میــراث 
ــل  ــای  قب ــت: در دوره ه ــت، گف ــی اس ــر روحان ــه دکت ــق ب ــی متعل فرهنگ
ــه دلیــل کوتاهــی دوره  ــری ب ــام معظــم رهب ــوری مق از دوره ریاســت جمه
)دولــت موقــت و ریاســت جمهــوری شــهید رجایــی ...( چنیــن موضوعــی 
ــه موزه هــای  ــا را ب ــری هدای ــام معظــم رهب ــه مق ــن ک ــا ای ــود ت مطــرح نب
ــنجانی  ــمی رفس ــت هللا هاش ــس از آن آی ــد. پ ــدا کردن ــدس اه ــتان ق آس
ــت  ــس دول ــد و رئی ــدا کردن ــنجان اه ــوزه ای در رفس ــه م ــا را ب ــن هدای ای
ــوری در  ــای ریاســت جمه ــار ســاختمان هدای ــا را در اختی اصالحــات هدای
ســاختمان شــماره 240 ســعدآباد کــه متعلــق بــه ریاســت جمهــوری بــود، 
قــرار دادنــد.وی گفــت: نمایــش هدایــا در یــک مــوزه مســتقل، معمــوال ایــده 

ــرا  ــد زی ــتفاده می کنن ــورها از آن اس ــیاری از کش ــه بس ــت ک ــی اس و روش
چنیــن هدایایــی متعلــق بــه مــردم و بــا گــذر زمــان بخشــی از میــراث آن 

کشــور محســوب مــی شــود.
وی دربــاره مکانــی کــه بــرای نمایــش هدایــای نفیــس رئیس جمهــوری در 
نظــر گرفتــه شــده اســت، گفــت: وزارت میــراث فرهنگــی درنظــر دارد مکانــی 
ــکان،  ــن م ــن ای ــا تعیی ــی ت ــد ول ــن کار اختصــاص ده ــرای ای مســتقل ب
ــد.  ــش در می آین ــه نمای ــا ب ــای زیب ــه ســوم موزه هنره ــا در طبق ــن هدای ای
ــا  ــرار دارد ام ــعدآباد ق ــه س ــا در محوط ــای زیب ــوزه هنره ــزود: م ــر اف کارگ
جــزو مجموعــه کاخ هــای ســعد آبــاد نبــود. پیــش از ایــن در حــال تعمیــر 
و بازســازی بــود و حــاال قــرار اســت تــا تعییــن ســاختمانی مســتقل محلــی 
بــرای بــه نمایــش درآمــدن هدایــای ریاســت جمهــوری شــود.روز گذشــته 
ــر  ــت دکت ــور از موافق ــی کش ــاون میراث فرهنگ ــان مع ــن طالبی محمدحس
روحانــی بــرای تحویــل هدایــای نفیــس و ارزشــمند اهــدا شــده بــه رئیــس 
ــی، گردشــگری و  ــه وزارت میراث فرهنگ ــف ب ــای مختل ــوری در دوره ه جمه

ــر داد. ــتی خب صنایع دس

باسـتانی  تپـه  سرپرسـت تیـم فصـل بیسـت ودوم کاوش 
هگمتانـه اعـالم کـرد: در ایـن فصـل کاوش مـواد فرهنگـی 
مربـوط بـه عصـر آهـن 3 یـا دوره مـاد در چال شـترخواب و 

معبـر کارگاه مرکـزی یافـت شـد.
دکتـر مهـرداد ملـک زاده در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا اشـاره به 
اینکـه ایـن مـواد فرهنگـی در بناهایی مانند نوشـیجان مالیر 
و گودیـن تپـه هـم وجـود دارد، مطـرح کـرد: به نظر می رسـد 
در ایـن فصـل موفـق شـدیم بـه پرسـش قدیمـی کـه »آیـا 
نشـانه هایی از دوره ماد در هگمتانه اسـت؟« پاسـخ دهیم و 
نشـانه هایی نسـبتًا رضایـت بخـش از معماری و سـفال های 

دوره مـاد را پیـدا کردیم.
وی توضیح داد: فصل بیسـت ودوم کاوش باسـتان شناختی 
هگمتانـه همـدان بـه مـدت 70 روز در ماه هـای اردیبهشـت، 
خـرداد و اوایـل تیرمـاه 99 انجـام شـد و از اهـداف اصلـی 
ایـن فصـل کاوش بازشناسـی و بازنگـری در الیه نـگاری تپه، 
شـناختن تحتانی تریـن آثـار، الیه های مربوط به اسـتقرار در 

تپـه هگمتانـه و نظـم و نظـام بـرج و باروی تپـه بود.
ملـک زاده ادامـه داد: در کاوش بیسـت ودوم در سـه نقطـه 
کارمـان را متمرکـز کردیـم؛ در ابتـدا روبـروی مـوزه فعلـی و 
موقـت هگمتانـه و در جایـی کـه فرانسـوی ها در سـال 1913 
کارگاهـی بـاز کـرده بودنـد و معـروف بـه چـال شـترخواب 
اسـت، سـه کارگاه دو و نیـم در دو و نیـم متـر بـاز کردیـم و 
در عمـق 320 سـانتی متـری بـه بقایـای یـک دیـوار سـنگی 
رسـیدیم کـه ایـن دیـوار حـدود چهـار متـر زیرتـر از معماری 
اسـت کـه در فصل هـای پیـش دکتـر صـراف و آذرنـوش در 

هگمتانـه کاویـده بودند. 
ایـن باسـتان شـناس تصریح کـرد: دکتـر صراف از ایـن تراز 
معمـاری کـه کار کرده بـود پایین تر نمی رفـت، دکتر آذرنوش 
هـم معتقـد بـود نخسـتین رج بقایـای معمـاری کـه در تپـه 
هگمتانـه وجـود دارد در پایـگاه مرکـزی و سـاختمان های 
منظـم خشـتی اسـت در حالیکـه مـا موفـق شـدیم نشـان 

دهیـم نزدیـک چهـار متـر زیـر آن هـم آثـاری داریم. 

سوژه نشانه هایی از 
دوره ماد در 

هگمتانه پیدا شد

مرمت و احیای خانه قاجاری پیشه وران در مشهد

کاربری تعریف شده و 6 میلیارد اعتبار برای مرمت و احیاء اختصاص یافته است

خانــه تاریخــی پیشــه وران بــه عنــوان یــک 
از بناهــای تاریخــی پر اهمیــت از دور قاجار 
ــماره  ــه ش ــه ب ــت ک ــهد اس ــهر مش در ش
ــن  ــت،  ای ــیده اس ــت ر س ــه ثب 1336٥ب
خانــه تاریخــی تحــت حفاظــت و نظــارت 
ــهرداری  ــار ش ــی و در اختی ــراث فرهنگ می
منطقــه هشــت مشــهد قــرار دارد، اکنــون با 
توافــق بیــن میــراث فرهنگــی و شــهرداری 

در حــال مرمــت اســت.
مالکیــت حانــه تاریخــی پیشــه وران در 
گذشــته خصوصــی بــوده و در اختیار ســید 
ــت،  ــته اس ــرار داش ــینی ق ــی حس مرتض

ــواده پیشــه  ــه خان ــق ب ــش از آن متعل پی
وران بــوده اســت.موقعیت ایــن بنــا در 
محــدود مرتبــط بــا مجموعــه حــرم امــام 
رضــا)ع(  و در میانــه محــدود محصــور 
میــان ســه محــور اصلــی خیابان هــای 
خســروی نــو )دیالمــه(، آخونــد خراســانی 
ــی )ع( واقــع شــده اســت. و امــام خمین
نزدیکــی ایــن بنــا بــه مجموعــه حــرم امام 
ــن  ــن ای ــاری همگ ــز معم ــا )ع( و نی رض
بنــا بــا معمــاری ســنتی خانههــا در بافــت 
تاریخــی مشــهد و ســبک ســکونت ســنتی 
مــردم ایــن شــهر ســبب توجــه فــراوان بــه 

ایــن بنــا شــده اســت.
ســبک ســکونت ســنتی )حیــاط مرکــزی( 
و آمودهــای ویــژه بنــا مختــص بــه ســبک 

اصفهانــی متعلــق بــه اواخــر قاجــار از جمله 
مــواردی اســت کــه ســب شــهرت بیشــتر 

بنــا شــده اســت.
همجــواری هــای بنــا در حــوزه خصوصــی 
)دسترســی هــای فرعــی( همگــن بــا 
ــورد  ــد م ــز چن ــه ج ــه ب ــت اســت البت باف
ســاخت و ســازهای کامــال متاخــر کــه 
شــاید بــه گونــه ای بتــوان آن را بی تناســب 
بــا ایــن بنــا و بافــت مــورد مطالعــه 

ــت. دانس
اگرچــه از تاریخچــه و ســیر تحــوالت ایــن 
بنــا جــز مــوارد محــدودی مســتندات 
شــفاهی، اطــالع دقیقی در دســت نیســت 
ــدان  ــه خان ــام آن ب ــا و ن ــهرت بن ــا ش ام
ــام شــجره »پیشــه وران«  ــا ن ســاکن آن ب

منســوب اســت. کــه گمــان مــی رود از 
ــاکنان  ــوذ س ــر بانف ــاف و قش ــه اصن جمل

ــوده باشــند. ــه ب محل
خانــه تاریخــی پیشــه وران هماننــد ســایر 
ــا توجــه بــه  خانه  هــای تاریخــی مشــابه ب
ــکار  ــای ب ــوع آموده ــاری، ن ــبک معم س
رفتــه )کاشــی کاری مقــرق(، ابعــاد و 
نــوع جرزهــا و ســایر عناصــر کالبــدی بنــا، 
براســاس ســبک معمــاری اواخــر قاجــار 
ــره  ــا نیوقاجــار( به ــزم قاجــاری ی )اکلکتی

می بــرد.
 ایــن بنــا در زمینــی بــا ابعــاد 17.2 
* 14.2٥متــر ســاخته شــده اســت و 
ــا تناســبات مســتطیل  شــامل حیاطــی ب
بــه ابعــاد  12.2٥ * 8.0٥متــر و دو تــوده 
ــه  مســتطیل شــکل مســکونی در دو جبه
بــه  غربــی  و شــمال  شــمال شــرقی 
ــر و  ــاد 13.72 * ٥.80مت ــا ابع ــب ب ترتی
ــر دو  ــقف ه ــت. س ــر اس 9.1٥ * 4.40مت
تــوده بناهــای ایــن خانــه تاریخــی از نــوع 
شــیروانی بــا پوشــه ورق گالوانیــزه اســت.
ــی  ــاس برخ ــرقی براس ــمال ش ــوده ش ت
ــه 40  ــاال در ده ــفاهی احتم ــتندات ش مس
شمســی یعنــی دوران پهلــوی دوم مجــدد 
ــس  ــه عک ــا مقایس ــت. ب ــده اس ــا ش بن
هــای هوایــی ســال هــای مختلــف شــهر 
مشــهد از ایــن محــدود شــواهدی ناشــی 
ــن  ــزی ای ــاط مرک ــه حی ــش عرص از کاه
بنــا بــه دلیــح الحــاق تــوده شــمال شــرقی 
نیــز قابــل دریافــت اســت. بــا ایــن حــال، 
مســتنداتی دال بــر وضعیــت ســابق ایــن 
خانــه تاریخــی پیــش ازتجدیــد بنــای 
تــوده جدیــد و کاربری هــای گذشــته آن در 

دســت نیســت.
عمــده جرزهــا بــه ویــژه  در بخــش قدیمی 

بنــا باربــر بــوده و ورودی و تقســیم فضایی 
بــه واســطه فضــای دهلیــز ماننــد در پــس 
ــط  ــی مرتب ــکان آجــری قدیم ورودی و پل
بــا آن تامیــن مــی شــود. مصالــح عمــده 
بــه کار رفتــه بنــا آجــر اســت و اســتفاده از 
ســایر عناصــر و مصالــح ماننــد کاشــی های 
مقــرق، کتیبــه، تزئینــات آجــرکاری و قــاب 
بنــدی هــای کاشــی کاری و آجــری در 
نمــای ورودی و نیــز جدارهــای درونــی رو 
بــه حیــاط  بــرای نماســازی و تزئینــات نما 
بــه کار گرفتــه شــده اســت.برای مرمــت و 
احیــای ایــن اثــر تاریخــی از ظرفیــت 
بخــش خصوصــی اســتفاده شــده اســت، 
ــش  ــذار بخ ــرمایه گ ــوروزی س ــان ن ساس
خصوصــی در ایــن بــاره مــی گویــد: »حــرم 
مطهــر نگینــی درخشــان در شــهر و اســتان 
محســوب می شــود و هرچــه بــا پیونــد آن 

بــه وجــود آمــده در یــک فرهنــگ، آداب و 
رســوم و بســتر خــاص خــود شــکل گرفتــه 

تــا اینکــه امــروز بــه مــا رســیده اســت.«
ــه  ــره در زمین ــراد خب ــاالن و اف ــه از فع او ک
ــت،  ــی اس ــراث فرهنگ ــراث می ــظ می حف
ــار تاریخــی  ــن آث ــد: : »ای ــی ده ــه م ادام
را نتیجــه تجلــی ایــن فرهنــگ می دانیــم 
و به  عنــوان ســرمایه گذار ایــن خانــه را 
ــود،  ــظ ش ــد حف ــه بای ــم ک ــت می دان امان
گرچــه قــراردادی کــه منعقــد می شــود کار 
ــف  ــادی تعری ــت اقتص ــب فعالی را در قال
می کنــد، امــا در واقــع اصلی  تریــن هــدف 
بــرای فعالیــت در ایــن زمینــه، حفاظــت از 
ــن اصــل  ــا اســت و مهم تری ــن امانت ه ای
ــن  ــتر ای ــد بس ــک می کن ــه کم ــت ک اس

حفاظــت فراهــم شــود.«

ــات  ــر خدم ــی دفات ــن صنف ــس انجم ریی
مســافرت هوایــی و جهانگــردی ایــران مــی 
ــا گذشــت 5 مــاه از لغــو ســفرها  ــد: ب گوی
ــی از  ــوز بخش ــا، هن ــیوع کرون ــس از ش پ
بدهــی شــرکت هــای هواپیمایــی بــه مردم 
برگردانــده  مســافرتی  هــای  آژانــس  و 
نشــده. بدهــی ایرالیــن هــا بــه 60 میلیــارد 
تومــان رســیده اســت. حرمــت هللا رفیعــی 
ــه  ــراض ب ــا اعت ــش ب ــاه پی ــدود دو م ح
برخــورد شــرکت هــای هواپیمایــی خارجــی 
و داخلــی و خــودداری از پرداخــت بدهــی 
ســفرهای لغــو شــده پــس از شــیوع 

ــا و  ــدن مرزه ــته ش ــا، بس ــروس کرون وی
اعمــال محدودیــت در ســفرها، اعــالم کــرد: 
ایرالیــن هــا حــدود 400 میلیــارد تومــان به 
ــای مســافرتی بدهــی  ــس ه ــردم و آژان م
ــد  ــش تن ــا واکن ــارات ب ــن اظه ــد. ای دارن
ــا  ــد؛ رض ــه ش ــی مواج ــازمان هواپیمای س
جعفرزاده ـ ســخنگوی ســازمان هواپیمایی 
کشــوری ـ رقــم 400 میلیــارد تومــان را 
ــا را رد  غیرمســتند دانســت و آن حــرف ه
کــرد و گفــت: تاکنــون بیــش از هشــت هزار 
شــرکت های  توســط  ریــال  میلیــارد 
هواپیمایــی داخلــی و خارجــی بــدون کســر 

هزینــه لغــو ســفر بــه مســافران بازگردانــده  
ــامانی ـ  ــعدی س ــت.مقصود اس ــده اس ش
ــی ـ  ــرکت های هواپیمای ــن ش ــر انجم دبی
نیــز همــان موقــع در واکنشــی بــه اظهــارات 
ــات  ــر خدم ــی دفات ــن صنف ــس انجم ریی

مســافرت هوایــی و جهانگــردی گفــت کــه 
بیــش از 95 درصــد بهــای بلیــت هواپیمــا 
کــه مــردم در ایــام شــیوع ویــروس کرونــا 
مســترد کرده انــد بــه آن هــا بازگردانــده 

شــده اســت. 

بدهی سفرهای هوایی 
به ۶۰ میلیارد تومان رسید

اعالم برنامه های »همزیستی 
گردشگری با کرونا«

معــاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی از تدویــن 
ــر داد و  ــا« خب ــا کرون ــوان »همزیســتی گردشــگری ب ــا عن و اجــرای برنامــه ای ب
گفــت کــه ایــن برنامــه، مجموعــه ای از اقدامــات اعتمادســاز بــا هــدف مدیریــت 
ــران و توزیــع  ــه ای ــرای جــذب گردشــگران خارجــی ب ســفر و تحریــک تقاضــا ب
ســفرهای داخلــی اســت. ولــی تیمــوری توضیــح داد: مجموعــه اقدامــات بــرای 
مدیریــت و تحریــک تقاضــا در حــوزه گردشــگری در دو بخــش داخلــی و 
بین المللــی تهیــه و بــا ســرفصل هایی شــامل »اقدامــات مدیریتــی و ســاماندهی 
ــی«، »آموزشــی، فرهنگ ســازی و  تقاضــا«، »نظــارت و اعتمادســازی«، »حمایت
ظرفیت ســازی« و نیــز »اجرایــی و تخصصــی« بــا همــکاری فعــاالن حوزه هــای 
مختلــف صنعــت گردشــگری کشــور تدویــن شــده و در حــال اجــرا اســت.او در 
تشــریح ایــن برنامه هــا در ســطح داخلــی، اظهــار کــرد: در پیشــبرد روند ســفرهای 
داخلــی درحالــی کــه ویــروس کرونــا شــیوع دارد، مدیریــت دو شــرایط متفــاوت 
ــع ســفر در  ــت توزی در اســتان های کشــور لحــاظ شــده اســت؛ نخســت مدیری
ــه هســتند و  ــفر مواج ــاالی س ــم ب ــا و حج ــا انباشــت تقاض ــه ب ــتان هایی ک اس
دیگــری اســتان هایی کــه بــه دلیــل وجــود تــرس و تردیــد و حتــی تشــدید آن 

بــه واســطه شــیوع گســترده کرونــا تقاضــای بســیار کمــی بــرای ســفر دارنــد.  

ته
نک

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی خراسان 
رضـوی بـا اشـاره بـه آغـاز طـرح مرمـت و احیـای خانه پیشـه 
وران مـی گویـد: »طـرح مرمت و احیـاء خانه پیشـه وران پس 
ازبررسـی در سـه جلسـه کمیته فنی و دو جلسـه شـورای فنی 
در تاریـخ  30/10/۹8بـه تصویـب رسـید.«او بـه کاربری تعریف 
شـده بـرای ایـن خانه تاریخـی پـس از مرمت اشـاره می کند و 
می افزایـد: »کاربـری پذیرایـی سـبک بـرای این خانـه تاریخی 
پـس از مرمـت مصوب شـده اسـت.«او با بیـان این کـه خانه 
پیشـهوران بـه صورت مشـارکت با بخـش خصوصـی مرمت و 
احیـای می شـود، تصریح می کنـد: »هزینه  مرمـت و احیای 
ایـن اثـر تاریخـی 6میلیـارد ریـال بـرآورد شـده اسـت.«خانه 
تاریخی پیشـه  وران در خیابان آخوند خراسـانی 5 پالک 42 
قـرار دارد و اولین مورد از کاربری بخشـی خانه های تاریخی 
اسـت کـه با توافـق بیـن میـراث فرهنگـی و شـهرداری به 
سـرمایه گـذاری بخـش خصوصی واگذار شـده اسـت و هم 

اکنـون در حـال اجـرای عملیات مرمت و احیاسـت.

حجمیراث

صرفه و صالح حجاج را درنظر گرفته ایمیگان حفاظت میراث فرهنگی در میمند جهانی
یـگان  فرماندهـی  سرپرسـت 
حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، 
دسـتی  صنایـع  و  گردشـگری 
اسـتان کرمـان از اسـتقرار یـگان 
حفاظت این اداره کل در روسـتای دسـتکند میمند شهربابک 
خبـر داد.بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از روابط عمومـی میراث 
فرهنگـی اسـتان کرمـان، سـیدهادی جعفـری بـا اشـاره بـه 
اینکه منظر فرهنگی روسـتای دستکند میمند در سال 1394 
در فهرسـت میـراث جهانی به ثبت رسـیده اسـت، افـزود: به 
منظـور پیشـگیری از دخـل و تصـرف در روسـتای تاریخـی 
میمنـد، یـگان حفاظـت اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان 
کرمـان در ایـن روسـتا مسـتقر شـده اسـت.او بـا تاکیـد بـر 

این کـه بـا حضور نیروهای یگان حفاظت، حراسـت مسـتمر 
از منظـر فرهنگـی میمنـد انجـام می شـود، بیـان کـرد: بـرای 
حضـور بهتر نیروهـای یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی 
در روسـتای تاریخـی میمند فضایی مجهز بـرای آن ها درنظر 
گرفتـه شـده اسـت. پایـگاه جهانـی ایـن روسـتا همـکاری 
خوبی با این فرماندهی داشـته اسـت. سرپرسـت فرماندهی 
یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع 
دسـتی اسـتان کرمان با اشـاره به این که یگان حفاظت اداره 
کل میـراث فرهنگـی اسـتان کرمان متولی حفظ و حراسـت 
از میـراث تاریخـی و فرهنگـی اسـت، افزود: رسـیدن به این 
مهـم نیازمنـد همکاری و تعامل مردم، نهادها و دسـتگاه های 

مرتبـط در منطقه اسـت.

و  برنامه ریــزی  شــورای  در 
هماهنگــی بعثــه مقــام معظــم 
و  حــج  و ســازمان  رهبــری 
زیــارت بــا اشــاره بــه تعطیلــی 
حــج از ســوی عربســتان تاکیــد شــد: رویکــرد مجموعــه 
ــج  ــران ح ــالح زائ ــه و ص ــت صرف ــارت رعای ــج و زی ح
تمتــع بــوده و هســت.در ایــن نشســت کــه بــه ریاســت 
حجت االســالم والمســلمین ســید عبدالفتــاح نــواب، 
نماینــده ولــی فقیــه در امــور حــج و زیارت تشــکیل شــد، 
ــارت  ــج و زی ــازمان ح ــس س ــیدیان ـ ریی ــا رش علی رض
ــری،  ــحاق جهانگی ــا اس ــه ب ــداری ک ــه دی ــاره ب ــا اش ـ ب
ــورای   ــت: ش ــت، گف ــور داش ــس جمه ــاون اول ریی مع

ــری  ــن مرجــع تصمیم گی ــوان باالتری ــه عن ــی حــج ب عال
ــالمی  ــوری اس ــع جمه ــکیل و موض ــوزه تش ــن ح در ای
ایــران دربــاره تعطیلــی حــج اعــالم خواهــد شــد.او ادامــه 
داد: در جلســه شــورای عالــی حــج وضعیــت قســط اول 
هزینــه حــج کــه زائــران پرداختنــد و بــرای خریــد ارز بــه 
مبلــغ 200 میلیــون دالر بــه حســاب بانــک مرکــزی واریــز 
شــده اســت و همچنیــن نحــوه تامیــن باقی مانــده مبلــغ 
ــرای 100 میلیــون دالر دیگــر روشــن  ریالــی مــورد نیــاز ب
خواهــد شــد.نماینده ولــی فقیــه در امــور حــج و زیــارت 
ــت و  ــد مدیری ــده بای ــرد: شــرایط پیش آم ــار ک ــز اظه نی
ــه  ــی و ب ــده طراح ــت آین ــرای وضعی ــی ب ــد دقیق فرآین

ــود. ــانی ش ــران اطالع رس زائ

رنا
 ای
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تـالش   1399 سـال  نخسـت  سـه ماهۀ  در 
بـار  بـه  مبارکـه  فـوالد  و کارکنـان  مدیریـت 
نشسـت و بـه ثبت رکوردهای تولیـد در نواحی 
آهن سـازی، فوالدسـازی و ریخته گری مداوم، 
نـورد گرم و سـرد فوالد مبارکـه و مجتمع فوالد 
سـبا منجـر شـد و در پـی تـالش همه جانبـۀ 
کارکنـان، در بـازۀ زمانـی مذکـور درآمـد ایـن 

شرکت 32 درصد رشد داشت.
حمیدرضـا عظیمیـان مدیرعامل فـوالد مبارکه 
در ایـن خصـوص گفت: از ابتدای سـال جاری 
و پـس از این کـه رهبـر معظـم انقـالب شـعار 
»جهش تولید« را در دسـتور کار تولیدکنندگان 
و صنعتگـران کشـور قـرار دادنـد، بـا توجـه بـه 
فـوالد  در   1399 سـال  ترسیم شـدۀ  اهـداف 
مبارکـه، همـۀ مدیـران و کارکنان شـرکت عزم 
خـود را جـزم کردنـد تـا هماننـد سـال های 
گذشـته راهبرد ایشـان را جامۀ عمل بپوشانند 

و در شـرایط تحریـم، شـیوع ویـروس کرونا و 
کاهـش قیمت جهانـی نفت، اقتصاد کشـور را 

یاری کنند.
وی در تشـریح کسـب ایـن موفقیت ها گفت: 
در بخـش تولیـد فوالد خـام، فـوالد مبارکه در 
سـه ماهۀ ابتدایـی سـال، بـه همـت همـکاران 
ایـن حوزه توانسـت یک میلیـون و 896 هزار و 
191 تـن تختـال تولیـد کنـد کـه ایـن میـزان 
تولیـد در مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال قبل 
)یک میلیـون و 631 هـزار و 812 تن( حاکی از 

رشد 16.2 درصدی است.
مدیرعامـل گروه فوالد مبارکه در ادامه با اشـاره 
بـه اهمیت تأمین حداکثـری انواع محصوالت 
فـوالدی تخـت بـرای کشـور افـزود: عالوه بـر 
تـالش همـکاران ناحیۀ نورد گرم فـوالد مبارکه، 
همـکاران بلندهمت مجتمع فوالد سـبا هم در 
و  درخشـیدند  خـوش  جـاری  سـال  بهـار 

توانسـتند در بخش کالف گرم با 9 درصد رشـد 
تولید نسـبت به مدت مشابه سـال قبل )340 
هـزار و 26 تـن( بـه رکـورد تولیـد 370 هـزار و 
668 تن دسـت یابند. ضمـن این که همکاران 
ایـن مجتمـع همچنین در سـه ماهۀ نخسـت 
سـال جاری 2 میلیون و 441 هزار و 342 تن 
آهن اسـفنجی تولید کردند و توانستند نسبت 
به مدت مشـابه سـال قبل )2 میلیون و 328 
هـزار و 481 تـن( رشـد 4.8 درصـدی را بـه 

ارمغان آورند.
عظیمیـان در بخـش دیگـری از سـخنان خود 
بـه میـزان درآمد ناشـی از فـروش محصوالت 
این شـرکت در سـه ماهۀ ابتدایی سـال 1399 
اشـاره و تصریـح کـرد: فروش این شـرکت در 
مدت یادشـده با رشـد 32 درصدی نسـبت به 
مدت مشـابه سـال قبـل به بیـش از 126 هزار 

میلیارد ریال افزایش یافته است.

رشد 16.2 درصدی تولید فوالد و افزایش
 32 درصدی درآمد فروش فوالد مبارکه
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افقی
 1 - شهرت تیم ونکوور در NBA - شوره 

زار2 - پراكندگی - رفتگر - نوعی آینه3 - 

وسط. بین - گرداب - تیرانداختن4 - از 

بالیای طبیعی - تکلیف مدرسه، تمرین، 

تمرین و ممارست برای بدست آوردن 

آمادگی و مهارت در کاری، نمونه  - خطر 

پذیری، کار با احتمال خطر، خطر پذیری 

فرنگی - خاک سفالگری، خاک سرخ، 

خاک عهد عتیق5 - نزدیكتر - پا افزار - 

نام قدیمی رودخانه جیحون6 - ناپیدا، 

مفقود - پایتخت تبت - زود باور، كودن 

واحمق7 - همراهان شخص صاحب 

نام - قدرت وتوان - نام گلی8 - نوعی 

یقه - اثری از فریدون مشیری - نومیدی، 

گلی سفید وخوشبو9 - ویران - نمد مال 

- نقابدار کارتونی10 - از مشتقات بنزین  - 

دختر بی پدر، گوهر بی همتا - حرف ندا11 

- پریشان ، درهم و آشفته - اسباب لوازم 

منزل - نیلگون، كبود12 - شمای بیگانه، 

ضمیر انگلیسی - منسوب به ادب - جمع 

منت ها - ظرف مركب، كنیزك، دوات13 

- قلمه درخت، روییدن - ستارگان - 

معروفتر14 - خانه شعری، خانه، دو 

مصراع - از موسسات مالی - شهری در 

عراق15 - فیلمی از هاوارد هاكس - عامل 

یکی از شایعترین مسمومیتهای غذایی

عمودی 
1 - همنشین گنده، نام سابق یزد - از 

حروف یونانی - همایش2 - رنگی از 

خانواده سیز - تاریخ نگار - میدانی در 

تهران3 - عنکبوت سمی، حشره ای با 

زهر خطرناك - از جزایر یونان - زمان 

بی انتها، زندانی مادام العمر، همیشه4 

- بیتا بدون ب - جای عشق آنجاست، 

از اختیارات شاعری، مار سفید - درس 

نویسندگی، درس نگارشی - بله بیگانه، 

سوره سی و ششم، از حروف مقطعه 

قران5 - شماره - رنگ دریا، رنگ 

آرامش، از رنگهای اصلی - پزشك، 

طبیب6 - درهم پیچیدن - فیلمی بابازی 

هدیه تهرانی - چیز فشرده شده7 - 

نواری كه از مفتولهای نازك فلزی می 

بافند - تخته ای که در تیر اندازی هدف 

قرار می گیرد، بعضی ها آن را در صورت 

نشانه مردانگی می دانند، باالی لب 

مردان می روید - بازگشتن، برگشتن، 

مقابل ذهاب8 - چشمه - نوعی تفنگ 

سر پر - کاسه ناتمام9 - عجیب - تورا 

درهم - شالوده و اساس10 - بیخ - آیین 

ها، مذاهب - همگی، بز نر، کچل11 - 

پاك،منزه، جای پاك - اشاره به نزدیك، 

ضمیر اشاره - وسیله ای برای سنجش 

جرم اجسام در قدیم، ترازو، میزان12 - 

رمزینه، پیش شماره مخابراتی - متاع 

- سم - از اقوام نزدیک، برادر پدر13 - 

کمتر، سیم ساز - آقای فرانسوی - می 

گویند که گنج آن شخص را به دست 

آورده ای، گنج دار افسانه ای14 - خراسان 

قدیم - انقالبی فرانسه که در حمام 

کشته شد - بند استخوان، پیوندگاه15 - 

سرپرست - فیلمی از منوچهر عسگری 

نسب - نت ششم موسیقی، نفی عرب، 

درون چیزی

جدول شماره 1765

 اطالع
 رسانی

ارسال نخستین محموله ترانزیتی از بندرچابهار به هند
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: برای نخستین بار یک محموله ترانزیتی از بندر 
شهیدبهشتی چابهار در راستای توافق سه جانبه هند، افغانستان و ایران به هندوستان ارسال شد.

آگهی تجدید مناقصه
شهرداری ماهان باستناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر ماهان به 

شماره صورتجلسه 6 مورخ 99/2/29درنظر دارد پروژه خرید و پخش آسفالت 
و بخش قیر msمعابر سطح شهر ماهان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به 

اشخاص حقوقی واگذار نماید .
 لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط و دارای تایید صالحیت از مراجع ذیصالح 

دعوت بعمل می آید.

شرايط مناقصه:
 - برآورد اعتبار مبلغ شصت میلیارد 
ریال )60/000/000/000 ریال( و سپرده 
شرکت در مناقصه مبلغ سه میلیارد ریال) 
3/000/000/000ریال( میباشد.)سپرده 
شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه 
بانکی یا واریز وجه نقد بحساب شبای 
  ir 770170000000108113021002 بانک ملی

بنام شهرداری ماهان میباشد.( 
تاریخ  از  اسناد مناقصه  - دریافت 
99/04/14 لغایت 99/4/26 در ساعات 

اداری.
- مهلت تحویل پیشنهادات تا آخر وقت 

اداری 99/4/28.
تحویل  و  اسناد  دریافت  -محل 

پیشنهادات واحد امور مالی شهرداری 
ماهان می باشد. 

مورخ  مناقصه  پاکات  -بازگشایی 
99/4/29در محل دفتر شهرداری . 

درصورتیکه نفرات اول تا سوم شرکت 
کننده از انجام معامله خودداری نمایند 
سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب با 

نفع شهرداری ضبط می گردد.
 - شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات 

مختار است.
- سایر اطالعات و جزییات مربوط به 
پیمان در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 
- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه 

میباشد.

عبدالمهدی رنجبر-شهردار ماهان

نوبت اول 

آگهی مفقودی
 پروانه بهره برداری

ــت  ــرداری معــدن دولومی ــره ب ــه به ــه پروان ــن ک ــه ای نظــر ب
توانیــر ســیرجان بــه شــماره 10/151315 مــورخ 1385/7/15 
بــا کــد شناســایی 196151 بنــام اقــای لقمــان نعمــت مفقــود 
ــه  ــی رســاند کلی ــذا بدینوســیله باطــالع م ــده اســت ل گردی
مفــاد پروانــه مزبــور از درجــه اعتبــار ســاقط و پروانــه بهــره 

ــدارد. ــار قانونــی ن ــه ارزش و اعتب ــرداری مذکــور هیچگون ب

مجید پویان 
معاونت امور معادن و صنایع معدنی

نوبت دوم

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139960319005000052 مـورخ 
1399/02/16هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهداد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
آقای امیر حمله ور فرزند علی بشـماره شناسـنامه 69930صادره از مشـهد در ششـدانگ یکبابخانه 
بـه مسـاحت 1050مترمربـع 1592فرعـی مفروز و مجـزی ار 666فرعی از 47- اصلـی واقع در بخش 
26 کرمـان بـه آدرس سـیرچ خیابـان انقـالب خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ابوتـراب مظفـری  
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد . م الف 343
 تاریخ انتشار نوبت اول: 99/3/27 -تاریخ انتشارنوبت دوم :99/4/11

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی ابالغ اجرایی کالسه:۹۹00262 
بدینوسـیله بـه آقای حسـین فاتحـی مرج نام پدر ارسـالن تاریـخ تولـد 1368.1.20 
شـماره ملـی 3140002300  بدهـکار پرونده اجرایـی کالسـه139904019063000259.1  
کـه برابـر گـزارش مأمـور ابـالغ بـه آدرس اعالمی متن سـند ازدواج  شـناخته نگردیـده اید ابالغ 
می گـردد کـه برابـر سـند ازدواج صـادره بـه  شـماره  1449  مبلـغ 38.418.800.000  ریـال بابـت 
مهریـه بدهـکار میباشـید و خانم الهام فاتحی مرج بسـتانکار پرونده درخواسـت صـدور اجرایئه 
نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادرو پرونـده اجرایـی بـه کالسـه 9900262 در این 
اجـرا مطـرح مـی باشـد لذا طبـق مـاده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسـناد رسـمی به شـما ابالغ 
مـی گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه  محسـوب اسـت فقـط یک نوبت 
در روزنامـه چـاپ و منتشـر مـی گـردد ظرف مدت 10 روز نسـبت بـه پرداخت بدهی خـود اقدام 
و در غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار آگهـی دیگـری عملیـات اجرایی طبـق مقررات علیه شـما 

تعقیب خواهد شـد. 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان علی خسروانجم

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

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

ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــاده 3 و م ــوع م ــی موض اگه
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد 
ســند رســمی برابــر رای شــماره 139960319008000408 هیــات 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان دوم موض
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــای  ــه بالمعــارض متقاضــی آق ــات مالکان ــد تصرف ــک زرن ــت مل ثب
حســین نخعــی محمدآبــادی فرزنــد حســن بــه شــماره شناســنامه 
ــاحت 322/51  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــد در ی ــادره از زرن 69 ص
مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 1 فرعــی از 5051 
ــک  ــداری از مال ــاد خری ــتای محمدآب ــد روس ــع در زرن ــی واق اصل

رســمی خانــم بلقیــس ضیاءابراهیمــی محــرز گردیــده اســت. لــذا 
ــه 15روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ب
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م آگه
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
ــک  ــدت ی ــس از اخــذ رســید ظــرف م ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ب
ــه مراجــع  مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
ــت  ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع مذک

ــف 57 ــد شــد. م/ال صــادر خواه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/11

 تاریخ انتشــار نوبت دوم:  1399/4/25
حســین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

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

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

ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــاده 3 و م ــوع م ــی موض اگه
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد 
ــات  ــماره 139960319008000446 هی ــر رای ش ــمی براب ــند رس س
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان دوم موض
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه س
ــه بالمعــارض متقاضــی  ــد تصرفــات مالکان حــوزه ثبــت ملــک زرن
ــه  ــیداکبر  ب ــد س ــدی فرزن ــمی زاده زرن ــیدمهدی هاش ــای س آق
شــماره شناســنامه 331 در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 537/70 
ــهید  ــان ش ــد خیاب ــع در زرن ــی واق ــالک 7570 اصل ــع از پ مترمرب
صدوقــی کوچــه 5 خریــداری از مالــک رســمی آقــای سیدشــجاع 
مهــدوی پــور زرنــدی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
ــور و عــدم وصــول  ــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذک بدیه
ــد شــد. م/ ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب اعت

ــف 60 ال
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/11

 تاریخ انتشــار نوبت دوم:  1399/4/25
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 
13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
 برابــر آراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند 
ــات  ــنجان تصرف ــی رفس ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس رس
ــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت  مالکان
ــه  ــان و امــالک مــورد تقاضــا ب ــذا مشــخصات متقاضی ل
شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب  در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی می شــود در صورتــی کــه 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان  اشــخاص نســبت ب
ــخ انتشــار  ــد از تاری اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــًا به 
ــدت  ــس از اخــذ رســید ظــرف م ــن اداره تســلیم و پ ای
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود 
ــی اســت در  ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مرجــع قضای را ب
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
طبــق مقــررات ســند مالکیــت بــه نــام متقاضــی صــادر 

خواهــد شــد.
ــه  ــی ششــدانگ خان ــد عل ــی فرزن ــور رمضان ــاس پ 1(عب
مســاحت 278 مترمربــع قســمتی از پــالک 1817 اصلــی 
واقــع در اراضــی قطــب آبــاد رفســنجان بخــش 9 کرمــان 
خیابــان شــهید باهنــر کوچــه 5 و دارای بنچــاق از مالــک 

رســمی حســینعلی دوســتدار.
2( احمــد باقــری فرزنــد عبــاس ششــدانگ خانــه 
مســاحت 385 متــر مربــع قســمتی از پــالک 977 
فرعــی از 1818 اصلــی واقــع در اراضــی کمــال آبــاد 
ــاحلی  ــت س ــان بعث ــان خیاب ــش 9 کرم ــنجان بخ رفس
کوچــه 10 و حســب استشــهاد محلــی از مالکیــت مالــک 

ــوی. ــد رض ــمی احم رس
ــه  ــدانگ خان ــین  شش ــد حس ــت فرزن ــیرین هدای 3( ش
مســاحت 129.5 مترمربــع قســمتی از پــالک 341 فرعی از 
1819  اصلــی واقــع در اراضــی علی آبــاد اربابــی رفســنجان 
بخــش 9کرمــان خیابــان امیرکبیر شــرقی ســه راه عباســیه 
ــی  ــور م ــالک مذک ــاعی پ ــن مش ــی از مالکی ــه متقاض ک

باشــد.)و دارای ســند انتقــال قطعــی رســمی(
4(زهــره محمــدی حســین آبــاد فرزنــد احمــد ششــدانگ 
خانــه مســاحت 228 متــر مربــع قســمتی از پــالک 1868 
اصلــی واقــع در اراضــی مومــن آبــاد رفســنجان بخــش 9 
ــداری  ــه 3و خری ــی کوچ ــهید عابدین ــان ش ــان خیاب کرم

شــده از محــل مالکیــت مالــک رســمی حســین کرمــی.
5(حبیــب ا...اعتمــادی فرزنــد یــدا...  ششــدانگ خانــه 

مســاحت 245.2
مترمربــع قســمتی از پــالک 1868 اصلــی واقــع در 
اراضــی مومــن آبــاد رفســنجان بخــش 9کرمــان خیابــان 
ــک  ــی از مال ــهاد محل ــب استش ــی و حس ــهید عابدین ش

ــری. ــین باق ــمی حس رس
6(عادلــه بهروزیــان فرزنــد محمــد ششــدانگ خانــه 
مســاحت 250 متــر مربــع قســمتی از پــالک 1868 
اصلــی واقــع در اراضــی مومــن آبــاد رفســنجان بخــش 9 
کرمــان بلــوار شــهید عابدینــی پــروژه مســکونی اعتمــاد و 

ــری. ــد باق ــمی محم ــک رس ــاق از مال دارای بنچ
7(مســعود رجبــی رســتم آبــادی فرزنــد علــی ششــدانگ 
ــع قســمتی از پــالک  ــه مســاحت 247.10  متــر مرب خان
763 فرعــی از 1883 اصلــی واقــع در اراضــی عباس آبــاد 
خــان رفســنجان بخــش 9 کرمــان خیابــان شــهید بافنــده 
و خریــداری شــده از محــل مالکیــت مالــک رســمی 

اکبــر رجبــی.
8(فتــح ا... زیــن الدینــی فرزنــد حســن ششــدانگ بــاغ 

پســته مســاحت 20491.75 مترمربــع قســمتی از پــالک 
ــاد  ــع در اراضــی عباس آب ــی واق ــی از 1883 اصل 79 فرع
ــن  ــام حس ــوار ام ــان بل ــش 9کرم ــنجان بخ ــان رفس خ
ــهاد  ــب استش ــی و حس ــن العابدین ــهید زی ــان ش خیاب

ــک رســمی ســید مهــدی اوحــدی. ــی از مال محل
9(رضــا خزائــی فرزنــد علــی ششــدانگ خانــه مســاحت 
ــی واقــع  ــع قســمتی از پــالک 1894 اصل ــر مرب 295 مت
اراضــی اســماعیل آبــاد رفســنجان بخــش 9 کرمــان 
خیابــان مصطفــی خمینــی کوچــه 82 و خریــداری شــده 

ــور. ــح پ ــک رســمی احمــد فصی از محــل مالکیــت مال
10(عالیــه محمــودی میمنــد فرزنــد حســین شــش 
ــع قســمتی از  ــه مســاحت 284.84  مترمرب ــگ خان دان

ــی ــی از 1895 اصل ــالک 1 فرع پ
ــش  ــنجان بخ ــر رفس ــاد بائ ــم آب ــی قاس ــع در اراض واق
9 کرمــان خیابــان ســردار جنــگل کوچــه 6 و حســب 
ــی. ــین صراف ــمی غالمحس ــک رس ــی از مال ــهاد محل استش
ــاس ششــدانگ  ــالم عب ــد غ ــهربابکی فرزن ــد ش 11( محم
ــالک 1  ــمتی از پ ــع قس ــر مرب ــاحت 325 مت ــه مس خان
فرعــی از 1910 اصلــی واقــع در اراضــی دهشــیخ رفســنجان 
بخــش 9 کرمــان خیابــان گلــزار شــهدا نرســیده بــه چهــارراه 
شــهید قرنــی و خریــداری شــده از محــل مالکیــت مالــک 

رســمی ابوالقاســم رحیمــی.
ــد اســدا... ششــدانگ  ــور فرزن ــژاد پ 12( ســبحان صفری ن
خانــه مســاحت 232.50 مترمربــع واقــع در اراضــی ده 
ــر  ــر کبی ــان امی ــان خیاب شــیخ رفســنجان بخــش 9 کرم
غربــی انتهــای خیابــان ارکیــده و حســب استشــهاد محلــی 

ــدری اففــص هجــری. ــک رســمی ب از مال
ــد ســید علــی ششــدانگ  13(ســید ناصــر ســجادی فرزن
خانــه مســاحت 260 متــر مربــع قســمتی از پــالک 1 فرعی 
از 1910 اصلــی واقــع در اراضــی ده شــیخ  رفســنجان بخــش 

9 کرمــان خیابــان اســتقالل کوچــه 4 و حســب استشــهاد 
محلــی از مالــک رســمی رضــا واحــدی.

غالمحســین  فرزنــد  بهمن آبــاد  مالئــی  14(ســکینه 
ششــدانگ خانــه مســاحت 256.25 متــر مربــع قســمتی 
از پــالک 1 فرعــی از 1910 اصلــی واقــع در اراضــی ده شــیخ  
ــان ارســالن کوچــه 4 و  ــان خیاب رفســنجان بخــش 9 کرم
حســب استشــهاد محلــی از مالکیــت مالــک رســمی ســید 

جــواد هجــری.
15(عبــاس اســماعیلی فرزنــد اکبــر ششــدانگ بــاغ پســته 
مســاحت2523.12  مترمربــع قســمتی از پــالک 1 فرعــی 
از 1910 اصلــی واقــع در اراضــی ده شــیخ رفســنجان بخــش 
9 کرمــان و دارای بنچــاق از مالــک رســمی محمدرضــا 

افصــح هجــری.
ــد رضــا ششــدانگ  ــوه فرزن ــر حســینی ن ــه برزگ 16(فاطم
ــالک 1  ــمتی از پ ــع قس ــاحت 294.50 مترمرب ــه مس خان
فرعــی از 1910  اصلــی واقــع در اراضــی ده شــیخ رفســنجان 
ــهاد  ــان دانشــجو و حســب استش ــان خیاب بخــش 9 کرم

ــی از مالــک رســمی ســید جــواد هجــری. محل
ــد اصغــر ششــدانگ  ــه فرزن ــی اســدی دهوئی ــی بن 17(ول
خانــه مســاحت 250 متــر مربــع قســمتی از پــالک 1 فرعی 
از 1910  اصلــی واقــع در اراضــی ده شــیخ  رفســنجان بخش 
ــان اســتقالل کوچــه 6 و حســب استشــهاد  9کرمــان خیاب

محلــی از مالــک رســمی رضــا واحــدی.
18(حســین جبــاری صفــی آبــاد فرزنــد اصغــر ششــدانگ 
خانــه مســاحت 250 متــر مربــع قســمتی از پــالک 1 فرعی 
از 1910  اصلــی واقــع در اراضــی دهشــیخ رفســنجان بخــش 
ــاق از  ــه 4 و دارای بنچ ــتقالل کوچ ــان اس ــان خیاب 9 کرم

مالــک رســمی رضــا واحــدی.
ــدانگ  ــی شش ــد عل ــزی فرزن ــی راوی ــین ابراهیم 19(حس
خانــه مســاحت 250 متــر مربــع قســمتی از پــالک 1 فرعی 

از 1910 اصلــی واقــع در اراضــی دهشــیخ رفســنجان بخــش 
9 کرمــان خیابــان اســتقالل کوچــه 2 و حســب استشــهاد 

محلــی از مالــک رســمی رضــا واحــدی.
 20(ســعید حســن شــاهی راویــزی فرزنــد قــدرت ا... 
ــع قســمتی  ــه مســاحت 117.20  متــر مرب ششــدانگ خان
از پــالک 1 فرعــی از 1910 اصلــی واقــع در اراضــی  دهشــیخ 
ــان ارســالن کوچــه 4 و  ــان خیاب رفســنجان بخــش 9 کرم
ــی رضایــی. ــی از مالــک رســمی عل حســب استشــهاد محل
خانــه  علــی ششــدانگ  فرزنــد  مــرادی  21(حســین 
مســاحت 307.94 متــر مربــع قســمتی از پــالک 32 
فرعــی از 1913 اصلــی واقــع در اراضــی اســد آباد رفســنجان 
بخــش 9 کرمــان خیابــان 20 متــری شــنی خیابــان شــهید 
ــت  ــی از مالکی ــهاد محل ــب استش ــادی و حس ــاس آب عب

ــی. ــری ابول ــک رســمی کب مال
22(علیرضــا محمــد طاهــری فرزنــد محمــود شــش دانگ 
ــالک 29  ــمتی از پ ــع قس ــر مرب ــاحت 430 مت ــه مس خان
فرعــی از 1913 اصلــی واقــع در اراضــی اســد آباد رفســنجان 
بخــش نــوع کرمــان بلــوار امــام حســین کوچه 3 و حســب 

استشــهاد محلــی از مالــک رســمی ماشــا...جعفری.
ــدانگ کارگاه  ــین شش ــد حس ــدری فرزن ــد حی  23(محم
صافــکاری بــه مســاحت 249 مترمربــع قســمتی از پــالک 
73 فرعــی از 1913 اصلــی واقــع در اراضــی اســد آبــاد 
رفســنجان بخــش 9 کرمــان بلــوار خلیــج فــارس و حســب 

ــه صالحــی. استشــهاد محلــی از مالــک رســمی رباب
 24(مســعود دهقــان نســب فرزنــد ذبیــح ا... ششــدانگ 
ــالک 128  ــمتی از پ ــع قس ــاحت310.6 مترمرب ــه مس خان
فرعــی از 1915 اصلــی واقــع  اراضی حســین آباد رفســنجان  
بخــش نــوع کرمــان شــهرک ابــن ســینا و دارای بنچــاق از 

مالــک رســمی علــی صالحــی.
 25(محمــد آشــنا فرزنــد حســین ششــدانگ خانــه 

مســاحت307.65  متــر مربــع قســمتی از پــالک 150 
فرعــی از 1915 اصلــی واقــع در اراضــی حســین آبــاد 
رفســنجان بخــش 9کرمــان خیابــان دهقــان رجبــی کوچــه 
ــاغر  ــمی س ــک رس ــی از مال ــهاد محل ــب استش 19 وحس

ــت. صام
26(امیــد امینــی رنجبــر فرزنــد شــکرا...و مهدیــه لشــکری 
ــاحت  ــه مس ــدانگ خان ــه شش ــین بالمناصف ــد حس فرزن
ــی از 1915  ــالک 173 فرع ــمتی از پ ــع قس 148.19مترمرب
ــاد رفســنجان بخــش  ــع در اراضــی حســین آب ــی واق اصل
9 کرمــان بلــوار امــام علــی و حســب استشــهاد محلــی از 

مالــک رســمی طوبــی علــوی.
27(احمــد رنجبــر زیدآبــادی فرزنــد علــی ششــدانگ خانــه 
مســاحت 263 متــر مربــع قســمتی از پــالک 128 فرعــی 
ــاد رفســنجان  ــع در اراضــی حســین آب ــی واق از 1915 اصل
بخــش 9 کرمــان شــهرک ابــن ســینا و حســب استشــهاد 

محلــی از مالــک رســمی علــی صالحــی.
28( علــی امیــری نخــودان فرزنــد محمدعلــی ششــدانگ 
ــع قســمتی از پــالک 176  ــه مســاحت 302.5 مترمرب خان

فرعــی از 1915 اصلــی
واقــع در اراضــی حســین آبــاد رفســنجان بخــش 9 کرمــان 
ــهاد  ــب استش ــه 24 و حس ــری کوچ ــر نظ ــان اصغ خیاب

ــوی. ــه عل ــک رســمی صدیق ــی از مالکیــت مال محل
ــه  ــد غالمرضــا ششــدانگ خان ــا فرزن ــر جــوان رعن 29(امی
مســاحت355.3 مترمربــع  قســمتی از پــالک 202 مکــرر 
فرعــی از 1917 اصلــی واقــع در اراضــی علی آبــاد خــان 
ــی  ــه نشــانی رفســنجان عل ــان ب رفســنجان بخــش9 کرم
آبــاد انقــالب خیابــان بهشــت نبــش بهشــت 3 و حســب 
استشــهاد محلــی از مالکیــت مالــک رســمی علــی اصغــر 

محیــط.
ماشــا...  فرزنــد  آبــادی  فرحبخــش کریــم  30(زهــرا 

ششــدانگ  کارگاه مصالــح ســاختمانی بــه مســاحت 
215.5 متــر مربــع قســمتی از پــالک 155 فرعــی از 1917 
اصلــی واقــع در اراضــی علی آبــاد خــان رفســنجان بخــش 
9  کرمــان بلــوار شــهید مقیمــی و حســب شــاد محلــی از 
مالــک رســمی غالمعلــی هــادوی. 31(محمــد نخعــی فــرد 
فرزنــد حبیــب ا... و علــی احمدیــان نســب فرزنــد محمــود 
ــه مســاحت  ــاغ مشــجر پســته ب ــه ششــدانگ ب بالمناصف
ــالک 38  ــمتی از پ ــع قس ــگ 24898 مترمرب ــش دان ش
فرعــی از 1919 اصلــی واقــع در اراضــی ســعادت آبــاد 
رفســنجان بخــش 9  کرمــان و حســب استشــهاد محلــی از 

ــاج ابراهیمــی. ــک رســمی گوهرت ــت مال مالکی
32(محمــد نخعــی فــرد فرزنــد حبیــب ا... شــش دانــگ 
بــاغ مســاحت 17200 متــر مربــع واقــع در اراضــی ســعادت 
ــهاد  ــب استش ــان و حس ــش 9 کرم ــنجان بخ ــاد رفس آب

محلــی از مالــک رســمی گوهرتــاج ابراهیمــی.
ــدانگ   ــاس شس ــد عب ــژاد فرزن ــی ن ــا لطفعل 33(غالمرض
خانــه مســاحت 467.7  مترمربــع قســمتی از پــالک 
ــاد  ــح آب ــی فت ــع در اراض ــی واق ــی از 1938 اصل 265 فرع
رفســنجان بخــش 9 کرمــان نشــانی رفســنجان قاســم آبــاد 
حاجــی بلــوار امــام حســین کوچــه 11 و حســب استشــهاد 

ــک رســمی ســید مهــدی اوحــدی. ــی از مال محل
ــش  ــین  ش ــد حس ــی فرزن ــد خالوئ ــا محّم 34(عبدالرض
دانــگ خانــه مســاحت 197 متــر مربــع قســمتی از پــالک 
ــان شــهریار  ــع در شــهر رفســنجان خیاب ــی واق 2048 اصل
ــک  ــاق از مال ــی بنچ ــان و دارای ــه 3 از بخــش 9 کرم کوچ

ــی. رســمی حســین خاندان
تاریخ انتشار نوبت اول:1399.04.11
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399.4.26

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان_
ابوالفضل تیموری

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

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

ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــاده 3 و م ــوع م ــی موض اگه
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد 
ســند رســمی برابــر رای شــماره 139960319008000418 هیــات 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان دوم موض
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــای  ــه بالمعــارض متقاضــی آق ــات مالکان ــد تصرف ــک زرن ــت مل ثب
واحــد صدرالدینــی بهاءآبــادی فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 
 353/75 مســاحت  بــه  خانــه  بــاب  یــک  در   3080102983
مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 6 فرعــی از 2389 
ــداری از  ــه 30 خری ــی کوچ ــان خلیل ــد خیاب ــع در زرن ــی واق اصل

ــده اســت.  ــرزاده محــرز گردی ــای حســین جعف ــک رســمی آق مال
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م آگه
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
ــک  ــدت ی ــس از اخــذ رســید ظــرف م ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ب
ــه مراجــع  مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
ــت  ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع مذک

ــف 55 ــد شــد. م/ال صــادر خواه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/11

 تاریخ انتشــار نوبت دوم:  1399/4/25
حســین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه 
اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند 
ــون  ــوع قان ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا 
منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا 
مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 

15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه سیاهکل محله سیاهکل سنگ اصلی 98 بخش 16 گیان

1-پــاک 912 مفــروز از 61 در مالکیــت آقــای حامــد عبــدی 
ــه مســاحت  ــاری ب ــر انب ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع ششــدانگ ی
197/53 مترمربــع از مالکیــت علــی اصغــر خــرداد پــور لــذا هــر کس 
اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه 
ــی داشــته باشــد  ــوق واخواه ــاک ف ــروزی پ ــدود و مف اصــل و ح
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــار آگه ــخ انتش ــد از تاری ــی توان م
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم 
ــد در غیــر اینصــورت  ــه اداره متبوعــه تحویــل نمای و گواهــی آن را ب
ــه  ــر مقــررات نســبت ب ــون مذکــور براب پــس از تقاضــای مــدت قان
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود 

ــت دوم : 99/04/11  ــخ نوب ــت اول : 99/03/27 تاری ــخ نوب . تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

 همایون فالحتکار  3852

آگهــی تغییــرات شــرکت نگیــن البــرز پــارس شــرکت ســهامی 
خــاص به شــماره ثبــت 7908 و شناســه ملــی 10102355100 به 
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده 
ــای  ــد : - آق ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــورخ 1399،03،12 تصمیم م
ــی 3131024186  ــماره مل ــه ش ــور ب ــفندیار پ ــد اس ــر حمی دکت
ــد  ــای علیرضــا شــعبانی احم ــی و آق ــازرس اصل ــوان ب ــه عن ب
ــازرس  ــوان ب ــه عن ــی 0031831818 ب ــماره مل ــه ش ــرایی ب س
علــی البــدل بــرای یــک ســال مالــی انتخــاب گردیــد. -. آقــای 
ــمت  ــه س ــی 0054922135 ب ــماره مل ــه ش ــی ب ــد مروج وحی
ــماره  ــه ش ــی ب ــکینه محب ــم س ــره و خان ــت مدی ــس هیئ رئی
ــم  ــره و خان ــت مدی ــو هیئ ــوان عض ــی 0532734610 بعن مل
عاطفــه رضایــی بــه شــماره ملــی 0530455021 بعنــوان نایــب 
رئیــس هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل و بــرای مــدت دو ســال 
ــادار و  ــه اســناد و اوراق به ــد. - کلی ــن گردیدن انتخــاب و تعیی
ــروات قراردادهــا و  ــل چــک ســفته ب ــد آور شــرکت از قبی تعه
عقــود اســامی بــا امضــاء رئیــس هیئــت مدیــره و همــراه بــا 

مهــر شــرکت معتبــر میباشــد. . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج )897188(4302

آگهی ابالغ 
بدینوســیله بــه خانــم هانیــه یــاری فرزنــد .... بــه شــماره 
شــماره   بــه  مفتــوح  پرونــده  بــا  و   3241726134 ملــی 
ــری کاالی  ــی و کس ــم فروش ــام ک ــه اته 139800116012000175 ب
ــت وی  ــت و فعالی ــودن محــل اقام ــوم نب ــت معل ــه عل ــدم ب گن
ــری  ــور کیف ــن دادرســی در ام ــون آئی ــاده 344 قان در اجــرای م
مصــوب ســال 92 از طریــق روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار ابــاغ 
مــی گــردد تــا ظــرف یــک مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی در شــعبه 
مذکــور جهــت پاســخ گویــی بــه اتهــام خویــش حاضــر شــود در 
غیــر اینصــورت مطابــق قانــون رای غیابــی صــادر خواهــد شــد . 

رئیس شعبه دوم اداره تعزیرات حکومتی شهر کرمانشاه 
4303  عزتی  

آگهی ابالغ 
بدینوســیله بــه آقــای قــدرت هللا فتــح الهــی فرزنــد نامــدار خــان 
بــه شــماره ملــی 4199652793 بــا پرونــده مفتــوح بــه شــماره  
139600116012001072 کــه بــه اتهــام دائــر بــر نگهــداری و عرضــه 
داروی غیــر مجــاز و تاریــخ مصــرف گذشــته در دادنامــه غیابــی 
ــت و  ــل اقام ــودن مح ــوم نب ــت معل ــه عل ــته و ب ــوم گش محک
ــن دادرســی در  ــون آیی ــاده 344 قان ــت وی در اجــرای م فعالی
امــور کیفــری مصــوب ســال 92 از طریــق روزنامــه هــای کثیــر 
االنتشــار ابــاغ مــی گــردد تــا ظــرف یــک مــاه از تاریــخ انتشــار 
آگهــی در شــعبه مذکــور جهــت پاســخگویی بــه اتهــام خویــش 
حاضــر شــود در غیــر اینصــورت مطابــق قانــون رای غیابــی صادر 

خواهــد شــد .
رئیس شعبه دوم اداره تعزیرات حکومتی شهرستان جوانرود 

4304  عزتی 
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 پیام
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هرمزگان و جهش تولید در آبزیان

اختصاص 50 هزار هکتار زمین برای پرورش میگو در هرمزگان

در  آبزیـان  مصـرف  تقاضـای  و  جمعیـت  رشـد 
سـالهای اخیـر موجـب شـده کـه هرمـزگان عـالوه 
بـر صیـد طبیعـی از دریـا، دسـت بـه پـرورش آبزیان 
در سـواحل بزنـد و جهـش تولیـد در ایـن بخـش را 
بیـن اسـتانهای دیگـر را بـه ثبـت برسـاند.هرمزگان 
دارای یکهـزار کیلومتـر مـرز آبـی از شـرق تـا غـرب 
بـوده کـه در ایـن مسـیر بنـدر و سـواحل جاسـک، 
بندرهـای سـیریک، کوهسـتک،کرگان، تیـاب، کالهی 
،بندرعباس،بندرخمیـر، بندرپل،بندرلنگـه، بندرمعلـم ، 
بنـدر مقـام، بندر چـارک و جـواد االئمـه، 14 جزیره در 

اسـتان وجـود دارد.
ایـن اسـتان بـا 22 بنـدر صیـادی و صیـد سـاالنه 
افـزون بـر 270 هزارتـن انـواع آبـزی، 30 درصـد بنادر 
صیـادی و 36 درصـد صیـد انـواع آبزیـان کشـور را به 
خـود اختصـاص داده اسـت کـه ایـن آمارها نشـان از 
جایـگاه و اهمیـت فعالیت های شـیالتی این اسـتان 

در کشـور دارد.
ظرفیـت تولیـد 113هزارتـن انـواع ماهیـان دریایی در 
قفـس،50 هـزار هکتار زمین های مناسـب برای تولید 
میگوی پرورشـی با امکان تولید200 هزارتن در سـال، 
وجـود زمین های جدید پرورش ماهیـان خاویاری در 
آب هـای داخلـی، پـرورش ماهیان گرمابـی و تیالپیا، 
امـکان تولید و پـرورش خیاردریایی، گیاهـان دریایی 
و صدف هـای مرواریدسـاز، آرتمیـا، البسـتر از جملـه 
ظرفیت هـای آبزی پـروری هرمزگان اسـت که به گفته 
کارشناسـان حوزه کشـاورزی می توان از این ظرفیت 
هـا بـرای ارزآوری هرچـه بیشـتر و جایگزینی با نفت 
اسـتفاده کرد.از سـوی دیگر ظرفیت های ایجاد شـده 
در بخـش پـرورش ماهـی و میگـو در اسـتخرها در 
سـواحل استان بوده که توانسـته با استحصال ساالنه 

نقـش بزرگی در تولید آبزیان داشـته باشـد.
در دولـت تدبیـر و امیـد اقـدام هایـی بـرای افزایـش 
تولیـد در بخـش دریایی بـا طرحهای پـرورش ماهی 
در قفـس و واگذاری زمین های سـاحلی به سـرمایه 
گـذاران انجـام شـده که موجـب جهش تولیـد آبزیان 

در این  اسـتان شـده اسـت.
یکـی از ایـن اقـدام های دولـت، تسـریع در واگذاری 
بندرهـای صیـادی به بخـش خصوصـی و ارایه مجوز 
بـرای  پـرورش آبزیـان بویـژه میگـو در زمیـن هـای 
سـاحلی بـوده کـه در قالـب تعاونی بتواننـد مدیریت 
و نظارت بیشـتری بر شـناورهای صیادی و همچنین 

صید داشـته باشـند.

افزایش چهار برابری تولید میگو در سایت 
های پرورش

رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی هرمزگان با اشـاره 
بـه ظرفیـت موجود در بخـش آبزی پـروری گفت: در 
چهـار سـال اخیر میـزان تولیـد میگو در سـایت های 
پرورشـی این اسـتان با چهـار برابر افزایـش به افزون 

بـر 22هزارتـن افزایش یافته اسـت.
علـی باقـرزاده همایی در ایـن زمینه افزود: براسـاس 
مطالعـات و برنامـه ریـزی هـای صـورت گرفتـه در2 
دهـه گذشـته و همچنین واگـذاری افزون بـر 15هزار 
هکتـار زمیـن در نوار سـاحلی، با بهره بـرداری از طرح 
هـای جدیـد و در دسـت اقـدام تولیـد 200هزارتـن 
میگوی پرورشـی در هرمزگان دور از دسترس نیست.
وی یـاد آور شـد: شـیالت از مهـم تریـن محورهـای 
توسـعه این استان شناسـایی و همواره به متقاضیان 
سـرمایه گـذاری در هرمزگان معرفی شـده و در سـال 
جهـش تولیـد باید خدمات خـود را در حوزه شـیالت 
با سـرعت بیشـتری پیش ببریم و پرورش دهندگان 
بـا توجه به شـرایط فعلـی باید الگوهـای مدیریتی و 
تولیـدی مـزارع خود را مـورد بررسـی و در صورت نیاز 

تغییـر و بهینه کنند.

اختصاص 50 هزار هکتار زمین برای 
پرورش میگو در هرمزگان

مدیرعامل شـرکت آب منطقه ای هرمزگان دراین باره 
گفت: افزون بر 50 هزار هکتار زمین مسـتعد فعالیت 
پرورش میگو در نوار سـاحلی اسـتان شناسـایی شده 
کـه در 2 دهـه گذشـته تاکنون بیـش از 10 هزار هکتار 
آن بـه مرحلـه عملیاتـی و بهـره بـرداری رسـیده و کار 
واگـذاری 20 هـزار هکتـار آن نیـز به متقاضیـان دارای 
شـرایط الزم از حدود چهار سـال قبل آغاز شـده که در 

قالب سـایت های پـرورش میگو ادامـه دارد.

 هوشـنگ مالیی بیان داشـت: شـورای برنامـه ریزی 
هرمـزگان 50هـزار هکتـار زمیـن بـرای پـرورش میگو 
پیش بینی کرده و سـال گذشـته 10 هزار هکتار زمین 
کـه بیشـتر آنهـا در نوار سـاحلی اسـت بـرای پرورش 
میگو و دیگر فعالیت های شـیالتی اختصاص یافت.
وی ادامـه داد: واگـذاری هـا در پنـج نقطـه اسـت کـه 
حـدود چهـار هـزار هکتـار در بندرعبـاس و بقیـه در 
جاسـک، خمیـر و بندرلنگه و سـایه خوش بـوده، این 
تخصیـص شـامل، طـرح هـای بـزرگ و غیـر از طرح 
هـای کوچـک در حـال اجـرا و طـرح هـای گذشـته 
اسـت و امسـال نیـز 13هـزار هکتار زمین سـاحلی در 
بندرلنگـه بـرای این فعالیت ها مکان یابی می شـود.

واگذاری 22بندر صیادی 
به بخش خصوصی

سرپرسـت معاونـت صید و بنادر ماهیگیری شـیالت 
هرمـزگان نیـز گفـت: در راسـتای تسـهیل گـری از 
فعالیـت هـای بنـدری از 22بنـدر صیـادی موجـود در 
اسـتان 16بنـدر بـه بخـش خصوصـی واگـذار شـده 
اسـت.ابراهیم عالی زاده افزود: واگـذاری بنادر صیادی 
بـه بخـش خصوصـی در قالـب تعاونی هـا بـه منظور 
اجـرای اصـل 44قانـون اساسـی بـه عنـوان الگـوی 
کشـوری انجام شـد و بـه زودی باقی  مانـده بنادر نیز 

واگـذار خواهد شـد.
وی بیان داشـت: همچنین اولین بندر صیادی کشـور 
بـه روش BOLT، بـا هدف اجـرای طرح تکمیل بندر 
و خدمت رسـانی بـه جامعـه صیـادی بـه خصـوص 
شـناورهای فعال در صید فانوس ماهیان واگذار شـد.
سرپرسـت معاونـت صید و بنادر ماهیگیری شـیالت 
هرمـزگان خاطـر نشـان کـرد: در صورت تامیـن اعتبار 
بنـادر صیـادی بازسـازی، تعمیـر و تجهیز می شـود تا 
هـم سـطح کیفـی و کمـی صیـد افزایش یابـد و هم 
اینکـه پایـداری، جلوگیری از فرسـایش بنادر و امنیت 

شـغلی و معیشـت 32هزارنفـر صیاد فراهم شـود. 
عالـی زاده تصریح کـرد: هرمزگان در سـال98 با صید 
300 هزارتـن از انـواع آبزیـان رتبـه اول صیـد کشـور را 
بـه خـود اختصـاص داد و در حـال حاضـر بـا 22بندر 
صیـادی، 35درصـد بنـادر صیـادی کشـور را شـامل 

می شـود.

تولید افزون بر 62 میلیون قطعه بچه 
ماهی و میگو در هرمزگان

سرپرسـت اداره کل شـیالت هرمـزگان بـا اشـاره بـه 
تـالش هـای صورت گرفتـه به منظـور ارتقـاء ظرفیت 

هـای آبـزی پـروری در اسـتان گفـت: سـال جـاری 
ظرفیـت تولیـد بچه ماهـی و میگـو در حوضچه های 
پـرورش آبزیـان بـه 62میلیون قطعه رسـیده اسـت.
عبدالرسـول دریایـی در گفـت و گـو بـا ایرنـا اظهـار 
داشـت: پـرورش دهنـدگان آبزیان هرمزگان در سـال 
گذشـته توانسـتند 55میلیون قطعه بچه میگو و یک 
میلیـون و 800 هـزار بچـه ماهـی تولیـد کننـد کـه بـا 
تولیـد دو میلیـون قطعه بچه ماهـی و 60میلیون بچه 
میگـو، این اسـتان را در تولید محصوالت شـیالتی در 

کشـور پیشـتاز کرده اسـت.
تصریـح  هرمـزگان  شـیالت  اداره کل  سرپرسـت 
کـرد: ایـن اسـتان بـا تولید22هـزار و 83تـن آبزیـان 
پرورشـی در سـال 98 توانسـت رتبـه اول کشـور را بـه 
خـود اختصـاص دهـد وهمچنیـن 42درصـد از تولید 
ماهی در قفس کشـور در سـال گذشـته به این استان 
اختصـاص دارد و رهاسـازی 55 میلیـون قطعـه بچه 
میگـو به دریـای خلیج فارس نیز در هرمـزگان صورت 

گرفته اسـت.

تولید ساالنه شش هزار تن ماهی در 
قفس در هرمزگان

هم اکنـون چهـار شـرکت پـرورش ماهـی در قفس در 
هرمـزگان بـا تولید سـالیانه 6هزار تن فعال اسـت که 
تـا 113هـزار تـن ظرفیـت دارد و در صـورت راه انـدازی 
113هـزار تـن ظرفیـت سـنجی انجـام شـده، حـدود 
4هـزار شـغل بـه صـورت مسـتقیم بـرای مـردم این 

اسـتان ایجـاد می شـود.
پـرورش ماهیـان دریایـی در قفـس عـالوه بـر کمک 
بـه حفـظ ذخایر آبزیـان، یکی از فرصت های مناسـب 
سـرمایه گذاری در حوزه شـیالت اسـت کـه این طرح 
در شـیالت هرمزگان به صورت آزمایشـی از سـال 86 
در جزیـره هنـگام و بنـدر آفتـاب اجرایی شـده اسـت 
و مـی توانـد نقـش بسـزایی در ایجـاد فرصـت هـای 

جدیـد شـغلی و افزایش تولید اسـتان ایفـا نماید.
طـرح پـرورش ماهی در قفس یکـی از بهترین روش 
هـا بـرای پرورش انـواع آبزیان و یکی از سـودآورترین 
و بـا صرفـه تریـن منبـع کسـب و کار و درآمـد بـرای 
پـرورش دهندگانـی مـی باشـد کـه مـی تواننـد بـه 
صـورت تضمینـی و بـدور از هرگونـه خطـر و حـوادث 
همچون طوفان و سـرقت شـناورهای صیادی توسـط 
دزدان دریایی، ماهیان را همانند اسـتخرهای پرورش 

ماهـی پـرورش داده و از آن صیـد کننـد.

رییـس سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان اسـتان کرمـان گفـت: 
طـرح مجریـان ذی صـالح را بـرای نخسـتین بـار در اسـتان کرمـان 
اجـرای  حـوزه  در  نبایـد  صالحیـت  فاقـد  افـراد  و  اجـرا کردیـم 
سـاختمان فعالیت کنند.علیرضا گلسـتانی در نشسـت با خبرنگاران 
شـامگاه دوشـنبه 8 تیرمـاه افزود: در موارد متعـددی چالش اصلی 

سـاخت و سـاز نبـود مجـری ذی صـالح اسـت.
وی اضافـه کـرد: اگر ایرادی در سـاخت باشـد نمی توان یقه کسـی 

را گرفت و این مشـکل اساسـی است.
او بـا اشـاره بـه اینکـه ناظـر و طـراح سـاختمان از سـوی سـازمان 
صالحیـت دارنـد و مشـخص هسـتند گفـت: مجـری نیـز بایـد این 

باشـد. چنین 
را  صـالح  ذی  مجریـان  شهرسـازی  و  راه  کـرد:   اظهـار  گلسـتانی 

مـی کننـد. مشـخص 

لزوم توجه به اجرای تاسیسات
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در اسـتان کرمـان اجـرای مقـررات مربـوط 
بـه سـازه سـاختمان بـه خوبـی انجـام شـده اسـت افـزود: اسـتان 
کرمـان توانسـته که در ظرف 7 سـال گذشـته دوبار رتبـه اول رعایت 

مقـررات ملـی کشـور را اخـذ کند.
امـا  اسـت  سـاختمان  بخـش  تریـن  مهـم  تاسیسـات  او گفـت: 

اسـت. زیـادی نشـده  توجـه  ایـن موضـوع  بـه  تاکنـون 
انـرژی  بهینـه سـازی مصـرف  در  اذعـان کـرد: کرمـان  گلسـتانی 
نیـز مغفـول مانـده اسـت.وی افـزود: بـرای اولیـن بـار چنـد عضـو 
شـورای مرکـزی نظـام مهندسـی کرمـان از مهندسـان تاسیسـات 
اسـت تـا بـه اهـداف مـان در زمینـه اجـرای مقـررات تاسیسـات 
سـاختمان برسیم.گلسـتانی در خصـوص انتقـادات وارد شـده بـر 
نمـای سـاختمان های شـهر گفـت: معمـاران مـا نیـز نقـد دارنـد و 
یکـی از وظیفـه سـازمان حفـظ ارزش هـای ایرانی اسـالمی اسـت.
بـا  ایـن خصـوص  او اضافـه کرد: مـا اهـرم اجرایـی نداریـم و در 

ایـم. داشـته  را  و شـهردار کرمـان جلسـاتی  مناطـق  شـهرداری 
وی ایـن را هـم گفـت: زمانـی نـگاه مصلحت اندیشـی از نـگاه فنی 

پیشـی بگیـرد کار درسـت اجرا نمی شـود.
حقـوق شـهروندی ایـن اسـت کـه حـق مـن اسـت فضای شـهری 

زیبـا ببینـم امـا اکنـون دیـده نمی شـود

حذف اعمال سلیقه با الکترونیکی شدن 
فرآیند های سازمان

سـاختمانی  فرآیندهـای  همـه ی  گفـت:  گلسـتانی  علیرضـا 
حـذف  سـلیقه  اعمـال  ایـن کار  بـا  و  اسـت  شـده  الکترونیکـی 
می شـود.وی افـزود: الکترونیکـی شـدن فرآیند سـازمان در 3ماهه 
دوم سـال جـاری برنامـه ریـزی شـده بـود که شـیوع کرونـا به آن 

بخشـید. سـرعت 
او اضافـه کـرد: از ایـن پـس، عملکـرد شـفافیت دارد و از تشـدد 

هـا جلوگیـری می شـود. عملکـرد 

قیمت ملک 2 تا 4 برابر شد
بـه گفتـه گلسـتانی قیمـت سـاختمان در کرمان طی بیـش از چهار 
سـال گذشـته 2 تـا 4  برابـر شـده اسـت و بسـته بـه نـوع سـاخت 

اسـت. متفاوت 
او افـزود: در ایـن وضعیـت باید شناسـنامه، نوع مصالح اسـتاندارد 

و عمر تاسیسـات سـاختمان در سـاخت و سـاز مشـخص باشد.
وی دلیـل ایـن افزایـش را تحریـم ها دانسـت و گفت: کشـور ایران 
بیـش از 40 سـال درگیـر تحریم هـا شـده و عملکـرد دولـت در نرخ 

مسـکن باید در شـاخص هـای کالن اقتصادی ارزیابی شـود.

نیمی از اعضای سازمان بانوان هستند
سـطح  ارتقـاء  بـرای  بـار  نخسـتین  کرد:بـرای  اظهـار  گلسـتانی 
بانـوان هسـتند. اعضـاء  درصـد   50 تـا   40 اعضـاء کـه  مشـارکت 
او گفـت: کمیسـیون بانـوان را راه انـدازی کردیـم و عملکـرد خوبـی 

اند. داشـته 

ــال  ــاورزی چهارمح ــان جهادکش ــیالت و آبزی ــر ش مدی
ــن  ــزار ت ــدود 6 ه ــت ح ــد و برداش ــاری از تولی و بختی
ــه  ــتان در س ــی اس ــزارع پرورش ــردابی از م ــی س ماه
نخســت امســال خبــر داد و گفــت: بخــش عمــده 
ــده  ــال ش ــور ارس ــر کش ــه سراس ــدی ب ــول تولی محص

ــت. اس
پرویــز منصــوری بــا اشــاره بــه کیفیــت مطلــوب و 
بازارپســند ماهــی ســردابی تولیــدی ایــن اســتان، 
نحــوه  بهره بــرداران در  بــه موقــع  آمــوزش  افــزود: 
ــت مســتقیم  ــوای مناســب و  حمای ــرورش، آب و ه پ

دولــت بــا پرداخــت تســهیالت از مهمتریــن دالیــل 
مرغوبیــت ماهیــان اســتان اســت.

ــرورش  ــردابی پ ــی س ــن ماه ــزار ت ــت 2 ه وی، برداش
ــال  ــت ماه س ــه کارون4 در اردیبهش ــس از دریاچ در قف
ــود  ــی می ش ــزود: پیش بین ــد و اف ــادآور ش ــاری را ی ج
ــار  ــه چه ــتان ب ــس اس ــی در قف ــرورش ماه امســال پ

هــزار تــن برســد.  
طرح هــای  اجــرای  راســتای  در  افــزود:  منصــوری 
ــه  ــد و اســتفاده بهین ــی، افزایــش تولی اقتصــاد مقاومت
از منابــع آبــی اســتان، فراینــد صــدور پروانــه تاســیس 

جدیــد و توســعه مــزارع در ســال "جهــش تولیــد " در 
ــرار دارد. ــتان ق ــئوالن اس ــتورکار مس دس

ــال  ــاورزی چهارمح ــان جهادکش ــیالت و آبزی ــر ش مدی
ــال  ــزل آال در س ــی ق ــد ماه ــزان تولی ــاری، می و بختی
جــاری را 24 هــزار تــن عنــوان کــرد و گفــت: 2 هــزار نفر 
بــه صــورت مســتقیم در بیــش از 400 مزرعــه پــرورش 

ماهــی فعــال اســتان مشــغول کار هســتند.
بهداشــتی  فنــی  تاییــد  ارائــه کــد  بــه گفتــه وی، 
ــردار  ــد بهره ب ــدادی از واح ــه تع ــی ب ــکی جهان دامپزش
ــادرات  ــد ص ــرور، فرآین ــاخص آبزی پ ــده ش و تولیدکنن
محصــول ماهــی ســردابی از ایــن اســتان بــه خــارج از 

ــت. ــرده اس ــریع ک ــور را تس کش
ــتان را  ــن اس ــی در ای ــرف ماه ــرانه مص ــوری، س منص
هفــت کیلوگــرم اعــالم و تصریــح کــرد: ســرانه مصــرف 
ماهــی در کشــور 10 کیلوگــرم و میانگیــن جهانــی بــاالی 

20 کیلوگــرم اســت.

۶ هزار تن ماهی قزل آال از مزارع پرورشی 
چهارمحال و بختیاری برداشت شد

چهار پهنه معدنی جدید در 
همدان شناسایی شد

رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت همـدان از شناسـایی چهـار پهنـه 
معدنـی جدیـد برای اسـتان خبـر داد و گفت: ایـن مناطق پس از اتمـام عملیات 

پی جویـی بـرای واگـذاری بـه سـرمایه گـذاران آمـاده می شـود.
حمیدرضـا متیـن اظهـار داشـت: این پهنـه ها مناطق امیدبخشـی برای اکتشـاف 

و بهـره برداری سـنگهای معدنی محسـوب می شـوند.
وی تاکیـد کـرد: پهنـه های یاد شـده بیشـتر در مناطق جنوبی اسـتان واقع شـده 
کـه طبـق بررسـی هـای ژئوفیزیکـی کارشناسـان از نظـر ذخایـر معدنـی فلزی به 

ویـژه آهن، سـرب، مـس و طال غنی هسـتند.
رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت همـدان گفـت: از چهـار پهنـه فـوق 
عملیـات پـی جویـی و شناسـایی 2 پهنـه بـه اتمام رسـیده و پهنه هـای دیگر در 

حـال تکمیـل اطالعـات و گذرانـدن فرایندهـای الزم هسـتند.
متیـن بـا اشـاره به فعالیـت 283 معـدن و 324 صنایع معدنی در اسـتان افزود: 
همـدان پتانسـیل های بیشـتری در زمینـه اکتشـاف معـدن دارد کـه بـا تعریـف 
پهنـه هـای جدیـد می توان ایـن ظرفیتهای بالقـوه را فعال کرد.در اسـتان همدان 
30 نـوع مـاده معدنی وجود دارد که سـیلیس، فلدسـپات، گرانیـت و دولومیت از 

سـنگ هـای معدنی شـاخص ایـن منطقه به شـمار مـی آیند.

اهواز 

کرمان

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:
شرایط کرونایی تاثیری در روند عملیات حفاری چاه های نفت و گاز نداشته است

شهردار کرمان خبر داد:

افتتاح پروژه های شهری با پویش »افتتاح« و شعار »هر هفته یک افتتاح«

مدیرعامـل شـرکت ملـی حفـاری 
شـرایط  کـرد:  تصریـح  ایـران 
گسـتره  بـه  توجـه  بـا  کرونایـی 
عملیاتی، تاثیـری در روند عملیات 
و گاز  نفـت  هـای  چـاه  حفـاری 
توسـط ناوگان این شـرکت در مناطق خشـکی و دریایی کشور 

اسـت. نداشـته 
مهندس سـید عبداله موسـوی در توضیح بیشـتر در این باره 
افـزود: انجام کار در چنین وضعیتـی در چارچوب اجرای دقیق 
پروتـکل هـا و ابالغیه های بهداشـتی کشـوری و صنعت نفت 
در راسـتای اقدامـات پیشـگیرانه و مقابله با بیمـاری کووید - 

19 صورت مـی پذیرد.
وی گفـت: بـا تمهیـدات بـه کار گرفتـه شـده،  غربالگـری و 

تسـت روزانـه سـالمت کارکنان اقمـاری، نیروهـای ماموریتی، 
پشـتیبانی، سـتادی و رعایـت نـکات بهداشـتی همـکاران در 
محیـط کار، تـالش بـه عمل آمده تا در تحقق اهـداف و برنامه 
های تبیین شـده صنعت نفت وقفه ای ایجاد نشـود و کار به 

روال عـادی اسـتمرار یابد.
موسـوی اظهـار کـرد: افزایـش بهـره  وری و کارایـی بیـش از 
پیـش شـرکت مـورد تاکیـد وزیـر نفـت و مدیرعامل شـرکت 
ملـی نفـت ایـران اسـت و ملی حفـاری تمام مسـاعی خود را 
در سـال جهش تولید بر روی محورهای توسـعه ای و کیفیت 
بخشـی بـه خدمات بـه موازات کمیـت و کیفیـت کار معطوف 

داشـته است.
مدیرعامـل شـرکت ملـی حفـاری ایـران با اشـاره بـه ظرفیت 
هـا و توانمنـدی هـای شـرکت در اجـرای پروژه هـای حفاری، 

افـزود: برنامـه هـای ایـن شـرکت در بکارگیـری دکل هـای 
حفـاری، بازاریابـی، روزآمـد سـازی تجهیـزات  بـا اسـتفاده از 
امکانـات شـرکت و هـم افزایـی بـا سـازندگان و صنعتگـران 
داخلـی براسـاس جـدول کاری دنبـال می شـود اما بـا اتخاذ 
فاصلـه گـذاری  و  مراقبتـی  خـود  و  بهداشـتی  راهکارهـای 
اجتماعـی، شـرایط ایمـن بـرای اسـتمرار کار ایجـاد گردیـده 

است.
وی بـه بسـیج امکانـات شـرکت در بخـش هـای مدیریـت 
هـای ایمنـی، بهداشـت و محیـط زیسـت، اداره فوریـت های 
پزشـکی مدیریت منابع انسـانی و همکاری موثر بخش های 
عملیاتـی، پشـتیبانی اشـاره کـرد و گفـت:  در عمـل بـا توجـه 
بـه اشـتغال بالـغ بـر 15 هـزار نفـر در این شـرکت،  به اسـتناد 
پایـش کارشناسـان بهداشـت و درمـان صنعـت نفـت اهـواز ، 

ایـن شـرکت از نظـر اقدامـات پیشـگیرانه و نتایـج حاصـل از 
آن بـا توجـه به وسـعت عملیاتـی از وضعیت خوبـی برخوردار 
مـی باشد.موسـوی فرهنگ سـازی، آمـوزش های بهداشـتی 
کارکنـان قبـل از اعـزام بـه مناطق عملیاتی و در حیـن کار، گند 
زدایـی بیـش از  31 هـزار  بـار محیـط هـای کاری و شـهرک 
هـای سـازمانی را از اقدامـات مهـم در راسـتای حفظ سـالمت 
مجموعـه کارکنـان و خانواده های آنان برشـمرد و خاطرنشـان 
کـرد: پایـش و غربالگـری افـزون بـر 44 هـزار مـورد بـرای 
کارکنـان دسـتگاه هـای حفـاری و نیروهایـی کـه بـه صـورت 
ماموریـت بـه موقعیـت دکل هـا اعـزام مـی شـوند، ارسـال و 
توزیع بیش از 354 هزار ماسـک و دسـتکش و 16 هزار لیتر 
مـواد ضدعفونـی و بررسـی مسـتمر سـالمت کارکنان توسـط 
پزشـکان مقیـم در مناطـق عملیاتـی همسـو بـا اجـرای کامل 
دسـتورالعمل های بهداشـتی در مباحث کاهـش نیروها بویژه 
کارکنـان دارای بیمـاری های زمینـه ای و دور کاری، از اقدامات 
شـاخص در ارتبـاط بـا پیشـگیری موثـر و مقابلـه بـا تبعـات 

شـیوع ویـروس پرخطـر  کرونـا به شـمار مـی آید.

از  کرمــان  شــهردار 
پروژه هــای  افتتــاح 
ــر  ــا شــعار »ه شــهری ب
افتتــاح«  یــک  هفتــه 

داد. خبــر 
بــه گــزارش کرمان آنالیــن، ســیدمهران عالــم زاده 
ــت شــهرِی  ــد مدیری ــه در دورۀ جدی ــان این ک ــا بی ب
شــهر کرمــان، تــالش شــد بــا شــعار »همــۀ مــا یــک 
ــزاری جلســات کارشناســی  ــا برگ ــم« و ب ــهر داری ش
حوزه هــای  متخصصــان  حضــور  بــا  تخصصــی  و 
ــی  ــران، آبادان ــی از دوران عم ــل نوین ــف، فص مختل
ــار کریمــان رقــم بخــورد، گفــت: در  و توســعه در دی

ــر تکمیــل و افتتــاح پروژه هــای  ایــن دوره، عــالوه ب
تقاطع هــای غیرهم ســطح کــه  ازجملــه  قبــل  دور 
هزینــۀ زیــادی بــرای شــهر و شــهرداری در بــر 
ــز  ــزرگ و کوچــک دیگــری نی داشــت، پروژه هــای ب

ــرا شــد. طراحــی و اج
وی افــزود: همچنیــن بــا همــکاری متخصصــان 
شــهر  موضــوع  شهرســازی،  و  معمــاری  حــوزۀ 
انســان محور پیگیــری شــد کــه در ایــن راســتا، 
بــا تأکیــد بــر ضــرورت توجــه بــه افــراد دارای 
پروژه هــای  تمــام  در  شــد  تــالش  معلولیــت، 
ــی و  ــراد طراح ــن اف ــژۀ ای ــیرهای وی ــهری، مس ش

ــود. ــرا ش اج

ــان  ــرای انتخــاب کرم ــالش ب ــه ت ــان ب شــهردار کرم
ــم  ــودک« ه ــتدار ک ــهر دوس ــوت »ش ــوان پایل به عن
اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن خصــوص نیــز موضــوع 
کــودکان به صــورت ویــژه در دســتور کار قــرار گرفــت 
و در تمــام پروژه هــای شــهری، آنچــه کــه در »شــهر 
ــرد،  ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــودک« بای ــتدار ک دوس

پیگیــری شــد.
ــودک«،  ــتدار ک ــهر دوس ــه »ش ــان این ک ــا بی وی ب
توســعه،  راســتای  در  کــه  اســت  شــهری 
کالبــدی  منظــر  از  بسترســازی  و  مناسب ســازی 
ــالش  ــودکان ت ــت ک ــرای فعالی ــهر ب ــی ش و اجتماع
می کنــد تــا کــودکان منطبــق بــا نیازهایشــان در 

شــهر زندگــی کننــد، گفــت: ازســوی دیگــر، موضــوع 
ابتدایــی  از روزهــای  نیــز،  انســان محور«  »شــهر 
ایــن دورۀ مدیریــت شــهری در دســتور کار قــرار 
گرفــت؛ چراکــه شــهری »دوســتدار کــودک« اســت 
ــق  ــاکنان آن محق ــام س ــت تم ــت و منزل ــه کرام ک
ــی  ــدران و مادران ــاِن پ ــودکان، در دام ــرا ک شــود؛ زی
شــهر  شــهروندان  جــزو  کــه  می شــوند  بــزرگ 
ــوق شــهروندی،  هســتند و برخــورداری آن هــا از حق
و  آن هــا  جســمی  و  روحــی  ســالمت  متضمــن 

فرزندانشــان خواهــد بــود.
شــهردار کرمــان در ادامــه، بــا اشــاره بــه پروژه هــای 
ــت شــهری  ــن دوره از مدیری ــف شــهری در ای مختل
ــای  ــی پروژه ه ــه و طراح ــر مطالع ــالوه ب ــت: ع گف
بزرگــی چــون پــارک گردشــگری، ســال گذشــته 20 
بوســتان در مقیــاس منطقــه ای و محلــه ای، تقدیــم 

ــی شــد. شــهروندان شــریف کرمان
ــرار  ــز ق ــته نی ــال گذش ــر س ــزود: اواخ ــم زاده اف عال

ــه  ــرداری برســد ک ــه بهره ب ــر ب ــود 15 بوســتان دیگ ب
ــاح  ــل و افتت ــا، تکمی ــروس کرون ــل شــیوع وی به دلی
ایــن پروژه هــا معطــل مانــد کــه بــا توجــه بــه 
آمــاده بــودن ایــن پروژه هــا، از ایــن هفتــه بــا 
ــک  ــه ی ــر هفت ــعار »ه ــا ش ــاح« و ب ــش »افتت پوی
ــه  ــاح و ب ــد افتت ــاح«، پروژه هــای شــهری جدی افتت

ــد. ــد ش ــم خواه ــان تقدی ــز کرم ــردم عزی م
ــاهد  ــه روز ش ــرد روز ب ــدواری ک ــار امی ــم زاده اظه عال
ــِی گوشــه گوشــۀ ایــن مــرز ُپرگهــر،  توســعه و آبادان

ــیم. ــان باش ــهر کرم ــژه ش به وی
نیــز  ایــن  از  پیــش  اســت؛  ذکــر  بــه  الزم 
بــه  )ع(  ابوالفضــل  و  رســالت  بوســتان های 
دور  در  این کــه  ضمــن  رســیده اند؛  بهره بــرداری 
پروژه هــای شــهری )هــر  از  بهره بــرداری  جدیــد 
هفتــه یــک افتتــاح(، همزمــان بــا والدت امــام رضــا 
علیه الســالم، بوســتان »ســراج« بــه بهره بــرداری 

خواهــد رســید.

طرح مجریان 
ذی صالح برای 

نخستین بار در کرمان گزارش

2 کودک نیکشهری در رودخانه محلی غرق شدند
رییس جمعیت هالل احمر نیکشهر در جنوب سیستان و بلوچستان گفت: 

2 کودک پنج و سه ساله براثر بی احتیاطی در رودخانه محلی این شهرستان غرق شدند.
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طـــرح فـــوالد بافـــت یکـــی  فوالد
ــه  بافت ــای هفتگانـ از پروژه هـ

کشـــوری فـــوالد مـــی 
ـــی آن در  ـــات اجرای ـــه عملی ـــد ک باش
ـــاد  ـــی و ایج ـــت زدای ـــت محرومی جه
اشـــتغال در شهرســـتان بافـــت 
ـــد  ـــت تولی ـــا ظرفی ـــان ب ـــتان کرم اس
800 هـــزار تـــن آهـــن اســـفنجی 
ـــه  ـــال  1398 ب ـــاه  س ـــن م درفروردی

بهره برداری رسید .
یـــن  ا ری  یه گذا ســـرما حجـــم 
ـــط  ـــال توس ـــروژه 4،156 میلیاردری پ

ـــادن  ـــع و مع شـــرکت گســـترش صنای
ـــت  ـــگ صنع ـــوان هلدین ـــان به عن ماه
و معـــدن در گـــروه مالـــی گردشـــگری 
بـــا میـــزان اشـــتغال زایی 250 
ــتقیم و 2000  ــکل مسـ ــه شـ ــر بـ نفـ
نفـــر غیرمســـتقیم در فـــاز نخســـت 
ـــن آوری  ـــا ف ـــه ب ـــن کارخان ـــت. ای اس
روش   بـــه  مســـتقیم  ء  حیـــا ا
PERED و خـــوراک ایـــن مجتمـــع 
 ) Pellet( گندلـــه اکســـید آهـــن
و محصـــول آن آهـــن اســـفنجی ) 

DRI(   میباشـــد.

ول  زا فـــا فتتـــاح  ا با همزمـــان 
ـــروژه  ـــن پ ـــاز 2 ای ـــرح ف ـــگ  ط ،گلن
هـــم از محـــل منابـــع فاینانـــس 
چیـــن و بـــر اســـاس مصوبـــه 
شـــورای اقتصـــاد  بـــا حضـــور 
ــر  ــور ، وزیـ ــرم جمهـ ــس محتـ رئیـ
کرمـــان  ر  ندا اســـتا و  صمـــت 
ــد  ــن زده شـ ــه زمیـ ــال 98 بـ درسـ
. ایـــن طـــرح زیـــر نظـــر ســـازمان 
توســـعه و نوســـازی معـــادن و 
ــم  ــران باحجـ ــی ایـ ــع معدنـ صنایـ
میلیـــون   250 ری  یه گذا ســـرما
یـــورو وایجـــاد  واحدهـــای تولیـــد  
ــه و  ــن گندلـ ــون تـ ــم میلیـ دوو نیـ
800هـــزار تـــن آهـــن اســـفنجی  
در 6 مـــاه دوم ســـال 1401 بـــا 
ــه  ــر بـ ــرای 500 نفـ ــتغالزایی بـ اشـ
صـــورت مســـتقیم و پنـــج هـــزار 
ــتقیم  ــر مسـ ــورت غیـ ــه صـ ــر بـ نفـ
ــید. ــرداری خواهدرسـ ــره بـ ــه بهـ بـ
شـــرکت احیـــا اســـتیل فـــوالد 
یکـــی  ن  تـــوا را مـــی  فـــت  با
در  شـــرکتها  نمندتریـــن  ا تو ز  ا
زمینـــه تولیـــد آهـــن اســـفنجی 
درکشـــور  بـــه شـــمار آورد .ایـــن 
شـــرکت  باتوجـــه بـــه هجمـــه 
بـــاالی تحریمـــات خصمانـــه علیـــه 
ــوالد  ــًا فـ ــران خصوصـ ــاد ایـ اقتصـ
درســـال رونـــق تولیـــد و دراولیـــن 
ســـال تولیـــد موفـــق بـــه ثبـــت 

ــن  ــن  آهـ ــد70246 تـ ــورد تولیـ رکـ
ــارات  ــد وایـــن افتخـ ــفنجی شـ اسـ
درســـال جهـــش تولیـــد ادامـــه 
داشـــت ودر فروردیـــن مـــاه ســـال 
ــم  ــام معظـ ــط مقـ ــه توسـ 1399 کـ
ــش  ــال جهـ ــام سـ ــه نـ ــری بـ رهبـ
ــود  ــده بـ ــذاری شـ ــام گـ ــد نـ تولیـ
ـــزو  ـــه ای ـــب گواهینام ـــه کس ـــق ب موف
9001 مدیریـــت کیفیـــت شـــده 

ـــاه  ـــان راه نبودودرخردادم ـــن پای وای
ـــتن  ـــه شکس ـــق ب ـــاری موف ـــال ج س
مجـــدد رکـــورد تولیـــد باحجـــم 
75224 تـــن گردیـــد ایـــن نیـــز 
ــرکت  ــن شـ ــارات ایـ ــان افتخـ پایـ

نخواهـــد بـــود ....
ــاء  ــرکت احیـ ــای شـ ــت هـ موفقیـ
اســـتیل فـــوالد بافـــت مرهـــون 
تـــالش وکوشـــش وهمـــت واالی 

نیروهـــای متعهـــد ومتخصـــص 
ودلســـوز درســـایه تدبیـــر ورســـالت 
وهمفکـــری وفضـــای همدلـــی 
وهمراهـــی مدیـــران ، معاونیـــن 
ـــرم  ـــای محت ـــوص اعض ـــی الخص عل

ــد . ــی باشـ ــره مـ ــت مدیـ هیئـ
یـــن کـــه  ا بـــه  توجـــه  بـــا   
بـــر  را  ، فـــت  با نهای  شهرســـتا
کمتـــر  منطقـــه  در  رزوئیـــه  ا ،

ــع  ــان واقـ ــتان کرمـ ــوردار اسـ برخـ
ـــه  ـــن کارخان ـــرای ای ـــت اج ـــده اس ش
یکـــی از بـــزرگ تریـــن موهبـــت 
ــردم  ــن مـ ــرای ایـ ــی بـ ــای الهـ هـ
و بزرگتریـــن مجموعـــه  صنعتـــی 
ــه  ــوب کـ ــتانها محسـ ــن شهرسـ ایـ
ـــگ  ـــی وفرهن ـــران ، آبادان ـــبب عم س
و اشـــتغالزایی در ایـــن منطقـــه 

شـــده اســـت .

دهم تیرماه در تقویم کشور با عنوان روز صنعت 
و معدن نامگذاری شده تا بهانه ای باشد برای 
بزرگداشت تالش و کوشش فعاالن این حوزه 
اصلی و استراتژیک از اقتصاد کشور. عالوه بر این، 
روز صنعت و معدن را نیز می توان معیار زمانی برای 
بررسی عملکرد شرکت های صنعتی و معدنی کشور 
دانست. از این رو، در روز صنعت و معدن سال 99 
نگاهی به عملکرد گروه خودروسازی سایپا خواهیم 
داشت. خودروسازی که از اردیبهشت ماه سال 
پیش، گوی سبقت را در رقابت با رقیب دیرینه ربوده 
و با تیراژ تولیدی باالتر، در جایگاه خودروساز اول 

کشور قرار گرفته است.
جایگاهی که تا پایان بهار99  نیز حفظ شده و سایپا 
با تولید بیش از 106 هزار دستگاه انواع محصوالت، 
سهم غیرقابل انکاری را در رونق و جهش تولید کشور 
ایفا کرده است. عالوه بر این، بررسی عملکرد گروه 
خودروسازی سایپا از تیرماه سال گذشته تا تیرماه 
سال جاری نشان می دهد این خودروساز 30 گام 
عملیاتی برای توسعه صنعت خودرو برداشته است.
واكاوی كارنامه كاری گروه خودروسازی سایپا 
نشان می دهد كه این مجموعه نارنجی پوش، 
توانسته بسیاری از برنامه های خود را محقق كند و 
از تهدیدهای كه برای اقتصاد و صنعت کشور پیش 

آمده، فرصت بسازد و سربلند عبور كند. 
سایپا در مسیر دانش بنیان شدن

گروه خودروسازی سایپا در كارنامه كاری خود 
از تیرماه سال گذشته تا تیرماه سال جاری به 
دستاوردهای متعددی دست یافته كه مهمترین آن 
ایجاد نخستین »كمیته همكاری های مشترك با 
مجموعه های دانش بنیان« در صنعت خودرو است.
سال های متمادی است كه  همكاری با مجموعه 

های دانش بنیان در صدر اولویت های استراتژیک 
نظام جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته است، اما 
این مهم در مجموعه های صنعتی به صورت جدی 
مورد پیگیری قرار نگرفت؛ ولی گروه خودروسازی 
سایپا از تیرماه سال گذشته مجدانه همكاری با 
مجموعه های دانش بنیان را دنبال كرده است و 
اكنون در زمره مجموعه های قرار گرفته كه در این 

عرصه همكاری های خوبی آغاز كرده است.
البته گروه خودروسازی سایپا این امیدواری را دارد 
كه با همكاری مجموعه های دانش بنیان بتواند به 
تعریف مشتركی از ساخت قطعات به خصوص 

قطعات "های¬تك" برسد. 
در راستای همكاری با مجموعه های دانش بنیان 
و استارتاپ گروه خودرو سازی سایپا موفق شد 
با سازمان ملی كارآفرینی تفاهم نامه ای را امضاء 
كند. این تفاهم نامه به منظور افزایش همكاری های 
مشترك در زمینه توسعه، ترویج و نهادینه سازی 
كارآفرینی، نوآوری و فنآوری در صنعت خودرو و در 
راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تنظیم شده و قرار 
است براساس آن زمینه استفاده از توانمندی های 

دو طرف فراهم آید.
بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه 
و بالفعل طرفین در توسعه نوآوری، فناوری 
و كارآفرینی، مشاركت در ترویج و شكل دهی 
زیست بوم نوآوری و فناوری، مشاركت در توسعه 
اقتصاد دانش بنیان با بهره گیری از ظرفیت ها و 
فرصت های گروه خودروسازی سایپا و تسهیل، 
استقرار و فعالیت شركت های دانش بنیان در سایپا 
با هدف افزایش داخلی سازی قطعات و توسعه 
محصوالت جدید از موضوع ها و محورهای اصلی 

این تفاهم نامه همكاری به شمار می رود.

طی یكسال مورد اشاره نگاه دیگری هم در گروه 
خودروسازی سایپا شكل گرفته كه آن افزایش 
همكاری با بخش خصوصی واقعی است. از اینرو 
جلسات مختلفی برپا شده است تا سطح همكاری 
ها و استفاده از پتانسیل بخش خصوصی در صنعت 

خودرو افزایش پیدا كند. 
انعقاد تفاهم نامه های اثرگذار در سایپا

انعقاد تفاهم نامه همكاری میان سایپا و مپنا 
برای  صنعتی(  مهندسی،  خدمات  )شرکت 
تولید خودرو برقی مشترك كه بهمن ماه سال 
گذشته امضاء شد هم از دیگر رخدادهایی است 
كه گروه خودروسازی سایپا انجام داده است. 
بر اساس تفاهم نامه صورت گرفته، دو مجموعه 
اقدام به مشارکت و همکاری در خصوص طراحی، 
تولید  و  تجاری سازی  تست،  نمونه سازی، 
خودروهای جدید با پلت فرم الکتریکی خواهند کرد.
در راستای توسعه همكاری های مشترك كه سایپا 
از سال گذشته مدنظر قرار داده از صنایع دفاعی كشور 
خواسته شده تا در زمینه تولید قطعات مشترك 

خودرو اقدام های صورت گیرد.
انعقاد تفاهم نامه همكاری با برخی از بانك ها 
جهت تامین نقدینگی برای رونق خطوط تولید 
محصوالت سایپا هم از دیگر اقداماتی است می 
توان كه در كارنامه موفق كاری تیر98 تا تیر99 گروه 

خودروسازی سایپا دید. 
تحول و تنوع در سبد محصوالت

از روز صنعت سال گذشته تا آستانه روز صنعت سال 
جاری، نارنجی پوشان جاده مخصوص برای اولین 
بار تیپ بندی واحد برای محصوالت خود تعریف 
كردند. این تیپ بندی كه در تاریخ اسم گذاری 
محصوالت سایپا، سابقه نداشته باعث شده كه 

دیگر ُشبهه ای در مدل خودروها وجود نداشته باشد 
و خریداران خودرو بدانند كه هر حرف یا واژه التین در 

كنار اسم خودرو چه معنا و مفهمومی دارد.
موضوع دیگری كه در كارنامه كاری سایپا دیده می 
شود، عرضه سه محصول جدید شاهین، ساینا.اس 
و كوییك.اس برای نخستین بار در سال 99 بود. در 
حالی كه منتقدان صنعت خودرو بر این باور بودند 
كه خودروسازان توان ایستادن در برابر تحریم ها 
را ندارند و دیر یا زود مجبور به كاهش تولید و حتی 
تعطیلی خطوط تولید خود می شوند، این مجموعه 
خودروسازی توانست محصوالت جدید را كه منطبق 

با استاندارد یور 5 است را روانه بازار كند. 
حركت به سمت تولید محصوالت جدید، در 
شرایطی است كه هدف گذاری سایپا برای تولید 
خودروی شاهین، تا پایان سال جاری 20هزار و 
200دستگاه خودرو است. این افق تولید در حالی 
است كه  شركت سایپا به دنبال طراحی و تولید 

خودروهای جدید هم است. 
عالوه بر این، عرضه خودرو كوییك.آر برای نخستین 
بار با هدف توسعه سبد محصول و جلب رضایت 
مشتریان هم می توان از اقدامات سایپا به شمار 

آید.
وعده هایی كه باالخره محقق شد

گروه خودروسازی سایپا در راستای وعده های كه 
داده بود، توانست پراید را از خط تولید خود حذف 
كند؛ خودرویی كه سالیان سال مدیران از كنار 
گذاشتن آن صحبت می كردند، در سال 99 به 

تاریخ پیوست. 
گروه خودروسازی سایپا در اردیبهشت ماه سال 
جاری، اقدامی انجام داد كه پیش از این تحقق 
آن وابسته به شركت های خارجی بود. سایپا تنها 

خودروساز ایرانی است که تجهیزات و توانایی 
ساخت خط تولید بدنه خودرو را دارد و براساس 
همین توانمندی خط رباتیک تولید بدنه دو منظوره 
محصوالت جدید كه شامل  S200 و Q200 را نصب 
و راه  اندازی کرد. از مهمترین ویژگی های این خط 
تولید، می توان به طراحی و ساخت كامل تمام 
تجهیزات به دست متخصصان ایرانی و استفاده از 
منابع داخلی كشور در کنار بهره گیری از تکنولوژی روز 

دنیا و نیز كاهش ارزبری، اشاره کرد.
یكی از موضوعاتی كه باعث شده برخی ها نسبت به 
گروه خودروسازی سایپا گله مند باشند، عدم امكان 
تحویل خودروهای تحریمی به مردم است، میراثی 
که از سوء مدیریت های گذشته به مدیران فعلی 
سایپا رسیده بود و برای جبران آن، متحمل سختی 
های فراوانی شدند. بعد از تحریم صنعت خودرو، 
سایپا نمی توانست خودروهای ثبت نامی مردم را 
تحویل دهد بدین جهت و در راستای تكریم ارباب 
رجوع، طرح های متنوع و پرسود برای جایگزینی 
و تبدیل خریداران محصوالت گروه رنو و برلیانس 

در نظر گرفته شد.
سایپا؛ خوروساز مسئولیت های اجتماعی

اقدام دیگری كه در راستای عدالت و مسئولیت 
اجتماعی توسط سایپا انجام شده، بازگشایی 
شركت سایپا گام با بهره گیری از مددجویان كمیته 
امداد امام خمینی )ره( و با هدف توسعه اشتغال 

است. 
در حوزه كیفیت هم سایپا كارنامه خوبی را بر جای 
گذاشته است، به گونه ای كه سایپا براساس گزارش 
شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران، حائز رتبه 
اول پاک ترین خودروساز ایران در میزان آالیندگی 
هوا با گاز دی اکسیدکربن شد. گروه خودروسازی 
سایپا در تالش است تا این مسیر را برای سال 
های آینده ادامه دهد.  از سوی دیگر سایپا با هدف 
افزایش رضایت مشتریان، توانست با اجرای پروژه 
های بهبود کیفیت محصول سایپا 151 را ارتقاء دهد 

و آن را سه ستاره كند.
در همین زمینه، عملکرد سایپا پس از شیوع 
جهانی ویروس کرونا نیز قابل اعتنا و شایسته 
احترام است. كووید 19 بر دنیا اثر زیادی گذاشت 
و باعث تعدیل نیرو در بسیاری از بنگاه های 
بزرگ اقتصادی دنیا شد. گروه خودروسازی 
سایپا هم مانند بسیاری از مجموعه ها با شیوع 
ویروس كرونا آسیب دید اما سعی کرد تا در مدت 
كوتاه آسیب ها را جبران کند و برای مدیریت 
شرایط کرونائی، تهمیداتی در نظر گرفته شود. 
ادامه تولید، حفظ نیروی كار، پیگیری برنامه 
های افزایش تولید و عرضه خودرو در سایپا با 

وجود شیوع بیماری كرونا با آنكه سخت بود اما 
محقق شد. 

اجرای اقدامات پیشگیرانه در مقابله با شیوع 
بیماری كرونا تحت نظر وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكی در محیط درون سازمانی گروه 
سایپا، راه اندازی خط تولید محلول ضدعفونی 
كننده دست و سطوح در شركت طیف و راه اندازی 
خط تولید ماسك بهداشتی در سایپا آذین و اجرای 
طرح ارائه خدمات به پزشكان و پرستاران فعال در 
واحدهای درمانی مقابله با كرونا با همت فعاالن گروه 

خودروسازی سایپا انجام شد.
افزایش 60 درصدی خدمات در محل امداد خودرو 
سایپا با هدف جلوگیری از شیوع بیماری كرونا و 
ارتقای رضایت مشتریان هم از دیگر خدماتی است 

كه سایپا به شهروندان داده است. 
رشد 55درصدی تحویل خودرو 

گروه خودروسازی سایپا ضمن اینكه در بخش 
عرضه محصوالت و تالش برای تنظیم بازار نیز  
كارنامه پرباری در یك سال گذشته )از تیر98 تا 

تیرماه 99( داشته است.
بر اساس آمار رسمی در فصل نخست سال جاری 
نزدیک به یکصد هزار دستگاه خودرو به مشتریان 
تحویل داده شده است، با این اتفاق می توان به این 
نتیجه رسید كه تنها در بهار سال 99 میزان تحویل 
خودرو در قیاس با مدت مشابه سال گذشته 55 
درصد افزایش یافته است و این عدد بزرگی است كه 
با وجود تحریم ها و شیوع ویروس كرونا به دست 

آمده است. 
انضباط و دستاوردهای مالی 

در حوزه مالی هم سایپا به دستاوردهای خوبی 
دسته یافته كه افزایش 400 درصدی سرمایه 
سایپا از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، از جمله آن 
است. پرداخت مطالبات 120 روزه قطعه سازان در 
اسفندماه گذشته و تالش برای تسریع در پرداخت 
های قطعه سازان هم بواسطه مدیریت منابع مالی 

اتفاق افتاده است.
صفر شدن خودروهای دارای كسری قطعات در 
پاركینگ ها هم موضوعی بود كه سایپا با جدیت 
پیگیری کرد و موفق شد نیم بیشتری از یکسال 
گذشته را با اجرای پروژه "عبور مستقیم" در 
خطوط تولید خود طی کند و محصوالت این گروه 
خودروسازی به طور مستقیم و بدون کسری 
قطعه از خط تولید به بخش فروش می رفت تا 
به مشتریان تحویل داده شود. متاسفانه شیوع 
بیماری کرونا در جهان، اجرای این طرح را با 
مشکل مواجه کرده اما سایپا با یک روند رو به 
بهبود در حال حرکت به سمت تکرار این موفقیت 

در سال 99 است.
ثبت ركورد تولید بیش از 400 هزار خودرو در سال 
98 و تبدیل شدن به بزرگ ترین خودروساز كشور، 
افتخاری بود كه سایپا به دست آورد و این امر در 
سخت ترین سال صنعت خودرو محقق شد. 
شكسته شدن ركورد تولید محصوالت ایکس100 

و ایکس200 در سال 98، رشد 82 درصدی تولید 
ساینا و کوییک در سال 98 نسبت به سال پیش از 

آن از دیگر اعدادی است كه به دست آمد. 
در این میان گروه خودروسازی سایپا، گام محكمی 
در بومی سازی قطعات خودرو برداشت به گونه ای 
كه 53 قطعه خودروهای سایپا در طرح ملی داخلی 
سازی قطعات بومی سازی شد و این امر جز با عزم 

ملی و همكاری قطعه سازان امكان پذیر نبود. 

راه اندازی خط رباتیک تمام اتوماتیک رنگ 
راه اندازی خط رباتیک تمام اتوماتیک رنگ در 
پالسکوکار سایپا با حضور سرپرست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت واپسین اقدام عملیاتی گروه 
خودروسازی سایپا در چند روز مانده به روز صنعت 

و معدن سال 99 بود. 
این خط دارای 12 ربات رنگ پاش است که ساالنه 
ظرفیت رنگ آمیزی 720 هزار عدد سپر در 14 رنگ 
متفاوت را دارند. این ربات ها از آخرین تکنولوژی 
پودر کردن رنگ در دنیا موسوم به Atomize بهره 
می برند و می توانند رنگ مایع را با سرعت 19 تا 60 
هزار دور در دقیقه به پودر تبدیل کرده و عمل پاشش 

را انجام دهند.
این خط رنگ توسط متخصصان داخلی به ارزش 41 
میلیارد ریال ساخته شد و ربات های آن به ارزش 
5.2 میلیون یورو از یک شرکت آلمانی خریداری 
شد. طرف خارجی به دلیل اعمال دوباره تحریم های 
بین المللی تعهدات خود را انجام نداد اما این خط 
در سال رونق تولید توسط مهندسان و متخصصان 
گروه خودروسازی سایپا تکمیل و در سال جهش 

تولید راه اندازی شد.
پایان تعهدات ۹7؛ تحویل تعهدات ۹8 تا شهریور99

تحویل تمام خودروهای مشتریان ثبت نامی 
سایپا در سال 97 هم از دیگر رخدادهای بود كه در 
میانه های سال گذشته رخ داد. این اتفاق در سال 
جاری هم به شدت و قدرت بیشتری ادامه دارد و به 
تازگی اعالم شده که به جز دو خودرو، تمام تعهدات 
معوق محصوالت سایپا تا پایان شهریورماه به صفر 

خواهد رسید. 
در این میان تحویل مستمر محصوالت به مشتریان 
و جبران تعهدات بر جا مانده از گذشته از اهدافی 
است كه با جدیت دنبال می شود. از سویی یكی از 
سیاست های كه سایپا در حال دنبال كردن آن است 
اجرای طرح های متنوع فروش و پیش فروش 
محصوالت با هدف پاسخ گویی به نیاز بازار است. با 
این رویكرد می توان تنشی كه در بازار خودرو وجود 
دارد را تا حدود زیادی كاست و اجازه نداد كه واسطه 

ها و دالالن نقش آفرینان بازار خودرو شوند.
تمام دستاوردها اعم از رشد تولید، ایجاد تنوع در 
محصوالت، بومی سازی سازی قطعات كه سایپا 
از تیرماه سال گذشته تا تیرماه سال جاری به دست 
آورده است، با وجود تحریم های سختگیرانه، 
عدم تخصیص ارز دولتی و شیوع ویروس كرونا 

بوده است. 

زمانیان -مدیرعامل وعضوهیئت مدیره شرکت احیاءاستیل فوالدبافت

نی
رسا

الع 
اط فوالد بافت بزرگترین مجموعه صنعتی شهرستان بافت با هدف عمران ، آبادانی ، فرهنگ و اشتغالزایی

بررسی عملکرد نارنجی پوشان جاده مخصوص از ده تیر 98 تا ده تیر 99

۳۰ گام عملیاتي سایپا براي توسعه صنعت خودرو

 چهارشــنبه 11 تیــر 1399     ســال شــانزدهم      شــماره پیاپــی 1765

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 نادری

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
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