
صفحه 6

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

ــدارکات  ــامانه ت ــرق س ــل را از ط ــی ذی ــات عموم ــر دارد مناقص ــاهرود( در نظ ــمنان )ش ــتان س ــرق اس ــازی ش اداره کل راه و شهرس
الکترونیکــی دولــت برگــزار کنــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریــق 

ــد. ــد ش ــام خواه ــتاد( http://www.setadiran.ir انج ــت )س ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت درگاه س

مبلغ عنوان فراخوانردیف
برآورد)ریال(

شماره فراخوان 
سامانه ستاد

مهلت دریافت 
اسناد

آخرین مهلت 
ارسال پیشنهاد

تاریخ 
بازگشایی

1
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی فشرده 
روکش آسفالت محور شاهرود – آزادشهر 

به طول 12 کیلومتر
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روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان )شاهرود(
4558

فراخوان مناقصه عمومی

اداره کل راه و شهرسازی
 شرق استان سمنان )شارهود(

نوبت اول

آگهی
مزایده عمومی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت سیمان ممتازان کرمان )سهامی عام(

 شماره ثبت 5416 و شناسه ملی 10860238958 
بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم با نماینده قانونی ایشان میرساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 

رأس ساعت 15:00روز دوشنبه مورخ 1399/04/30 در محل کارخانه سیمان ممتازان واقع در کرمان، کیلومتر 32 جاده کرمان - 
رفسنجان تشکیل می گردد

شـایان ذکـر اسـت حسـب ابالغیه سـتاد ملی مبـارزه بـا بیماری 
کرونابـه شـماره31 / 104 و سـازمان بـورس اوراق بهـادار بـه شـماره 
050 / 440 /ب/ 98 در خصـوص شـرایط برگـزاری مجامع بـا توجه به 
شـیوع بیمـاری کرونـا مجمع با حضـور حداکثـر 15 نفر برگـزار خواهد 
شـد. از ایـن رو ضمـن تشـکر از سـهامداران محتـرم در خواسـت می 
www.  شـود با مشـاهده پخش زنده جلسـه مذکور از طریـق آدرس
momtazancement.com مـارا در حفـظ سـالمت سـهامداران و 
برگـزاری مجمـع در زمـان مقـرر یـاری فرماینـد. سـهامداران محتـرم 
مـی توانند سـواالت خـود را از طریق این سـامانه و در زمان پرسـش 
و پاسـخ در مجمـع مطـرح کننـد تـا نسـبت بـه پاسـخ سـواالت آنهـا 
مطابـق بـا ضوابـط مجامـع اقـدام گـردد. ضمنـا از کلیـه سـهامداران 
محترمـی کـه از طریـق فضـای مجـازی این مجمـع را دنبـال میکنند 

کمـال تشـکر را داریم . 

دستور جلسه : 
1-اسـتماع گـزارش هیـأت مدیـره و بـازرس قانونـی برای سـال مالی 

1398/12/29 بـه  منتهی 
2- تصویـب صورتهـای مالـی شـرکت بـرای سـال مالـی منتهـی بـه 

1398/12/29
3-اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود 

4-انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 
5-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

6- تعییـن پـاداش هیـأت مدیـره و حـق حضـور اعضـاء غیـر موظف 
مدیره  هیـات 

7- انتخاب اعضاء هیأت مدیره
8-سـایر مـواردی کـه در صالحیـت مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه 

. شد با

 8مهدی رجبی زاده-مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان
حه

صف

وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگلها
مراتع و آبخیزداری کشور
آگهی تشخیص منابع ملی 

و مستثنیات قانونی

شرکت سیمان ممتازان کرمان )سهامی عام(

چالش مجلس با دولت

ربیعی:

محدودیتی برای واردات 
 گوشی ابالغ نشده است

2

5

تصــور کنیــد طــرح ســؤال مجلــس از رئیــس جمهــوری بــه 
اســتیضاح و ســرانجام برکنــاری او از ایــن مســند بینجامــد.
در ایــن کار همــه کســانی کــه بــر کرســی های مجلــس 
ــام ، اســتهزاء  ــد، اته یازدهــم نشســته اند آنچــه در توشــه نق
ــد  و توهیــن داشــته اند هزینــه کــرده  و اکنــون، خــود مانده ان
ــم  ــاز ه ــورت ب ــن ص ــا در ای ــور. آی ــکالت کش ــته مش و پش
ــرای مشــکالت فــوری و آتــی، مثــل حــاال شــعار  می تــوان ب
ــی،  ــم برخ ــه زع ــه ب ــاری ک ــه رفت ــرد ب ــوش ک داد و دل خ
ــر مطالبــات مــردم دارد؟ ــان را در براب کارکــرد ســوپاپ اطمین
ــه  ــه مثاب ــد ب ــس می توان ــر۹۹ مجل ــنبه ۱۵ تی ــه یکش جلس
آتــش تهیــه طــرح پرســش از رئیــس جمهــوری تعبیــر شــود 
ــن  ــتیضاح »حس ــدگان، اس ــی نماین ــح برخ ــه در آن ترجی ک
ــرح  ــر( ط ــه شــده چهارشــنبه )۱۸ تی ــی« اســت. گفت روحان
ســؤال از رئیس جمهــوری از ســوی هیئــت رئیســه مجلــس 
اعــالم وصــول می شــود. شــمار امضــاء کننــدگان طــرح 
میــان ۱۱۰ تــا ۲۰۰ نفــر تخمیــن زده شــده اســت. در صــورت 
اعــالم وصــول از ســوی هیئــت رئیســه، حســن روحانــی ۳۰ 
ــه  روز فرصــت دارد کــه در صحــن مجلــس حاضــر شــده و ب
پرســش ها پاســخ دهــد. پرســش ها در مجمــوع همان هایــی 
اســت کــه »محمــد جــواد ظریــف« وزیــر امورخارجــه یکشــنبه 
ــی  ــای برخ ــارف و در تندگویی ه ــه ای غیرمتع ــته به گون گذش
ــه  ــا اوضــاع ب ــدگان شــنید و خواســت پاســخ دهــد ام نماین

گونــه ای دیگــر رقــم خــورد.

انس طال         ۱.7۸۲.۲۱۰

مثقال طال     ۳6.۱۹۰.۲۵۰

گرم طالی ۱۸  ۹.۳۸۰.۱۹۲

گرم طالی ۲۴   ۱۲.۵۰7.۲۰۰

بهار آزادی      ۹۳.۰۰۰.۰۰۰

امامی          ۱۰۱.۸۵۰.۰۰۰

نیم       ۵۱.۵۰۰.۰۰۰

ربع         ۳۰.۴۰۰.۰۰۰

گرمی       ۱6.۵۰۰.۰۰۰

دالر             ۲۱7.۳۹۰

یورو         ۲۴۲.۲۰۰

درهم          ۵۱.۳۵۹

لیر ترکیه           ۲7.۴۲۳

دالر استرالیا      ۱۲۹.۸۴۸

سی وسه پل مرمت اضطراری شد
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی استان اصفهان از اجرای عملیات 
مرمت اضطراری سی وسه پل اصفهان  خبر داد.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
23  تا  34دنبال کنید

برده داری نوین با زباله گردی کودکان
3 درصد سود ناشی از زباله گردی به کودکان و مابقی به واسطه ها و اربابان می رسد

سـازمان  تاالب هـا  احیـای  و  حفاظـت  دفتـر  مدیـرکل 
حفاظت محیط زیسـت ضمـن بیان اینکه احیـای تاالب 
انزلـی اولویـت سـتاد ملی تاالب ها اسـت و طـرح احیای 
آن بـرای سـال های ۱۴۰۰ تـا ۱۴۱۰ اجرایی می شـود، گفت: 
فوری تریـن مشـکلی کـه بایـد در تـاالب انزلی حل شـود 
حضـور گیـاه مهاجم سـنبل آبـی است.مسـعود باقـرزاده 
کریمـی بـا اشـاره به اینکـه در حال حاضر موضوع بسـیار 
نگـران کننـده تاالب انزلی، گیاه مهاجم سـنبل آبی اسـت، 
اظهار کرد: سـنبل آبی گیاه مهاجم خطرناکی اسـت که با 
سـرعت در تـاالب رو به رشـد و اکنون تنهـا راهکار ما برای 

مقابلـه حذف فیزیکـی گیاه از تاالب اسـت.

5

3

گنبد برج قابوس 
مرمت می شود

با بررسی پروپوزال طرح مرمت 
گنبد برج قابوس در جلسه هیئت 

راهبردی، مرمت گنبد این اثر جهانی 
در دستور کار قرار گرفت.

تدوین برنامه حفاظت 
از گونه د ر معرض 
انقراض »باالبان«
معاون محیط انسانی اداره کل 

حفاظت محیط زیست همدان گفت: 
با توجه به مشاهده جوجه آوری 

گونه در معرض انقراض »باالبان« 
در محیط زیست این استان، برنامه 

حفاظت و حراست از این گونه در 
حال تدوین است.

رنا
 ای

س:
عک

رنا
 ای

س:
عک

یادداشت  مهمان
جالل خوش چهره

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1771

چهارشنبه 18 تیر 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

طی سال های اخیر ورود 
رسوب به تاالب و کاهش 
بارش ها سبب شده است 
که بخش های خشک تاالب 
بیشتر و پهنه های آبی کمتر 
 از قبل شوند

اجرای پروژه های 
احیای تاالب انزلی 
 از سال ۱۴۰۰

2

3



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم

10003432117834

سال شانزدهم | شماره پیاپی 1771 | چهارشنبه 18تیر  1399

 پیام
سیاست

رانت و فساد در واردات نهاده های دامی وجود دارد
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: برای برخورد با رانت و فساد در واردات نهاده های دامی باید مجلس و 
نهادهای نظارتی وارد کار شوند و نظارت خود بر این فرآیند را تقویت کنند.

اد
: پ

س
عک

برد ه د اری نوین با زباله گرد ی کود کان
3 درصد سود ناشی از زباله گردی به کودکان و مابقی به واسطه ها و اربابان می رسد

بهزیسـتی  سـازمان  اجتماعـی  امـور  معـاون 

اخیـر  سـال های  در  اینکـه  بیـان  بـا  کشـور 

بیـش از ۸۰ درصـد کـودکان کار و خیابان جمع 

آوری شـده در تهـران غیـر ایرانـی بوده انـد، از 

شـهروندان درخواسـت کـرد تـا از دادن پول به 

کـودکان خیابانـی خـودداری کنند.بـه گـزارش 

ایسـنا، حبیب هللا مسـعودی فرید در نشسـت 

خبـری خـود در خصـوص وضعیـت کـودکان 

کار و خیابـان گفـت: آییـن نامـه سـاماندهی 

کـودکان خیابانی در سـال ۸۴ در هیئت دولت 

تصویـب شـد. همچنیـن در سـال 7۸ برنامـه 

توسـعه ششـم نیز اهداف کمی را بـرای میزان 

پذیـرش کـودکان کار و خیابـان قـرار داد که در 

ماده ۸۰ هم سـازمان بهزیسـتی مکلف شده با 

همکاری سـایر دستگاه در این خصوص اقدام 

کنـد.وی با اشـاره به اینکـه طرح های مختلفی 

تـا کنـون بـرای اجرای ایـن برنامه دنبال شـده 

همـه  مـورد  در  نکتـه کـه  دو  افـزود:  اسـت، 

مسـائل اجتماعـی بایـد مطـرح شـود و مـورد 

توجـه باشـد این اسـت که تصویر آسـیب های 

اجتماعـی بـه مـرور زمان بـا عوامـل فرهنگی، 

اجتماعـی، اقتصادی و سیاسـی ممکن اسـت 

تغییـر کند.

55 درصد کودکان کار و خیابان 
ایرانی نیستند

بهزیسـتی  سـازمان  اجتماعـی  امـور  معـاون 
کشـور ادامـه داد: بـرای مثـال سـال ۸۴ عمده 
بودنـد،  ایرانـی  کشـور  در  خیابانـی  کـودکان 
امـا بـه مـرور زمـان و در سـال های اخیـر ۵۵ 
درصـد کـودکان کار و خیابـان کـه جـذب شـده 
بودنـد غیـر ایرانی انـد که ایـن میـزان در تهران 

بـه بیـش از ۸۰ درصـد رسید.مسـعودی فریـد 
بـا بیـان اینکـه بـرای اینکـه چرخـه آسـیب 
را متوقـف کنیـم بایـد فرآینـد سـاماندهی و 
توانمندسـازی را تـا انتهـای آن انجـام دهیـم، 
ادامـه داد: در حوزه مسـائل اجتماعی بخشـی 
تحـت عنـوان شناسـایی و جـذب وجـود دارد، 
امـا بعـد بایـد بـا اقدامـات توانمندسـازی باید 
بـه  فـرد  ورود  شـاهد  مجـددا  کنیـم  کاری 
خیابان نباشـیم.معاون امور اجتماعی سـازمان 
بهزیسـتی کشـور با بیـان اینکه بـرای حل این 
موضوع نمی توان نسـخه واحـدی داد، تصریح 
کـرد: ایـن کـودکان از خانواده هـای متنوعـی 
هسـتند و بـه دالیـل متعـدد مثـل فقـر یـا از 
کار افتادگی سرپرسـت، اعتیـاد والدین یا بهره 
کشـی و کرایـه شـدن وارد چرخه کار شـده اند. 
بـرای هرکـدام از این موارد باید نسـخه خاص 
هـر فـرد را تجویـز کنیم کـه همـان »مدیریت 

اسـت. مورد« 

زباله گردی، بدترین 
شکل کار کودک 

مسـعودی فریـد بـا بیـان اینکه بـا هرگونه 
کار کـودک زیـر ۱۵ سـال بـه ویـژه کـودک 
فعـال در زباله گـردی مخالفیم، اظهـار کرد: 
زبالـه گـردی بدتریـن شـکل کار کـودک 
اسـت، چـرا کـه کودکـی کـه بایـد آمـوزش 
ببینـد، سـبک زندگـی را بیامـوزد و کودکی 
را  بزرگسـال  جایـگاه  خیابـان  در  کنـد، 
می گیـرد و بـا اینکـه جسـم و روان کودک 
اسـت، وارد بزرگسالی می شـود که عوارض 
جبران نشـدنی زیـادی دارد.وی افـزود: در 

مـورد کـودکان زباله گرد ایـن موضوع خیلی 
مهـم تـر اسـت. همچنین بـرای سـنین ۱۵ 
تا ۱۸ سـال کـه طبق قوانیـن بین المللی کار 
کـودک اشـکال نـدارد، منظـور کاری اسـت 
کـه بـه روان و جسـم و شـخصیت کـودک 

نزند.  آسـیب 

چالش های اصلی 
مقابله با کار کودکان

مسـعودی فرید در ادامه بـه چالش های اصلی 

مقابلـه با کار کودکان اشـاره کـرد و گفت: در یک 

بخـش کودکانـی هسـتند کـه به طـور غیرمجاز 

وارد کشـور می شـوند، یعنـی هرچـه قـدر بـه 

کـودکان خدمـات دهیـم اگـر بخـش ورودی 

متوقـف نشـود تعـداد آنهـا افزایـش می یابد و 

در ایـن حالـت سیسـتمی کـه فکر پیشـگیری 

نباشـد، کمـر خـم می کنـد یـا کیفیـت کارش 

پاییـن می آیـد.وی بـا بیـان اینکـه معتقدیـم 

وجـود کودک در خیابان مسـاوی کـودک آزاری 

اسـت و کـودک نمـی توانـد بـه ظرفیت هـای 

بالقـوه خـودش برسـد، اظهـار کـرد: بسـیاری 

از کـودکان هویـت مشـخصی ندارنـد. یعنـی یا 

اسـناد هویتـی ندارنـد یا اسـامی مشـابه دارند 

یـا هـر بار اسـم جدیـدی را عنـوان می کنند. به 

همیـن دلیـل براسـاس اسـم و ... نمی تـوان 

کاری کـرد امـا بـا اسـتفاده از ابزار احـراز هویت 

مثـل »اسـکن عنبیـه« مـی تـوان کاری کرد که 

کودکـی کـه وارد بهزیسـتی شـده اسـت و بعد 

خـارج مـی شـود، در صورتـی کـه او را مجـددا 

ایـن کـودک کـدام  بدانیـم  مشـاهده کردیـم 

کـودک اسـت و از اول چرخـه را شـروع نکنیم.

زباله گردی به صورت خانوادگی 
سـازمان  اجتماعـی  امـور  معـاون  بـه گفتـه 

بهزیسـتی کشـور تعـداد زیـادی از اتبـاع غیـر 

ایرانـی بـه شـکل خانوادگـی بـرای انجـام کار 

خیابانـی و زبالـه گـردی وارد ایـران شـده اند.

مسـعودی فریـد بـا تاکیـد بـر اینکه سیاسـت 

مهاجرتـی مـا بایـد سیاسـت شـفافی باشـد، 

تصریـح کـرد: بـرای مثـال کشـورهای دیگـر به 

دنبـال سـرمایه گـذاری، اجـازه رسـمی کار یـا 

پذیـرش تحصیلی یا فرد نخبه هسـتند. یعنی 

همه کشـورها سـعی می کنند فرد مهاجـر برای 

کشورشـان ارزش افـزوده داشـته باشـد امـا در 

کشـور مـا اگر وضـع رها باشـد و عـده ای حتی 

بـه طور مجـاز وارد شـوند و دیگر کشـور را ترک 

نکنند فشـار این کار به بهزیسـتی وارد می شـود 

و اگـر رونـد ادامـه پیـدا کنـد حـد توقفـی برای 

آن وجود نـدارد.

کاهش 90 درصدی فروش 
نوزادان دارای مادر معتاد 

مسـعودی فریـد در ادامه بـه موضوع خرید 
نیـز اشـاره کـرد و گفـت:  نـوزادان  و فـروش 

موضـوع خریـد و فـروش نـوزادان جرم اسـت 

و بایـد بـه همـه مـردم اطالع رسـانی شـود. ما 

هـم در کنـار پلیـس فتـا اگـر مـوردی را ببینیم 

بـه نهادهـای امنیتـی اطـالع می دهیـم و طبق 

قانونـی کـه وجـود دارد برخـورد با افـراد صورت 

می گیـرد تـا اثـر بازدارنـده داشـته باشـد.وی 

افـزود: نوزادانـی کـه شناسـایی می شـوند بـا 

صـدور حکـم قاضـی تعییـن تکلیـف خواهنـد 

شـد. یعنـی یـا وارد خانـواده سـببی و نسـبی 

خودشـان می شـوند یـا بـه بهزیسـتی می آیند 

و حتـی به فرزندخواندگـی می روند.معاون امور 

اجتماعی سـازمان بهزیستی کشور در خصوص 

وضعیـت رسـیدگی به مـادران بـاردار معتاد نیز 

گفـت: قـرار بـود نـوزادان مـادران بـاردار معتـاد 

بعـد از زایمـان مرخـص نشـود مگـر اینکـه بـه 

اورژانـس اجتماعی اطالع داده شـود و سـپس 

تعیین تکلیف شـوند. حتی خانـواده ای که می 

خواهـد کـودک را برگرداند باید پیگیری شـود و 

همـکاران گزارش مـددکاری تهیه کنند که وقتی 

نوزاد را دادیم شـرایط همچنان مسـاعد باشـد.

ذخایـر  جهـاد کشـاورزی گفـت:  وزیـر 
عظیمـی از گوشـت مـرغ وجـود دارد که 
بـا ابـالغ وزارت صنعت، معـدن و تجارت 
در بـازار، توزیـع و قیمـت را بـه شـدت 

می دهـد. کاهـش 
»کاظـم خـاوازی« در جمـع خبرنـگاران 
بـا  سه شـنبه  روز  جلسـه  تشـریح  در 
و  آب  کشـاورزی،  کمیسـیون  اعضـای 
منابـع طبیعی مجلس شـورای اسـالمی، 
امـروز  نشسـت  در  داشـت:  اظهـار 

در  تخصصـی  کمیته هایـی  شـد  مقـرر 
کمیسـیون کشـاورزی تشـکیل و ماهانه 
ارشـد وزارت جهـاد کشـاورزی  مدیـران 
باشـند. داشـته  دیـدار  نماینـدگان  بـا 
کشـاورزی،  کمیسـیون  یادآورشـد:  وی 
آب و منابـع طبیعـی مجلـس و وزارت 
تـا  می کننـد  کمـک  کشـاورزی  جهـاد 
بـا قـدرت  تولیدکننـدگان  و  بهره بـرداران 
در بخـش تولیـد محصـوالت کشـاورزی 
افـزود: براسـاس  حفـظ شـوند.خاوازی 

گـزارش بانـک مرکزی بخش کشـاورزی 
و  داشـته  اقتصـادی  رشـد  درصـد   ۸.۸
افزایشـی  رونـد  ایـن  می کنیـم  تـالش 
ادامـه داشـته باشـد. در زمینـه تولیدات 
خوبـی  بسـیار  وضعیـت  از  هـم  دامـی 
نظـر  از  ایـران  و  هسـتیم  برخـوردار 
تولیـد گوشـت قرمـز، گوشـت سـفید و 
شـیر از تولیدکننـدگان بـزرگ محسـوب 
بیـان  بـا  دولتـی  مقـام  ایـن  می شـود. 
هسـتند  معتقـد  تولیدکننـدگان  اینکـه 
آنالیـز  از  باالتـر  مـرغ  گوشـت  قیمـت 
سـتاد تنظیـم بـازار اسـت، گفـت: سـتاد 
تنظیـم بـازار و سـازمان حمایـت مصرف 
دنبـال  بـه  تولیدکننـدگان  و  کننـدگان 

کاهـش فشـار بـر مـردم هسـتند.

قیمت مرغ با توزیع ذخایر 
کاهش می یابد

هیجان کاذب، بورس 
رامتاثر نکند

ــه ارز  ــازار ارز، عرض ــرل ب ــم کنت ــل مه ــه از عوام ــان اینک ــا بی ــور ب رئیس جمه
صادرکننــدگان بــه بــازار اســت، گفــت: بــا کســانی کــه از عرضــه ارز حاصــل از 

ــود. ــی می ش ــورد قضای ــد، برخ ــودداری کرده ان ــادرات خ ص
ــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، حجت االســالم حســن روحانــی رئیس جمهــور  ب
ــازار  ــت ب ــت، مدیری ــتاد اقتصــادی دول ــنبه( در جلســه س ــح روز )سه ش صب
ــت  ــق جه ــی و دقی ــی اصول ــه را اقدام ــای اولی ــش عرضه ه ــرمایه و افزای س
ایجــاد ثبــات، توســعه و رونــق بخشــی بــه بازارهــای مالــی و اقتصــاد کشــور 

دانســت.
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه ایــن اقــدام دولــت مــورد اســتقبال نخبــگان، 
ــه  ــاله دو نکت ــن مس ــت: در ای ــت، گف ــرار گرف ــردم ق ــادی و م ــاالن اقتص فع
حائــز اهمیــت ویــژه اســت کــه اولیــن نکتــه، رویــه ســازی و تــداوم جــدی 
ــژه بنگاه هــای دولتــی در  ــه وی ــزرگ و متوســط ب عرضــه ســهام بنگاه هــای ب
ــرای مــردم محــور شــدن اقتصــاد  ــا یــک برنامــه و طــرح دقیــق ب ــورس ب ب
کشــور و خــروج جــدی دولــت از بنــگاه داری، شــفافیت بخشــی بــه اقتصــاد 
ــی  ــدی را در پ ــادزدایی ج ــی و فس ــق، پویای ــه رون ــت ک ــور اس ــد کش و تولی

خواهــد داشــت.

ته
نک

تنها 2.5 تا 3 درصد سود زباله گردی 
در جیب کودک کار 

معـاون امـور اجتماعـی سـازمان بهزیسـتی کشـور بـا بیـان 
اینکـه یـک بخش مهـم برای موضـوع همکاری مردم اسـت، 
توضیـح داد: حـس ترحـم و انسـان دوسـتانی مـردم گاهی 
موجـب تشـدید ایـن موضـوع می شـود.  براسـاس پژوهش 
زباله گـردی  مـورد  در  از حقـوق کـودکان  انجمـن حمایـت 
گفتـه شـد کـه 2.5 تـا 3 درصد از سـود ناشـی از زباله گردی 
بـه کـودک می رسـد و بقیـه آن بـه واسـطه ها و ... می رسـد. 
ایـن کار یـک بـرده داری نویـن اسـت و از مـردم خواهـش 
می کنـم از دادن پـول بـه کـودکان پرهیـز کننـد. می تواننـد 
بـه آنهـا خوراکـی بدهند، اما دادن پول موجب تشـدید سـوء 

اسـتفاده از کـودکان می شـود.

گزارش

دولتسالمت

ضرورت واگذاری سرخابی ها به بخش خصوصیممنوعیت صادرات ماسک سه الیه
رییـــس ســـازمان غـــذا و دارو 
ضمـــن اشـــاره بـــه فعالیـــت 
چنـــد شـــرکت ایرانـــی بـــرای 
کرونـــا  واکســـن  تولیـــد 
ـــادرات  ـــت ص ـــال از ممنوعی ـــن ح ـــا، در عی ـــای دنی همپ
ــادرات  ــف صـ ــن توقـ ــه و همچنیـ ــه الیـ ــک سـ ماسـ
ماســـک N۹۵ خبـــر داد. دکتـــر محمدرضـــا شانه ســـاز 
ـــی  ـــای غذای ـــش  مکمل ه ـــتمین  همای ـــیه هش در حاش
ـــا حضـــور  ـــش طـــالی ســـبز ب ـــن همای ـــی و نهمی و رژیم
ـــه  ـــواد اولی ـــد م ـــگاران، گفـــت: ســـهم  تولی در جمـــع خبرن
ــه  ــدت بـ ــه شـ ــان بـ ــالم  وارداتی مـ ــا و اقـ و مکمل هـ
نفـــع تولیـــد حرکـــت کـــرده اســـت؛ بـــه طـــوری کـــه 

واردات مکمل هـــای تغذیـــه ای و ورزشـــی از حـــدود 
ـــون دالر  ـــه 7۲ میلی ـــال ۱۳۹6 ب ـــون دالر در س ۱7۵ میلی
کاهـــش یافتـــه و برنامـــه مـــا ایـــن اســـت کـــه ایـــن 
ــرای  ــد و بـ ــون دالر برسـ ــر از ۳۰ میلیـ ــه کمتـ ــدد بـ عـ

اقالمـــی باشـــد کـــه مشـــابه تولیـــد داخـــل نـــدارد.
ــم  ــا می توانیـ ــد حتمـ ــن رونـ ــا ایـ ــه داد: بـ وی ادامـ
ـــا  ـــد م ـــن تولی ـــم. همچنی ـــال کنی ـــر دنب ـــد را جدی ت تولی
ـــال ۹6  ـــته در س ـــون بس ـــا از ۲۴ میلی ـــوزه مکمل ه در ح
ـــدا  ـــاء پی ـــال ۱۳۹۸ ارتق ـــته در س ـــون بس ـــه ۱۰۵ میلی ب
ـــون  ـــه ۱۵۰ میلی ـــال آن را ب ـــم امس ـــه امیدواری ـــرده ک ک
ـــده تغییـــر ســـریع  بســـته ارتقـــاء دهیـــم کـــه نشـــان دهن

ـــت. ـــد اس ـــمت تولی ـــه س ـــا از واردات ب م

ســرخابی ها،  خصوصی شــدن 
مشــکالت حقوقی حــوزه ورزش 
در عقــد قراردادهــا، وضعیــت 
مالــی فدراســیون های ورزشــی، 
اتمــام پروژه هــای نیمه تمــام و حفاظــت از اماکــن ورزشــی، 
ــان و... در نشســت مشــترک  ــه حــوزه جوان توجــه ویــژه ب
ــا ریاســت ســازمان بازرســی کل  ــان ب ــر ورزش و جوان وزی
کشــور مــورد تبادل نظــر قــرار گرفــت. حجت االســالم  
حســن درویشــیان در دیــدار بــا مســعود ســلطانی فر وزیــر 
ــی  ــت مبن ــم دول ــه تصمی ــاره ب ــا اش ــان ب ورزش و جوان
ــذاری دو باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس گفــت:  ــر واگ ب
ســال گذشــته باشــگاه اســتقالل و باشــگاه پرســپولیس در 

ــن  ــز ای ــال نی ــود. امس ــه ب ــا قرارگرفت ــت واگذاری ه فهرس
ــازی  ــز خصوصی س ــس مرک ــت. رئی ــرح اس ــوع مط موض
ــن موضــوع  ــر ای ــته ب ــده داش ــا بن ــه ب ــداری ک ــم در دی ه
تأکیــد داشــته اســت.رئیس ســازمان بازرســی کل کشــور 
افــزود: بنابرایــن وزارت ورزش هــم حمایــت کــرده و ایــن 
ــا واگــذاری  ــا ب ــد ت ــال کن موضــوع را به صــورت جــدی دنب
بــه بخــش خصوصــی معضــالت ناشــی از ایــن دو باشــگاه 
خاتمــه یابــد. البتــه برخــی می گوینــد کــه واگــذاری ایــن 
ــدی را  ــه بخــش خصوصــی مشــکالت جدی دو باشــگاه ب
ــا  ــوان آن ه ــد می ت ــر می رس ــه نظ ــه ب ــد ک ــاد می کن ایج
ــن اصــل  ــی کــرد؛ بنابرای ــدات واگــذاری پیش بین را در تعه

ــی ضــرورت دارد. ــن دو باشــگاه دولت ــذاری ای واگ

هر
 م

س:
عک

اقتصاداقتصاد

اصالح سنگین، شاخص بورس را تهدید نمی کندکمیته پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان راه اندازی می شود
کمیتــه پایــش تعهــدات ارزی صادرکننــدگان در 
اتــاق ایــران و اتاق هــای سراســر کشــور بــا رویکــرد 
ایــن کمیتــه تســهیل فرآینــد بازگشــت ارز بــه 
چرخــه اقتصــادی از طریــق شناســایی فرآیندهــای 
دســت و پاگیــر، پیچیــده، و طوالنــی سیاســت های ارزی و تجــاری کشــور، 
ــدازی  ــا راه ان ــالح آنه ــرای اص ــالش ب ــوط و ت ــع مرب ــه مراج ــا ب ــال آنه انتق

می شــود. 
ــه  ــران کمیت ــاق ای ــس ات ــافعی« رئی ــین ش ــتور »غالمحس ــاس دس براس
ــت  ــت بازگش ــد وضعی ــدف رص ــا ه ــدگان ب ــدات ارزی صادرکنن ــش تعه پای
از  واقعــی  صادرکننــدگان  شناســایی  شــفافیت،  ایجــاد  صادراتــی،  ارز 
ــن وادی و  ــع موجــود در ای سوءاســتفادکنندگان، شــناخت مشــکالت و موان

ــود. ــی ش ــدازی م ــت ارز، راه ان ــد بازگش ــهیل فرآین تس
همچنیــن مظفــر علیخانــی، معــاون اســتان ها و تشــکل هــای اتــاق ایــران 
ــا  ــاری کرون ــای اقتصــادی و گســترش بیم ــه تشــدید تحریم ه ــا توجــه ب ب
و اثــرات ســوء آن بــر اقتصــاد، تولیــد و اشــتغال کشــور، گفــت: الزم اســت 

ــان  ــب پارلم ــن ترتی ــود. بدی ــام ش ــژه ای انج ــات وی ــن دوران اقدام در ای
ــه اهمیــت بازگشــت  ــا عنایــت ب ــا ب ــر آن شــد ت بخــش خصوصــی کشــور ب
ــدات ارزی  ــش تعه ــه پای ــادی، کمیت ــه اقتص ــه چرخ ــی ب ــای صادرات ارزه
صادرکننــدگان را در اتــاق ایــران و اتاق هــای سراســر کشــور راه انــدازی کنــد.
وی افــزود: چارچوب هــای عملیاتــی ایــن کمیتــه بــه زودی مشــخص 
و دســتگاه های  و مشــارکت ســازمان ها  بــا همــکاری  و  خواهــد شــد 
مربوطــه از جملــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، بانــک مرکــزی، گمــرک، 

تشــکل ها و کمیســیون های ایــن حــوزه کار خــود را آغــاز می کنــد.
از  تقدیــر  ضمــن  اطالعیــه ای  در  ایــران  تجــارت  توســعه  ســازمان 
ــد  ــدام کرده ان ــود اق ــد ارزی خ ــای تعه ــه ایف ــبت ب ــه نس ــی ک صادرکنندگان
ــه مســوولیت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در  ــا توجــه ب ــرد ب اعــالم ک
پایــش رفتــار تجــاری، کارت هــای بازرگانــی آن دســته از بازرگانانــی کــه تــا 
تاریــخ ۳۱ تیرمــاه بــرای رفــع تعهــد ارزی خــود اقــدام نکننــد ابطــال شــده 
و رفــع یــا ابطــال ایــن تعلیــق تنهــا در صــورت تاییــد بانــک مرکــزی صــورت 

ــت. ــد گرف خواه

یــک کارشــناس بــازار ســرمایه بــا بیــان اینکــه نمی تــوان 
اصــالح ســنگینی را بــرای شــاخص بــورس پیش بینــی 
کــرد، افــزود: ممکــن اســت تــا حــدودی از شــتاب رشــد 
بــازار کاســته شــود امــا بایــد دیــد جریــان ورودی پــول 
کــه اکنــون توســط ســرمایه گذاران خــرد وارد بــازار شــده و باعــث شــتاب در رونــد 

افزایشــی شــده اســت ادامــه دار خواهــد بــود یــا خیــر.
»احمــد اشــتیاقی« روز )سه شــنبه( در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنا افــزود: بــازار در 
کانــال یــک میلیــون و ۵۰۰ هــزار واحــد در حــال اصــالح بود کــه با افزایــش تدریجی 
دالر همــراه و باعــث تغییــر مســیر در رونــد معامــالت شــد.وی ادامــه داد: بازار ســهام 
نســبت بــه عبــور قیمــت دالر از نــرخ ۱۸ هــزار تومــان در بــازار آزاد و ورود بــه کانــال 
قیمتــی ۲۲ هــزار تومــان واکنــش مثبــت نشــان داد و نــه تنهــا تــن بــه اصــالح نداد 
بلکــه آغــاز بــه رونــد صعــودی پرشــتاب کرد.اشــتیاقی خاطرنشــان کــرد: بــه نظــر 
می رســد کــه اگــر دالر گام افزایشــی را بــر نمی داشــت، بــازار مدتــی را در کانــال یــک 
میلیــون و ۵۰۰ هــزار واحــد اســتراحت می کــرد امــا رشــد نــرخ دالر در بــازار باعــث 
شــد تــا بــازار وارد فــاز اصالحــی نشــود و رشــد پرشــتاب تر از روزهــای گذشــته را بــه 

خــود گرفت.ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه خاطرنشــان کــرد: ادامــه کاهــش قیمــت 
دالر در بــازار روز گذشــته از کانــال قیمتــی ۲۲ هــزار تومــان بــه کانــال ۲۱ هــزار تومــان 

باعــث توقــف رشــد پرشــتاب بــورس در بــازار خواهــد شــد.
اشــتیاقی بــا بیــان اینکــه بــه نظــر می رســد تــا حــدودی بــا کاهش نــرخ دالر، رشــد 
بــازار تعدیــل شــود، افــزود: رشــد پرشــتاب شــاخص بــورس در بــازار یــک هفتــه 
گذشــته فقــط ناشــی از نــرخ دالر بــوده اســت در حالــی کــه بــازار در حــال اصــالح 
بــود. ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه دربــاره پیش بینی هــای صــورت گرفتــه در زمینــه 
افزایــش نــرخ دالر تــا قیمــت ۲۵ هــزار تومــان گفــت: در صورتــی کــه شــاهد چنیــن 
اتفاقــی در بــازار ارز باشــیم بــه طــور حتــم تاثیــر آن را در بــورس و قیمــت ســهم های 

موجــود در بــازار خواهیــم بــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــازار در وضعیــت کنونــی نســبت بــه افزایــش قیمــت دالر 
ــد،  ــه رخ می ده ــوع از دو جنب ــن موض ــه ای ــد ک ــان می ده ــت نش ــش مثب واکن
اظهــار داشــت: در ابتــدا  بــا افزایــش نــرخ دالر، افــرادی کــه در بــورس هســتند بــه 
هیچ وجــه بــه عنــوان فروشــنده در بــازار ظاهــر نمی شــوند زیــرا در صــورت فــروش 

ســهام بــازاری بــرای ورود نقدینگــی  آنهــا وجــود ندارنــد.

با کودکان کار خیابان مهربان باشیم اما پول ندهیم و آن ها را تحقیر نکنیم.

سـخنگوی دولـت دربـاره محدودیـت وارد گوشـی نیز گفت: 
گفتـه شـده بـود که واردات گوشـی بـاالی ۳۰۰ یـورو ممنوع 
شـده کـه هیـچ تصمیمـی در این خصـوص گرفته نشـده و 
ابالغـی صـورت نگرفتـه و تغییـر رویـه ای نیـز انجام نشـده 
اسـت.ربیعی بیـان کـرد: ما در هفته گذشـته شـاهد تعامل 
مجلـس و دولـت بودیم کـه در جامعه واکنش هـای زیادی 
داشـت، مـا موافـق تکثـر دیدگاه هـا هسـتیم امـا معتقدیم 
کـه اهمیـت دارد کـه ضمـن بیـان دیدگاه هـا، مـا در مـورد 
روابـط بیـن مسـئوالن بایـد بـه نحـوی سـخن بگوییـم کـه 
بـرای جامعـه امیدآفرین باشـد و با حفـظ آداب و به نحوی 

کـه تخریب گرانـه نباشـد سـخن بگوییم.

رئیـس دیـوان محاسـبات بـا اعـالم اینکـه هیئـت ویـژه 
حسابرسـی بـه ارزهـای صادراتـی تشـکیل شـده اسـت، 
گفـت: ایـن هیئـت از دو هفتـه پیـش شـکل گرفته و در 
حـال نهایی کردن گزارش هسـتیم.به گـزارش خبرگزاری 
مهـر، عـادل آذر رئیـس دیـوان محاسـبات در حاشـیه 
نشسـت امـروز خـود بـا کمیسـیون آمـوزش، تحقیقـات 
و فنـاوری مجلـس بـا حضـور در جمـع خبرنـگاران، بـا 
اشـاره بـه ارائـه گزارشـی از تفریـغ بودجـه دو وزارتخانـه 
آمـوزش و پـرورش و علـوم و تحقیقـات در این جلسـه، 
صنـدوق  دربـاره  بیشـتر  ارائـه گـزارش  از  بعـد  گفـت: 
ذخیـره فرهنگیـان و لـزوم نظـارت دیـوان محاسـبات بر 
ایـن صنـدوق بحـث و بررسـی انجام شـد.وی افزود: در 
کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مقـرر شـد، بـا تدویـن 
حکمـی دیـوان محاسـبات بتوانـد به صـورت برخط روی 

صنـدوق ذخیـره فرهنگیـان نظـارت داشـته باشـد.

معـاون امـور صنایـع وزارت صنعـت، معدن و تجـارت گفت: 
بـا وجـود تحریم هـا و گرانـی ارز، دیگـر افزایـش واردات 
توجیـه نـدارد، در ایـن شـرایط بـه سـمت نهضـت سـاخت 
داخـل حرکـت می کنیم و در سـه ماه امسـال میـزان تولید 

خـودرو در کشـور ۱۳ درصـد افزایـش یافتـه اسـت.
مهـدی صادقـی نیارکی روز سـه شـنبه در پنجمین همایش 
مکمـل هـای رژیمـی و غذایـی در هتـل المپیـک تهـران 
افـزود: تولیـد اقـالم حفاظتـی علیـه کرونـا در ایران نسـبت 
بـه هفتـه اول اسـفند بـه میـزان زیـادی افزایـش یافتـه 
اسـت. در هفتـه اول اسـفند حتـی قبـل از  اعـالم دولـت 
صـادرات ماسـک و اقـالم ضدعفونـی کننده ممنوع شـد.در 
آن زمـان در اکثـر داروخانـه ها بزرگ نوشـته بودند ماسـک 
و الـکل نداریـم امـا بعد از یـک ماه در داروخانـه بزرگتر قبل 

نوشـتند، الـکل و مـواد ضدعفونـی کننـده داریم.

محدودیتی برای واردات 
گوشی ابالغ نشده است

هیئت ویژه حسابرسی به 
ارزهای صادراتی تشکیل شد

تولید خودرو امسال 13 
درصد افزایش یافت
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پرندگانپسماند

تدوین برنامه حفاظت از گونه در معرض انقراض »باالبان«افزایش 10 درصدی زباله های بیمارستانی تهران 

مدیرعامـــل ســـازمان مدیریـــت پســـماند 
شـــهرداری تهـــران گفـــت: در روزهـــای اخیـــر 
ـــروس  ـــترده وی ـــیوع گس ـــا ش ـــان ب و همزم
ـــا افزایـــش ۱۰ درصـــدی زباله هـــای  ـــا ب کرون

ـــم. ـــه رو بوده ای ـــته رو ب ـــاه گذش ـــک م ـــه ی ـــبت ب ـــتانی نس بیمارس
ـــز ۵۰  ـــر نی ـــال حاض ـــزود: در ح ـــور اف ـــن علیپ ـــنا صدرالدی ـــزارش ایس ـــه گ ب
خـــودرو مســـئولیت جمـــع آوری و انتقـــال زباله هـــای عفونـــی را برعهـــده 

ـــد. دارن
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــران ب ـــهرداری ته ـــماند ش ـــت پس ـــازمان مدیری ـــل س مدیرعام
تجربـــه موفـــق ایـــن ســـازمان در ســـاماندهی پســـماندهای بیمارســـتانی 
ــته و  ــای گذشـ ــت: در ماه هـ ــا گفـ ــروس کرونـ ــیوع ویـ ــا شـ ــان بـ همزمـ
ــزان  ــران، میـ ــا در تهـ ــروس کرونـ ــیوع ویـ ــری شـ ــا اوج گیـ ــان بـ همزمـ
ـــدا  ـــش پی ـــن افزای ـــه ۱۱۰ ت ـــن ب ـــدود 7۰ ت ـــتانی از ح ـــماندهای بیمارس پس
ـــی  ـــا عفون ـــام آن ه ـــه تم ـــزان پســـماند ک ـــن می ـــن ای ـــال و دف ـــه انتق ـــرد ک ک
تلقـــی و در ســـایتی مجـــزا دفـــن می شـــدند، کار بســـیار دشـــواری بـــود.

ــماند  ــت پسـ ــازمان مدیریـ ــختی کار سـ ــود سـ ــا وجـ ــه داد: بـ وی ادامـ
بـــا برقـــراری ارتبـــاط بـــا ســـازمان بهداشـــت جهانـــی و رعایـــت تمامـــی 

پروتکل هـــای بهداشـــتی بـــه
 خوبـــی توانســـت شـــرایط را مدیریـــت و پســـماندهای عفونـــی ۱۵۰ 
ـــر  ـــن ام ـــد. همی ـــن کن ـــع آوری و دف ـــتی را جم ـــز بهداش ـــتان و مرک بیمارس
هـــم موجـــب شـــد در اوج شـــیوع ویـــروس هیـــچ دغدغـــه ای از ســـوی 
مســـئوالن و مـــردم در مـــورد پســـماندهای بیمارســـتانی مطـــرح نشـــود.
ـــان اینکـــه  ـــا بی ـــران ب مدیرعامـــل ســـازمان مدیریـــت پســـماند شـــهرداری ته
تجربـــه ســـخت کرونـــا، ضـــرورت نوســـازی بخـــش عظیمـــی از نـــاوگان 
حمـــل پســـماند را تقویـــت کـــرد، گفـــت: در ماه هـــای گذشـــته از طریـــق 
ـــانات ارزی  ـــم نوس ـــم علیرغ ـــاب کردی ـــا را مج ـــکاران آن ه ـــا پیمان ـــی ب رایزن
۴۰ دســـتگاه از نـــاوگان حمـــل پســـماند بیمارســـتانی را نوســـازی کننـــد. 
ـــه  ـــار ب ـــه سیســـتم ردیـــاب )GPS( اســـت و ایـــن ب ـــاوگان جدیـــد مجهـــز ب ن
ـــژه  ـــکل وی ـــه ش ـــیرابه ب ـــت ش ـــری از نش ـــتم جلوگی ـــب سیس ـــوع نص موض

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــر توج ت

معـــاون محیـــط انســـانی اداره کل حفاظـــت 
محیـــط زیســـت همـــدان گفـــت: بـــا 
توجـــه بـــه مشـــاهده جوجـــه آوری گونـــه 
ـــان« در محیـــط  در معـــرض انقـــراض »باالب
ـــال  ـــه در ح ـــن گون ـــت و حراســـت از ای ـــه حفاظ ـــن اســـتان، برنام زیســـت ای

ـــت. ـــن اس تدوی
مهـــدی صفـــی خانـــی روز ســـه شـــنبه در گفـــت و گـــو بـــا ایرنـــا بیـــان 
ـــت  ـــانان اس ـــاهین س ـــره ش ـــکاری از تی ـــه ش ـــک گون ـــان ی ـــه باالب ـــرد: گون ک
ـــل  ـــزی قاب ـــای مرک ـــا اروپ ـــن ت ـــمال چی ـــکاری از ش ـــده ش ـــن پرن ـــه ای ک
ـــکان  ـــی از م ـــر در برخ ـــه مهاج ـــن گون ـــرد: ای ـــه ک ـــت.وی اضاف ـــاهده اس مش
ـــه  ـــد و ب ـــی کن ـــه آوری م ـــه جوج ـــدام ب ـــد اق ـــت کن ـــاس امنی ـــه احس ـــا ک ه
ـــه در معـــرض  ـــن گون ـــار شـــاهد جوجـــه آوری ای ـــرای نخســـتین ب تازگـــی و ب

ـــم. ـــدان بودی ـــت هم ـــراض در طبیع انق
معـــاون محیـــط انســـانی اداره کل حفاظـــت محیـــط زیســـت همـــدان افـــزود: 
بنابرایـــن چارچـــوب هـــا و برنامـــه هایـــی بـــرای حفاظـــت و حراســـت از ایـــن 

ـــراض  ـــوان از انق ـــا بت ـــت ت ـــن اس ـــال تدوی ـــراض در ح ـــرض انق ـــه در مع گون
ـــرد. ـــری ک ـــاب جلوگی ـــده کمی ـــن پرن ای

ـــار داشـــت:  تیـــم هـــای یـــگان حفاظـــت محیـــط زیســـت  ـــی اظه صفـــی خان
در سرشـــماری آخـــر تابســـتانه وحـــوش در همـــدان پـــرواز یـــک جفـــت 
ـــی رود  ـــد م ـــه امی ـــد ک ـــاهد بودن ـــا را ش ـــه ه ـــراه جوج ـــه هم ـــان ب ـــغ باالب بال
ـــده را در اســـتان  ـــن پرن ـــوان شـــمار ای ـــردی بت ـــای راهب ـــه ه ـــاذ برنام ـــا اتخ ب
افزایـــش داد. وی وجـــود ایـــن پرنـــده را در کنتـــرل آفـــات و انـــواع و اقســـام 
ـــر  ـــی رود موث ـــه شـــمار م ـــردم ب ـــرای م ـــوان آســـیب ب ـــه عن ـــه ب ـــدگان ک جون
دانســـت و گفـــت: گونـــه باالبـــان مـــورد عالقـــه برخـــی »قـــوش بازهـــا«  

ـــد. ـــی کنن ـــده م ـــن پرن ـــری ای ـــده گی ـــه زن ـــدام ب ـــا اق ـــن آنه ـــوده بنابرای ب
ــدان،  ــت همـ ــط زیسـ ــت محیـ ــانی اداره کل حفاظـ ــط انسـ ــاون محیـ معـ
ـــده  ـــش زن ـــراض را افزای ـــرض انق ـــده در مع ـــن پرن ـــش روی ای ـــدات پی تهدی
ـــواد  ـــه از م ـــی روی ـــتفاده ب ـــوان، اس ـــن حی ـــتگاه ای ـــب زیس ـــری، تخری گی
ـــه  ـــن گون ـــدن ای ـــر آن در ب ـــزارع و تاثی ـــا در م ـــش ه ـــت ک ـــیمیایی و آف ش

ـــرد. ـــوان ک ـــوری عن جان

 پیام
 زیست

ثبت زادآوری اکراس آفریقایی گونه کمیاب خاورمیانه در تاالب هورالعظیم
رییس اداره حفاظت محیط زیست آبادان گفت: زادآوری اکراس آفریقایی گونه کمیاب خاورمیانه در تاالب هورالعظیم توسط علی 

 سجاد جاللی محیط بان آبادانی مشاهده و ثبت شد.

رنا
 ای

س:
عک

 مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان سـمنان گفـت: 
پـارک  دار محـدوده  هـای شناسـنامه  یوزپلنـگ  مجمـوع 
ملـی توران اسـتان سـمنان بـه ١١ فرد رسـید و تمام تالش 
هـا بـرای شکسـتن کـد انقـراض یوز و رسـیدن بـه عدد ٥٠ 

فـرد پیگیـری می شـود.
امیرعبـدوس روز سـه شـنبه با انتشـار عکس یـک خانواده 
یوزپلنـگ در صفحـه اینسـتاگرام خـود نوشـت: نمـی دانم 
در پسـت قبلـی یوزپلنگـی را کـه از بیـن پاهای یـوز جلوی 
دوربیـن دیـده مـی شـود مشـاهده کـرده بودیـد یـا خیر؟ 
وقتـی ٓان پسـت را مـی نوشـتم منتظـر بـودم یـک نفـر در 
کامنـت ها سـوال بپرسـد ٓایـا ایـن تصویر دو فـردی همان 
خانـواده چهـار فـردی جدید اسـت؟ بله! واقعیـت را اکنون 

در تصویـر مشـاهده مـی کنید.
وی افـزوده اسـت: ایـن خانـواده ٤ فـرد دارد. یـوز مـادر 
ایـن تصویـر بـا یـوز مـادر خانـواده ای کـه قبـال در چنـد 
پسـت قبلـی معرفـی کـرده بـودم کامـال متفـاوت اسـت. 
در ایـن تصویـر مـادر و دو تولـه در قـاب زیبایـی کـه تولـه 
بازیگـوش سـوم از پاهـای خـود در جلوی دوربین سـاخته 
اسـت قـرار گرفتـه انـد. اما ممکن اسـت این خانـواده توله 
هـای بیشـتری داشـته باشـد مثـال چهـار تولـه کـه یکی از 

تولـه هـا جلـوی دوربیـن نیامـده باشـد.
وی تصریـح کـرده اسـت: فعـال بـا اطمینـان کامـل حضـور 
دو خانـواده حداقـل ٤ فـردی را در محـدوده پـارک ملـی 
نویـد مـی دهیـم کـه در تجمیـع بـا سـه یوزپلنگـی کـه بـه 
صـورت منفـرد در ایـن محـدوده شناسـایی شـده انـد تـا 
محـدوده  دار  شناسـنامه  هـای  یوزپلنـگ  مجمـوع  کنـون 

پـارک ملـی تـوران بـه ١١ فـرد رسـیده اسـت.
یوزپلنـگ ایرانـی در فهرسـت اتحادیه بیـن  المللی حفاظت 
از محیـط زیسـت قـرار دارد، بـه معنـای اینکـه گونـه ای در 
خطـر انقـراض اسـت، حـدود ٢ هزار سـال پیـش یوزها در 
بیشـتر نقـاط آسـیا حضـور داشـتند امـا اکنـون منحصـر به 

نواحـی بیابانـی ایران شـده  اند.

سوژه یوزهای پارک 
توران استان 

سمنان به 11 فرد رسید

اجرای پروژه های احیای تاالب انزلی از سال 1400

 طی سال های اخیر ورود رسوب به تاالب و کاهش بارش ها سبب شده است که بخش های خشک تاالب بیشتر و 
پهنه های آبی کمتر از قبل شوند

احیــای  و  حفاظــت  دفتــر  مدیــرکل 
تاالب هــا ســازمان حفاظــت محیــط 
ــای  ــه احی ــان اینک ــن بی ــت ضم زیس
تــاالب انزلــی اولویــت ســتاد ملــی 
احیــای  طــرح  و  اســت  تاالب هــا 
 ۱۴۱۰ تــا   ۱۴۰۰ ســال های  بــرای  آن 
ــن  ــت: فوری تری ــود، گف ــی می ش اجرای
مشــکلی کــه بایــد در تــاالب انزلــی 
حــل شــود حضــور گیــاه مهاجــم ســنبل 
ــی  ــرزاده کریم ــعود باق ــی است.مس آب
در گفــت و گــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه 
اینکــه در حــال حاضــر موضــوع بســیار 

انزلــی، گیــاه  تــاالب  نگــران کننــده 
مهاجــم ســنبل آبــی اســت، اظهــار کــرد: 
ــی  ــم خطرناک ــاه مهاج ــی گی ــنبل آب س
اســت کــه بــا ســرعت در تــاالب رو 
ــا  ــکار م ــا راه ــون تنه ــد و اکن ــه رش ب
ــاه  ــی گی ــذف فیزیک ــه ح ــرای مقابل ب
از تــاالب اســت. ایــن گیــاه مهاجــم 
ســرعت تبخیــر آب را ۱۳ برابــر و محیــط 
بومــی  بیــن گونه هــای  و  ســمی  را 
ــت  ــا رقاب ــرای بق ــاالب ب ــود در ت موج

می کنــد. ایجــاد 
وی بــا بیــان اینکــه پیــش از ایــن 
ــا  ــط زیســت ب ــت محی ــازمان حفاظ س
بــه  »بایوجمــی«  روش  از  اســتفاده 
بــود،  انزلــی  تــاالب  احیــای  دنبــال 

گفــت: بــه دلیــل مشــکالت پیــش 
آمــده درخصــوص ایــن طــرح از جملــه 
اعتــراض برخــی کارشناســان نســبت 
بــه غیــر علمــی بــودن آن حــدود یــک 
ــور  ــرح به ط ــن ط ــه ای ــت ک ــال اس س

کامــل متوقــف شــده اســت.
احیــای  و  حفاظــت  دفتــر  مدیــرکل 
تاالب هــا ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت ادامــه داد: بــا وجــود ایــن 
ــتاد  ــت س ــی اولوی ــاالب انزل ــای ت احی
ایــن رو  از  و  اســت  تاالب هــا  ملــی 
ــرای آن در نظــر  مــا برنامــه جدیــدی ب
جدیــد  برنامــه  ایــن  در  گرفته ایــم. 
زیســت بومی  رویکــرد  مــا  رویکــرد 
ــم دارد؛ اول  ــی مه ــه دو ویژگ ــت ک اس

ــه مســئله به صــورت فرابخشــی  آنکــه ب
ــکل  ــل مش ــرای ح ــود و ب ــگاه می ش ن
تــاالب تمــام مشــکالت حوضــه آبخیــز 
دوم  و  می کنیــم  حــل  و  بررســی  را 
ــان  ــام ذینفع ــاالب تم ــای ت ــرای احی ب

آن مشــارکت خواهنــد داشــت.
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــرزاده کریمــی ب باق
ــد  ــه جدی ــرای برنام ــه و اج ــرای تهی ب
ــددی از  ــی متع ــای کارشناس ــا تیم ه ب
جملــه کارشناســان ژاپنــی همــکاری 
می کنیــم، تصریــح کــرد: طــرح احیــای 
تــاالب انزلــی بــرای ســال های ۱۴۰۰ تــا 
۱۴۱۰ آمــاده خواهــد شــد و حاصــل 
ــه  ــی در زمین ــروه تخصص ــت گ کار هف
اکولــوژی تــاالب، پســاب، پســماند، 
آبخیــزداری،  تــاالب،  پایــش کیفــی 
احیــای  محلــی،  جوامــع  آمــوزش 
ــی  ــی و قضای ــور حقوق ــتگاه و ام زیس

ــت. ــاالب اس ت
ــاله  ــه ۱۰ س ــن برنام ــه وی ای ــه گفت ب
احیــا، پــس از تصویــب در ســتاد ملــی 
اجرایــی  آینــده  ســال  از  تاالب هــا 
می شــود همچنیــن دانشــگاه گیــالن 
نیــز بــه عنــوان مشــاور و پشــتوانه 
ســازمان  بــا  برنامــه  ایــن  علمــی 
حفاظــت محیــط زیســت همــکاری 

. می کنــد
احیــای  و  حفاظــت  دفتــر  مدیــرکل 
تاالب هــا ســازمان حفاظــت محیــط 
ــا از  ــدف م ــت: ه ــه گف زیســت در ادام
فرابخشــی کــردن امــر احیــای تاالب هــا 
ایــن اســت کــه دســتگاه های مختلــف 
ــد وزارت  ــن موضــوع مانن ــا ای ــط ب مرتب
ــاورزی، وزارت  ــاد کش ــرو، وزارت جه نی
بــا  را  خــود  برنامه هــای  و...  کشــور 

تنظیــم  تاالب هــا  حفــظ  اســتراتژی 
ــق نمی شــود  ــر محق ــن ام ــه ای ــد ک کنن
مگــر در چارچــوب ســتاد ملــی و برنامــه 
ــان  ــی در پای ــرزاده کریم ــترک. باق مش
بــا بیــان اینکــه مســاحت تــاالب انزلــی 
۲۰ هــزار هکتــار اســت کــه بخش هایــی 
ــره ای  ــه صــورت جزی از آن از گذشــته ب
طــی  کــرد:  تصریــح  اســت،  بــوده 
بــه  رســوب  ورود  اخیــر  ســال های 
ســبب  بارش هــا  کاهــش  و  تــاالب 
ــک  ــای خش ــه بخش ه ــت ک ــده اس ش
ــر  ــی کمت ــاالب بیشــتر و پهنه هــای آب ت
حاضــر۵۰  حــال  در  شــوند.  قبــل  از 
ــی و  ــه آب ــاالب پهن ــاحت ت ــد مس درص
۵۰ درصــد مابقــی پهنه هــای غیــر آبــی 
اســت البتــه تمــام ایــن ۵۰ درصــد 
ــمت هایی  ــت و قس ــده اس ــک نش خش

از آن مناطــق مرطــوب اســت امــا آبــی 
ــا  ــی ی ــاالب انزل ــا  نمی بینیم.ت در آن ه
ــي  ــی: أنزٚل ــه گیلک ــی )ب ــرداب انزل م
سٚل( بــا مســاحتی در حــدود ۲۰ 
ــع  ــران، واق ــمال ای ــار در ش ــزار هکت ه
در اســتان گیــالن قــرار دارد. مــرداب 
بزرگتریــن  و  جالب تریــن  از  انزلــی 
جانــواران  طبیعــی  زیســتگاه های 
ایــران محســوب می شــود و هــر ســاله 
پذیــرای تعــداد زیــادی از پرندگانــی 
اســت کــه از ســوی کشــورهای همســایه 
می آیند.تــاالب  ایــران  بــه  شــمالی 
انزلــی بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی 
ــا  از نظــر میــزان بــاالی رطوبــت و آب ب
هیچ یــک از تاالب هــای ایــران قابــل 
ــن  ــی چندی مقایســه نیســت.تاالب انزل
ــت. ــای داده اس ــود ج ــره را در خ جزی

فریــدون یــاوری گفــت: یــک میلیــارد و 
۵۰۰ میلیــون تومــان اعتبــار بــرای احداث 
ــه  پایــگاه اطفــای حریــق غــرب کشــور ب
ــاص  ــاه اختص ــتان کرمانش ــت اس مرکزی

یافــت.
ــانی راه  ــالع رس ــبکه اط ــزارش ش ــه گ ب
ــل از شــبکه اطــالع رســانی  ــه نق ــا؛ ب دان
ــه  ــروز س ــاوری ام ــدون ی ــاد، فری مرص
شــنبه در ســتاد بحــران اســتان کرمانشــاه 
ــن  ــد ضم ــزار ش ــتانداری برگ ــه در اس ک
اقدامــات صــورت گرفتــه  بــه  اشــاره 
بــرای اطفــای حریــق در جنگل هــا و 

مراتــع مرخیــل و بوزیــن، اظهــار داشــت: 
انجــام گرفتــه  برآوردهــای  براســاس 
حــدود ۳۵۰۰ هکتــار جنــگل و مرتــع ایــن 

ــوخت. ــش س ــه در آت منطق
اســتان  زیســت  محیــط  مدیــرکل 
ــق  ــن حری ــا ای ــزود: در اطف کرمانشــاه اف
جملــه  از  دســتگاه ها  از  بســیاری 
نیروهــای نظامــی، شــهرداری، راهــداری، 
نیروهــای مردمــی، اداره منابــع طبیعــی، 
پزشــکی و … همــکاری  فوریت هــای 
ــر  ــای تقدی ــه ج ــد ک ــل آوردن الزم را بعم

و تشــکر دارد.

از  کــرد:  خاطرنشــان  مســئول  ایــن 
شــاخصه های مهــم ایــن منطقــه وجــود 
گــوزن مینیاتــوری بــه نــام شــوکا و 
پلنــگ اســت کــه خوشــبختانه در آتــش 

ــد. ــا وارد نش ــه آنه ــیبی ب ــوزی آس س

یــاوری گفــت: آتــش ســوزی در منطقــه 
بوزیــن و مرخیــل بیشــتر در قســمت 
مراتــع اتفــاق افتــاد و خوشــبختانه کمتــر 
ــی آن آســیب رســیده  ــط جنگل ــه محی ب

اســت.

احداث پایگاه اطفای حریق 
غرب کشور در کرمانشاه

 بخش زیادی از مرجان های 
خلیج فارس از بین رفته  است

رئیــس مرکــز اقیانــوس شناســی بوشــهر گفــت: یکــی از مشــکالت اساســی 
خلیــج فــارس ورود آلودگی هــای صنعتــی و شــهری اســت کــه باعــث نابــودی 

بخــش زیــادی از مرجان هــای ایــن دریــا شــده  اســت.
مریــم قائمــی روز سه شــنبه در گفت وگــو بــا ایرنــا افــزود: ورود انــواع 
آالینده هــا ماننــد فاضالب هــای شــهری و صنعتــی، ریــز پالســتیک ها و 
ــد،  ــادی از مرجان هــای نایبن ــا بخــش زی ــی باعــث شــده ت آلودگی هــای نفت
جزیــره خــارگ و جزیــره کیــش  از بیــن بــرود.وی اضافــه کــرد: همچنیــن بــا 
جــذب ایــن آلودگی هــا  توســط آبزیــان، ســالمتی و جــان انســان ها نیــز در 

ــود. ــد می ش ــی تهدی ــه غذای چرخ
 قائمــی اظهارداشــت: تحقیقــات محققــان پژوهشــگاه اقیانوس شناســی 
ــا همیــن  نشــان داده  اســت درصورتــی کــه اســیدی شــدن خلیــج فــارس ب
رونــد ادامــه یابــد تــا پایــان قــرن ۲۱ رشــد اســکلت های مرجانــی ۴۰ درصــد 
کاهــش می یابد.رئیــس مرکــز اقیانــوس شناســی اســتان بوشــهر ادامــه داد: 
بــر اســاس تحقیقــات پژوهشــگران پژوهشــگاه اقیانــوس شناتســی بوشــهر 
ورود کربــن دی اکســید بــه خلیــج فــارس از زمــان انقــالب صنعتــی تاکنــون، 

ایــن آب هــا را ۱۲ صــدم واحــد اســیدی تر کــرده  اســت

ته
نک

مدیـرکل دفتـر حفاظت و احیـای تاالب ها سـازمان حفاظت 
محیط زیسـت ادامـه داد: با وجـود این احیای تـاالب انزلی 
اولویـت سـتاد ملـی تاالب هـا اسـت و از ایـن رو مـا برنامـه 
جدیـدی بـرای آن در نظـر گرفته ایـم. در ایـن برنامـه جدیـد 
رویکـرد مـا رویکـرد زیسـت بومی اسـت کـه دو ویژگی مهم 
دارد؛ اول آنکـه به مسـئله به صورت فرابخشـی نگاه می شـود 
و بـرای حـل مشـکل تـاالب تمام مشـکالت حوضـه آبخیز را 
بررسـی و حـل می کنیـم و دوم بـرای احیـای تـاالب تمـام 
ذینفعـان آن مشـارکت خواهنـد داشـت.باقرزاده کریمـی با 
اشـاره بـه اینکه بـرای تهیه و اجـرای برنامه جدید بـا تیم های 
کارشناسـی متعـددی از جملـه کارشناسـان ژاپنـی همکاری 
می کنیـم، تصریـح کـرد: طـرح احیـای تـاالب انزلـی بـرای 
سـال های 1400 تا 1410 آماده خواهد شـد و حاصل کار هفت 
گـروه تخصصـی در زمینه اکولوژی تاالب، پسـاب، پسـماند، 
پایـش کیفـی تـاالب، آبخیـزداری، آمـوزش جوامـع محلی، 

احیـای زیسـتگاه و امـور حقوقـی و قضایی تاالب اسـت.

محیط 
پسماندزیست

زباله های تولید شده تبریز دفن می شود151 هکتار از جنگل ها و مراتع بهمئی سوخت
ـــی  ـــتان بهمئ ـــدار شهرس فرمان
ـــدن ۱۵۱  ـــرق ش ـــه ح از طعم
ــع در  ــگل و مرتـ ــار جنـ هکتـ
ایـــن شهرســـتان خبـــر داد.

ـــگار  ـــا خبرن ـــو ب ـــت و گ »حکمـــت هللا ســـنایی« در گف
ایســـنا افـــزود: یـــک مـــورد آتـــش ســـوزی در 
ــه  ــتان رخ داد کـ ارتفاعـــات »ماغـــر« ایـــن شهرسـ
ـــد. ـــده ان ـــارت دی ـــع خس ـــگل و مرت ـــار جن ـــک هکت ی
وی اظهارکـــرد: یـــک آتـــش ســـوزی دیگـــر کـــه از 
ــادام  ــای بـ ــاه در طرح هـ ــنبه ۱۵ تیرمـ ــر یکشـ عصـ
یوســـفی  سرآســـیاب  حـــوزه  »کیمـــه«  کاری 
ــدود ۱۵۰  ــه حـ ــوع پیوســـت کـ ــه وقـ ــتان بـ شهرسـ

ــد. ــارت دیـ ــار خسـ هکتـ
ــرد:  ــان کـ ــی خاطرنشـ ــتان بهمئـ ــدار شهرسـ فرمانـ
 ۱۰ از  بیـــش  تاکنـــون  آتـــش ســـوزی ها  ایـــن 
ـــوش  ـــا ار خام ـــک ج ـــا ی ـــا ت ـــد ام ـــار ش ـــه مه مرحل
ـــی  ـــعله ور م ـــش س ـــر آت ـــای دیگ ـــم از جاه ـــی کنی م

شـــود.
ــوزی  ــش سـ ــن آتـ ــرد: در ایـ ــح کـ ــنایی تصریـ سـ
ـــا  ـــه پ ـــی از ناحی ـــع طبیع ـــان مناب ـــر از کارکن ـــک نف ی
ـــوزی  ـــش س ـــن آت ـــه داد: ای ـــد. وی ادام ـــدوم ش مص
ــا همـــکاری پدافنـــد هوایـــی ارتـــش جمهـــوری  بـ
اســـالمی، ادارات شهرســـتان های بهمئـــی و بهبهـــان 

مهـــار شـــد.

محیــط  کمیســیون  رئیــس 
شــهری  خدمــات  و  زیســت 
ــز  ــهر تبری ــالمی ش ــورای اس ش
گفــت: ایجــاد سیســتم تفکیک 
و بازیافــت زبالــه در تبریــز یکــی از نیاز هــای اساســی شــهر 
ــدار  ــیه دی ــدزاده در حاش ــود.محرم محم ــوب می ش محس
ــدگان  ــا نماین ــز ب ــهردار تبری ــهر و ش ــورای ش ــای ش اعض
شــرکت های فعــال در زمینــه بازیافــت و تولیــد زبالــه ســوز 
گفــت: در نقــاط مختلــف دنیــا بحث تولیــد زبالــه و بازیافت 
ــق روش هــای مختلــف مرســوم اســت کــه الزم  آن از طری
اســت تبریــز نیــز در ایــن زمینــه فعالیــت کنــد. وی بــا بیــان 
اینکــه از طریــق روش هــای مختلــف بازیافــت می تــوان از 

ــه در  ــد زبال ــرد گفــت: تولی ــی ک پســماند شــهری درآمدزای
شــهرها و مناطــق مختلــف متفــاوت اســت کــه هــر شــهر 
براســاس شــرایط خــود و زبالــه تولیــدی اقــدام بــه بازیافت 
ــز  ــالً در تبری ــه فع ــان اینک ــا بی ــدزاده ب ــه می کند.محم زبال
ــن کار  ــت: ای ــود گف ــن می ش ــده دف ــد ش ــای تولی زباله ه
مشــکالت زیســت محیطــی بســیاری دارد کــه شــیرابه های 
آن آب هــای زیرزمینــی و هــوارا آلــوده می کنــد.وی افــزود: 
امــروز در جلســه ای بــا حضــور اعضــای شــورای شــهر چنــد 
ــوز را  ــه س ــت و زبال ــف بازیاف ــای مختل ــرح ه ــرکت ط ش
ارائــه کردنــد کــه چنــد شــرکت دیگــر نیــز ســابقًا طرح هــای 
ــف و  ــیون های مختل ــه در کمیس ــد ک ــه داده ان ــودر را ارائ خ

ــد شــد. ــده بررســی خواهن توســط کارشناســان زب
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20تیرماه؛ زمان برگزاری آزمون استخدامی آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی اعالم کرد: با توجه به مجوز صادره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، زمان برگزاری 
آزمون استخدامی داخلی آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی صبح روز جمعه ۲۰ تیرماه سال ۱۳۹۹ با 
رعایت تمام پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد.
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کاهش90 درصد ی نوزاد فروشی مادران معتاد

ســازمان  اجتماعــی  امــور  معــاون 
بهزیســتی کشــور بــا بیــان اینکــه 
 ۸۰ از  بیــش  اخیــر  ســال های  در 
ــع  ــان جم ــودکان کار و خیاب ــد ک درص
آوری شــده در تهــران غیــر ایرانــی 
از شــهروندان درخواســت  بوده انــد، 
ــودکان  ــه ک ــول ب ــا از دادن پ ــرد ت ک

خیابانــی خــودداری کننــد.
حبیــب هللا  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــری  ــد در نشســت خب مســعودی فری
ــت  ــوص وضعی ــود در خص ــروز خ ام
گفــت:  خیابــان  و  کار  کــودکان 

کــودکان  ســاماندهی  نامــه  آییــن 
در هیئــت    ۸۴ در ســال  خیابانــی 
ــن در  ــد. همچنی ــب ش ــت تصوی دول
توســعه ششــم  برنامــه   7۸ ســال 
ــزان  ــرای می ــی را ب ــداف کم ــز اه نی
پذیــرش کــودکان کار و خیابــان قــرار 
داد کــه در مــاده ۸۰ هــم ســازمان 
بهزیســتی مکلــف شــده بــا همــکاری 
ایــن خصــوص  ســایر دســتگاه در 

ــد. ــدام کن اق
ــای  ــه طرح ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
مختلفــی تــا کنــون بــرای اجــرای 
ایــن برنامــه دنبــال شــده اســت، 
ــه  ــورد هم ــه در م ــه ک ــزود: دو نکت اف
مســائل اجتماعــی بایــد مطــرح شــود 
و مــورد توجــه باشــد ایــن اســت کــه 

بــه  تصویــر آســیب های اجتماعــی 
مــرور زمــان بــا عوامــل فرهنگــی، 
سیاســی  و  اقتصــادی  اجتماعــی، 
ــاون  ــد. مع ــر کن ــت تغیی ــن اس ممک
ــتی  ــازمان بهزیس ــی س ــور اجتماع ام
کشــور ادامــه داد: بــرای مثــال ســال 
در  خیابانــی  کــودکان  عمــده   ۸۴
ــه مــروز  ــد، امــا ب کشــور ایرانــی بودن
 ۵۵ اخیــر  ســال های  در  و  زمــان 
درصــد کــودکان کار و  خیابــان کــه 
ــد  ــر ایرانی ان ــد غی ــده بودن ــذب ش ج
کــه ایــن میــزان در تهــران بــه بیــش 

ــید. ــد رس از ۸۰ درص
مســعودی فریــد بــا بیــان اینکــه 
آســیب  چرخــه  اینکــه  بــرای 
فراینــد  بایــد  کنیــم  متوقــف  را 

ســاماندهی و توانمندســازی را تــا 
انتهــای آن انجــام دهیــم، ادامــه 
اجتماعــی  مســائل  حــوزه  در  داد: 
ــایی و  ــوان شناس بخشــی تحــت عن
ــد  ــد بای ــا بع ــود دارد، ام جــذب وج
بــا اقدامــات توانمندســازی بایــد 
ورود  شــاهد  مجــددا  کاری کنیــم 

فــرد بــه خیابــان نباشــیم.
معــاون امــور اجتماعــی ســازمان 
بهزیســتی کشــور بــا بیــان اینکــه 
بــرای حــل ایــن موضــوع نمی تــوان 
ــح کــرد:  نســخه واحــدی داد، تصری
خانواده هــای  از  کــودکان  ایــن 
دالیــل  بــه  و  هســتند  متنوعــی 
متعــدد مثــل فقــر یــا از کار افتادگــی 
یــا  والدیــن  اعتیــاد  سرپرســت، 
بهــره کشــی و کرایــه شــدن وارد 
ــرای هرکــدام  چرخــه کار شــده اند. ب
ــد نســخه خــاص  ــوارد بای ــن م از ای

هــر فــرد را تجویــز کنیــم کــه همــان 
»مدیریــت مــورد« اســت. مســعودی 
ــه  ــا هرگون ــه ب ــان اینک ــا بی ــد ب فری
ــژه  ــه وی ــال ب ــر ۱۵ س ــودک زی کار ک
زباله گــردی  در  فعــال  کــودک 
ــه گــردی  ــار کــرد: زبال مخالفیــم، اظه
بدتریــن شــکل کار کــودک اســت، 
چراکــه کودکــی کــه بایــد آمــوزش 
ــوزد و  ــی را بیام ــبک زندگ ــد، س ببین
کودکــی کنــد، در خیابــان جایــگاه 
بزرگســال را می گیــرد و بــا اینکــه 
جســم و روانــش کــودک اســت، وارد 
عــوارض  می شــود کــه  بزرگســالی 

جبــران نشــدنی زیــادی دارد.
ــه  ــودکان زبال ــورد ک ــزود: در م وی اف
مهــم  خیلــی  موضــوع  ایــن  گــرد 
ــنین  ــرای س ــن ب ــت. همچنی ــر اس ت

ــن  ــق قوانی ــه طب ــال ک ــا ۱۸ س ۱۵ ت
اشــکال  کــودک  کار  بین المللــی 
ــه  ــه ب ــت ک ــور کاری اس ــدارد، منظ ن
روان و جســم و شــخصیت کــودک 
فریــد  مســعودی  نزنــد.  آســیب 
اصلــی  چالش هــای  بــه  ادامــه  در 
ــرد  ــاره ک ــودکان اش ــا کار ک ــه ب مقابل
و گفــت: در یــک بخــش کودکانــی 
ــاز وارد  ــور غیرمج ــه ط ــه ب ــتند ک هس
هرچــه  یعنــی  می شــوند،  کشــور 
قــدر بــه کــودکان خدمــات دهیــم 
ــود  ــف نش ــش ورودی متوق ــر بخ اگ
و  می یابــد  افزایــش  آنهــا  تعــداد 
کــه  سیســتمی  حالــت  ایــن  در 
ــم  ــر خ ــد، کم ــگیری نباش ــر پیش فک
می کنــد یــا کیفیــت کارش پاییــن 

. یــد می آ
وی بــا بیــان اینکــه معتقدیــم وجــود 

ــودک  ــاوی ک ــان مس ــودک در خیاب ک
آزاری اســت و کــودک نمــی توانــد 
خــودش  بالقــوه  ظرفیت هــای  بــه 
از  بســیاری  اظهارکــرد:  برســد، 
ــد.  ــخصی ندارن ــت مش ــودکان هوی ک
ــا  ــد ی ــا اســناد هویتــی ندارن ــی ی یعن
ــار  ــر ب ــا ه ــد ی ــابه دارن ــامی مش اس
اســم جدیــدی را عنــوان می کننــد. 
بــه همیــن دلیــل براســاس اســم 
و ... نمی تــوان کاری کــرد امــا بــا 
اســتفاده از ابــزار احــراز هویــت مثــل 
»اســکن عنبیــه« مــی تــوان کاری 
کــرد کــه کودکــی کــه وارد بهزیســتی 
شــده اســت و بعــدا خــارج مــی 
شــود، درصورتــی کــه او را مجــددا 
ایــن  بدانیــم  کردیــم  مشــاهده 
کــودک کــدام کــودک اســت و از اول 

چرخــه را شــروع نکنیــم.

مدیــرکل دفتــر برنامــه ریــزی و توســعه 
اجتماعــی جوانــان گفــت: محوریــت 
و  خیریــن  امســال  ازدواج  هفتــه 
جهیزیــه  تهیــه  در  آن هــا  مشــارکت 
پویــش  انــدازی  راه  بــا  اســت کــه 
)ازدواج جوانــان بــا همراهــی خیریــن( 

ــرد. ــی گی ــورت م ص
بــه گــزارش پایگاه خبــری وزارت ورزش 
و جوانــان، اعظــم کریمــی روز دوشــنبه 
در نشســت مجــازی و آنالیــن رییــس 

ــا  ــه ازدواج ب ــی هفت ــتاد مل ــر س و دبی
معاونیــن امــور جوانــان اســتان های 
ــا هــدف  ــه ب ــان ک وزارت ورزش و جوان
تشــریح برنامــه هــای هفتــه ازدواج 
ــه  ــت هفت ــزود: محوری ــد، اف ــزار ش برگ
ازدواج امســال خیریــن و مشــارکت 
آن هــا در تهیــه جهیزیــه اســت کــه بــا 
راه انــدازی پویــش )ازدواج جوانــان بــا 
همراهــی خیریــن( صــورت مــی گیــرد.
وی در ایــن نشســت بــه ثبــت مجامــع 

اســتانی خیریــن ازدواج تاکیــد کــرد و 
ــن  ــا ای ــوز برخــی اســتان ه ــت: هن گف
ــا  ــد. ب ــت نرســانده ان ــه ثب مجامــع را ب
ــی  ــه اینکــه موضــوع آورده مال توجــه ب
ــم  ــذف کردی ــع را ح ــت مجم ــرای ثب ب
ایــن کار فراینــد پیچیــده ای نــدارد و از 
ــع  ــت مجام ــم ثب ــتان ها می خواهی اس

ــد. را پیگیــری کنن
کریمــی همچنیــن بــه موضــوع مجمــع 
ملــی خیریــن ازدواج اشــاره کــرد و 
ــا همــکاری  گفــت: ایــن مجمــع نیــز ب
وزارت کشــور تشــکیل و اعضــای هیئــت 
رئیســه آن انتخــاب شــدند و ان شــاء 
هللا بــه زودی نیــز بــه ثبــت ملــی 

ــید. ــد رس خواه

خیرین محور برنامه های امسال 
هفته ازدواج 

عضویت 70 درصد 
دانش آموزان در شبکه شاد

وزیــر آموزش وپــرورش در دیــدار بــا دبیــرکل بنیــاد بین المللــی غدیــر 
گفــت: بــا بهره گیــری از شــبکه شــاد در برگــزاری جشــنواره فرهنگــی هنــری 
ــی  ــی میرزای ــن حاج ــنا، محس ــزارش ایس ــه گ ــارکت می کنیم.ب ــوی مش عل
ــرکل  ــا آیــت هللا کاظــم صدیقــی دبی ــر ب ــی غدی ــاد بین الملل ــا حضــور در بنی ب
ــرد. ــو ک ــدار و گفتگ ــران دی ــت ته ــه موق ــر و امام جمع ــی غدی ــاد بین الملل بنی
حاجــی میرزایــی در ایــن دیــدار بابیــان اینکــه کار در آموزش وپرورش ســنگین 
ــی  ــه تعطیل ــا ناچــار ب ــر شــیوع کرون ــرد: براث ــار ک و پرمســئولیت اســت، اظه
مــدارس شــدیم زیــرا ســالمتی دانــش آمــوزان بــرای مــا بســیار مهــم بــود لذا 
بــرای عــدم تعطیلــی آموزش هــا تدابیــری اندیشــیدیم و اولیــن اقــدام ارائــه 
آموزش هــای تلویزیونــی بــود و در ایــن مــدت بیــش از ۲۰۰۰ برنامــه آمــوزش 
تلویزیونــی تولیــد و از طریــق شــبکه آمــوزش کــه دارای پوشــش ۹7درصــدی 
در ســطح کشــور بــود، پخــش شــد.عضو کابینــه دولــت تدبیــر و امیــد در ادامــه 
ــود؛ نمی دانســتیم  ــی ب ــون دارای نقص های ــق تلویزی ــوزش از طری ــزود: آم اف
همــه دانــش آمــوزان از ایــن آموزش هــا  اســتفاده می کننــد یــا خیــر، عــدم 
برقــراری تعامــل نیــز یکــی دیگــر از نقص هــای آمــوزش تلویزیونــی بــود لــذا 

دانــش آمــوزان بــه ســمت شــبکه های مجــازی ســوق داده شــدند.

ته
نک

مســعودی فریــد در ادامــه بــه موضــوع خریــد و فروش نــوزادان 
نیــز اشــاره کــرد و گفــت: موضــوع خریــد و فــروش نــوزادان جرم 
اســت و بایــد بــه همــه مــردم اطــالع رســانی شــود. مــا هــم در 
کنــار پلیــس فتــا اگــر مــوردی را ببینیــم بــه نهادهــای امنیتــی 
ــورد  ــود دارد برخ ــه وج ــی ک ــق قانون ــم و طب ــالع می دهی اط
ــد. ــته باش ــده داش ــر بازدارن ــا اث ــرد ت ــورت می گی ــراد ص ــا اف ب
وی افــزود: نوزادانــی کــه شناســایی می شــوند بــا صــدور حکــم 
قاضــی تعییــن تکلیــف خواهنــد شــد. یعنــی یــا وارد خانــواده 
ســببی و نســبی خودشــان می شــوند یــا بــه بهزیســتی می آینــد 
ــی  ــور اجتماع ــاون ام ــی می روند.مع ــه فرزندخواندگ ــی ب و حت
ــه  ســازمان بهزیســتی کشــور در خصــوص وضعیــت رســیدگی ب
ــادران  ــوزادان م ــود ن ــرار ب ــت: ق ــز گف ــاد نی ــاردار معت ــادران ب م
ــه  ــه ب ــر اینک ــود مگ ــص نش ــان مرخ ــد از زایم ــاد بع ــاردار معت ب
اورژانــس اجتماعــی اطــالع داده شــود و ســپس تعییــن تکلیــف 
ــد  ــواده ای کــه مــی خواهــد کــودک را برگردان شــوند. حتــی خان
بایــد پیگیــری شــود و همــکاران گــزارش مــددکاری تهیــه کننــد 

ــوزاد را دادیــم شــرایط همچنــان مســاعد باشــد. کــه وقتــی ن

خبر

مدرسهجامعه

ابالغ شهریه 20 هزار مدرسه غیردولتیجزئیات آزادی 25۷4 زندانی جرائم غیرعمد 
بــرای  مســتضعفان  بنیــاد 
آزادی ۲۵7۴ زندانــی جرائــم 
ــت  ــدف حمای ــا ه ــد ب غیرعم
نیازمنــد  زندانیــان  ایــن  از 
را  تومــان  میلیــارد  مبلــغ ۵۰  آنــان،  و خانواده هــای 
تخصیــص داد.بــه گــزارش ایســنا، ســید پرویــز فتــاح در 
صفحــه شــخصی خــود از تخصیــص ۵۰ میلیــارد تومــان 
ــر داد. ــد خب ــم غیرعم ــی جرائ ــرای آزادی ۲۵7۴ زندان ب
بــر اســاس ایــن گــزارش، ایــن مبلــغ قــرار اســت بــرای 
ــان  ــون توم ــقف ۵۰ میلی ــا س ــه ت ــی ک آزادی نیازمندان
بدلیــل بدهــی مالــی مهریــه، دیــه غیرعمــد و محکومیــن 
ــد. ــی در زندان هــای کشــور هســتند، اختصــاص یاب مال

همچنیــن بــر اســاس مذاکــرات صــورت گرفتــه از ســوی 
بنیــاد مســتضعفان بــا ســازمان زندان هــای کشــور، 
بیــش از ۵۰۰ تــن از ایــن زندانیــان، بانوانــی هســتند کــه 
بــه دلیــل جرائــم مالــی و دیــه غیرعمــد در زندان به ســر 
می برنــد و بــا اخــذ رضایــت از شاکیانشــان آزاد خواهنــد 
ــاد مســتضعفان،  ــط عمومــی بنی ــزارش رواب ــه گ شــد. ب
ایــن دومیــن مرحلــه از کمک هــای بنیــاد مســتضعفان 
ــان اســت  ــان و خانواده هــای آن ــرای حمایــت از زندانی ب
ــه  ــی هســتند. در مرحل ــا جــزو اقشــار ضعیف ــه عمدت ک
ــاد مســتضعفان طــی ماه هــای  نخســت کمک هــای بنی
اخیــر، مبلــغ ۲۰ میلیــارد تومــان بــرای خانواده هــای ۳۸ 

ــود. ــص داده ب ــد تخصی ــی نیازمن ــزار زندان ه

مراکــز  و  مــدارس  مدیــرکل 
آمــوزش  وزارت  غیردولتــی 
و پــرورش بــا بیــان اینکــه 
بــا  را  امســال  شــهریه 
هماهنگــی ســازمان حمایــت از حقــوق مصــرف کننــده و 
تولیــد کننــده و مصوبــه تنظیــم بــازار تدویــن کردیــم گفت: 
تاکنــون شــهریه۲۰ هــزار مدرســه ابــالغ شــده و در حــال 
تکمیــل و اعــالم بــه بقیــه مــدارس هستیم.ســعید صالــح 
ــا بیــان اینکــه ظــرف دو هفتــه  ــا ایســنا، ب در گفت وگــو ب
گذشــته شــهریه مــدارس غیردولتــی را در ســامانه شــهریه 
ابــالغ کردیــم اظهــار کــرد: از مردادمــاه ســال گذشــته تــا 
ــم  ــا بتوانی ــزار شــده ت ــون ۴۸ جلســه کارشناســی برگ کن

ــهریه  ــن ش ــرای تعیی ــه ب ــق و عادالن ــد دقی ــک فراین ی
طــی کنیــم.وی افــزود: شــهریه امســال را بــا هماهنگــی 
ســازمان حمایــت از حقــوق مصــرف کننــده و تولیــد کننده 
و مصوبــه تنظیــم بــازار تدویــن کردیــم. تاکنــون شــهریه  
۲۰ هــزار مدرســه ابــالغ شــده و در حــال تکمیــل و اعــالم 
بــه بقیــه مــدارس هســتیم. صالــح در ادامــه از راه انــدازی 
اپلیکشــن »ســام« خبــر داد و گفــت: ایــن اپلیکیشــن از 
ــرار دارد و  ــترس ق ــارکت ها در دس ــایت مش ــق وبس طری
امــکان خوبــی بــرای اولیــاء در انتخــاب مدرســه، آگاهی از 
شــهریه مــدارس و ثبــت نظــرات، پیشــنهادات و شــکایات 
فراهــم آورده اســت. امکانــات دیگــری هــم بــه زودی بــه 

ــه خواهــد شــد. ــه اضاف ــن برنام ای
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 ای
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عک
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 ای

س:
عک

 سازمان بهزیستی مرکز نگهداری از مادر و کودکی هم ایجاد کرده است

و  حرفـه ای  فنـی  کتاب هـای  تالیـف  دفتـر  سرپرسـت 
کاردانـش سـازمان پژوهـش و برنامه ریـزی آموزشـی بـا 
تأکیـد بـر اینکـه کاهـش تمرکـز یکـی از سیاسـت های این 
دفتر در برنامه ریزی درسـی اسـت و امکان آزادسـازی ۱۰ تا 
۲۰ درصـد برنامه هـای درسـی را فراهـم خواهیم کـرد، گفت: 
آمایـش سـرزمینی و توجـه بـه ارائـه الگوهـای مشـارکتی، 
راه انـدازی مرکـز سـنجش صالحیـت حرفـه ای و تصویـب 
اسـتانداردهای ارزشـیابی و شایسـتگی  تدویـن شـده کـه 
نیازمنـد حمایـت جـّدی شـورای عالـی آمـوزش و تربیـت 

فنـی، حرفـه ای و مهارتـی اسـت.   

درنشسـت شـورای برنامـه ریـزی و هماهنگـی بعثـه مقام 
معظـم رهبـری و سـازمان حج و زیارت اعالم شـد: با هدف 
بازنگـری در فرآیندهـای عملیاتـی و اجرایـی حـج در ایران 
و عربسـتان ۲6 موضـوع در کارگروههای مختلف بررسـی و 
دربـاره آن تصمیـم گیـری مـی شـود.در این نشسـت که به 
ریاسـت حجت االسـالم والمسـلمین سـید عبدالفتاح نواب 
نماینـده ولـی فقیـه در امـور حـج و زیـارت تشـکیل شـد، 
رئیـس سـازمان حـج و زیـارت و معاونیـن ایـن سـازمان 
موضوعـات مـورد بررسـی در ایـن کارگروهها را برشـمردند و 
علـی رضـا رشـیدیان تصریـح کـرد: در فرصت بدسـت آمده 
از تعطیلـی حـج جلسـات ایـن کارگروهها تشـکیل و نتیجه 
آن بـه شـورای برنامـه ریـزی اعـالم شـد. رشـیدیان تاکیـد 
کـرد: حفظ روحیه شـاداب در سـازمان حـج و زیارت و بعثه 
مقـام معظـم رهبـری و مهیا شـدن بـرای حج آینـده درکنار 
توجـه بـه نیـرو وتامیـن بودجـه مجموعـه حج و زیـارت در 

اولویـت برنامـه ها قـرار دارد.

دبیـرکل بنیـاد بین المللـی غدیـر گفـت: آمـوزش از طریـق 
شـبکه شـاد بـه توزیـع عادالنـه آمـوزش  میـان همه اقشـار 

جامعـه منجـر شـده و کار بسـیار ارزشـمندی اسـت.
روابـط  و  اطالع رسـانی  مرکـز  روز سـه شـنبه  بـه گـزارش 
عمومـی وزارت آموزش وپـرورش، آیـت هللا کاظـم صدیقـی 
امـروز در دیـدار بـا وزیـر آمـوزش و پـرورش بـا اشـاره بـه 
اینکـه در شـرایط پیچیـده سیاسـی و اقتصادی دنیـا، کرونا 
نیـز بـه این شـرایط اضافه  شـده اسـت، اظهـار کـرد: تعلیم 
و تربیـت کار خطیـری اسـت و در ایـن مسـیر بـه همراهان 
سنگرنشـین و فـداکار نیـاز دارید، اگـر همه عالـم را طوفان 
فراگیـرد، امـا انسـان درکشـتی نـوح باشـد نجـات می یابد. 
لـذا امیـد اسـت در ایـن طوفـان مشـکالت سـربلند بیرون 
بیاییـد. البتـه براسـاس آیـات قـرآن، بعـد از هـر مشـکلی 

آسـانی خواهـد بود. 

آزادسازی10 تا 20 درصد 
برنامه های درسی

بازنگری در فرآیندهای 
عملیاتی و اجرایی حج

شبکه شاد به توزیع 
عادالنه آموزش  کمک کرد

جامعهجامعه

افزایش مصرف شبه افیون های خطرناک جدید کاهش آمار موالید باعث شرمساری است
یــک عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس بــا اشــاره 
بــه کاهــش آمــار موالیــد و ازدواج ضمــن اینکــه ایــن 
کاهــش آمــاری را موجــب شرمســاری دانســت، 
ــر  گفــت: در کمیســیون فرهنگــی مجلــس ســعی ب
ــت  ــوزه ازدواج و جمعی ــا ح ــط ب ــکالت مرتب ــائل و مش ــه مس ــت ک ــن اس ای
ــا  ــا ایســنا ب ــو ب ــرار گیرد.ســیدعلی یزدی خــواه در گفت وگ ــری ق ــورد پیگی م
ــات کاهــش  ــه موجب ــه ک ــی جامع ــه معضــالت اقتصــادی و فرهنگ اشــاره ب
آمــار ازدواج و موالیــد را فراهــم ســاخته اســت، گفــت: بحــث جمعیــت یکــی 
از اولویت هــای اصلــی کمیســیون فرهنگــی اســت. ایــن موضــوع بــا مباحثــی 
ــز در  ــده نی ــه آین ــت. هفت ــط اس ــکن مرتب ــتغال و مس ــون ازدواج، اش همچ
ــن حــوزه را مــورد بررســی و  ــا ای ــط ب جلســات کمیســیون، موضوعــات مرتب
گفتمــان قــرار خواهیــم داد.ایــن عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس افــزود: 
بــه هــر جهــت اکنــون آمــار تأخیــر در ازدواج در حــال افزایــش و آمــار موالیــد 
ــا  ــا ت ــال براســاس آماره ــرای مث ــه شــدت در حــال کاهــش اســت. ب ــا ب م
ــتیم.  ــاهد هس ــال ش ــد را در س ــزار موالی ــدود ۱۰۰ ه ــش ح ــال ۹۸ کاه س

ــوزاد  ــا یــک میلیــون و 6۰۰ هــزار ن طبــق ایــن آمــار در ســال ۹۴ و ۹۵ تقریب
داشــتیم امــا امســال ایــن آمــار بــه حــدود یــک میلیــون و ۱۰۰ و خــورده ای 
هــزار کاهــش داشــته اســت. ایــن موضــوع باعــث شرمســاری اســت.نماینده 
مــردم تهــران در مجلــس عنــوان کــرد: هنگامــی کــه بــه دنبــال جســت وجوی 
ــی همچــون اشــتغال، مســکن،  ــه موضوعات ــل ایــن موضــوع هســتیم ب دالی
ــه  ــن عرص ــا در ای ــی و باوره ــای فرهنگ ــر دیدگاه ه ــن تغیی ــورم و همچنی ت
ــم کــه ایــن  ــی در امــر تجمل گرایــی برمی خوری ــه مقوالت همچــون گرایــش ب
ــم در  ــران ه ــرد. کمیســیون عم ــرار می گی ــری ق ــات در دســت پیگی موضوع
امــر تولیــد مســکن ارزان، پیگیری هــای خــود را داشــته و خواهــد داشــت. 
یــزدی خــواه همچنیــن اضافــه کــرد: مــا بــه امیــد بــه خــدا مصوبــات مجلــس 
ــن  ــرای ای ــدم اج ــل ع ــرد و دالی ــم ک ــی خواهی ــه بازخوان ــن عرص را در ای
ــال  ــرای مث ــه ب ــم ک ــری می کنی ــی پیگی ــان دولت ــن را از ســوی مجری قوانی
چــرا در برخــی مــوارد در مقطعــی ضعیــف عمــل شــده اســت. ان شــاءهللا در 
کمیســیون فرهنگــی مجلــس یازدهــم پیگیری هــای الزم را در بحــث ازدواج 

و آمــار موالیــد خواهیــم داشــت.

انتشـار گـزارش جهانی سـال ۲۰۲۰ دفتر مقابلـه با جرم 
و مـواد سـازمان ملـل متحـد دربـاره »مـواد مخـدر« 
امسـال با شـیوع ویروس کووید-۱۹ همراه بوده اسـت؛ 
ویروسـی کـه رد پایش را بر بازار جهانـی مواد مخدر نیز 
بـر جـای گذاشـته و خبـر از اختالل در بازار مـواد، گرایش افراد فقیـر و نابرخوردار به 
الگوهـای مضـر مصـرف مـواد و یـا دچار شـدن آنان به اختالل سـوء مصـرف و ... 
دارد.بـه گـزارش ایسـنا، دفتـر مقابله با جرم و مواد سـازمان ملل متحـد که گزارش 
»جهانـی مـواد مخـدر« را در ۲6 ژوئن منتشـر کرده اسـت کتابچه های شـش  گانه 
گـزارش جهانـی مـواد بـا موضوعـات متفـاوت »خالصه اجرایـی«، »مصـرف مواد 
و پیامدهـای سـالمت«، »روندهـا و چالش هـای جدیـد«، »زنجیـره عرضـه«، 
»ویژگی هـای اجتماعـی و اقتصـادی و اختالل های سـوء مصرف مواد« و »سـایر 
مسـائل سیاسـت مخـدری« را به انتشـار درآورده کـه در آن جدیدتریـن روندهای 
مصـرف و مقابلـه بـا انـواع مـواد در ایـن گـزارش نیـز مورد بررسـی و تحلیـل قرار 
گرفته انـد؛ موضوعاتـی همچـون تأثیر همه گیری جهانـی کووید – ۱۹ بر بـازار مواد، 
تشـدید پیچیدگـی و گسـترش بازارهـا از جملـه ایـن موضوعـات هسـتند. در این 

راسـتا منصـور براتـی- معـاون پژوهشـی موسسـه کادراس در گفت وگو با ایسـنا، 
دربـاره تحلیلـی کـه دفتر مقابله با جرم و مواد سـازمان ملل متحـد از پدیده تأثیر 
۱۹ بر مصـرف مـواد و بازارهای عرضه مواد داشـته  شـیوع جهانـی بیمـاری کوویـدـ 
توضیحاتـی ارائـه می دهـد و می گویـد: بـه نظـر ایـن سـازمان، شـیوع کوویـد-۱۹ 
در جهـان تأثیـری همچـون بحـران اقتصـادی ۲۰۰۸ برجـای می گـذارد؛ تأثیـر این 
بیمـاری بـر بـازار مـواد نامشـخص اسـت و نمی تـوان پیامدهـای آن را بـه دقـت 
پیش بینی کرد، اما چیزی که روشـن اسـت گسـتردگی این تأثیر اسـت. با تداوم 
یافتـن محدودیت هـا کـه دسترسـی بـه پیش سـازها و دیگـر مـواد شـیمیایی را 
دشـوار سـاخته، برخـی از تولیدکنندگان ناچـار از تالش برای یافتـن راه های جدید 
بـرای تولیـد مـواد شـده اند.وی دربـاره بحـران اقتصادی سـال ۲۰۰۸ و تاثیـر آن بر 
بـازار مـواد مخـدر اینطـور توضیـح می دهـد: زمانـی کـه بحـران اقتصادی در سـال 
۲۰۰۸ بـه روزهـای سـخت خـود رسـید، برخـی مصرف کننـدگان مـواد، شـروع بـه 
جسـت وجوی مـواد مصنوعـی ارزان تـر کـرده و الگـوی مصـرف بـه سـوی تزریـق 
سـوق پیـدا کـرد. در ایـن میـان حکومت ها نیـز بودجه هـای مرتبط با مـواد مخدر 

را کاهـش دادند.
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پرواز فوق العاده به بالروس برای بازگرداندن ایرانیان و دانشجویان
مدیرکل روابط عمومی "هما" از برنامه ریزی پروازی فوق العاده از سوی این شرکت هواپیمایی به پایتخت بالروس برای انتقال 

ایرانیان و دانشجویان شاغل به تحصیل در این کشور خبر داد.

گردشگریگردشگری

تورهای آشناسازی در کشور استاندارد نیستتدوین سند استراتژی ملی صادرات گردشگری ایران

معــاون گردشــگری کشــور از تدویــن ســند 
صــادرات گردشــگری  ملــی  اســتراتژی 
ــارکت  ــی ITC و مش ــک فن ــا کم ــران ب ای

ــر داد. ــا خب ــه اروپ ــی اتحادی مال
ــگری وزارت  ــاون گردش ــوری مع ــی تیم ــر، ول ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــدی  ــدف بهره من ــا ه ــت: ب ــی، گردشــگری و صنایع دســتی گف میراث فرهنگ
ــرای توســعه گردشــگری، همــکاری مشــترک  از ظرفیت هــای بین المللــی ب
بــا مرکــز تجــارت بین المللــی )ITC( را در ســال گذشــته در دســتورکار خــود 
قــرار دادیــم. شــکل گیــری ایــن همــکاری، بــر اســاس نشســتهای مشــترک 
ــا ســازمان  ــا نماینــدگان دفتــر مرکــزی ITC و رایزنی هــای به عمل آمــده ب ب
توســعه تجــارت بــه عنــوان دســتگاه رابــط و هماهنگ کننــده صــورت گرفتــه 

اســت.
او آغــاز فراینــد اجرایــی ایــن پــروژه مشــترک را ســال ۱۳۸۹ اعــالم 
ــده از  ــل آم ــه عم ــای ب ــات و پیگیری ه ــوب اقدام ــزود: در چارچ ــرد و اف ک
ــف  ــای مختل ــان بخش ه ــگری از می ــش گردش ــت، بخ ــن معاون ــوی ای س

صنعتــی، خدماتــی و تجــاری کشــور، بــه عنــوان اولویــت اول همــکاری بــا 
مرکــز تجــارت بین المللــی انتخــاب شــد و طــی ایــن همــکاری مقــرر شــد 
ســند اســتراتژی ملــی صــادرات گردشــگری ایــران بــا کمــک فنــی ITC و 
مشــارکت مالــی اتحادیــه اروپــا تدویــن شــود.تیموری در خصــوص اقدامات 
ــترک،  ــای مش ــف همکاری ه ــق و تعری ــال تواف ــت: به دنب ــه گف صورت گرفت
اقدامــات متعــددی از زمــان آغــاز فــاز اجرایــی تدویــن پــروژه انجــام شــده 
اســت کــه انجــام ســه مرحلــه از مأموریــت مشــاوران بین المللــی و نماینــده 
دفتــر مرکــزی ITC، تشــکیل تیــم اصلــی پــروژه Team( )Core متشــکل 
از ذینفعــان بخــش دولتــی و خصوصــی گردشــگری به منظــور اعتبارســنجی 
هــر مرحلــه از پــروژه در معاونــت گردشــگری، شناســایی بخش هــای 
اولویــت دار گردشــگری در زمینــه قابلیت هــای توســعه و فرصت هــای 
رقابت پذیــری گردشــگری در ایــران از آن جمله اند.معاونــت گردشــگری 
کشــور گفــت: در ایــن راســتا بخش هــای گردشــگری فرهنگــی و تاریخــی، 
اکوتوریســم، گردشــگری جامعه محــور و گردشــگری ســالمت بــرای تدویــن 

ــن شــده اند.     ــران تعیی اســتراتژی صــادرات بخــش گردشــگری در ای

یـک راهنمـای گردشـگری بـا انتقـاد از رونـد 
غیراصولـی برگـزاری تورهـای آشناسـازی در 
سراسـر کشـور گفـت: بایـد تورهـای آشـنایی 
فعاالن گردشـگری بـا جاذبه های کشـور دارای 
اسـتاندارد و ضابطـه شـوند.میثم امامـی از راهنمایان گردشـگری اسـت ودر تورهای 
آشناسـازی که مدتی اسـت دفتر تبلیغات و بازاریابی در کشـور راه انداخته شـرکت 
کـرده او در نقـدی بـه نحـوه اجـرای این تورهـا به خبرنـگار مهر گفت: بایـد تورهای 
آشناسـازی فعاالن گردشـگری با ظرفیت های اسـتان های مختلف، استانداردسازی 
شـوند. چـون اکنون معلوم نیسـت چه اسـتانداردی بـرای جذب ثبت نـام کنندگان 
رعایـت می شـود. چـه از لحـاظ ظرفیـت، کیفیـت انتخـاب افـراد و یـا دسـته بندی 
آنهـا. بـه عنـوان مثـال می توان در این استانداردسـازی مشـخص کرد کـه چه تعداد 
عـکاس و یـا تورلیـدر بـرای اسـتانی مثل قزویـن و یا ایـالم می خواهیم کـه در این 
برنامـه حضـور داشـته باشـند و به چـه دلیل. می خواهیـم چند مسـئول اقامتی در 
یـک اسـتان دیگـر را بـا واحدهای اقامتی اسـتان هدف مان آشـنا کنیـم.وی افزود: 
اگـر در دنیـا معرفـی جاذبه هـا در فـم تریـپ هـا مدنظـر بـود اکنون هـدف دیگری 

هـم دارنـد کـه آن هم معرفی زیرسـاختهای گردشـگری اسـت. پـس مخاطب فم 
تریـپ تنها کسـی نیسـت که صفحـه مجازی پـر محتوایی داشـته باشـد. می توان 
از کارشناسـان هـم دعـوت کـرد و یا کسـانی کـه در حـوزه تورهـای ورودی به صورت 
حرفـه ای کار می کننـد. مـا مشـکلی بـا معرفـی نداریم اما آیـا به این فکر شـده که 
وقتـی جایـی معرفـی می شـود به حلقه هـای دیگر تأمیـن نیز توجه کنیـم ما نباید 
فقـط در تورهـای آشناسـازی مقصـد را ببینیم. بلکـه باید زنجیره هـای دیگر تأمین 
نیـز مـورد توجـه قـرار گیرند.امامـی بـا تاکیـد بر اینکـه جای خالـی آمـوزش در فم 
تریـپ هـا خالـی اسـت گفـت: آیـا بـه ایـن موضـوع توجـه کرده ایـم که رسـتورانی 
خدمـات خوبـی می دهـد یـا نه؟ چرا بـه موضوع آمـوزش در فم تورهـا هیچ توجهی 
نشـده اسـت؟ در دنیـا همزمـان روی آمـوزش عوامـل تأمیـن هزینـه می کننـد چه 
خـوب اسـت کـه در فمتورها به برخـی از افراد دیگـر از جمله راننده ها یا هتلـداران و 
… هـم توجـه شـود. می تـوان بـه عنـوان مثـال از راننده ها خواسـت کـه در فمتورها 
شـرکت داشـته باشـند و یـا اینکـه دربـاره مشـکالت آن اسـتان از دیـد راننده هـا 
پرداختـه شـود و یـا حتـی مسـئول حمـل و نقـل آن اسـتان چنـد نفـر از بهتریـن 

راننده هایـش را معرفـی کند.           

بـا بررسـی پروپـوزال طـرح مرمـت گنبـد بـرج قابـوس در 
جلسـه هیئـت راهبـردی، مرمـت گنبـد ایـن اثـر جهانـی در 

دسـتور کار قـرار گرفـت.
روابط عمومـی  مرکـز  از  نقـل  بـه  میراث آریـا  بـه گـزارش   
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  وزارت  اطالع رسـانی  و 
امـور  دفتـر  کل  مدیـر  عزیـزی  فرهـاد  صنایع دسـتی، 
»مرمـت  گفـت:  خبـر  ایـن  اعـالم  بـا  جهانـی  پایگاه هـای 
ایـن گنبـد در جلسـه راهبـردی پایـگاه میـراث جهانـی گنبـد 
قابـوس بـا بررسـی پروپوزال طـرح مرمت با حضـور مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان گلستان، 
پیشکسـوتان و صاحب نظـران حـوزه مرمت بناهـای تاریخی 
و اعضـا هیـات راهبـردی پایگاه کـه به دلیـل محدودیت های 
کرونـا بـه صـورت ویدئوکنفرانـس برگـزار شـد بـه تصویـب 

رسـید.«
عزیـزی اسـتمرار پایـش و نظارت هـای دوره ای، اسـتفاده از 
دانـش روز و انجـام مطالعـات جامـع پیرامـون مصالـح بکار 
رفتـه همچـون  آجـر، مـالط و... تشـکیل گروه نظـارت جهت 
راهبـری فنـی و علمـی ایـن پروژه ظـرف مدت یـک هفته و 
انجـام فعالیت هـا و عملیـات اجرایـی به صـورت امانـی را از 

جملـه مصوبـات این جلسـه عنـوان کرد. 
بـه گفتـه او در ایـن نشسـت چهـار سـاعتی مباحـث فنـی و 
کارشناسـی از سـوی مدیـر پایـگاه و مشـاور پیشـنهادی بـه 

اعضـای حاضـر در جلسـه ارائـه شـد.
و  صاحب نظـران  از  محبعلـی  محمدحسـن  ادامـه  در 
پیشکسـوتان حـوزه مرمت با اشـاره بـه اینکه بنای ارزشـمند 
طـول  در  سـازه ای  نظـر  از  قابـوس  جهانـی گنبـد  میـراث 
اسـت  نداشـته   نگران کننـده ای  مسـئله  اخیـر  سـال های 
رطوبـت در دیوارهـا و گنبـد را از عوامـل آسیب رسـان بـه بنـا 
عنـوان کـرد و بـر پایـش و نظـارت مسـتمر دوره ای ایـن بنـا 

تاکیـد کـرد.
حسـین رایتـی مقـدم از دیگـر صاحب نظـران و عضـو هیات 
راهبـردی بـا تاییـد نظـرات ارائه شـده بـر مطالعـات و اجرای 

طـرح به صـورت توأمـان تاکیـد کرد.           

سوژه گنبد برج 
قابوس مرمت 

می شود

وقتی تاریخ در دل فالت مرکزی ایران جا خوش کرد

بررسی های سطحی باستان شناسان را به پیکرک ها وفنجان ها رساند

 ۱۳۳6 ســال  را  باســتانی اش  تپــه 
در فهرســت آثــار ملــی ثبــت کردنــد، 
ــم  ــل ه ــال قب ــد س ــن چن ــی همی حت
ــک«  ــی »گزن ــجوی باستان شناس دانش
را عنــوان پایــان نامــه کارشناســی ارشــد 
خــود کــرد، امــا بعــد و قبــل از آن، 
در  »خان آبــاد«  باســتانی  محوطــه ی 
ــه راِه  مســیر جــاده ســاوه؛ چشــمش ب
بیابــاِن ســیاه شــده از آتــِش خامــوش، 
ــل  ــا کمتــر از دو مــاه قب خشــک شــد ت
کــه باالخــره پــای باستان شناســان هــم 

ــد. ــاز ش ــه ب ــن محوط ــه ای ب

بعــد  باالخــره  ایســنا،  گــزارش  بــه 
مطالعــه ی  تیــم  یــک  ســال،  از ۳۳ 
مجــوزی  بــا  جــوان؛  باستان شــناس 
کــه تــازه قــرار بــر آشــنایی و شناســایی 
محوطــه را داشــت، از راه رســیدند تــا 
محوطه هــای  سیســتماتیک  بررســی 
باســتانی روســتای صدرآبــاِد زرندیــه 
در اســتان مرکــزی را انجــام دهنــد. 
ــون ۲۱  ــا کن ــت و ت ــق پیــش رف کار موف
شــده اند.  باســتانی کشــف  محوطــه 
باستان شناســان  آن  مطالعــاِت  حــاال 
قدیمی تریــن اســتقرار باســتانی ایــن 
باســفال  نوســنگی  دوره  از  را  ســایت 
و جدیدتریــن اش را بــه دوره صفویــه 
ــت  ــرای حفاظ ــا ب ــد، ام ــوط می دانن مرب

توجه هــای  محوطه،بــه  همیــن  از 
بیشــتری نیــاز دارد.

منطقــه »خان آبــاد« از دوره صفویــه و 
ــتان  ــه از اس ــن منطق ــک در ای ــه گزن تپ
رفت وآمــد  شــاهد  روزهــا  مرکــزی 
و  چوپانــان  و  محلــی  جوانــان 
ــان  ــن می ــت و در ای ــان اس گوسفندانش
می کننــد  تــالش  باستان شناســان 
مطالعاتشــان را در ایــن منطقــه تکمیــل 
می توانــد  شــرایط  ایــن  امــا  کننــد؛ 
هــر  وقــوع  بــرای  خطــری  زنــگ 
ــا  ــی ت ــه تاریخ ــن منطق ــی در ای اتفاق
ــی  ــای تکمیل ــاِن بررســی ه ــل از پای قب
مجتبــی  باشــد.  باستان شناســان 
باقرشــاهی - دانش آموختــه دکتــرای 

رشــته باستان شناســی، گرایــش پیــش 
از تاریــخ و سرپرســت تیــم بررســی 
سیســتماتیک محوطه هــای باســتانی 
ــه  ــه ب ــه - ک ــاد زرندی ــتای صدرآب روس
ایــن  بــه  واســطه ی رفــت وآمــدش 
روســتا از گذشــته، بــا ایــن محوطــه 
نیــز آشــنایی هایی داشــته، می گویــد: 
را  آلویــی  ســفال هایی  زمــان،  آن  در 
ســفال ها  پراکنــش  کــه  می دیــدم 
و فراوانــی آن هــا نظــر مــن را جلــب 
بــه علــت  از ســوی دیگــر  می کــرد، 
شــخم زدِن زمین هــا توســط کشــاورزان، 
بــه  شــده  وارد  طبیعــی  آســیب های 
ایــن منطقــه از نظرهــا پنهــان شــده اند، 
هــر چنــد شــواهد زمین ریختــی معلــوم 
ــه  ــال تپ ــه قب ــن محوط ــه ای ــد ک می کنن
بــوده و بــه صــورت محوطــه اســتقراری 

ــت. ــده اس ــتفاده ش اس
وی بــه اعتمــاِد ایــزدی - مدیــر کل 
ســابق میــراث فرهنگــی اســتان مرکــزی  
 - شناســی  باســتان  پژوهشــکده  و 
فــالت  بررســی  می کنــد کــه  اشــاره 
ــِم جــواِن  ــه یــک تی ــران را ب مرکــزی ای
ــد:  ــپرده اند و می گوی ــناس س باستان ش
پــروژه کار  وســیع ترین  پــروژه  ایــن 
مرکــز  در  باستان شناســی  میدانــی 
ــه کار بررســی در  ــران اســت ک ــالت ای ف
آن، نخســت توســط نقشــه برداری بــا 
ــد  ــاز ش ــن آغ ــبکه بندی زمی ــاد و ش پهب
ــه  ــه ب و در ادامــه ســفال های هــر منطق

ــدند. ــی ش ــی بررس ــورت پیمایش ص
ــن  ــه قدیمی تری ــه این ک ــاره ب ــا اش او ب
دوره  بــه  روســتا  ایــن  اســتقرار 
نوســنگی باســفال برمی گــردد، ادامــه 
ــه  ــه ب ــن محوط ــد ای ــر چن ــد: ه می ده

ــا  ــاز دارد، ام ــتری نی ــی های بیش بررس
ــنگی  ــه س ــواهد پارین ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــاس  ــر اس ــنگی و ب ــه س ــرا پارین ــا ف ی
بررســی های انجــام شــده، بــه نظــر 
اســتقرار  قدیمی تریــن  می رســد 
ــا ســفال  متعلــق بــه ســفال نوســنگی ب
ــه  ــق ب و جدیدتریــن اســتقرار نیــز متعل

دوره صفویــه باشــد.
وی انجــاِم اســتقرارها بــه صــورت افقــی 
در ایــن محوطــه را بــه جای اســتقرارهای 
ــه  ــن محوط ــم ای ــکات مه ــودی، از ن عم
ــمال  ــه از ش ــان این ک ــا بی ــد و ب می دان
ــا  ــتا، محوطه ه ــوب روس ــه ســمت جن ب
در  می افزایــد:  می شــوند،  قدیمی تــر 
شــمال روســتا قلعــه ای ساســانی قــرار 
ساســانی  دوره  ســفال های  کــه  دارد 
ــد،  ــری دارن ــش زیادت ــا پراکن در آن ج

عصــر  ســفال های  بــه  آن  از  پــس 
مهم تــر  نکتــه  و  می رســیم  آهــن 
دوره  از  ســفالی  شــواهد  این کــه 
ــن  ــاد بی ــر زی ــالف نظ ــا اخت ــرغ )ب مف
فتــرت  دوره  بــه  باستان شناســان 
ــاد  ــه زی ــن منطق ــت( در ای ــهور اس مش
ــه چشــم می خــورد. باقرشــاهی یکــی  ب
باستان شناســی  بــزرگ  ســواالت  از 
می کنــد:  بیــان  این طــور  را  کشــور 
»آیــا مردمــان تولیــد کننــده ســفال 
آلویــی کــه بــه اشــتباه در بیــن باســتان 
ســفال  فرهنــگ  نــام  بــه  شناســان 
آلویــی معــروف اســت کــوچ رو بوده انــد، 
امــا در ایــن منطقــه شــواهد یکجــا 
ــر  ــرای قوی ت ــم و ب ــینی پیداکرده ای نش
کــردن ایــن فرضیــه نیــاز بــه گمانه زنــی، 
کاوش و بررســی های دیگــر اســت.«

جلسـه ویدئـو کنفرانسـی معـاون صنایـع  
دسـتی کشـور بـا مدیـران کل و معاونـان 
صنایع دسـتی ۳۱ اسـتان، پیـش از ظهـر 
سـالن  محـل  در   ۹۹ تیـر   ۱7 سه شـنبه 
فجـر وزارت میراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی برگزار شـد. در این نشسـت 
معـاون  محمودیـان  پویـا  بـر  عـالوه  کـه 
مدیـران  وزارتخانـه،  ایـن  صنایع دسـتی 
حضـور  نیـز  صنایع دسـتی  معاونـت  کل 
داشـتند، مهم تریـن فعالیت هـای معاونت 
صنایع دسـتی در سـطح سـتاد و اسـتانی 
معـاون  محمودیـان  شـد.پویا  بررسـی 

میـراث  فرهنگـی،  وزارت  دسـتی  صنایـع  
ایـن  در  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
نشسـت در سـخنانی با اشـاره بـه اهمیت 
جهـش  سـال  در  صنایع دسـتی  حـوزه 
تولیـد، از تقویـت حمایت هـا از هنرمنـدان 
»سـال  و گفـت:  داد  خبـر  صنایع دسـتی 
گذشـته بـا سـیل آغـاز شـد و بـا کرونـا به 
پایـان رسـید و بـه همین خاطـر هنرمندان 
صنایع دسـتی بـا مشـکالتی روبه رو شـدند 
کـه بـه همین منظـور موضـوع حمایـت از 
کار  دسـتور  در  صنایع دسـتی  هنرمنـدان 
اضافـه  گرفـت.«او  قـرار  وزارتخانـه  ایـن 

کـرد: »در ایـن میـان شـاهد حمایت هـای 
خـوب دولـت از حوزه صنایع دسـتی بودیم 
 ۱۳ جـزو  صنایع دسـتی  بـه گونـه ای کـه 
رسـته ای اسـت کـه می توانـد از اقدامـات 
شـیوع کرونـا  زمـان  در  دولـت  حمایتـی 

از جملـه تسـهیالت اسـتفاده کنـد و نکتـه 
حائـز اهمیـت این اسـت که تولیـد، عرضه  
فـروش در حـوزه صنایع دسـتی مشـمول 
اسـتفاده از این حمایت ها هسـتند که این 

یـک امتیـاز بـزرگ اسـت .

صادرات 52۷ میلیون دالری 
صنایع دستی در سال 98

آغاز گمانه زنی در محوطه 
قلعه گل دره شهر در ایالم

آغــاز  از  ایــالم  صنایع دســتی  و  میراث فرهنگــی، گردشــگری  مدیــرکل 
گمانه زنــی در محوطــه قلعــه گل واقــع در شهرســتان دره شــهر خبــر داد.
ــی،  ــی اداره کل میراث فرهنگ ــل از روابط عموم ــه نق ــا ب ــزارش میراث آری ــه گ ب
ــا اعــالم  گردشــگری و صنایع دســتی اســتان ایــالم، عبدالمالــک شــنبه زاده ب
ایــن خبــر اظهــار کــرد: »برنامــه گمانه زنــی به منظــور تعییــن عرصــه و 
پیشــنهاد حریــم در محوطــه و بقایــای قلعــه گل دره شــهر بــا مجــوز پژوهشــگاه 
کارشــناس  شــیخی  جمــال  سرپرســتی  بــه  کشــور،  میراث فرهنگــی 

ــد.« ــاز ش ــتانی آغ ــارات اس ــل اعتب ــی و از مح باستان شناس
ــا وســعتی در  ــز شــهر دره شــهر ب ــع در مرک ــه گل واق ــای قلع ــزود: »بقای او اف
ــایی و در  ــال ١38٥ شناس ــایی س ــی و شناس ــار، در بررس ــم هکت ــدود نی ح
تاریــخ 9/١١/١386 بــه شــماره ٢٠733 در فهرســت آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت 
ــالم  ــی، گردشــگری و صنایع دســتی ای رســیده اســت.«مدیرکل میراث فرهنگ
ــانی و  ــکانی، ساس ــه دوران اش ــوط ب ــر مرب ــن اث ــت ای ــرد: »قدم ــح ک تصری
قــرون اولیــه اســالمی اســت و بقایــای مشــهود ایــن قلعــه شــامل دیوارهــا، 
پشــت بندهــا و برج هــای نیم دایــره ای اســت کــه بــا مــواد و مصالحــی ماننــد 

الشــه و قلوه ســنگ و مــالت گــچ نیمکــوب ســاخته شــده اســت.«

ته
نک

ایـن باستان شـناس بـا اشـاره به سـطحی بـودن بررسـی ها تا 
کنـون، بـا این وجـود از کشـِف یافته های ویـژه و حائز اهمیتی  
ماننـد پیکرک هـای حیوانـی بز، عقـاب و اسـب و فنجان های 
کوچـک دوره نوسـنگی بـه قطـر پنج سـانتی متر از ایـن منطقه 
سـنِگ  تکـه  یافته هـا،  بیـن  در  می گویـد:  و  می دهـد  خبـر 
اکسـیدین که به ظرف تبدیل شـده، به دسـت آوردیم در حالی 
که در گذشـته به دلیل تیز و شیشـه ای بودن سـنگ، از آن ابزار 
سـنگی ساخته می شـد. اما آن محوطه آن قدر غنی و پربار بوده 
کـه با یـک تکه بـزرِگ چنین سـنگی ظرف سـاخته اند کـه این 
یافته هـا نشـان مـی دهـد اقتصاد مـردم بر پایه یکجا نشـنیی 
بـوده اسـت، البته درباره ی شـواهد از دامداری مـردم منطقه را 
بایـد بر اسـاس نتایج به دسـت آمده بعـد از کاوش های بعدی 
صحبـت کـرد.او ادامـه می دهد: چیـزی کـه از روی نمونه های 
سـفالی مشـخص اسـت، سـفال های آلویی اسـت که در مرکز 
فـالت ایران بـه »سـیلک II« یا دوره انتقال نوسـنگی بـه دوره 

کلکولتیک یا مس و سـنگی مشـهور اسـت.

گردشگریمیراث

مجوز بهره بردای 16 واحد خانه مسافر سی وسه پل مرمت اضطراری شد
میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
اجـرای  از  اصفهـان  اسـتان 
اضطـراری  مرمـت  عملیـات 
اداره کل  امانـی  گـروه  توسـط  اصفهـان  پـل  سی وسـه 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان خبـر 
داد.به گـزارش میراث آریـا بـه نقـل از روابط عمومـی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دستی استان اصفهان، 
فریـدون الهیـاری روز ١7 تیرمـاه با اعـالم این مطلب گفت: 
»طبـق برنامه ریزی های انجام شـده در اداره کل، کارشناسـان 
حـوزه میراث فرهنگـی، به صورت متناوب بناهـای تاریخی را 
مـورد بررسـی و پایـش قرار می دهنـد که در آخریـن بازدید 

ایـن کارشناسـان از سی و سـه پـل اصفهـان، متوجه آسـیب 
بـه سـه دهانـه از این پل بـر اثر فرسـایش و عوامل طبیعی 
و انسـانی شـدند.«او افـزود: »بالفاصلـه پـس از اعالم این 
کارشناسـان، گـروه امانـی ایـن اداره کل کـه از اسـتادکاران 
زبـده مرمـت بناهای تاریخی هسـتند، در اقدامـی فوری در 
محـل حاضـر و نسـبت به مرمـت اضطراری این سـه دهانه 
پـل اقـدام کردند.«مدیـرکل میراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی اسـتان اصفهـان تصریح کـرد: »این عملیات 
مرمتی شـامل مرمت و استحکام بخشـی آجرهای فرسوده 
و بندکشـی آجرهـای طبقه باالی سی وسـه پـل و همچنین 
مرمـت تزئینـات ایـن سـه دهانـه اسـت کـه به مـدت یک 

انجامیـد.« روز به طـول 

و  گردشــگری  عــاون 
از  بوشــهر  ســرمایه گذاری 
صــدور مجــوز بهره بــرداری ١6 
واحــد خانــه مســافر در بوشــهر 
ــط  ــل از رواب ــه نق ــا ب ــراث آری ــزارش می ــه گ ــر داد.ب خب
عمومــی اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
ــر  دســتی بوشــهر، ســکینه ســاالری روز سه شــنبه ١7 تی
99 در ایــن بــاره گفــت: »ایــن ١6 واحــد در یــک آپارتمــان 
متمرکــز اســت کــه بصــورت کامــل بــا عنــوان خانه مســافر 
فعالیــت خواهــد کــرد.«او گفــت: »ایــن پــروژه بــا همکاری 
بخــش خصوصــی فعــال شــده و بــه طــور مســتقیم بــرای 
ــر ایجــاد اشــتغال شــده اســت.«معاون گردشــگری  ٥ نف

و ســرمایه گذاری بوشــهر اضافــه کــرد: »ایــن مجتمــع ١6 
ــده  ــار پذیــرش مســافر و  گردشــگر، در آین واحــدی در کن
نزدیــک رســتوران خــود را افتتــاح خواهــد کــرد کــه هــم بــه 
ــه چنیــن  ــا ارائ ــد و هــم ب اشــتغال بیشــتر کمــک می کن
ــافران  ــرف مس ــتری را از ط ــدی بیش ــی رضایت من خدمات
ــد در  در پــی دارد.«ســاالری تعریــف چهارچــوب ضابطه من
راســتای فعالیــت خانه هــای مســافر را ضــروری دانســت 
و گفــت: »خانه هــای مســافر در زمــان پیــک ســفر 
کمک کننــده هســتند و نمی تــوان نقــش آنهــا را در اســکان 
ــی  ــده گرفــت، ول ــی نادی مســافر در چنیــن بازه هــای زمان
ــد کــردن فعالیــت ایــن خانه هــا  ــا ضابطه من ــاز اســت ب نی

ــاند.« ــل رس ــه حداق ــوزه ب ــن ح ــکالت را در ای مش
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نزدیک به 33 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب در شهر کرمان اجرا شد
طی سه ماه نخست سال جاری نزدیک به ۳۳ کیلومتر شبکه فاضالب در شهر کرمان اجرا شد.خبرنگار آبفا کرمان- محمدعلی 
سیاهکویی مجری پروژه فاضالب شهر کرمان گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه ۳۲ کیلومتر و ۹۳7 متر شبکه 
فاضالب در نقاط مختلف شهر کرمان اجرا شده است.وی افزود: این میزان اجرای شبکه در ماههای فروردین )7۹۲ متر، 
 اردیبهشت )۱۱66۹ متر ( و خرداد )۲۰۴76 متر( در اقطار ۲۰۰،۲۵۰،۳۱۵،۴۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ و ۱۴۰۰ اجرا شد.

آگهی مزایده عمومی  
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس در نظر دارد 1 دستگاه اتوبوس درون شهری خود را واگذار می نماید. از 

متقاضیان دعوت می شود برای خرید اسناد از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری به مدت 7 روز به واحد حقوقی سازمان مدیریت حمل و 
نقل بار و مسافر شهرداری واقع در بندرعباس – میدان دفاع مقدس – ابتدای بلوار علی ابن ابیطالب )ع( مراجعه و نسبت به خرید اسناد و شرایط 

مزایده اقدام نماید . 

1-) فروش اسناد از تاریخ 1399/4/18لغایت 99/4/28
2-بهای فروش اسناد برای هر دستگاه 500.000 ریال که متقاضی می بایست به حساب شماره 0111534360002 نزد بانـک ملی شعبه شهرداری واریز نماید .

3-پیشنهاد دهندگان بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ99/4/31  پیشنهاد خود را در پاکتهای سربسته و بصورت معین و مشخص در قبال 
اخذ رسید تحویل دبیرخانه نمایند . 

4-پیشنهاد رسیده راس ساعت    12  روز چهارشنبه    مورخ 1399/05/1در کمیسیون عالی معامالت که در محل ساختمان مرکزی سازمان در آدرس بندرعباس 
– میدان دفاع مقدس ابتدای بلوار علی ابن ابیطالب )ع( تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد  . 

5-میزان سپرده شرکت در مزایده برابر جدول ذیل میباشد که می بایستی به صورت نقد واریز یا ضمانتنامه بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار در وجه سازمان 
مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس به حساب جاری سپرده به شماره حساب 0112386567004 نزد بانک ملی شعبه شهرداری تودیع نماید . 

) چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول نمی باشد . ( 
6-مکان و ساعت بازدید اتوبوس ها از تاریخ انتشار این آگهی به مدت   10 روز می باشد متقاضیان می توانند در ساعات اداری به آدرس : بندرعباس-انتهای بلوار 

امام حسین )ع( توقفگاه شهید داشته 
7-کلیه هزینه ها اعم از انتشار آگهی مزایده حمل و نقل ، کارشناسی ، عوارض ، مالیات مربوط به نقل و انتقال سند مالکیت ، مالیات بر ارزش افزوده و فک پالک 

به عهده برنده مزایده است که مکلف است قبل از خروج اتوبوس نسبت به پرداخت آنها اقدام نماید .
8-مالک انتخاب برنده باالترین قیمت پیشنهادی است . 

9-پیشنهادات باید از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده و در پاکات الک و مهر شده تسلیم سازمان گردد به پیشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط و خارج 
از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود . 

10-برنده یا برندگان مزایده موظف هستند حداکثر ظرف 48 ساعت پس از اعالم برنده نسبت به واریز بهای خودرو انتقال آن از توقفگاه اقدام نمایند در غیر این 
صورت سپرده آنان مسترد نخواهد شد .  با صالحدید کمیسیون نفرات بعدی به عنوان برنده مزایده اعالم خواهند شد در صورت انصراف نفرات دوم و سوم سپرده 

آنان نیز مسترد نمی گردد . 
11-این آگهی برابر آئین نامه معامالت شهرداری تهران و تسری آن به استانها صرفًا در یک نوبت منتشر می گردد . 

12-شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف ابالغی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافــر می باشد . 
13-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکات با نظر کمیسیون مجاز می باشد . بدیهی است عدم حضور مزایده گران مانع از تشکیل و تصمیم گیری 

کمیسیون نخواهد بود . 
14-سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

15-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد شرایط مزایده مندرج است . متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا و به پیشنهاد 
خود ضمیمه و تحویل نماید. 

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

میزان سپردهمبلغ پایه ریالرنگمدلشماره موتورشماره شاسیشماره پالککدنوع اتوبوسردیف

٢،8٠٠،٠٠٠،٠٠٠۱۴,۰۰۰,۰۰۰زرد۸۴۳7۲۱۲۴۱۰۱۰7۴۲۳۴۵7۹۴6۰۰۱۸۵7۰۴89ایران۲7ع3٢3۹6۳بنز ١۴۵7

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

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 1399/03/20  -  139960318019001174 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات اول موضــوع قان هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی آقــای فریبــرز نیکخــواه فرزنــد مرتضــی بــه شــماره 
ــه و  ــران در ششــدانگ یکبابخان ــادره از ته ــنامه 858 ص شناس
محوطــه بــه مســاحت 200/18  مترمربــع پــالک فرعــی 11986 
از 9 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 60 واقــع در 
ــک رســمی  ــداری از مال ــالن خری ــک بخــش 28 گی ــه ری قری
ــور  ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــتیاری مح ــهراب دش س
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات اطــالع عم
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــد از  ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض مالکی
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت  را ب
ــود را  ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ــت  ــار نوب ــخ انتش ــد .  تاری ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی س
ــورخ 99/05/01 ــت دوم : م ــخ انتشــار نوب اول : 99/04/18 تاری
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 1399/03/24  -  139960318019001245 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات اول موضــوع قان هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی آقــای احمــد عبدالــه پــور  فرزنــد محمــد رحیــم  بــه 
شــماره شناســنامه 4614 صــادره از اردبیــل در ششــدانگ یکباب 
بنــای مســکونی و محوطــه بــه مســاحت 300  مترمربــع پــالک 
ــالک  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی 10221 از 8 اصل فرع
5404 واقــع در قریــه طــوال رود  بخــش 28 گیــالن خریــداری 
از مالــک رســمی عزیــز ثریایــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
ــرف  ــس از اخــذ رســید ظ ــن اداره تســلیم و پ ــه ای خــود را ب
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ــت  ــار نوب ــخ انتش ــد .  تاری ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی س
ــورخ 99/05/01 ــت دوم : م ــخ انتشــار نوب اول : 99/04/18 تاری
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبــاب خانــه و 
محوطــه بــه مســاحت 356/40 متــر مربــع بــه شــماره فرعــی 
1093 مجــزی شــده از 666 از ســنگ اصلــی 8 واقــع در 
ــای  ــه اق ــات مالکان ــالن تصرف ــه طــوالرود بخــش 28 گی قری
محمــد رضــا میهــن فــر فرزنــد محمــد علــی انتقالــی ملــک 
از مالــک رســمی آقــای یدالــه کامیــاب محــرز گردیــده اســت 
لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــد  ــای محم ــام اق ــه ن ــی ب ــدود اختصاص ــد ح ــی تحدی آگه
ــن و  ــه مجاوری ــالع کلی ــه اط ــر و ب ــر منتش ــن ف ــا میه رض
ــدود  ــد ح ــه تحدی ــاند ک ــی رس ــی م ــوق ارتفاق ــان حق صاحب
 9 ســاعت  راس   1399/05/20 مــورخ  از  موصــوف  پــالک 
ــد. چنانچــه  ــد آم ــل خواه ــه عم ــح در محــل شــروع و ب صب
ــوق  ــدود و حق ــه ح ــوم ب ــک مرق ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ه
ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی 
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــا ب ــود را کتب ــراض خ روز اعت
تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن 
نامــه اصالحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه 
محــل تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت 
مزبــور و ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله 
متقاضــی یــا نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون توجــه بــه 
ــخ  ــد داد. 780 تاری ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت ــراض عملی اعت

انتشــار : 1399/04/18
 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش  - فردین نور زاده    4518

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

رودبارجنوب
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض  هی

ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
ــون  ــه قان ــن نام ــاده ۱۳آئی ــون و م ــاده۳ قان ــوع م ــی موض آگه
تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی واراضی و ســاختمانهای فاقدســند 
ــررای شــماره۱۳۹۸6۰۳۱۹۰7۹۰۰۰7۲۵-۹۸/۱۰/۱۰هیات  رســمی براب
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــن تکلیــف وضعی ــون تعیی اول موضــوع قان
ــی حــوزه  ــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبت ســاختمانهای فاق
ثبــت ملــک شــهر رودبــار جنــوب تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــماره  ــراد بش ــد دادم ــنجری فرزن ــه س ــم صدیق ــی خان متقاض
شناســنامه ۸۳۸۰صــادره ازکهنــوج دریــک بــاب خانه به مســاحت 
ــروز و  ــی مف ــی از۱۸۸- اصل ــالک ۱۵7۸فرع ــع پ ــر مرب ۳۰۸مت
مجــزی شــده از پــالک ۱۸۸اصلــی قطعــه ســه واقــع در رودبــار 
جنــوب –بلــوار والیــت –کوچــه والیــت ۱۲ خریــداری از مالکیــن 
رســمی آقــای عبدالحســین ،محمدمهدی ومهســا مهیمــی وخانم 
فاطمــه بیــگ مــرادی محرزگردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵روزآگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضی 
ــاراولین  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول 
ــق مقــررا ت ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد ./م  اعتــراض طب

ــف:۹۰۵ ال
ــخ انتشــارنوبت دوم  ــت اول:۹۹/۰۴/۰۴ – تاری ــخ انتشــار نوب تاری

۹۹/۰۴/۱۸:
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی مزایده 
 به موجـب پرنـده اجرائـی کالسـه ۹7۰۰۳۹6 ششـدانگ خانـه پـالک ثبتـی ۴۹۹ 
فرعی از پالک ۱۸۸۳ اصلی واقع در رفسـنجان خیابان بسـیج کوچه شـماره ۱۵ که 
سـند آن در صفحه 7۱ دفتر ۱۵۰ به شـماره ثبت ۲۲۵۵۵بخش ۹ کرمان رفسـنجان 
بـه نـام خانم فاطمه شـریفی صادر شـده اسـت طبق سـند به مسـاحت۵۵۳.۵ متـر مربع که 
محـدود بـه حدود:شـماال در دو قسـمت اول دیـوار بدیـوار بطـول ۲.۰۰ متر به شـماره 7۹ فرعی 
دوم دیـوار بدیـوار بطـول ۱۱.۵۰ متـر به شـماره باقیمانده 7۹ فرعی شـرقا دیواریسـت مشـترک 
بطـول ۴۱.۰۰ متـر بـه شـماره 7۹ فرعی جنوبـا درب و دیوار بطول ۱۳.۵۰ متر بـه کوچه غربا دیوار 
بدیـوار بـه طـول ۴۱.۰۰ متـر بـه شـماره 7۹ فرعـی از ۱۸۸۳ اصلـی، پـالک فـوق دارای اسـکلت 
سـاختمان از نـوع بتنـی بـا مسـاحت ۲۸۰.۹ متـر مربـع و فعالً در یـک طبقه بدین شـرح اجرا 
گردیـده اسـت:)پروانه دو طبقـه دارد نمایی جنوبی به صورت ناقـص و حصار حیاط در دو طرف 
نمـای جنوبـی بـه ابعـاد هـای۱.7۴.۲۵ و ۱.۹۳۵.۵ متـر بـا سـوفال دوغابی بدون بند کشـی و 
سـنگ آزاره سـفید چینی درجه ۲ کار شـده و پیشـانی بالکن و مابقی حصارآجر توکاری بدون 
نماسـازی اسـت و کـف حیـاط موزاییـک و یـک باغچـه ۵.۴۵.۴ متـر با کف سـیمانی متری 
وجـود دارد در گوشـه جنـوب غربـی حیـاط گاراژ بـه ابعـاد ۴.۸ *۴.۱ متـر بـا مصالـح بنایـی و 
سـقف طاق ضربی اجرا شـده که یک درب ماشـین و فلزی از سـمت کوچه دارد و فاقد نازک 
کاری اسـت و دارای سـرویس حیاطـی بـه ابعاد ۲۱.۲ متر با کف سـیمانی و دیـوار تا ارتفاع ۸۰ 
سـانتی متـر کاشـی می باشـد یـک درب فلزی ماشـین رو دیگر نیـز از کوچه به حیـاط وجود 
دارد کـف کل سـاختمان سـرامیک و دیوارهـای هـال و پذیرایـی و اتـاق هـا تا ارتفـاع یک متر 
سـرامیک و سـنگ تخم مرغی ۱ سـانتی و مابقی سـفید سـاده اسـت و دیوارهای سـرویس 
و آشـپزخانه کاشـی میباشـد سقف سـرویس ها سـقف کاذب) سپری و سـرامیک (و مابقی 
سـقف های سـاختمان سـفید به همـراه گچبری می باشـد درب های داخلـی چوبی معمولی 
و داخل سـرویس ها آلومینیومی اسـت و درب ورود به سـاختمان و پنجره ها فلزی با حفاظ 
فلزی می باشـد در قسـمت پارکینگ به مسـاحت 7۳.۳ متر مربع نازک کاری نشـده اسـت 
و قسـمت پلـکان فاقـد سـقف و فقـط دو بـازوی پلـه در همکف اجرا شـده اسـت و پوشـش 
نهایـی بـام همکـف در حـال حاضـر کاهگل می باشـد و میلگردهـای انتظار برای احـداث طبقه 
دوم در پشـت بام همکف رویت شـد. سیسـتم سـرمایش کولر آبی و گرمایش با بخاری گازی 
مـی باشـد بـر روی سـاختمان فوق امتیـازات آب برق گاز و تلفن معرفی شـده اسـت که طبق 
نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریـال )پنج میلیارد و دویسـت میلیـون ریال( 
ارزیابـی شـده اسـت طبق سـند رهنـی شـماره ۱7۸۵۵ دفترخانـه 6۳ رفسـنجان در قبال مبلغ 
۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در رهن بانک سـامان رفسـنجان قرار گرفته، پالک های فوق از سـاعت ۹ الی 
۱۲ روز دوشـنبه مـورخ۱۳۹۹.۴.۳۰ در اداره ثبـت اسـناد و امـالک رفسـنجان واحد اجـرا واقع در 
بلـوار شـهید حمید شـریفی از طریـق مزایده به فروش می رسـد. مزایـده از مبلـغ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
ریال شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته می شـود شـرکت در جلسـه مزایده 
بـرای عمـوم آزاد اسـت و فـروش منـوط بـه پرداخـت ده)۱۰%( درصـد از مبلغ پایه کارشناسـی 
بـه حسـاب سـپرده ثبـت و حضور خریـدار یا نماینـده قانونی او در جلسـه مزایده اسـت برنده 
مزایـده مکلـف اسـت مـا بـه التفـاوت مبلغ فـروش را ظرف مـدت ۵پنـج روز از تاریـخ مزایده 
بـه حسـاب صنـدوق ثبـت تودیع نمایـد و در صورتـی که ظرف مهلت مقـرر مانده فـروش را به 
حسـاب سـپرده ثبـت واریـز نکند مبلـغ مذکور قابـل اسـترداد نبوده و به حسـاب خزانـه واریز 
خواهـد خواهـد شـد در ایـن صـورت عملیات فـروش از درجـه اعتبار سـاقط و مزایـده تجدید 
مـی گـردد چنانچـه روز تعیین شـده با تعطیل رسـمی مصادف گـردد روز بعد از تعطیل جلسـه 
مزایـده در همـان سـاعت و مـکان تشـکیل خواهـد شـد طالبیـن و خریـداران می توانند جهت 
شـرکت در مزایـده در وقـت مقـرر بـا ارائه چک رمـزدار به مبلغ ۱۰ درصد قیمت ملک در جلسـه 
مزایـده بـه نشـانی فوق شـرکت نماینـد الزم به ذکر اسـت بدهی هـای مربوطه بـه آب،برق،گاز 
اعـم از حـق انشـعاب و اشـتراک و مصـرف در صورتـی که مـورد مزایـده دارای انها باشـد و نیز 
بدهـی مالیاتـی و عوارض شـهرداری و غیره تاتاریخ مزایده اعـم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم 
شـده یـا نشـده باشـد به عهده برنده مزایده اسـت و نیز در صـورت وجود مـازاد وجوه پرداختی 
بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنده مزایده مسـترد خواهد شـد نیم عشـر و حق 

مزایـده نقـداً وصول مـی گردد.
تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت: روز چهار شنبه مورخ۱۳۹۹.۰۴.۱۸
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آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:9600057 
ــدر عیســی  ــام پ ــی افشــاری ن ــای عل ــه آق  بدینوســیله ب
تولــد۱۳۴۴.۱۱.۱7 شــماره ملــی ۳۰۵۱۱۲۲۱۱۴و  تاریــخ 

ــد  ــخ تول ــد تاری ــدر احم ــام پ ــادی ن ــت آب ــی جن ــم صادق ــم مری خان

ــی  ــده اجرای ــکاران پرون ــی۳۰۵۱۵7۹۴۳۲ بده ــماره مل ۱۳۵۱.۱۰.7ش

کالســه۱۳۹6۰۴۰۱۹۰6۳۰۰۰۰۵۵.۱ 

ــرارداد  ــن ق ــی مت ــه آدرس اعالم ــالغ ب ــور اب ــزارش مأم ــر گ ــه براب ک

ــان مــدرس شــهرک آفتــاب کوچــه یــک (شــناخته  )رفســنجان خیاب

نگردیــده ایــد ابــالغ می گــردد کــه برابــر قــرارداد رهنــی شــماره 

ــاری فرشــتگان  ــی اعتب ــن شــما و موسســه مال ــا بی ــی م ۱۳۱77  ف

ــال  ــغ۴۸۳۳۳۳ ری ــب و مبل ــت اصــل طل ــال باب ــغ ۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ری مبل

بابــت خســارت روزانــه از تاریــخ۱۳۹6.۳.۱ بدهــکار مــی باشــید کــه بــر 

اثــر عــدم پرداخــت بدهــی خــود بســتانکار درخواســت صــدور اجراییــه 

ــه  ــده ب ــادر و پرون ــه ص ــی اجرایی ــریفات قانون ــس از تش ــوده پ نم

کالســه ۹6۰۰۰۵7 در ایــن اجــرا مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده ۱۸ 

آییــن نامــه اجرایــی مفــاد اســناد رســمی بــه شــما ابــالغ مــی گــردد از 

تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــالغ اجرایــی محســوب اســت 

فقــط یــک نوبــت در روزنامــه چــاپ و منتشــر میگــردد ظــرف مــدت 

۱۰ روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیــر ایــن صــورت 

بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرایــی طبــق مقــررات علیــه 

شــما تعقیــب خواهــد شــد.
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ابالغیه
 رای هیئـت نظـارت اسـتان کرمـان بدینوسـیله 
آقـای محمدعلـی رمضانـی خلیـل آبـادی فرزند 
محمـد بـه شـماره ملـی ۳۰۵۱۱۳۴۴7۳ متعهـد 
پرونـده اجرایی کالسـه۹6۰۰۱۸۹ کـه برابر گـزارش مامور ابالغ 
،ابـالغ واقعـی میسـر نگردیـد لـذا به شـما ابـالغ مـی گردد:

شهرسـتان  امـالک  و  اسـناد  ثبـت  اداره  حسـب گـزارش 
رفسـنجان پرونـده اجرائـی کالسـه شـماره ۹6۰۰۱۸۹له بانک 

سـینا علیـه محمـد علـی رمضانـی خلیـل آبـادی
)ورثـه راهـن( و حسـن رمضانـی) وام گیرنـده و ورثـه راهن( 
در خصـوص سـند رهنی شـماره ۱۰۴6۸۴ مـورخ ۹۲.۱۲.۱۸ با 
موضـوع الزم االجـرا به مبلـغ 6.۴۱۲.۴۱۸.76۰ ریال تشـکیل 
گردیـده اسـت پـس از ابـالغ اوراق اجرائـی کـه صحـت آنهـا 
شـماره  بـه  وارده  نامـه  به موجـب  بسـتانکار  شـده  تاییـد 

تقاضـای ۵7۰_۱۳۹7مـورخ ۱۳۹7.۳.۱ 
ارزیابی پالک مورد وثیقه شـماره ۸۹7 فرعی از ۱۸6۸ اصلی 
را نمـوده اسـت که پـس از ارزیابی مرحلـه اول اخطاریه ماده 
ابـالغ  نامـه اجـرای در تاریـخ ۲6 و۱۳۹7.۴.۲۵  آئیـن   ۱۰۱
گردیـد و بـا توجه بـه عدم اعتـراض و قطعیت آن بسـتانکار 
پرونـده تقاضـای برگـزاری مزایـده را نموده که آگهـی مزایده 
در تاریـخ۹7.6.۲7 منتشـر و مزایده در تاریـخ۹7.7.۱۴ برگزار 
گردیـده و بدهـکار حضور نیافته مورد وثیقـه پس از پرداخت 
حقـوق دولتـی بـه بسـتانکار واگذار مـی گردد سـپس وکیل 
۱۳۹7مـورخ۹7.۸.۱۴   _۳6۹۲ وارده  طـی  پرونـده  بدهـکار 
اعـالم نمـوده با توجـه به اینکه اصـل وام مبلـغ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
ریـال بـوده و مـوکل اینجانـب بیـش از۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از 
اقسـاط خـود را پرداخـت نمـوده اسـت و بانـک نسـبت بـه 
وصـول مبلـغ 6.۴۱۲.۴۱۸.76۰ریـال تقاضـا نمـوده و مطابـق 
قانـون نـرخ حداکثـری جهـت سـود و جریمـه دیرکـرد ۲۱ 
درصـد و در بخشـنامه بانـک مرکـزی ایـن موضـوع تصریـح 
شـده اسـت حـال آنکـه محرز نیسـت کـه بانک چنـد درصد 
بـرآورد نمـوده اسـت و مبلغ سـود باالی ۵۰ درصد می شـود و 
مطابـق قانون بودجه و دسـتورالعمل هـا و تصویب نامه اخیر 
دولـت کـه الزم و اجـرا هسـتند عـالوه بر بخشـودگی سـود و 

جریمـه دیرکـرد وام هـای کشـاورزی بـرای مدت سـه سـال 
امهـال گردیـده اما بانک سـینا اسـتنکاف نموده و بـا توجه به 
مراتـب فـوق تقاضـای بررسـی و جلوگیـری از تضییع حقوق 
مـوکل را خواسـتار و به عملیـات اجرایی اعتـراض و تقاضای 
رسـیدگی نموده اسـت که پس از اسـتعالم از بسـتانکار بانک 

سـینا اعـالم نموده بدهـی در زمـان برگزاری
مزایـده به تاریـخ۹7.7.۱۴ بـه میـزان ۴.۲۴۸.۸۳۹.۱۰۴ریال 
مـی باشـد لـذا رای مـاده ۱6۹ آیین نامـه اجرا به این شـرح 
صـادر گردیـده اسـت بـا توجـه بـه مراتـب فـوق و قرائـن و 
شـواهد و امارات منعکسـه در پرونده و پاسخ بانک بستانکار 
اعتـراض بدهـکار را وارد و بـه ادامـه عملیات اجرایی نسـبت 
بـه مبلغ اصالح شـده بالمانـع و در خصـوص پرداخت هزینه 
اجرائـی تـا مبلـغ اعالمـی از طـرف بانک بـه عهده بدهـکار و 
نسـبت به مابقی از بانک بسـتانکار اخذ گردد رای صادره مورد 
اعتراض بسـتانکار واقع شـده و طی وارده به شـماره۲۵66۹۸ 
مـورخ ۹۸.7.۲۰ بـه رای صادره معتـرض و اعالم نموده بانک 
در متـن تقاضانامـه صـدور اجراییـه ضمـن اعـالم اصل مبلغ 
تسـهیالت بـه مبلـغ ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال و سـود تسـهیالت به 
مبلـغ ۲.۹۱۲.۴۱۸.76۰ ریـال ذیـل تقاضانامـه مانـده بدهـی 
مدیـون را بـه مبلـغ ۲.۹6۵.۸۵۵.۲۲۱ریـال و خسـارت روزانه 
بـه مبلـغ ۲.6۸۱.۴۵۸ریـال اعـالم نمـوده و مبالغ قید شـده 
بابـت اصل و سـود تسـهیالت جنبه اطالع رسـانی درخصوص 
میزان اصل و سـود تسـهیالت داشـته نه اصل و سـود مانده 
بدهـی و مطالبـه بانـک بر اسـاس مانده بدهی قید شـده در 
ذیـل تقاضانامـه می باشـد کـه از ناحیـه دفترخانـه و اجـرای 
ثبـت مغفـول واقـع شـده و در قسـمت اخیـر رای رئیـس 
محتـرم ثبـت در خصـوص پرداخـت بخشـی از هزینه هـای 
اجرایـی توسـط بانـک ایـراد دارد و تقاضـای نقـص آن را 
نمـوده اسـت و وکیـل بدهـکار طـی نامـه وارده ۲76۹۱۳۹۸ 
_۹۸.7.۲۸ بـه رای صـادره اعتـراض و عنـوان نمـوده اسـت 
راهـن محمـد رمضانی بوده که نامبرده نامبـرده فوت نموده و 
پنـج ورثـه دارد و به همین دلیل عملیـات اجرایی باید به کل 
وراث انجـام شـود حالـی کـه ایـن مورد اجـرا نگردیـده و این 
امـر منافـات بـا قانـون و حقـوق وراث بدهـکار اسـت و مبلغ 

ام بدهـکار ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال بـوده که از کل وام۳.۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ 
ریـال پرداخـت نمـوده و بـرای پرداخـت مابقـی وام به بانک 
مراجعـه نمـوده کـه بانک با محاسـبات خالف قانون و شـرع 
سـود وام را بـاالی ۴۰ ، ۵۰ درصـد محاسـبه نمـوده کـه حتی 
قبـل از سررسـید وام،بانـک اجراییه از ثبت اخذ نموده اسـت 
لـذا محـرز اسـت کـه مبلغ در دسـتور اجرائیه بسـیار بیشـتر 
از مبلـغ وام اسـت و مبلـغ مـازاد و اصالحـی بـه نوعـی حرام 
و ربـوی اسـت و تقاضـای بررسـی و جلوگیـری از تضییـع 
حقـوق مـوکل خود بـه عملیات اجرایی اعتراض نموده اسـت 
و اداره ثبـت مرقـوم بـا اعـالم مراتـب فـوق و ضمـن گواهـی 
صحـت ابـالغ ها و وصول اعتراض در مهلت قانونی خواسـتار 
طرح پرونده در هیئت نظارت شـده اسـت و کارشـناس ثبت 
شـماره۱۳۹۸۱۸۴۱۹6۱۸۰۰۰۳۸۲  طـی گـزارش  نیـز  اسـتان 
صراحتـًا مراتـب را با تایید و مطابق بنـد ۸ ماده ۲۵ اصالحی 
قانـون ثبـت قابـل طـرح در هیئـت اعـالم نمـوده اسـت لـذا 
پرونـده در جلسـه فـوق مطـرح بـه اعضـای هیـات پـس 
از بررسـی و قرائـت اوراق آن در تبـادل نظـر بـه شـرح زیـر 

مبـادرت به صـدور رای مـی نماید:
)بـا توجـه بـه محتویـات پرونـده اجرایـی کالسـه شـماره 
اول  قسـمت  در  رفسـنجان  ثبـت  رئیـس  رای   ۹6۰۰۱۸۹
تاییـد می گـردد و در خصـوص قسـمت دوم آن موضـوع 
پرداخـت هزینـه اجرائـی بـا عنایـت بـه اینکه مانـده بدهی 
توسـط بانـک بسـتانکار ذیـل تقاضانامه صـدور اجراییه قید 
و تعییـن گردیـده اسـت نقـص مـی گـردد ایـن رأی طبـق 
بنـد ۸ مـاده ۲۵ قانـون ثبـت صـادر گردیده اسـت و قطعی 
مـی باشـد( ضمـن ایـن رای بـه آقـای حسـن رمضانـی و 
محمدعلـی رمضانـی وراث راهـن ابـالغ مـی گـردد بـا توجه 
بـه اینکـه وکیل شـما اعـالم نمـوده ورثه مرحـوم محمدعلی 
رمضانـی پنـج نفر می باشـد لذا متقضی اسـت ظرف مدت 
پنـج روز نسـبت به ارائه مسـتندات و گواهـی انحصار وراثت 
اقـدام نماییـد و در غیـر ایـن صـورت پـس از تنظیـم سـند 
انتقـال اجرایـی هیچگونـه اعتراضـی قابـل پذیـرش نمـی 

باشد.
علی خسروی انجم_مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان

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.

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

شهرداری ماهان میباشد.( 
- دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/04/14 

لغایت 99/4/26 در ساعات اداری.
- مهلت تحویل پیشنهادات تا آخر وقت اداری 

.99/4/28

-محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات واحد 
امور مالی شهرداری ماهان میباشد. 

-بازگشایی پاکات مناقصه مورخ 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 

میگردد.
 - 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 دوم 

 آگهی فقدان سند مالکیت  
موسسـه  طـرف  از  وکالـت  بـه  دولت آبـادی  یـادگاری  محمـد  آقـای   
گاه بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهاد گواهـی شـده دفتـر  عـام المنفعـه آ
اسـناد رسـمی ۵۹ رفسـنجان مدعی اسـت که سـند مالکیت ششـدانگ 
۹ کرمـان  بخـش  رفسـنجان  در  واقـع  اصلـی   ۱۹۱6 از  فرعـی   ۹۰۸ پـالک  زمیـن 
کـه بـه نـام موسسـه عـام المنفعـه آگاه صـادرو تسـلیم شـده اسـت و بـه علـت 
جابجایـی مفقـود گردیـده و لـذا بـه دسـتور تبصـره یـک اصالحی مـاده ۱۲۰ آیین 

نامـه قانـون ثبـت مراتـب جهـت اطـالع عمـوم یـک نوبـت در روزنامـه آگهـی تـا 
خـود  نـزد  مالکیـت  اسـناد  وجـود  یـا  معاملـه  انجـام  مدعـی  شـخصی  چنانچـه 
مـی باشـد مـی توانـد ظـرف مـدت ۱۰ روز از تاریـخ انتشـار آگهـی اعتـراض خـود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم دارد در غیـر ایـن صـورت پـس از سـپری شـدن مـدت 
نـام مالـک صـادر خواهـد  بـه  المثنـی  قانونـی و عـدم واخواهـی سـند مالکیـت 

شـد.م_الف۴۵۹۹
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان_ابوالفضل تیموری
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 پیام
ایران

بد هی 2 هزارو 3۷0 میلیارد ریالی به پیمانکاران 
سد های استان زنجان

شرکت آب منطقه ای استان زنجان به دلیل کمبود اعتبارات در احداث پروژه های سد مشمپا، مراش و بلوبین 2 هزارو 370 میلیارد ریال به 
پیمانکاران بدهکار اما کارگاه های این پروژه ها همچنان فعال است

دلیـل  بـه  زنجـان  اسـتان  منطقـه ای  آب  شـرکت 
کمبـود اعتبارات در احداث پروژه های سـد مشـمپا، 
مـراش و بلوبیـن ۲ هـزارو ۳7۰ میلیـارد ریـال بـه 
پیمانـکاران بدهـکار امـا کارگاه هـای ایـن پروژه هـا 

همچنـان فعـال اسـت.
انسـان در گذشـته بـرای تامیـن نیـاز آبـی خـود به 
کنـدن چـاه روی آورده و روسـتاها و شـهرها را در 
کنـار منابـع آب و رودخانـه ها بنا و بـرای نگهداری و 

ذخیـره آب سـدها را بـه وجـود آورده اسـت.
در گذشـته از سـدها با هدف تامین آب آشـامیدنی 
و آبیـاری مـزارع کشـاورزی اسـتفاده مـی شـد امـا 
امـروزه بـا پیشـرفت تکنولـوژی و رشـد جمعیـت، 

نیازهـا به آب سـدها بیشـتر شـده اسـت. 
امـروز بـه دلیـل نیـاز به انـرژی بـرق آبـی و اهداف 

دیگـر توسـعه و نقـش آب در صنعت، سـدها نقش 
بیشـتری را در کشـورها پیـدا کـرده و بـه نوعـی بـه 
یکـی از مقولـه هـای امنیـت ملـی تبدیـل شـده و 

حفاظـت از آن حائـز اهمیـت اسـت.
آبیـاری و کشـاورزی زمیـن هـای  توسـعه شـبکه 
پایین دسـت یکی دیگر از اهداف مهم سـد سـازی 

به شـمار مـی رود.
در اسـتانی کـه پراکندگـی زمانـی و مکانـی بارندگی 
ها نامناسـب اسـت و ریزش های جـوی در فصولی 
صـورت مـی گیـرد کـه شـاید نیـاز کمتـری بـه آب 
باشـد و یا قسـمت بیشـتر نزوالت در برخی مناطق 
متمرکـز اسـت تنها راه چـاره و مقابله با این مسـاله 
ایجـاد مخازنـی برای ذخیره آب باران اسـت که این 
مهـم در اسـتان زنجـان که متکی به کشـاورزی بوده 

حائز اهمیت اسـت.
ایجـاد مخـازن، کار و کسـب درآمـد ملـی بـه همراه 
دارد چـرا کـه در زمـان حاضـر شـبکه هـای آبیاری و 

تامین آب کشـاورزی موجب توسـعه، بهبود و رونق 
اقتصـادی می شـود.

پیمانـکاران  بـه  را  سـنگینی  رقـم 
یـم ر هکا بد

مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای اسـتان زنجـان 
گفـت: سـدهای مراش، بلوبیـن، مشـمپا و تالوار از 
پروژه های در دسـت احداث این شـرکت در اسـتان 

است.
اسـماعیل افشـاری تاکید کـرد: طرح آب رسـانی از 

سـدهای مـراش، تالـوار و بلوبیـن انجام می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه سـد مشـمپا در حـال حاضـر 
نزدیـک ۳7 درصـد، پیشـرفت فیزیکـی دارد، گفت: 
سـد بلوبین 6۲,۵ درصد، مـراش بیش از 6۵ درصد 

و تالـوار نیـز بیـش از ۹۹ درصـد پیشـرفت دارند.
مدیـر عامـل شـرکت آب منطقـه ای اسـتان زنجـان 
گفـت: بـه دلیـل کمبـود اعتبـارات رقـم سـنگینی 

بـرای پیمانـکاران بدهکاریـم بـه رغـم این مهـم و با 
مشـکالت موجـود کارگاه های سدسـازی در اسـتان 

زنجـان فعال اسـت.
افشـاری یـادآوری کـرد: بـا ایـن وضعیـت اعتباری 
و قانـون بودجـه ۹۹ تمهیداتی اندیشـیده می شـود 
کـه با اخذ تسـهیالت بانکـی و تهاتـر بتوانیم چرخه 

فعالیـت سـدها را فعـال نگهداریم.
زنجـان گفـت:  منطقـه ای  آب  مدیرعامـل شـرکت 
تاکنـون بـرای سـد مشـمپا یک هـزار و ۵۸۰ میلیارد 
ریـال اعتبـار هزینـه شـده اسـت و در سـاخت ایـن 
بـه  ریـال  میلیـارد   ۲۰۰ یک هـزارو  تاکنـون  سـد 

بدهکاریـم. پیمانـکار 
نیازمنـد هفـت  را  افشـاری، تکمیـل سـد مشـمپا 
هـزارو ۸۰۰  میلیـارد ریـال بیـان کـرد کـه ایـن رقـم 
در سـال هـای آینـده با نـرخ تورم در نوسـان خواهد 

بود.
وی ادامه داد: بهره برداری از این سـدآب آشامیدنی 
شـهر زنجان، روسـتاها و صنایع در مسـیر را در افق 

طرح سـال ۱۴۲۰ تامین خواهد شـد.
مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای اسـتان زنجـان 
گفـت: ۵۰۰ میلیـارد ریـال بـرای ادامه سـاخت سـد 
مشـمپا تخصیـص یافته کـه از این میـزان بیش از 
۲۳۰ میلیـارد ریـال بـرای آب آشـامیدنی و بیش از 

۱7۰ میلیـارد ریـال نیـز مربـوط بـه صنعت اسـت.
مطالعـات سـد مشـمپا در سـال ۸۳ آغـاز و کلنـگ 
سـاخت ایـن سـد سـال ۸۸ بـه زمیـن زده شـد و 
در سـال ۹۲ قـرارداد آن بـه مبلـغ چهـار هـزارو ۱7۰ 
میلیـارد ریـال بـه قـرارگاه خاتـم االنبیا واگذار شـده 

است.

سـد مراش آب آشـامیدنی 122 روسـتا 
را تامیـن خواهـد کرد

افشـاری بـه پروژه سـد مراش اشـاره کـرد و افزود: 
6 و نیـم میلیـون مترمکعـب آب ایـن سـد بـرای 
شـرب و صنعـت پیش بینی شـده امـا تاکنون این 

میـزان بـا قطعیت اعالم نشـده اسـت.
بـه گفتـه وی، اعتبـار هزینه شـده برای سـد مراش 
یک هـزار و ۸۸۰ میلیـارد ریـال بوده کـه تکمیل این 
پـروژه نیازمند سـه هـزار و ۲۵۰ میلیارد ریال اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای اسـتان زنجـان 
بـه  ریـال  میلیـارد   6۰۰ پـروژه  ایـن  بابـت  گفـت: 

بدهکاریـم. پیمانـکاران 
افشـاری بـا بیـان اینکه سـد مراش آب آشـامیدنی 

شـهرهای دندی و ماهنشـان و ۱۲۲ روسـتا و صنایع 
منطقـه را تامیـن خواهـد کـرد، افزود: چهـار میلیون 
مترمکعـب از آب ایـن سـد برای شـرب و ۲ میلیون 
بـرای صنعـت تخصیـص خواهـد  نیـز  مترمکعـب 

یافت.
مطالعـات این سـد در سـال ۸۹ آغاز شـده اسـت و 
ایـن پـروژه در ۱۲۵ کیلومتـری جنـوب غربی زنجان 

و چهـار کیلومتری شـهر دندی قـرار دارد.

سد بلوبین برای تکمیل نیازمند 1900 
میلیارد ریال اعتبار است

مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای اسـتان زنجان به 
وضعیـت سـد بلوبیـن اشـاره کـرد و گفـت: تاکنـون 
یک هـزارو ۳۱۰ میلیـارد ریـال برای احداث این سـد 
هزینـه شـده کـه تکمیـل آن نیازمند یک هـزار و ۹۰۰ 

میلیـارد ریال اسـت.
افشـاری اظهـار داشـت: تاکنـون در سـاخت ایـن 
سـد بـرای پیمانـکاران ۵7۰ میلیارد ریـال بدهکاری 

داریم.
بـه گفتـه وی، سـد بلوبیـن پـس از بهـره بـرداری، 
آب آشـامیدنی شـهرهای زریـن آبـاد، حلـب و ۹۲ 
روسـتای شهرسـتان ایجـرود را تامیـن خواهد کرد.
مطالعـات این سـد سـال 7۰ و عملیـات اجرایی آن 
در سـال ۸۲ شـروع و قـرارداد تعییـن شـده بـرای 

سـاخت ایـن سـد ۵۵6 میلیـارد ریال اسـت.
 بـر اسـاس پیـش بینـی هـای انجـام شـده سـد  
بلوبیـن در سـال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد رسـید.

سدتالوار سهم استان های زنجان، 
همدان و کردستان

مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای اسـتان زنجـان 
تالـوار در سـفر مقـام  گفـت: مجـوز احـداث سـد 
معظـم رهبـری به اسـتان زنجان داده شـده اسـت.
افشـاری یادآوری کرد: بخشـی از آب این سـد برای 
آب شـرب همدان، حقابه های اسـتان زنجان اسـت 
کـه بایـد سـهمی هـم بـرای آب آشـامیدنی و آب 
مـورد نیـاز صنعـت شهرسـتان خدابنـده تخصیـص 
یابـد کـه در حـال مکاتبـه و رایزنـی بـرای اخـذ این 

مجوزها هسـتیم.
بـه گفتـه وی، بخشـی از آب سـد تالـوار نیـز بـرای 
حقابـه هـای حـدود ۲ تـا سـه هـزار هکتـار از زمین 
های کشـاورزی اسـتان کردسـتان پیش بینی شده 

است.

ازبیســتم تیرمــاه ســال جــاری بارنامــه كاغــذی حــذف مــی 
ــداری  ــازمان راه ــی س ــط ابالغ ــاس ضواب ــر اس ــود  و ب ش
ــی  ــورت الكترونیك ــه بص ــاده ای، بارنام ــل ج ــل و نق و حم

صــادر میشــود.
ــل و  ــداری و حم ــی اداره كل راه ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــوری معــاون  نقــل جــاده ای اســتان كرمــان ، مهــدی صیف
حمــل و نقــل  ایــن اداره كل  بــا بیــان ایــن مطلــب 
ــا توجــه بــه الزامــات قانونــی منــدرج در قوانیــن  گفــت:  ب
ــذف  ــون ح ــاق کاال و ارز، پیرام ــا قاچ ــارزه ب ــررات مب و مق
ــل و  ــناد حم ــودن اس ــی نم ــه و الکترونیک ــک بارنام فیزی
نقــل كاال بوســیله نــاوگان حمــل ونقــل باربــری جــاده ای ، 
از بیســتم تیرمــاه ســالجاری شــرکت هــای حمــل و نقــل 
سراســری موظــف بــه صــدور بارنامــه الكترونیكــی هســتند.
ــل  ــای حم ــركت ه ــرد: ش ــح ك ــوری تصری ــدس صیف مهن
ونقــل سراســری و بــزرگ مقیــاس هوشــمند، پــس از 
اتمــام بارنامــه هــای كاغــذی مصــرف نشــده خــود ، نســبت 
بــه صــدور الکترونیکــی بارنامــه هــای مربوطــه بــر اســاس 
ــری از داده  ــدام و تصوی ــازمان اق ــن س ــه ای ــط ابالغی ضواب
هــای بارنامــه هــای مذکــور را بــه نحــو مقتضــی در اختیــار 

ــد. ــی دهن ــرار م ــل کاال ق ــه حام ــده وســیله نقلی رانن
 صیفــوری افــزود : بــا توجــه بــه الزامــات تخصیــص 
ــر اســاس پیمایــش و آمــاده شــدن بســترهای  ســوخت ب
الزم بــرای صــدور الکترونیکــی بارنامــه جهــت وانــت بارهــا 
نیــز، از اول مردادمــاه ســال جــاری راننــدگان وانــت بــار هــا 
ــه  مطابــق دســتورالعمل ابالغــی ســازمان متبــوع، نســبت ب

ــد. ــدام مــی نماین ــه الکترونیکــی اق اخــذ بارنام
ــل  ــل و نق ــداری و حم ــل اداره كل راه ــل و نق ــاون حم مع
ــك  ــدود ی ــاالنه ح ــرد: س ــان ك ــتان خاطرنش ــاده ای اس ج
ــه توســط ۱۹۰ شــركت و  ــرگ بارنام ــزار ب ــون و ۴۰۰ ه میلی
موسســه حمــل ونقــل كاالی حــوزه شــمال اســتان كرمــان 
ــه ،  ــدن بارنام ــی ش ــا الكترونیك ــه ب ــود ك ــی ش ــادر م ص
ــت و  ــردش كار دریاف ــی، گ ــی ریال ــه جوی ــر صرف ــالوه ب ع
حمــل ونقــل كاال بــا ســهولت بیشــتری انجــام خواهــد شــد.
ــی كاال  ــل الكترونیك ــناد حم ــدور اس ــزود: ص ــوری اف صیف
ــر تحــول فرآیندهــای  ــك بارنامــه، آغــازی ب و حــذف فیزی
ــرای دســتیابی  مدیریــت حمــل و نقــل كاال میباشــد كــه ب
ــاف  ــود مض ــی ش ــام م ــال انج ــل دیجیت ــل و نق ــه حم ب
ــر اینكــه موفقیــت ایــن طــرح، همراهــی تمامــی دســت  ب
انــدركاران  بخــش حمــل ونقــل جــاده ای ازجملــه راننــدگان، 
شــركت هــای حمــل و نقــل و تشــكل هــای صنفــی 

ــد .   ــی طلب ــط را م ذی رب

مدیرکل شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانی 
چهارمحـال و بختیـاری بـا اشـاره بـه آغاز 
خرید تضمینی گندم از کشـاورزان اسـتان 
تـن  تاکنـون ۵۸۰  تیرمـاه گفـت:  اول  از 
گنـدم در شهرسـتان لردگان از کشـاورزان 

خریداری شـده اسـت.
کیقبـاد قنبـری  در دیـدار از مرکـز خریـد 
لـردگان  شهرسـتان  در  کلـزا  و  گنـدم 
در  گنـدم  تضمینـی  گنـدم  افزود:خریـد 
سـالجاری نسـبت بـه مدت مشـابه سـال 

گذشـته در شهرسـتان ۱۴6 درصد افزایش 
داشـته اسـت.

وی، بـا اشـاره بـه اینکـه امسـال بیـش از 
۵۰ هـزار تـن گنـدم به قیمت هـر کیلوگرم 
خریـداری  کشـاورزان  از  ریـال  هـزار   ۲۵
می شـود، گفـت: امسـال از بیـش از ۱۲۰ 
هـزار تـن گندم در اسـتان تولید می شـود، 
کـه مـازاد ایـن میـزان، خریـد تضمینی و 

ذخیـره سـازی می شـود.
گنـدم   بهـای  تمـام  داشـت:  اظهـار  وی 

خریـداری شـده تـا دهـم تیرماه امسـال 
کـه بـه مراکـز خریـد تحویـل داده شـده، 
پرداخـت شـده اسـت و خریـد تضمینـی 
ابتـدای  تـا  اسـتان  گنـدم  محصـول 
شـهریورماه در مرکز از پیش تعیین شـده 

دارد. ادامـه 
فرمانـدار شهرسـتتان لـردگان نیـز گفـت: 
۲ مرکـز خریـد محصـوالت کشـاورزی در 
فـالرد  و  مرکـزی  بخـش  در  شهرسـتان 

فعـال اسـت.
ملـک محمـد قربانپـور افـزود: کشـاورزان 
بـا فـروش محصوالت کشـاورزی خـود از 
جملـه گندم بـه این مراکز، بهـای آن را به 

صـورت تضمینـی دریافـت خواهنـد کرد.

580 تن گند م د ر شهرستان 
لرد گان خرید اری شد

اجرای 340 کیلومتر شبکه گازرسانی در 
استان کرمان در سه ماهه اول سال 99

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز اسـتان کرمـان مهنـدس فـالح ضمـن اعالم 
خبـر فـوق اظهـار داشـت در سـال ۱۳۹۹ بـا وجود تمامی مشـکالت و اسـترس های 
کاری ناشـی از شـیوع بیماری کرونا خوشـبختانه مجموعه گاز اسـتان کرمان توانسته 
اسـت با رعایت نمودن پروتکل های بهداشـتی توسـط پیمانکاران و کارکنان، عملیات 
گازرسـانی در اسـتان را  همچون سـال ۱۳۹۸ با روحیه مضاعف ادامه دهد و با توجه 

به اهداف و برنامه های  سـال ۱۳۹۹ پیشـرفت قابل توجهی  داشـته باشـد. 
مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان ادامه داد بـا برنامه ریزی های انجام شـده و 
اقدامـات صـورت پذیرفتـه ، تعداد ۱۰ شـهر ) ارزوئیه، هنزا، زهکلـوت ، گنبکی، ریگان، 
مردهـک ، دوسـاری ، عنبرآبـاد، فاریـاب و شـهداد ( بـه همراه ۱۴۸ روسـتا در سـال 
۱۳۹۹ کـه بـه فرمایـش رهبـر معظـم انقالب اسـالمی سـال جهش تولیـد نامگذاری 
شـده اسـت، از نعمت گاز طبیعی بهره مند  خواهند شـد. همچنین در همین راسـتا 
گازرسـانی بـه ۱۲ محـور صنعتـی جدیـد جهت صرفه جویـی در مصـرف ۴۸ میلیون 
لیتر سـوخت مایع در حال اجرا می باشـد. ایشـان در پایان اظهار داشـتند طی سـال 
۱۳۹۸ شـرکت گاز اسـتان کرمـان توانسـت با اجـرای بیـش از ۲۲7۵ کیلومتر خطوط 
انتقـال، تغذیـه و شـبکه توزیـع که از زمان تاسـیس این شـرکت تا کنون بی سـابقه 
بوده اسـت رتبه دوم کشـوری را در لوله گذاری کسـب نماید که نسـبت به سـال های 

۹6 و ۹7 ارتقاء سـه پله ای داشـته اسـت. 

همدان

اراکاصفهان 

همد ان د ر وضعیت قرمز کرونا قرار گرفت

ارتقای امنیت غذایی با توسعه ارقام بذر گند م و جوجایزه مسئولیت های اجتماعی به ذوب آهن اصفهان تعلق گرفت

رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی 
همـدان گفـت: چهار شهرسـتان 
و  تویسـرکان  مالیـر،  همـدان، 
نهاونـد از نظـر میـزان مبتالیان 
بـه کرونـا دروضعیـت قرمز قرار 

دارد.
بـه از پایـگاه خبـری وب دا درهمدان، دکتررشـید حیدری 
مقـدم رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی همـدان درسـتاد 
مبـارزه بـا ویروس کرونـا اظهارکـرد: همچنین شهرسـتان 
نارنجـی و چهـار شهرسـتان اسـدآباد،  بهـار در وضعیـت 
و  بـوده  زرد  وضعیـت  در  و کبودراهنـگ  فامنیـن  رزن، 
هیچیـک از شـهرهای همـدان وضعیـت سـفید ندارنـد.
حیـدری مقدم خواسـتار اسـتفاده از دسـتگاه نوبت دهی 

در مراکـز خدمـات رسـانی، اجبـاری شـدن اسـتفاده از 
ماسـک بـرای کارکنـان و مراجعـان بـه مراکـز دولتـی و 
پرتجمـع و افزایـش غرفـه های عرضه ماسـک در سـطح 

شد. شـهر 
وی ادامـه داد: توجـه مـردم به سـه مولفه رعایـت فاصله 
گـذاری هوشـمند اجتماعـی، شستشـوی مرتـب دسـت 
هـا و اسـتفاده از ماسـک تـا ۹۰ درصـد از آنـان در برابـر 

ایـن بیمـاری محافظـت مـی کند.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی همدان خواسـتار ترغیب 
مـردم بـه خرید آنالیـن و ممنوعیـت برگزاری مراسـم ها 
شـد و گفـت: بخـش عمـده ای از مراسـم های عروسـی 
بـه صـورت زیرزمینـی و در بـاغ هـا برگزارمـی شـود کـه 

بایـد از برگـزاری آنهـا جلوگیری شـود.

حیـدری مقـدم مهمتریـن چالـش علوم پزشـکی همدان 
را تامیـن »اکسـیژن سـاز« بیان کـردو افزود: بیشـترین 
دغدغـه بـرای بیمارسـتان سـینا بـود کـه تـا پایـان هفته 
در ایـن بیمارسـتان ایـن دسـتگاه راه انـدازی مـی شـود 
بـا ایـن وجـود سـه بیمارسـتان بهشـتی و بعثـت همدان 
و امـام حسـین)ع( مالیـر نیازمنـد به دسـتگاه اکسـیژن 

دارد. ساز 
رییـس دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان همـدان گفت: در 
حـال حاضـر اسـتان در وضعیت قرمز قرار دارد و شـانس 
آلودگـی بیشـتر شـده اسـت بـا این وجـود تـالش داریم 

کـه ایـن وضعیـت قابل کنترل باشـد .
وی بیـان کـرد: کـه بـه منظـور ترغیـب مـردم بـه رعایـت 
نـکات بهداشـتی، بـه صـورت نمادیـن به صـورت تندیس 
بوعلـی سـینا، ایـن حکیـم فرزانـه کـه نماد ملی پزشـکی 

شـناخته می شـود ماسـک زده شـده اسـت.
همدان: سارا پرویزی ساالر

ــای  ــت ه ــتردگی فعالی ــه گس ــه ب ــا توج ب
ــئولیت  ــوزه "مس ــان در ح ــن اصفه ذوب آه
ــم و  ــات مه ــژه اقدام ــی" بوی ــای اجتماع ه
اثــر بخــش در خصــوص مبــارزه بــا بیمــاری 
ــن  ــه ذوب آه ــای اجتماعی"ب ــئولیت ه ــژه "مس ــزه وی ــر کرونا،جای ــه گی هم

ــت. ــق گرف ــان تعل اصفه
ــن شــرکت در  ــق اقدامــات ای ــزه مذکــور براســاس بررســی دقی اعطــای جای
حــوزه مســئولیت هــای اجتماعــی در طــی یــک ســال گذشــته و بــه پــاس 
ــن  ــات داوران "چهارمی ــی هی ــا و ارزیاب ــر کرون ــه گی ــاری هم ــا بیم ــه ب مقابل
ــت. ــط عمومی"صــورت گرف ــی بررســی مســائل و چالشــهای رواب رخــداد مل
ــا  ــن مباحــث در خصــوص شــیوع کرون ــا شــروع اولی ــر اســت ب شــایان ذک
ــا ریاســت مدیــر  ــا تشــکیل ســتادبحران ب در کشــور ، ذوب آهــن اصفهــان ب
عامــل شــرکت ، اقدامــات موثــر و گســترده ای بــا برنامــه ریــزی مناســب و 

هماهنــگ بــا ســایر مراجــع ذیربــط از ســوم اســفند مــاه آغــاز نمــود . در ایــن 
ســتاد بحــران ، معاونیــن مدیرعامــل شــرکت ، بیمارســتان شــهید مطهــری ، 
مدیریــت هــای HSE ، خدمــات و امــور اجتماعــی ، روابــط عمومــی ، بازرســی 
،  حراســت و امــور شــهری و پســماند عضویــت دارنــد  و کلیــه فعالیــت هــا 
بــر اســاس مصوبــات آن انجــام مــی شــود . فعالیــت مســتمر بخــش هــای 
مذکــور بــه همــراه ســایر مدیریــت هــای شــرکت در خــط تولیــد و پشــتیبانی 
و همچنیــن حــوزه مقاومــت بســیج شــهید تندگویــان ، موجــب دســت یابــی 

ذوب آهــن اصفهــان بــه ایــن جایــزه شــد . 
در آییــن برگــزاری همایــش اهــدای جوایــز کــه در مرکزهمایشــهای ســازمان 
مدیریــت صنعتــی ایــران برگــزار شــد، پروفســور دکتــر ســعید رضاعاملــی دبیر 
ــط  ــر کل رواب ــور مدی ــوش جهانپ ــی، دکترکیان ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
ــکی و  ــوزش پزش ــان و آم ــت ، درم ــانی وزارت بهداش ــالع رس ــی و اط عموم

جمعــی از اســاتید و پیشکســوتان علــوم ارتباطــات حضــور داشــتند

جهــاد  ســازمان  زراعــت  مدیــر  کیشــانی 
کشــاورزی اســتان مرکــزی از برگــزاری کمیتــه 
بــذر بــا دســتور کار برنامــه ریــزی جهــت نفــوذ 
و توســعه بــذر گواهــی شــده و ارقــام مختلــف 
گنــدم و جــو اعــم از دیــم و آبــی در ایــن ســازمان خبــر داد و گفــت: اســتفاده از ارقام 
مناســب هــر منطقــه نقشــی مهــم و موثــر در افزایــش عملکــرد تولیــد محصــوالت 
ــدم و جــو در  ــام گن ــوع ارق ــرد: توســعه و تن ــد. وی خاطــر نشــان ک ــی کن ــا م ایف
اراضــی دیــم و آبــی در ســطح اســتان از جملــه اهــداف ســازمان جهاد کشــاورزی در 

راســتای ارتقــا امنیــت غذایــی اســت. 
کیشــانی بــه ســطح اراضــی کشــت جــو و گنــدم در اســتان اشــاره کــرد و ادامــه داد: 
ســطح زیــر کشــت گنــدم آبــی در اســتان ۴6 هــزار هکتــار، گنــدم دیــم ۱۹6 هــزار 

هکتــار و جــو آبــی و دیــم بــه ترتیــب ۴۵ هــزار و ۹ هــزار هکتــار اســت. 
ــر اســاس برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه تهیــه و  وی خاطــر نشــان کــرد: ب

ــق تولیــد در اســتان و  ــدم و جــو از دو طری ــاز گن ــذر مــورد نی ــع ۴۵ درصــد ب توزی
تامیــن از ســایر اســتان هــا بــه صورت گواهی شــده در دســتور کار ســازمان در ســال 

جــاری قــرار گرفتــه اســت. 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزی ب ــتان مرک ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــت س ــر زراع مدی
کمیتــه بــذر بــا حضــور مدیــران شهرســتان هــا بــه مــدت ســه روز در ســازمان جهــاد 
ــا  ــه ب کشــاورزی اســتان در حــال برگــزاری اســت، گفــت: جلســه اول ایــن کمیت
حضــور کارشناســان مربوطــه و مدیــران چهــار شهرســتان ســاوه، زرندیــه، محــالت و 
دلیجــان برگــزار گردیــد. پــس از بحــث و تبــادل نظــر در ایــن جلســه مقــرر شــد، در 
شهرســتان ســاوه ۳هــزار و ۲۹۰ تــن ، زرندیــه هــزار و ۲۵ تــن، محــالت ۱۵۵ تن و در 
شهرســتان دلیجــان ۱۳۹ تــن بــذر گواهــی شــده گنــدم و جــو آبــی و دیمــی توزیــع 
شــود. وی تصریــح کــرد: در شــش شــرکت موجــود در حــوزه تولیــد بــذر گواهــی 
شــده در اســتان مرکــزی حــدود ۱۱ رقــم بــذر گنــدم آبــی، 6 رقــم جــو آبــی و 6 رقــم 

نیــز گنــدم دیــم تولیــد مــی شــود.

حذف بارنامه كاغذی 
از سیستم حمل ونقل 

جاده ای
گزارش

پویش هر هفته الف- ب- ایران به خوزستان رسید
پروژه های شرکت برق منطقه ای خوزستان در پویش هر هفته الف- ب- ایران ) هفته دهم( به صورت ویدئو کنفرانسی با 

حضور وزیر نیرو افتتاح شد.در ادامه پویش هر هفته الف- ب- ایران وزارت نیرو که در آن پروژه های صنعت آب و برق افتتاح 
و کلنگ زنی می شود؛ سه شنبه ۱7 تیرماه چندین پروژه شرکت برق منطقه ای خوزستان افتتاح شد. این پروژه ها در بخش 

پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع برق خوزستان بوده و نقش ویژه ای در توسعه صنعت برق خواهند داشت .



ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

نافرمانی ساتراپ 
تخارستان، پناهنده 

شدن او به خارجی و 
تدبیر شاه وقت ایران

سـاتراپ  میـان  نظـر  اختـالف 
تخارسـتان )منطقـه ای در شـمال 
خـاوری افغانسـتان امروز( و شـاه 
پیـش   ۱۲7 جـوالی  از  ایرانزمیـن 
از میـالد آغـاز شـد. شـاه وقـت از 
)خراسـانیان(  اشـكانی  دودمـان 
بـا  یاغـی  فرمانـدار  سـركوبی 
فرسـتادن سـرباز را بر مذاكره با او 
ترجیـح داد. پس از رسـیدن سـپاه 
نظامیـان  تخارسـتان،  بـه  اعزامـی 
محلـی حاضـر بـه جنـگ بـا دولت 

نشـدند. برادرکُشـی  و  متبـوع 
تخارسـتان  )اسـتاندار(  سـاتراپ 

از  افـرادش  خـودداری  دلیـل  بـه 
جنـگ بـا نیروهـای دولت، بـا فرار 
از طریـق کوههـای پامیـر بـه دولت 
محلـی منطقـه آرین نشـین شـرق 
ایـن کوههـا ـ منطقـه ای که امروزه 
شـهر اورومچـی حاکـم نشـین آن 
اسـت و بـا کـوچ دادن انبـوه چینی 
هـا از شـرق، آن را چینـی کرده اند 
ـ پناهنـده شـد و دولـت اشـكانی 
ایران اسـترداد اورا درخواست نكرد 
تـا قضیـه بزرگ و پیچیـده و منجر 
بـه لشکرکشـی بـه آن سـوی پامیر 
نشـود. منطقـه مورد بحـث )امروزه 
سـیل  دوران  در  جیانـگ(  شـین 
مهاجـرت اقـوام آلتائیک و سـپس 
حکومـت مغـول هـا تغییـرات پـی 
در پـی داشـته اسـت. در سـازش 
در  روسـیه  و  انگلسـتان  هـای 
آگوسـت ۱۹۰7 در سـن پترزبـورگ، 

بـه دولـت پکـن کـه  ایـن منطقـه 
خـود تحـت نفـوذ ابرقـدرت هـای 
وقـت بـود داده شـد. هـدف دولت 
لنـدن از واگذارشـدن ایـن منطقـه 
و نیـز تّبـت بـه دولـت پکـن ایـن 
بـود کـه میـان قلمـرو تـزار روسـیه 
منطقـه  انگلسـتان  هندوسـتاِن  و 
حایـل ایجـاد شـود. پکنی هـا بعدا 
بـا کـوچ دادن میلیـون هـا چینـی 
)هـان( بـه ایـن منطقـه، اکثریـت 
کردنـد  چینـی  را  منطقـه  نفـوس 
خواهـان  اویغورهـا  هنـوز  ولـی 
مبـارزه  و  هسـتند  اسـتقالل 
مسـلحانه مـی کننـد و گاهی همراه 
بـا تلفـات سـنگین. یـک مـورد از 
طلبانـه  اسـتقالل  مبـارزات  ایـن 
ُپرتلفـات در ژوئـن ۲۰۱۴ روی داد 
َتـن کشـته  دههـا  آن  ضمـن  کـه 

شـدند.
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وزارت جهاد کشاورزی 
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان کرمــان در اجــرای صــدر مــاده 2 قانــون حفــظ و حمایــت از منابــع طبیعــی و ذخائــر جنگلــی کشــور مصــوب 71/7/12 وتبصــره یــک آئیــن نامــه اجرائــی مصــوب 71/12/16 هیئــت وزیــران و براســاس تفویــض 

اختیــار شــماره 704/100/90 مــورخ 72/2/27 ســازمان جنگلهــا ، مراتــع و آبخیــزداری محــدوده رقبــات حــوزه اســتحفاظی خــود را بــه شــرح ذیــل :

بـه اسـتثنای مسـتثنیات قانونـی تبصـره 3 ) هرپـالک( موضـوع مـاده 2 قانـون ملـی شـدن جنگلها و مراتع کشـور که بوسـیله روسـای ادارات منابـع طبیعی و آبخیـزداری شهرسـتانهای مربوطه و کارشناسـان ذیصـالح بازدید و مشـخصات هر رقبـه در متن آگهی 
قیـد گردیـده و سـوابق مربوطـه در ادارات منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان هـای ذیربـط و یـا اداره کل موجـود مـی باشـد ، جـزء منابـع ملی شـده ماده 1 قانـون ملی شـدن جنگلهـا و مراتع تشـخیص و مراتب به اطالع عموم رسـانیده می شـود تـا چنانچه 

بـه تشـخیص منابـع ملـی شـده هـر رقبـه معتـرض مـی باشـند از تاریخ انتشـار این آگهـی در روزنامـه های کثیراالنتشـار و محلـی و حداکثر به مدت شـش مـاه اعتراض خـود را کتبا به همـراه مـدارک و مسـتندات قانونی طی دادخواسـت به هیئتهـای تعیین تکلیـف اراضی 
اختالفـی ) کمیسـیون مـاده واحـده ( مسـتقر در ادارات منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتانهای محـل وقـوع ملـک ارائه تـا مورد رسـیدگی قرار گیرد.. بدیهی اسـت در صـورت عدم وصول اعتـراض در فرجـه قانونی تعیین شـده این اداره کل نسـبت به اخذ سـند مالکیت 

منابـع ملی شـده مـورد تشـخیص اقدام خواهـد نمود.

نام رقبهردیف
مشخصات ثبتی

شهرستان
مساحت به هكتارحدودات اربعه

پالک 
فرعی

پالک اصلی
بخش 
ثبتی

مغربجنوبمشرقشمال
مساحت 
مستثنیات

مساحت 
منابع ملی

مساحت كل
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کلی

۴۸۴۵۴۱۵۹۴۸6٢٠79٤٠محدوداست به پالک گلینوئیهمحدوداست به پالک گلینوئیهمحدوداست به پالک کندغانمحدوداست به پالک بادام دان وگلینوئیهرابر٤٢پالک آب٤١

١3١١٠8٠١3١١٠8٠-تل بست فی مابین خرم آباد ورودخانه شصت پیچ کم کالغدربافتتل بست فی مابین دربافت وخرم آبادتل بست بادامی ورودخانه خشکرابر٢٤9٤٢خرم آباد٢

٢٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠-پالک ومزرعه باب بیدانپالک ومزرعه باب بیدانباب کهنده احمدعلیا)ایرجیه-قاسم آباد(رابر76٤٢ده احمدسفلی3

۴۴۱۴۵۴۴۴۱۴۵۴-تل بستحدی به پالک آدوری علیامحدود است به رودخانه وحدی به پالک سومامحدوداست به پالک جنگل آبادوتل بسترابر٢79٤٢دهنو٤

٥
نهرگلینوئیه)باب 
طاحونه گنجان(

محدوداست به پالک بادام دانرابر٤٢پالک آب٤٠
محدوداست به پالک نهر گلینوئیه)چنار(کندغان 

وزمین انجیر
٤97١3٢١8١8٥8٥٢3١٥7١7محدوداست به پالک صعب آباد-ننیز سفلی وگنجانمحدوداست به پالک زمین انجیر

بافت١7٤٤٠چالکوئیه6
محدوداست به اراضی ملی ومزارع قاسم 

آبادوجعفرآبادپالکهای۱7۳و۱7۰-اصلی بخش۴۰
محدوداست به اراضی ملی ومزرعه جما ل 

آبادپالک١7٥-اصلی بخش٤٠
محدوداست به اراضی ملی ومزرعه کریم آباد

محدوداست به اراضی ملی ومزرعه  دغان پالک١68-
اصلی بخش٤٠

8٠٠٠٠٢٤٠٠٠٠3٢٠٠٠٠

محدوداست به اراضی گلوکنج پالک١67-اصلیبافت١66٤٠مزرعه گوان7
محدوداست به اراضی علم شاهی پالک١6٥-

اصلی
محدوداست به اراضی مرنگان رضوان پالکهای۱6۳و۱6۴-

اصلی
محدوداست به اراضی ملی ششدانگ مرتع جمیل 

آبادپالک٤٤6-اصلی
۴۰۰۰۰۰۱66۰۰۰۰۲۰6۰۰۰۰

بافت6۰٤3مزرعه سندقوئیه8
محدوداست به مزرعه سفیدابراهیمی پالک٥٥-

اصلی وباغچه اسکندرپالک٥6-اصلی
محدوداست به اراضی مزرعه سرقوچان 

پالک۵۸-اصلی
محدوداست به اتالل موردران ومنابع ملی مرتع طاهونیه 

قاضی پالک۴۴۸-اصلی
۱۱۵۰۰۰۴۰۳۵۰۰۰۴۱۵۰۰۰۰محدوداست به مزرعه اندردری پالک ۵۹-اصلی

9
اراضی کفریز وجنوب 

پالک جنوب بلورد
به اراضی موات کفریزبه اراضی جنوب بلوردبه اراضی جنوب بلوردسیرجان٥٥39-3٠8٢36-93-7١3٠67-١٤

به اراضی پالکهای مشاعی3٠8٢-9٥فرعی از3٠8٢ 
بخش36ومحدوده اراضی ملی شرق پالک٥٠7٢

١996736۹۱۳7۹۵۱۰۹۳۳76۲۴6

١٠
باقیمانده سلطان 

آباد
کلیه فرعیات 
در محدوده

به اراضی ملی علی آبادثالث ومحمدآباد-رحیم آبادکرمان6٤٤
به اراضی علی آبادجهر،سلطان 

آباد،باقرآبادکویر،اراضی ملی دشت زحمتکشان
به اراضی پالم٥9-اصلی بخش٤موسوم به فرح آباد

به اراضی ملی مزرعه تاج آباد،اراضی ملی غرب ریل راه 
آهن کرمان-زرندواراضی کریم آباد گاوخانه

68٠١١١٥۱۰۸۰۱۱۱7۸۸۱۲۲6

کرمان336٢١۵-١١
به اراضی دیوانی وفرمیتن به شماره 

پالک3336فرعی ازیک اصلی بخش٥
٥787686٢٠١۱۴۴۰77به اراضی پالک337٥فرعی از یک اصلی بخش٥به اراضی پالک336٥فرعی از یک اصلی بخش٥به اراضی ملی دستجرد ماهان

مزرعه ده مسعود١٢

ده
دو

مح
در 

ت 
عیا

فر
ه 

کلی
 -

کرمان٢٢۸
به اراضی ملی پالک٢3-اصلی بخش8)معزآباد(

وباقیمانده پالک٤7٢-اصلی بخش8
به اراضی ملی پالک٢٤-اصلی 
بخش8کرمان)کهنوج معزآباد(

١٤9١38۱۲۰7۱۸۸۱۳۵6۳۲6به اراضی ملی پالک٥3-اصلی از بخش8کرمان)هوتک(به اراضی ملی پالک٤7٠-اصلی بخش8کرمان

١3
اراضی جنوب شهر 

راین

٢6٤١- ٢6٤٢ لغایت ٢6٤٥- 
 -٢6٥9 -٢6٢-٥٥6٥3 -٢6٥٢
٢663 - ٢66٥-٢666 لغایت 

-٥٤- ٥٥٠9 -٥٤8 -٢8١7
٥٥٢- ٥٤٢

کرمان۲۸و۳۴
به اراضی ملی پالکهای 

٢937-٢6٤6-٢6٥6-١9٤٤ومستثنیات 
پالکهای١9٤6-١9٤7-اصلی بخش٢8

به اراضی ملی پالک٢8٥٥-اصلی بخش٢8
به اراضی ملی پالک٥٤٠-اصلی بخش3٤)بیدوئیه وخون 

سرخ(ومرز تقسیمات کشوری شهرستان بردسیر
8٢63٤٥7٢6763١8٠٠٢7٥89٥٢٥7به اراضی مرز تقسیمات کشوری شهرستان بردسیر

١٤
دهنه علی عسکری 

و.چاه گز سیریز
زرند١٤9٤7۱۳-١٤9٤8

اراضی موات پالک١9٠8٢-اصلی دشت خروجی 
سیریز وچشمه دسترو

اراضی موات پالک١9٠8٢-اصلی دشت خروجی 
سیریز 

مرزاراضی ملی پالک876١-اصلی چشمه هرو ودهنه 
علی عسکری

9338۴7۹7۵۰77۴7۹۸۴۴۱۵مرز تقسیمات کشوری زرند-رفسنجان

١٥
اراضی احمدآباد-

فیروزآباد-
عزیزآبادوده شیخ

زرند٢3٤3۱۳-١٠٤9-٢٢86

اول به اراضی محمدآباد-همت آباد ومستثنیات 
دولت آباد وخیرآباد وحسین آبادآخوند،دوم به 

مستثنیات عباس آباد،سوم به راضی رستم آباد برگ 
تشخیص3٠9١-٤/١٥/68

اول به اراضی اکبرآباددوم به مستثنیات 
ابراهیم آبادبرگ تشخیص3٠١8-7٠/9/٥سوم 

به مستثنیات باقیمانده تاج آبادبرگ 
تشخیص٤٥٥7-٢١/6/8٠

اول به اراضی ملی رضوان پالک٢فرعی از١٠٤9-اصلی 
دوم به اراضی موات جنب احمدآبادورای شماره١96٠-

7٥/6/٥سوم به اراضی بهرام آبادپالک١فرعی 
از ١٠٤9وچهارم به اراضی دامنه هشتادزیاری 
پالک١887٠وپنجم به مستثنیات بهرام آباد

به اراضی ملی دامنه هشتاد زیاری پالک١887٠وبه اراضی 
ملی ومستثنیات تقی آباد

١667٢٥69١٤63٠١٥١8١3٥٥8٤

١6

اراضی روح 
آباد-نعیم آباد-
یاورآباد-رحمت 
آبادوباقیمانده 
اسماعیل آباد

-۱۰۳۸۵-۹۰۱۲-۱۰۲77-۹۰۴۱
۸۹۴6-۸۹۴۲

زرند١3
به مستثنیات علی آباد سفلی واراضی ملی 

پالک١8867-اصلی بخش١3
به مستثنیات ده چنار واراضی زرندوئیه

به حریم جاده آسفالته زرند رفسنجان حد فاصل شرکت 
پسته زرند

اول به مستثنیات بهجت آباددوم به اراضی ملی بهجت 
آباد سوم به اراضی ملی ومستثنیات فیض آبادچهارم به 
مستثنیات اسماعیل آبادواراضی علی آبادشور واله آباد 

پالک9٠٢٢مکررو8989-اصلی وبه مستثنیات اسماعیل 
آباد وحسن آباد عباس خان

١٤39١٠١6١٠9٤968۱۵۴۸۵۹۸۴

١7
باقیمانده 

لرددشتخاک وتلمبه 
های سربنان

به اراضی ملی پالک٢فرعی از٤3٠-اصلیزرند٤3٠۱۵
اراضی لرددشتخاک موضوع برگ 

تشخیص3٠١8-١٠/١/١3٥9
اراضی ملی پالک٤٥٤-اصلی بخش١٥واراضی ملی سرکوه 

پالک٤8٥فرعی از١-اصلی
به اراضی باقرآباددشتخاک وتلمبه های وهاب موضوع 

برگ تشخیص3٠7١-٥/٤/67
7٥33٥٥١783٢٠٠۲۵۳6۵۵۵

به اراضی مزرعه حسن آبادوتپه های مجاوربه اراضی مزرعه چاه انجیر وکوهای سفیدبه اراضی مزرعه گزگردارزوئیه۴۱-جرنگ آباد١8
به شیله مرادآبادوقسمتی از پالک٢76-اصلی موسوم به 

قنات قاضی
۳6۱۲۸۱۹7۰۰76۵١9736893

جنگل چاهدگال پالک٥١97-اصلی بخش3٢فهرج٥٥١٠۳۲باقیمانده چاهدگال١9
به مرز تقسیمات کشوری استان سیستان 

وبلوچستان
به مرز تقسیمات کشوری شهرستان ریگان

به یوسف آیاد چاهدگال پالک٥٥٢٤-اصلی واراضی موات 
ده شهدوست وپالک٥٤٢7-اصلی بخش3٢

-6۲۳۴۲۲۴۴۳6۲۳۴۲۲۴۴۳

٢٠
باقیمانده علی آباد 

وحیدرآباد
رفسنجان١9١7۹-١936

اراضی کریم آبادعلیا موضوع برگ 
تشخیص٥97-١/69/9

اراضی کریم آبادعلیا موضوع برگ 
تشخیص٥97-١/69/9

۲۵۰6۸7۱۴۸6۳۰۳۱7۳6۹۹۰اراضی علی آباد خان ومرز محدوده شهراراضی محمد آبادخان وعلی آبادخان

٢١
باقیمانده 

محمدآبادخان
8٥88٥٤۱667۴۳۳۲۵۲6۲۸7اراضی علی آباد خاناراضی عبدل آباداراضی عبدل آبادپاراضی همت آبادوکریم آبادعلیارفسنجان١9٢١۹

مهدی رجبی زاده-مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان شناسه اگهی 906771

آگهی مناقصه عمومی
ــناد  ــده در اس ــر ش ــرح ذک ــای آب )بش ــاری چاهه ــام حف ــروژه انج ــرای پ ــت اج ــر دارد جه ــان در نظ ــهرداري كرم ش
مناقصــه ( بــه مــدت ســه مــاه بــا مبلــغ کل بــرآورد اولیــه23/442/769/350 ریــال بــر اســاس فهرســت بهــاء ســال 
99 بــا پرداخــت 60 نقــد و مابقــی بصــورت تهاتــر بــا زمیــن و پروانــه ســاختمانی و مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه 
ــد  ــدام نمای ــزاری مناقصــه عمومــي اق ــق برگ ــه بانکــی (از طري ــت نام ــا ضمان ــد ی ــال )بصــورت نق 1/200/000/000 ری
.خریــد اســناد از تاریــخ 99/4/11 لغایــت 99/4/24 .تســلیم پیشــنهادات 99/4/30 .بازگشــايي پــاکات 99/4/31 .محل 
تحویــل اســناد مناقصــه میــدان شــورا  مدیریــت امــور قراردادهــای شــهرداری مــی باشــد )ایــن مناقصــه فاقــد پیش 
پرداخــت مــی باشــد ( ســاير اطالعــات و جزئيــات در اســناد مناقصــه و اطالعــات تکمیلــی آگهی  در ســایت شــهرداری 

بــه آدرس kermancity.ir  قایــل رویــت مــی باشــد.

شناسه اگهی 904231مدرییت ارتباطات و امور نیب الملل شهرداری کرمان

 چهارشــنبه ۱۸ تیــر ۱۳۹۹     ســال شــانزدهم      شــماره پیاپــی ۱77۱
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