
وزیر میراث فرهنگی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی گفت: در سـال های 
اخیـر بالغ بر ۲ هـزار و ۴۰۰ پروژه در 
کشـور با سـرمایه گذاری مـردم در 
حوزه گردشـگری در حال اجراست 
کـه از این تعـداد حـدود ۶۰۰ پروژه 

مربـوط به هتل اسـت.

مدیرکل محیط زیسـت شهرداری 
تهـران بـا اشـاره به تاکسـی های 
دوگانـه سـوز کـه به تازگـی دولت 
بـا  آنهـا  گـذاری  شـماره  اجـازه 
اسـتاندارد یـورو ۴ را داده اسـت، 
گفـت: اجـرای دقیـق قانـون 
هوای پـاک در موعد مقرر 
کاهـش آلودگـی هوا را 

بـه همـراه دارد.

دو پیش شرط کنترل 
قیمت ها
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گفته اند:بنـده خدایـی، جوالـدوزی در دسـت گرفتـه 
بـود و گاهـی آن را بـه بـدن خـود فـرو می کـرد، 
خـوب دردش مـی آمـد و جیغـش بلنـد می شـد، 
ولـی همیـن کـه درد آرام می شـد، بـار دیگـر از سـر 
 نـو جوالـدوز را بـه خود مـی زد و باز جیغ می کشـید.
کسـی به او رسـید و گفت: آخر این چه کاری است؟ 
چـرا بـه خـودت جوالـدوز می زنـی، تو کـه می بینی 
 چـه دردی دارد، چـرا باز هم این کار را تکرار می کنی؟ 
گفـت: آخـر تو نمـی دانی، وقتی دیگـر جوالدوز نمی 
 زنـم و درد آرام مـی شـود، چقـدر لـذت مـی بـرم.
البتـه ایـن بگویـم کـه ایـن داسـتان هیـچ ربطـی 
بـه بـاال رفتـن هـای افسـار گسـیخته قیمـت ارز در 
زمـان هایـی، و بعـد پاییـن آوردن اندکـی از آن بـه 
 ضـرب تزریـق و تبلیـغ در یـک زمـان دیگـر نـدارد.
 هیـچ گاه در شـرایطی کـه نـرخ تـورم در کشـور مـا 
بیش از ۱۰ برابر در کشـورهای حوزه دالر اسـت، نباید 
از بـاال رفتـن قیمـت ارز تعجـب کـرد، ولـی در موقع 
ریـزش می شـود سـوال کـرد که چـه اتفـاق مثبتی 
افتـاده کـه قیمـت هـا رو بـه پاییـن حرکـت کـرده 
اسـت؟ و وقتی هیچ دلیلی علمـی و اقتصادی برای 
ریـزش قیمت هـا مشـاهده نشـود، و بـاز هم قیمت 
هـا ریزشـی می شـود،  معلوم می شـود که مسـاله 
دسـتوری و مصنوعی اسـت و تجربه نشـان داده که 
 قیمت های مصنوعی و دسـتوری پایدار نخواهد بود.

انس طال         ۱.8۰۴.۲۱۰

مثقال طال     ۴۱.8۰۰.۲5۰

گرم طالی ۱8  ۱۱.۱۱۰.۱9۲

گرم طالی ۲۴   ۱۴.8۰۰.۲۰۰

بهار آزادی      ۱۰9.۰۰۰.۰۰۰

امامی          ۱۱3.85۰.۰۰۰

نیم       55.5۰۰.۰۰۰

ربع         3۲.۴۰۰.۰۰۰

گرمی       ۱۶.5۰۰.۰۰۰

دالر             ۲۱7.39۰

یورو         ۲5۴.۲۰۰

درهم          5۱.359

لیر ترکیه           ۲7.۴۲3

دالر استرالیا      ۱۲9.8۴8

اتمام مرمت ارگ تاریخی 
»مورچه خورت«

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
شاهین شهر و میمه از اتمام دومین مرحله از عملیات 

مرمت ارگ عظیم و تاریخی مورچه خورت در محور مرکزی 
 استان اصفهان و در روستای مورچه خورت خبر داد.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
24 تا 34دنبال کنید

کسب وکارها در صف  طوالنی کارا
 از کل 2۸۵ هزار پرونده ارسال شده به مؤسسه های عامل، 3۶ هزار پرونده مصوب و تسهیالت 

مربوط به 23 هزار پرونده  یعنی کمتر از ۱۰ درصد پرداخت شده است
اجرای ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه 
گردشگری با سرمایه گذاری 

 مردم

کاهش آلودگی هوا با اجرای 
 دقیق قانون هوای پاک

سنا
 ای

س:
عک

یادداشت  مهمان
 علی اصغر سمیعی

تهران

2

ارزیابی زیست محیطی در واقع یک هماهنگی و ضرورت 
است برای اجرای برنامه های توسعه ای که همراه با 
 مالحظات زیست محیطی باشند

گزارش ارزیابی زیست محیطی، گزارش ارزیابی زیست محیطی، 
 ضرورت اجرای پروژه ها ضرورت اجرای پروژه ها

3

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1796

پنجشنبه 16 مرداد 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

جهانگیری:

شرایط سخت نیست که به 
 سمت »کاالبرگ« برویم

ta
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n 

س:
عک

شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان 

آگهی مزایده عمومی
شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مزایده های ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید

کلیـه مراحـل برگـزاری مزایـده از دریافت اسـناد تـا ارائه پیشـنهاد مزایده گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مزایـده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شـرکت در مزایده محقق سـازند
- ارسال پاکت  الف به صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت ۱2:۰۰ روز یکشنبه مورخ 99/۰۶/۰2 الزامی می باشد

- تاریخ انتشار مزایده در سامانه مذکور 99/۰۵/۱9 می باشد

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت :روز یکشنبه مورخ 99/۰۵/۱9 و حداکثر تا ساعت ۱9 روز پنجشنبه مورخ 99/۰۵/23 خواهد بود
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:حداکثر تا ساعت ۱2 روز یکشنبه مورخ 99/۰۶/۰2 خواهد بود
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت راس ساعت ۱۰ صبح همان روز )99/۰۶/۰2(خواهد بود

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های الف:
آدرس : کرمان بلوار جمهوری اسالمی روبه روی گمرک شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان کد پستی 7۶۱۸۸۱۵۶7۶ 

 تلفن تماس : ۵- 32۱۱۰4۰3 داخلی ۱۰۶3

شرکت توزیع نیروز برق جنوب استان کرمان :برای رسیدن به فردایی بهتر استفاده درست از انرژی برق را به فرزندان خود بیاموزیم

مبلغ تضمین ) ریال( کد فراخوان در سامانه ستاد موضوع شماره مزایده ردیف

۱/2۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰99۰۰۱۵74۰۰۰۰۰۱ فروش انواع سیم مسی اسقاط 3-99 1

360/000/000 ۱۰99۰۰۱۵74۰۰۰۰۰2 فروش انواع سیم آلومینیومی اسقاط 4-99 2

فراخوان مشاوره
نوبت اول

کارفرما
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7۶۱789959۶-

 شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲75775

برآورداستعالم ارزیابی کیفی مشاوران )RFQ( به همراه خرید خدمات مشاوره

مدت موضوعشماره فراخوانروش انتخاب
مبانیمبلغ )لاير()روز(

بر اساس كيفيت و 
)QCBS( قيمت

۲۰99۰۰35۰۱۰۰۰۰۲۶

}۱5۰۲۰۱۲۰۱۱{ بازنگری طرح جامع 
شهری کرمان

 )تهیه طرح توسعه و عمران شهر کرمان 
با رویکرد نوین مساله محور(

1095۱۶/839/۰۱7/9۲8

براساس قرارداد تیپ شماره 
۱۲ )۴۰۱۰/5۴/۴۰۶۲-۱ مورخ 
۰۶/۱۰/۱3۶3( و دستور العمل 

تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه 
طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و 
تفصیلی شهرها )99/۱۴۲۰۱۶ مورخ 

)3۱/۰3/۱399

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل
از آخرین روز مهلت دریافت اسناد خرید خدمات مشاوره به مدت 10 روزمهلت

گشایش 
پیشنهاد ها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد خرید خدمات مشاورهزمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان
واحد خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

"EN -99-۰۵-۰۵ ماره
"ش

  شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به شناسایی تامین کننده و تولید کننده های 
گازهای صنعتی مورد نیاز کارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک خود از طریق فراخوان عمومی اقدام 
نماید؛ لذا از تولیدکنندگان و تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب، سوابق و تجارب مورد قبول 
می باشند، دعوت بعمل می آید تا ظرف مدت حداکثر ۵ روز از تاریخ چاپ آگهی، تمایل خود را بصورت 
مکتوب همراه با تصویر اسناد و مدارک ذیل به آدرس ایمیل SJS.salari@gmail.com  ارسال نمایند.

 آگهی فراخوان عمومی شناسایی تامین کننده 
 گازهای صنعتی

•اسناد و مدارک: 
۱-درخواست رسمی. ) ذکر آدرس ایمیل، شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است. (

2-اساسنامه و مدارک ثبتی. ) شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و ... (
3-گواهی نمایندگی از طرف تامین کنندگان معتبر. ) در صورت موجود بودن (

4-رزومه، سوابق فروش و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده با موضوع تامین اقالم موضوع مناقصه.
۵-مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.

•شرایط :
۱-ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

2-محل تحویل و تخلیه گاز در مخازن نصب شـده مربوط به شـرکت جهان فوالد سـیرجان واقع در سـایت این شـرکت به آدرس شهرسـتان 
سـیرجان کیلومتر ۵۰ جاده شـیراز، کیلومتر 2 جاده اختصاصی گلگهر می باشـد.

3-مبلـغ ضمانـت نامـه شـرکت در مناقصه بایـد برابر بـا ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بدون قید و شـرط و حداقل 3 ماه اعتبار داشـته و به نام  شـرکت 
جهان فوالد سـیرجان باشـد. ) درصـورت تایید اولیه(

4-شـرکت مجتمـع جهـان فوالد سـیرجان در رد یا قبول تمام و یا بخشـی از پیشـنهاد، تقسـیم تنـاژ کاالی موضوع مناقصه و ارجـاع به دو یا 
چنـد پیشـنهاد دهنده براسـاس صرفـه و صالح خود بـدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشـد مختار اسـت.

۵-جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ۰9۱4۰۱7۰7۰9  تماس حاصل نمایید. ) پاسخگویی در ساعات اداری (.

شرکت های متقاضی می توانند شرایط و مشخصات اقالم موضوع فراخوان 
را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتیwww.sjsco.ir  دریافت نمایند.

مقدارمشخصاتشرح کاالردیف
)تن(

N100<2ppm۱۶۰۰۰ 2< وO 99.8%اکسیژن1

O10<2ppm13000 2< وN 99.9%نیتروژن2

N3<2ppm۵۰۰ و O2<2ppm و > AR 99.99%آرگون3
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کسب وکارها در صف طوالنی کارا
 از کل 2۸۵ هزار پرونده ارسال شده به مؤسسه های عامل، 3۶ هزار پرونده مصوب و 

تسهیالت مربوط به 23 هزار پرونده  یعنی کمتر از ۱۰ درصد پرداخت شده است.
اســت  مــاه  چنــد 
به عنــوان  کرونــا  کــه 
ناخوانــده  مهمــان 
کســب وکارهای  ایــران،  اقتصــاد 
ــرار  ــر خــود ق ــی را تحــت تأثی گوناگون
ــی  داده اســت. کاهــش تقاضــا، تعطیل
و  اقتصــادی  بنگاه هــای  موقــت 
بیــکاری اجبــاری شــاغالنی کــه در 
ایــن مــدت ناچــار بــه تــرک محــل کار 
ــر آن داشــت  خــود شــدند، دولــت را ب
تــا بــا اقداماتــی، مانــع آســیب بیشــتر 

شــود. کســب وکارها  بــه  کرونــا 
اســتفاده از ســامانه کارا بــرای پرداخــت 
تســهیالت بــه کســب وکارها و شــاغالن 
ــا، یکــی اقدامــات  آســیب دیده از کرون
حمایتــی دولــت در ایــن زمینــه اســت. 
عیســی  اعالمــی  آمارهــای  آخریــن 
منصــوری، معــاون توســعه کارآفرینــی 
و اشــتغال وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی از وضعیــت ثبــت نــام در 
ســامانه کارا کــه هفتــه گذشــته و پــس 
پایــان  مــرداد  پنجــم  در  تمدیــد  از 
ــام بیــش  یافــت، نشــان دهنده ثبــت ن
از 5۰3 هــزار واحــد بــرای دریافــت 
تســهیالت حمایتــی کســب وکارها در 

ــا اســت. ــر کرون براب

تعداد بنگاه های آسیب دیده
 از کرونا

فهرســت  در  شــغلی  رســته   ۱۴
شناسایی شــده ای  کســب وکارهای 
کرونــا  از  را  آســیب  بیشــترین  کــه 
دیده انــد وجــود دارد. ایــن مشــاغل 
صنعــت،  مختلــف  بخش هــای  در 
خدمــات و کشــاورزی وجــود دارنــد 

در  اجرایــی کشــور،  دســتگاه   ۱3 و 
آنهــا  امــور حمایتــی  بــه  رســیدگی 

دارنــد. نقــش 
ــم  ــاده اع ــع غذاهــای آم ــد و توزی تولی
طباخــی،  بوفه هــا،  رســتوران ها،  از 
قهوه خانه هــا،  پذیرایــی،  تاالرهــای 
اغذیــه فروشــی ها، تولیــد و توزیــع 
پوشــاک تولیــد و توزیــع کیف وکفــش، 
خشــکبار،  آجیــل،  توزیــع  مراکــز 
قنــادی، بســتنی و آبمیــوه، واحدهــای 
ــادر  ــرورش مــرغ گوشــتی و مــرغ م پ
گوشــتی، مراکــز تولیــد محصــوالت 
صیفی جــات  و  ســبزی  گلخانــه ای 
صادراتــی و مراکــز تولیــد و عرضــه گل 
ــی  ــان زینت ــی و ماهی ــان زینت و گیاه
بخشــی از کســب وکارهای اصلــی در 

ــتند. ــغلی هس ــته ش ــن ۱۴ رس ای
ــدن  ــت، مع ــان وزارت صنع ــن می در ای
و  رســته  زیــر   3۲۴ بــا  تجــارت  و 
وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
ــر رســته و  ــا ۲۱3 زی ــع دســتی ب صنای
ــا  ــالمی ب ــاد اس ــگ و ارش وزارت فرهن
۱5۴ زیــر رســته بــه ترتیــب بیشــترین 
و  شناسایی شــده  زیررســته های 
به خــود  را  کرونــا  از  دیــده  آســیب 

اختصــاص داده انــد.

تقاضای بخش غیر رسمی 
برای دریافت تسهیالت کرونا

نکتــه قابــل توجــه اینکــه، بخــش 
ــده  ــام ش ــب وکارهای ثبت ن ــده کس عم
ــتند.  ــه هس ــد بیم ــامانه کارا، فاق در س
ــزار کســب وکار  ــون و 7۰۰ ه ــک میلی ی
ــه  ــب وکار ثبت نام ــون کس ــه میلی از س
ــه  ــد بیم ــامانه، فاق ــن س ــده در ای ش

و کــد کارگاهــی، متقاضــی دریافــت 
تســهیالت حمایتــی در برابــر کرونــا 
هســتند. همچنیــن تعــداد افــراد فاقــد 
بیمــه ای نیــز ســه میلیــون نفــر اســت.
بــا  افــراد،  ایــن  شناســایی  بــرای 
وزارتخانه هــا و دســتگاه های مرتبــط 
ــارت،  ــدن و تج ــت، مع ــه صنع از جمل
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
دســتی، ورزش و جوانــان، فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی، راه و شهرســازی، 
کشــور، آمــوزش و پــرورش، علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری، جهاد کشــاورزی، 
تعــاون، فنــی و حرفــه ای و بهزیســتی 
کشــور، هماهنگــی الزم صــورت گرفتــه 
و بیــش از یــک میلیــون و 98۶ هــزار 
نفــر از شــاغالن شناســایی و احــراز 

شــده اند.
»محمــد شــریعتمداری« وزیــر تعــاون، 
 ۱۴ اجتماعــی سه شــنبه  رفــاه  و  کار 
مــرداد در دیــدار بــا اصحــاب رســانه در 
مجموعــه فرهنگــی ورزشــی تــالش در 
ــه  ــا ب ــهیالت کرون ــت تس ــورد پرداخ م
گفــت:  آســیب دیده  کســب وکارهای 
کســب وکارهای  از  حمایــت  بــرای 
 78 تاکنــون  کرونــا  از  آســیب دیده 
بــرای  تســهیالت  تومــان  میلیــارد 
ــا در  ــگاه تأثیــر گرفتــه از کرون ۴78 بن
قالــب ۴599 شــغل بــا موضــوع کرونــا 

ــت. ــده اس ــت ش پرداخ
ــا،  ــن آماره ــاس آخری ــن براس همچنی
ریــال  میلیــارد   ۴۲9 و  هــزار   ۱۰۲
ــیب  ــب وکارهای آس ــه کس ــهیالت ب تس
دیــده از کرونــا پرداخــت شــده اســت.
براســاس مصوبــه مربوطــه کارگاه هایــی 

ــده  ــه دی ــا لطم ــه مســتقیم از کرون ک
ــغ  ــل شــده اند، مبل ــار تعطی ــه اجب و ب
ــه ازای هــر  ــون تومــان وام ب ۱۶ میلی
ــد  ــروی انســانی اختصــاص می یاب نی
کــه  واحدهــای کســب وکاری  در  و 
ــر  ــده و غی ــل نش ــوده، تعطی ــال ب فع
ــد،  ــا آســیب دیده ان مســتقیم از کرون
ــان تســهیالت  ــون توم ــغ ۱۲ میلی مبل
ســود  نــرخ  می شــود.  پرداخــت 
تســهیالت نیــز ۱۲ درصــد بــوده و 

ــت. ــاه اس ــت آن از مهرم بازپرداخ
بــه گفتــه معــاون توســعه کارآفرینــی 

و اشــتغال وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
ــا  ــن آماره ــاس آخری ــی، براس اجتماع
ــامانه  ــون در س ــد تاکن ــزار واح 5۰3 ه
ــداد  ــن تع ــد. ای ــام کرده ان ــت ن کارا ثب
ــر  ــزار نف ــده و ۶55 ه ــزار پرون ۲9۰ ه
کــه  می شــود  شــامل  را  اشــتغال 
ــی  ــی بررس ــتگاه اجرای ــط ۱3 دس توس

ــت.  ــده اس ش
تاکنــون  افــزود:  منصــوری  عیســی 
ارســال  پرونــده  هــزار   ۲85 کل  از 
شــده بــه مؤسســه های عامــل، 3۶ 
هــزار پرونــده مصــوب و تســهیالت 
مربــوط بــه ۲3 هــزار پرونــده پرداخــت 
 ۱۲ تعــداد  همچنیــن  اســت.  شــده 
بــا  ریــال  میلیــارد   7۴۲ و  هــزار 
ســوی  از  تســهیالت کرونــا  عنــوان 
بــه مشــموالن  مؤسســه های عامــل 

پرداخــت شــده اســت.
ــدت  ــه ش ــته ب ــر رس ــداد 83۴ زی تع
ویــروس  شــیوع  از  دیــده  آســیب 
بــا هماهنگــی دســتگاه های  کرونــا 
اجرایــی شناســایی شــده و تعــداد 
ــل ۱۴  ــده ذی ــیب دی ــای آس ــگاه ه بن
ــد  ــون واح ــه میلی ــب س ــته منتخ رس
ــون و 3۰۰ هــزار   اســت کــه یــک میلی
واحــد آن بیمــه شــده و دارای کــد 
کارگاهــی و یــک میلیــون و 7۰۰ هــزار 
واحــد فاقــد بیمــه و کــد کارگاهــی 
هســتند؛ از ایــن تعــداد ۲ میلیــون 
ــه  ــده و س ــه ش ــر بیم ــزار نف و 8۰۰ ه
ــامل  ــه را ش ــد بیم ــر فاق ــون نف میلی

. د می شــو
وی بــا بیــان اینکــه ۴۰۰ هــزار میلیــارد 
تســهیالت  پرداخــت  بــرای  ریــال 
ــت:  ــده، گف ــه ش ــر گرفت ــا در نظ کرون
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــم 35 ه از کل رق
ــل  ــزرگ حمل ونق ــرای ۱۰8 شــرکت ب ب
ــم  ــهری اع ــرون ش ــافر ب ــی مس عموم
از هوایــی، ریلــی و دریایــی، 33 هــزار 
ــرای پرداخــت  ــال ب ــارد ری و 3۰۰ میلی
تســهیالت بــه مؤسســه های عامــل 
میلیــارد   ۲۰۰ و  هــزار   9 و  معرفــی 

ریــال نیــز بــه مشــموالن پرداخــت 
ــت. ــده اس ش

تمدید مالیاتی در دوران 
کرونا

اظهارنامــه  تکمیــل  مهلــت  تمدیــد 
اقدامــات  از  دیگــر  یکــی  مالیاتــی، 
حمایتــی دولــت از کســب وکارها در 
ــاس،  ــن اس ــر ای ــت. ب ــر کروناس براب
ــن  ــه پیــش از ای ــان مشــاغل ک صاحب
اظهارنامــه مالیاتــی خــود را تــا پایــان 
ــه ســازمان امــور  خــرداد هــر ســال، ب
تــا  می کردنــد،  تکمیــل  مالیاتــی 
پایــان مــرداد مــاه فرصــت دارنــد 
اظهارنامــه مالیاتــی عملکــرد ســال 
ــی  ــود را به صــورت الکترونیک ۱398 خ

ــد. ــال کنن ــازمان ارس ــن س ــه ای ب
معــاون  مســیحی،  محمــد  به گفتــه 
درآمدهــای مالیاتــی ســازمان امــور 
مالیاتــی کشــور، امســال بــا توجــه 
ــیوع  ــی از ش ــاص ناش ــرایط خ ــه ش ب
بــر  آن  تأثیــر  و  کرونــا  ویــروس 
کشــور،  مشــاغل  و  کســب وکارها 
و  کرونــا  بــا  مبــارزه  ملــی  ســتاد 
اقتصــادی  هماهنگــی  شــورای 
مشــاغل  به صاحبــان  قــوا  ســران 
تــا 3۱ مــرداد مــاه فرصــت دادنــد 
تــا اظهارنامــه مالیاتــی خــود را بــه 
ســازمان  بــه  الکترونیکــی  صــورت 
و  ارســال  کشــور  مالیاتــی  امــور 
صــورت  بــه  نیــز  را  خــود  مالیــات 

کننــد. پرداخــت  الکترونیکــی 

نقش حمایتی بانک مرکزی از 
کسب وکارهای آسیب دیده

برنامــه پرداخــت  دولــت در حالــی 
تســهیالت حمایتــی از کســب وکارها 
در برابــر کرونــا را در دســتور کار خــود 
دلیــل کاهــش  بــه  داده کــه  قــرار 
کاهــش  نیــز  و  ارزی  درآمدهــای 
احتمــال  مالیاتــی،  درآمدهــای 
تشــدید کســری بودجــه را در برابــر 
حــال،  ایــن  بــا  می بینــد.  خــود 
بانــک مرکــزی در تــالش اســت در 

ــا دولــت، از پولــی شــدن  هماهنگــی ب
بودجــه جلوگیــری کنــد. کســری 

براســاس آمارهــای بانــک مرکــزی، 
پایــه پولــی در ســه ماهــه نخســت 
ســال جــاری نســبت بــه پایــان ســال 
ــته  ــزان 8.۶ درصــد رشــد داش ــه می ب
ــه ای  ــزی در اطالعی ــک مرک اســت. بان
تنخواه گــردان  از  دولــت  اســتفاده 
خزانــه و بخشــی از منابــع صنــدوق 
توســعه ملــی بابــت هزینــه هــای 
ــاری  ــت های اعتب ــز سیاس ــا و نی کرون
تســهیل گرانه مبتنــی بــر بهره گیــری 
ــش  ــل کاه ــده از مح ــع آزاد ش از مناب
نــزد  بانک هــا  قانونــی  ســپرده 
بــا  آن  تلفیــق  و  مرکــزی  بانــک 
منابــع بانک هــا جهــت اعطــای وام 
ــای  ــه سرپرســتان خانواره ضــروری ب
کســب وکارهای  و  یارانه بگیــر 
آســیب دیده از کرونــا را در رشــد پایــه 
ــاری  ــال ج ــت س ــل نخس ــی فص پول

مؤثــر دانســته اســت.
بــا ایــن حــال، پرداخت هــای حمایتــی 
موضوعــی اجتناب ناپذیــر در شــرایط 
شــیوع  اســت.  اقتصــادی  کنونــی 
ویــروس کرونــا بــا ایجــاد اختــالل 
در روابــط تجــاری بین المللــی نیــز 
ارزی  درآمدهــای  کاهــش  موجــب 
ــک  ــان بان ــن می ــت شــده و در ای دول
تســهیل گرانه  رویکــرد  بــا  مرکــزی، 
می کنــد  تــالش  اعتبــاری  و  پولــی 
را  اقتصــاد  بــه  وارده  آســیب های 

ــد. ــار کن مه
ــک مرکــزی کــه  یکــی از اقدامــات بان
بودجــه  پولی ســازی کســری  مانــع 
در شــرایط کنونــی اســت، پذیــرش 
عاملیــت فــروش اوراق بدهــی دولتــی 
ــک،  ــن بان ــن اســاس ای ــر ای ــوده؛ ب ب
جــاری،  ســال  تیرمــاه  پایــان  تــا 
هشــت مرحلــه حــراج برگــزار کــرده و 
در مجمــوع حــدود ۴3  هــزار میلیــارد 
ــی را  ــی دولت ــواع اوراق بده ــان ان توم

به فــروش رســانده اســت.| ایرنــا

ته
نک

تداوم حمایت از بخش تولید
مشـکالت متعـدد بخش تولید و کسـب وکارهای زیـان دیده 
از کرونـا آن هـم در اوج محدودیت هـا و فشـارهای تحریمی 
بـر مـردم سـبب شـده کـه دولـت رویکـرد خـود را بـه ایـن 

بخـش متمرکـز کند.
و  پنجـاه  و  یکصـد  در  جمهـوری  رئیـس  رابطـه  همیـن  در 
ششـمین جلسـه سـتاد هماهنگـی اقتصـادی دولـت، تاکید 
کـرد کـه در حـوزه معیشـت، بـازار سـرمایه و ارز، نقدینگـی و 
ارائـه تسـهیالت به کسـب و کارهـای مختلف در جهـت تقویت 
تولیـد و تمرکـز بـر تامیـن نیازهـای اساسـی مـردم و مـواد 
اولیـه تولیـد، سیاسـتگذاری ها همچنـان با همراهـی مردم و 

عملکـرد مثبـت فعـاالن اقتصـادی کشـور تـداوم دارد.

بحران ویروس کرونا بخش های مختلف را با مشکالت همراه کرده و کسب وکارهای مختلفی دچار زیان شدند.

 پیام
سیاست

موافقت رهبر انقالب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان
به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر خم، حضرت آیت هللا خامنه ای با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات دو هزار و یکصد و سی و 
پنج تن )۲۱35( از محکومان محاکم عمومی و انقالب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

سنا
 ای

س:
عک

معاون وزیر راه و شهرسـازی از پرداخت 
قابـل  بخـش  بـه  مسـکن  ودیعـه  وام 
مالحظه ای از واجدان شـرایط خبر داد.
به گـزارش ایسـنا، محمود محمـودزاده، 
معـاون مسـکن و سـاختمان وزارت راه 
و شهرسـازی در خصـوص وام ودیعـه 
بـرای  گفـت:   مسـتاجران،  مسـکن 
دریافـت وام ودیعـه مسـکن ۲ میلیـون 
و ۲۲۰ هـزار نفـر از طریـق پیامـک ثبت 
نـام کردنـد. از روز گذشـته ۱۴ مـرداد بر 

اسـاس اعـالم وزارت راه و شهرسـازی 
افـراد بـر اسـاس کـد ملـی بـه سـامانه 
tem.mrud.ir مراجعـه کـرده و نسـبت 

بـه تکمیـل مـدارک اقـدام مـی کنند.
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی توضیـح 
اطالعـات  تحلیـل  و  هـا  پاالیـش  داد: 
ایـن  بـه  از متقاضیـان  دریافـت شـده 
ترتیـب اسـت کـه گـروه بنـدی شـغلی 
کمیتـه  پوششـان  تحـت  متقاضیـان، 
امـداد امـام )ره(، سـازمان بهزیسـتی، 

زنـان خودسرپرسـت، کارگـران، حقـوق 
بگیران، انجام شـده اسـت و بر اسـاس 
کـد ملی متقاضیان مشـخص اسـت که 
هـر کـدام از متقاضیان در کـدام بخش 
جایـگاه دارند.محمودزاده ضمن تشـکر 
از وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی به 
منظور استفاده وزارت راه و شهرسازی از 
سـامانه رفـاه ایرانیان که نظـام درآمدی 
متقاضیـان را دراورده اسـت، گفـت: تـا 
قبـل از ۲۰ مـرداد فهرسـت متقاضیانـی 
کـه واجـد شـرایط دریافـت وام ودیعـه 
نهایـی  و  اسـتخراج  هسـتند  مسـکن 
مـی شـود. ایـن افـراد را بـه ۱9 بانـک 
و موسسـه اعتبـاری کـه بانـک مرکـزی 

معرفـی کـرده، ارجـاع خواهیـم داد.

آغاز پرداخت وام ودیعه مسکن 
تا پایان مرداد

تسلیم شدن در برابر دشمن 
خواست ملت ما نیست

رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه تســلیم شــدن در برابــر دشــمن خواســت 
ملــت مــا نیســت، تاکیــد کــرد کــه اگــر همــه در کنــار هــم باشــیم، تــا پایــان 

ســال رشــد اقتصــادی مــا مــی توانــد منفــی نباشــد.
ــا  ــت ب ــات دول ــی در جلســه امــروز هی  حجــت االســالم والمســلمین روحان
ــی النقــی )ع( و ســیر زندگــی امامیــن عســگریین  تبریــک والدت امــام عل
و زندگــی آنــان در پــادگان، اظهــار کــرد: روز عیــد غدیــر خــم  عیــد و الیــت، 
سیاســت ،حکومــت و مردمســاالری اســت کــه پیامبــر )ص(در جمــع حاجیان 
مســأله والیــت را بیــان کردنــد و خواســتند اهمیــت والیــت را بــه مــردم بیــان 
کننــد. ایــن نشــانگر ایــن اســت کــه در اســالم دیــن و سیاســت و فعالیــت 

اجتماعــی از فعالیــت اخالقــی جــدا نیســت.
ــت و  ــته اس ــروطه گذش ــال از مش ــه ۱۱۴س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــت:  ــه اس، گف ــان در منطق ــیس پارلم ــاالری و تأس ــگام مردم س ــران پیش ای
ملــت مــا در ایــن مــدت روزهــای بســیار ســخت و راحــت داشــتهاند امــا تــا 
ــا در  ــود ام ــه ظاهــر مشــروطه ب ــالب اســالمی،حکومت ب ــروزی انق ــان پی زم
عمــل کمتــر مشــروطیت را مشــاهده کردیــم و انقــالب اســالمی، مشــروطیت 

را کامــل کــرد.

کرونا جان ۱۸۵ نفر دیگر را در ایران گرفتبرنامه ریزی ۳.۲ میلیارد دالری برای بومی سازی 
و  معـدن  صنعـت،  وزارت  سرپرسـت 
تجـارت از افزایـش تولیـد در بخش های 
مختلـف صنعتـی، تـوان تولیـد ماسـک، اتمـام معوقـه 
تعهـد خـودرو و افتتـاح طرح هـای بـزرگ در کشـور خبر 
داد و گفـت: برنامـه وسـیعی بـرای بومی سـازی تولیـد 
داخـل وجـود دارد کـه حـدود 3.۲ میلیـارد دالر در برنامـه 
مـدرس  است.»حسـین  شـده  پیش بینـی   99 سـال 
خیابانی« روز چهارشـنبه در حاشـیه جلسـه هیات دولت 
بـه مهمتریـن برنامه های وزارت صنعت، معـدن و تجارت 
اشـاره کـرد و افـزود: تقویـت بخش تولید داخل، توسـعه 
صـادرات، افزایـش همـه ابعـاد تولید در کمیـت و کیفیت 
تنـوع محصـول و نوع اتـکا در توان تولید داخـل از برنامه 
ایـن نهـاد هسـتند.وی بـا اشـاره به سـخنان معـاون اول 
رییـس جمهـوری تصریـح کـرد: مهمترین برنامـه وزارت 

صنعـت، معـدن و تجـارت در حـوزه معیشـت مـردم و 
تامین کاالی اساسـی با توجه به سـفره مردم اسـت. وی 
اقدامـات و برنامه ریزی هـا را بـه چهار بخش تقسـیم کرد 
و اظهـار داشـت: نخسـت طبـق فرمایشـات مقـام معظم 
رهبـری تحقـق اهـداف جهـش تولیـد بـود کـه مهم ترین 
برنامـه نیـز محسـوب می شـود که با اتـکا به تـوان تولید 
داخـل و قطـع وابسـتگی بخش هـای مختلـف صنعـت 
خارجـی و ارز پیـش می رود.وی با بیـان اینکه محور دوم 
تکمیـل و اتمـام پروژه هـا و طرح هـای نیمـه تمام اسـت 
خاطرنشـان کـرد: در قالـب پویـش تولیـد تـداوم وامیـد 
چهـار هـزار پـروژه بـاالی 8۰ درصـد داریـم کـه تـا قبل از 
اتمـام دولـت دوازدهـم راه انـدازی خواهد و هر پنجشـنبه 
نیـز بـا حضور ریاسـت جمهوری و سـایر وزرا و مسـئوالن 

کشـوری و اسـتانی بـه بهره بـرداری می رسـد.

و  درمـان  بهداشـت،  وزارت  سـخنگوی 
آموزش پزشـکی گفت: تاکنـون 3۱7 هزار 
و ۴83 نفـر در کشـور بـه طـور قطعـی بـه ویـروس کرونـا 
مبتـال شـده اند و بـا فوت ۱85 نفر در ۲۴ سـاعت گذشـته، 
شـمار جان باختـگان ایـن بیمـاری بـه ۱7 هـزار و 8۰۲ نفر 
رسید.سیما سـادات الری روز چهارشنبه درباره آخرین آمار 
مبتالیـان قطعـی به ویروس کرونا در کشـور و مـوارد فوت 
ناشـی از این ویروس بیان کرد: در ۲۴ سـاعت گذشـته تا 
ظهـر روز )۱5مـرداد ۱399( و بـر اسـاس معیارهای قطعی 
تشـخیصی، دو هـزار و ۶97 بیمـار جدید مبتـال به کووید۱9 
در کشـور شناسـایی شـد کـه هـزار و 33۱ مـورد بسـتری 
شـدند. با این حسـاب، مجموع بیماران کووید۱9 در کشـور 
بـه 3۱7 هـزار و ۴83 رسـید.وی ادامـه داد: متاسـفانه در 
طـول ۲۴ سـاعت گذشـته، ۱85 بیمـار کوویـد ۱9 جـان 

خـود را از دسـت دادنـد و مجمـوع جـان باختـگان ایـن 
بیمـاری تاکنـون به ۱7 هـزار و 8۰۲ نفر رسـید.معاون وزیر 
بهداشـت گفـت: خوشـبختانه تاکنـون ۲7۴ هـزار و 93۲ 
نفـر از بیمـاران، بهبـود یافتـه یـا از بیمارسـتان ها ترخیص 
شـده اند. همچنیـن ۴۱۲9 نفـر از بیماران مبتال بـه کووید۱9 
در وضعیـت شـدید این بیمـاری تحت مراقبت قـرار دارند. 
سـخنگوی وزارت بهداشـت افـزود: اسـتانهای مازنـدران، 
تهران، گلسـتان، خراسـان شـمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، 
شـرقی،  آذربایجـان  سـمنان،  رضـوی، کرمـان،  خراسـان 
دارنـد.  قـرار  قرمـز  در وضعیـت  و گیـالن  یـزد  مرکـزی، 
همچنیـن اسـتانهای فـارس، ایـالم، لرسـتان، هرمـزگان، 
زنجـان، قزویـن، آذربایجـان غربـی، بوشـهر، همـدان، قم، 
چهارمحـال و بختیـاری و کهگیلویـه و بویـر احمـد هـم در 

وضعیـت هشـدار قـرار دارند.
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مهـران مدیری در در پاسـخ به سـوال   خبرنگار ایلنـا درباره اینکه 
چـرا سانسـور دورهمی توسـط تلویزیـون را که بارهـا از آن حرف 
زده قبـول کـرده و همچنـان بـه کار خـود ادامـه می دهـد، اظهـار 
داشـت: ایـن بحثـی طوالنـی اسـت کـه نمی تـوان آن را در ایـن 
نشسـت توضیـح داد. بـه زودی نشسـت خبـری برگزار کـرده و 
بـه همه سـواالت پیرامـون این موضوع پاسـخ می دهم. مدیری 
در بخـش دیگـری از صحبت هایـش دربـاره مـوزه دورهمـی نیز 
توضیـح داد: متاسـفانه قضیه موزه دورهمـی به چند دلیل کش 
پیـدا کـرد. اول اینکـه بـرای ایـن کار هماهنگی هـای بسـیاری با 
تلویزیـون الزم بـود و دوم بسـیاری از هنرمندان هدایـای خود را 

هنوز بـه مـوزه دورهمـی نداده اند.

سـخنگوی دولـت گفـت: در جلسـه سـتاد اقتصـادی بـرای 
حمایـت از مسـتاجران تصمیماتی همچون بسـته حمایتی، 
بسـته سیاسـتی و مالیـات بـر خانه های خالی گرفته شـده 

کـه جزئیاتـش بـه زودی اطالع رسـانی می شـود.
وی گفـت: بزرگتریـن عملکـرد دولـت یازدهـم و دوازدهـم 
در بخـش مسـکن مهـر صـورت گرفتـه اسـت. بیـش از ۱ 
میلیون وسـیصد هزار واحد مسـکن مهـر در دولت دوازدهم 
صـورت گرفتـه اسـت که عمومـا فاقـد زیرسـاخت الزم بوده 
انـد و هزینـه و زحمـات زیـادی برای سـاخت تنهـا متحمل 

شـده است.
سـخنگوی دولـت ادامـه داد: آنچـه کـه رئیس جمهـور بیان 
کـرده انـد معطوف به سـعی بیشـتر دولـت در اتمـام پروژه 
هـای ناتمـام و بدون خدمـات و عمدتا در بافتهای فرسـوده 

است.

عضـو اتـاق بازرگانـی ایـران اعـالم کـرد: بیشـترین مشـکل 
مربـوط بـه کاالهـای اساسـی اسـت کـه از چیـن و بعضـا 
روسـیه وارد می شـود، چین بابت تحریم کشـتیرانی و نقل 

و انتقـال پـول بهانـه آورده و همـکاری نمی کنـد.
علـی شـریعتی بـا اشـاره بـه عـدم تصویـب FATF و تاثیر 
آن بـر عـدم بازگشـت ارز صادراتـی بـه خبرنـگار ایلنـا گفت: 
لیسـت جدیـد FATF قطعـا مشـکالت جدیـدی را بوجـود 
آورده، حتـی بـا کشـورهای همسـایه و اطراف هـم به خاطر 

تحریـم بـه مشـکل برخوردیم.
وی افـزود: البتـه بیشـترین مشـکل مربـوط بـه کاالهـای 
اساسـی اسـت کـه از چیـن و بعضـا روسـیه وارد می شـود، 
چیـن بابـت تحریـم کشـتیرانی و نقـل و انتقـال پـول بهانه 

آورده و همـکاری نمی کنـد.

معـاون اول رییـس جمهـور گفـت: وقتـی کسـی می گوید که 
کاالبـرگ بایـد ایجـاد شـود، اول بایـد سـازوکار دولتـی آن را 
ایجـاد کنـد، ایجـاد آن سـازوکار یعنـی هزینـه سـنگین، گروه 
انسـانی بسـیار زیـاد و توزیـع مناسـب صـورت گیـرد، امـا ما 
فکـر می کنیـم اکنـون شـرایط مـا هنـوز به شـکلی اسـت که 
می توانیـم نیـاز مـردم را برطـرف کـرده و کاالهـای مـورد نیـاز 
مردم را به وفور به دسـت آن ها برسـانیم. اسـحاق جهانگیری 
معـاون اول رییس جمهـور و رییس سـتاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتـی، در حاشـیه نشسـت امـروز هیات دولت در پاسـخ 
بـه سـوال خبرنـگار ایلنـا درخصوص طـرح بازگشـت کاالبرگ 
بـه اقتصـاد کشـور کـه توسـط مجلـس مطرح شـده اسـت، 
گفـت: دوسـتان باید توجه داشـته باشـند که کاالبـرگ یعنی، 
دولتـی کـه خودش تامین کننـده و توزیع کننده باشـد و کاال را 
بـه اقصـی نقاط کشـور برسـاند و توزیـع کاال را برعهـده بگیرد.

 به زودی درباره سانسور 
دورهمی صحبت می کنم

تصمیمات حمایتی جدید 
دولت از مستاجران 

به زودی اعالم می شود

بانک کونلون چین با 
ایران همکاری نمی کند

شرایط سخت نیست که به 
سمت »کاالبرگ« برویم

سالمت اقتصاد

گزارش
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ممانعت از ورود برخی از واحدهای صنعتی استان البرز به تهراننقش مهم مردم در حفاظت از عرصه های ملی
فرمانـده یـگان حفاظت منابع طبیعی اسـتان تهـران در دیدار 
بـا جانشـین رئیـس پلیس پیشـگیری تهـران بـزرگ گفت: 
همـکاری و تعامـل نیروهـای انتظامـی بـا منابـع طبیعـی نقـش مهمـی در 
حفاظـت از عرصـه هـای ملـی دارد.بـه گـزارش ایسـنا سـرهنگ علی اسـدی 
بـا ابـراز خرسـندی و تشـکر از همـکاری همـه جانبـه نیروهـای انتظامـی بـا 
مجموعـه منابـع طبیعـی گفت: اقدامات و همکاری مناسـب نیـروی انتظامی 
در جلوگیـری و کاهـش جرائـم تخریـب و تصـرف اراضـی ملـی بـر کسـی 
پوشـیده نیسـت و امیدواریم این همکاری ها همچنان تداوم داشـته باشـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در سـایه همـکاری هـای خـوب نیـروی انتظامـی با 
منابـع طبیعـی شـاهد کاهـش شـدید وقـوع  جرائم مرتبـط با منابـع طبیعی 
در سـطح اسـتان تهران هسـتیم، خاطر نشـان کـرد: در جهت همـکاری موثر 
نیـروی انتظامـی بـا منابـع طبیعـی تاکنـون اقدامـات مفیـدی در خصـوص 
کاهـش جرائـم تخریـب و تصرف اراضـی ملی، قاچاق چـوب و اجرای احکام 
محاکـم قضائـی و بازگردانـدن عرصـه های ملی به دولت انجام شـده اسـت.
فرمانـده یـگان حفاظـت منابـع طبیعی اسـتان تهـران نقش مشـارکت مردم 

در حفـظ و حراسـت از عرصـه هـای منابـع طبیعـی را بسـیار مهـم ارزیابـی و 
اظهارکـرد: مـردم خـود بهتریـن حفاظت کننـده از عرصه های طبیعـی قلمداد 
مـی شـوند و بـا اطـالع رسـانی به موقـع جرائمـی همچون تخریـب و تصرف 
اراضـی ملـی و آتـش سـوزی هـای احتمالـی در اراضـی مرتعـی و جنگلی از 
طریـق سـامانه ۱5۰۴ مـی تواننـد نقـش پررنگ خـود را در امـر مهم حفاظت 

از عرصـه هـای ملی ایفـا کنند.
بـر اسـاس ایـن گـزارش سـرهنگ جلیـل موقوفـه ای - جانشـین رئیـس 
پلیـس پیشـگیری تهـران بـزرگ - در ایـن دیـدار بـا بیـان اینکـه امنیـت 
ضـروری تریـن نیازهـای بشـری اسـت، تصریـح کـرد: احسـاس امنیـت 
بزرگتریـن محـرک در توسـعه و ترقـی جامعـه به شـمار می آید و مشـارکت 

همگانـی نیـز زمینـه ایجـاد امنیـت را فراهـم مـی کنـد.
وی تأکیـد کـرد: نیـروی انتظامی برقـرار کننده نظم و امنیت در جامعه اسـت 
و حفاظـت از عرصـه هـای ملـی نیـز جزئی از امنیت محسـوب می شـود که 
در ایـن خصـوص نیـروی انتظامـی با تمام تـوان در کنار منابـع طبیعی انجام 

وظیفه مـی کند.

مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان تهـران گفـت: مرکز 
بـه دلیـل  زبالـه هـای گنـدک در شهرسـتان دماونـد  دفـن 
همجـواری بـا حـوزه آبریـز سـد ماملـو دارای حساسـیت هـای خـاص محیط 
زیسـتی اسـت کـه در صـورت عـدم انجـام کامـل تعهـدات و دفـع صحیـح، 
فعالیـت ایـن مرکـز متوقـف و پیگیـری هـای قانونـی مربوطه هـم انجام می 
شـود.به گزارش ایسـنا سـعید محمـودی درخصوص مصوبات پنجـاه و یکمین 
نشسـت کارگروه مدیریت پسـماند اسـتان تهران که روز گذشـته بصورت ویدئو 
کنفرانـس دراسـتانداری تهـران برگزار شـد، اظهارکرد: یکـی از موضوعات مطرح 
شـده در ایـن نشسـت تعییـن سـاز و کار احـداث واحدهای بازیافـت در اراضی 
هوشـنگ آبـاد و عزیزآبـاد بود کـه در این خصوص مقرر شـد، کمیته تخصصی 
و فنـی بـا محوریـت فرمانداری شهرسـتان ری و بـا حضور نمایندگان سـازمان 
هـای جهـاد کشـاورزی و صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان، اداره کل حفاظـت 
محیط زیسـت اسـتان، سـازمان همیاری شـهرداری های اسـتان و دفتر فنی 
اسـتانداری تشـکیل و پـس از اخذ اطالعـات مرتبط،  مراتب  بررسـی و برنامه 
عملیاتـی سـاماندهی واحدهای بازیافت پسـماندهای خشـک شهرسـتان ری 

بـرای تصویـب نهایـی در کارگـروه  مدیریـت پسـماند اسـتان ارائه شـود.وی با 
بیـان اینکـه مقـرر شـد کلیه بخشـداران، شـهرداران و دهیـاران شهرسـتان ری، 
اطالعـات مربـوط بـه واحدهـای بازیافت رسـمی و غیر رسـمی مسـتقر در این 
شهرسـتان را تـا پایـان مـرداد مـاه سـال جـاری بـه کمیتـه موضـوع بنـد یک 
مصوبـات، ارائـه کننـد، گفـت: همچنیـن مقـرر شـد سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان نسـبت به اعالم وسـعت اراضی تغییر کاربری یافته توسـط واحدهای 
بازیافت مسـتقر در حوزه شهرسـتان ری و سـایر شهرستان های غرب و جنوب 
غـرب اسـتان اقـدام و مـوارد مرتبـط با شهرسـتان ری را به کمیتـه موضوع بند 
یـک مصوبـات ارائـه کند.محمـودی با اشـاره به اسـتقرار واحد بازیافت سـیم و 
کابـل  دارای پروانـه بهـره بـرداری  و مجـوز محیط زیسـت در شـهرک صنعتی 
شـمس آبـاد شهرسـتان ری گفـت: مقرر شـد اطـالع رسـانی برای اسـتفاده از 
ظرفیـت ایـن واحـد بازیافـت جهـت مدیریت سـیم و کابـل هـای ضایعاتی و 
جلوگیـری از سـوزاندن آن هـا در دسـتور کار کمیتـه موضوع بنـد یک مصوبات 
قـرار گیـرد و تصمیمات کمیته مذکـور برای تصویب نهایی بـه کارگروه مدیریت 

پسـماند اسـتان ارائه شود.

 پیام
 زیست

تولد 4 یوزپلنگ در اتریش و امید به نجات یک گونه در معرض خطر
چهار توله یوزپلنگ به تازگی در باغ وحش "شن بران" در وین به دنیا آمدند. به گزارش ایسنا، این حیوانات به عنوان گونه ای در 
معرض خطر در فهرست قرمز محیط زیست قرار دارند. زیستگاه  یوزپلنگ ها )چیتا( در آفریقا در معرض تهدید و نابودی است.

سنا
 ای

س:
عک

و  مراتـع  هـا،  جنـگل  سـازمان  حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
دوم  مرحلـه  اجـرای  از  پیشـگیری  پلیـس  آبخیـزداری 
واگـذاری تجهیـزات اطفـای حریـق بـه ۱۱ اسـتان حاشـیه 

داد. خبـر  زاگـرس  رشـته کـوه 
بـه گزارش ایسـنا، سـرهنگ علـی عباس نـژاد بـا قدردانی از 
همیـاران طبیعـت کـه همراه و همـگام با کارکنـان یگان های 
حفاظت در حراسـت از منابع طبیعی کشـور مجاهدانه تالش 
مـی کننـد، اظهـار داشـت: تجهیـزات اطفـای حریـق انفرادی 
کمـک شـایانی بـه حافظـان طبیعـت در امـر اطفـای حریـق 

مـی کند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در مـاه گذشـته نیز طی یـک مرحله 
بـه اسـتان های کشـور  انفـرادی  تجهیـزات اطفـای حریـق 
ارسـال شـد، افـزود: در مرحلـه دوم نیز بیـش از ۱۶ هزار قلم 
جنـس در 8 نـوع از جملـه کاله و دسـتکش، لبـاس، کفش، 
دمنـده، آتـش کـوب، آب پـاش کولـه ای و سـایر تجهیـزات 
اطفـای حریـق انفرادی در اختیار همیـاران طبیعت محلی که 
یاری رسـان مـا در امـر اطفای حریق هسـتند، قـرار می گیرد.
ایـن مقـام انتظامـی بـا بیان اینکـه به ایـن قبیـل تجهیزات 
نیـاز ضـروری داریـم، ادامـه داد: اولویـت اصلـی یـگان های 
حفاظـت، جلوگیـری از بـروز آتش سـوزی اسـت، امیـدوارم 
قبـل از فرا رسـیدن فصل پاییز که برخـی مراتع و جنگل های 
کشـور از قابلیـت آتـش سـوزی برخـوردار هسـتند بتوانیم با 
همـکاری سـازمان های مسـئول، اسـتان های اولویـت دار را 

بـه این اقـالم تجهیـز کنیم.
بـه  تجهیـزات  ایـن  تصریـح کـرد:  نـژاد  عبـاس  سـرهنگ 
همـکاران بنـده و مـردم طبیعـت دوسـت کمـک می کنـد تـا 

حریـق را بـا حفـظ سـالمتی خـود مهـار کننـد.
و  مراتـع  هـا،  جنـگل  سـازمان  حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
آبخیـزداری پلیـس پیشـگیری ادامه داد: امسـال با توجه به 
میـزان بارش هـا، رویـش گیاهـی در منابـع طبیعـی افزایش 
یافـت و پـس از خاتمـه مرحلـه اول شـیوع کرونـا، شـاهد 
افزایـش حضـور هموطنـان در منابـع طبیعـی و در نتیجـه 

افزایـش آمـار آتـش سـوزی بودیـم.

سوژه ارسال تجهیزات 
اطفای حریق به 

استان های زاگرسی 

گزارش ارزیابی زیست محیطی، ضرورت اجرای پروژه ها

ارزیابی زیسـت محیطی در واقع یک هماهنگی و ضرورت اسـت برای اجرای برنامه های توسعه ای که 
همراه با مالحظات زیسـت محیطی باشند

 داشتن 
ارزیابــی  گــزارش 
اجــرای  بــرای  زیســت محیطی 
ــن  ــا کمتری ــت ت ــی اس ــا الزام پروژه ه
ــود،  ــت وارد ش ــه محیط زیس ــیب ب آس
بــرای نخســتین بــار در ســال ۱37۶ 
ــی  ــزارش ارزیاب ــروژه گ ــت پ ــرای هف ب
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــذ ش اخ
ــورد رســیده  ــه 5۴ م ــون ب موضــوع اکن

. ســت ا
گســترش صنایــع و رشــد صعــودی 
بخــش هــای مختلــف اقتصــادی در 
ــه  ــدون توجــه ب کشــورهای پیشــرفته ب
ــب  ــی موج ــت محیط ــات زیس مالحظ
تخریــب اکوسیســتم هــای طبیعــی 

شــده کــه ایــن رونــد بــه مرور مشــکالت 
زیــادی را از جملــه بــروز انــواع بیمــاری 
ــوان  ــه عن ــه ازن ب ــه الی ــیب ب ــا، آس ه
گرمایــش  زمیــن،  حفاظتــی  ســپر 
ــه وجــود  ــروز خشکســالی ب جهانــی و ب
آورده اســت؛ همــه ایــن عوامــل موجــب 
مســئوالن،  و  متخصصــان  تــا  شــد 
مفاهیــم جدیــدی را بــرای جلوگیــری از 
تخریــب محیــط زیســت تعریــف کننــد 
کــه نتیجــه آن تهیــه گــزارش هــای 
ارزیابــی زیســت محیطــی بــرای پــروژه 
ــن  ــرا کمتری ــد از اج ــا بع ــت ت ــا اس ه
آســیب را بــه محیــط زیســت وارد کننــد.
بــر ایــن اســاس بــرای اولیــن بــار 
ــرات  ــی اث ــزارش ارزیاب ــه گ ــد تهی فرآین

 ۱9۶9 ســال  در  محیطــی  زیســت 
بــا وضــع قانــون سیاســت زیســت 
جنبــه  آمریــکا   در  ملــی  محیطــی 
از  بعــد  خــود گرفــت،  بــه  رســمی 
کنفرانــس اســتکهلم در ســـال ۱97۲ 
ــود را  ــورها خ ــیاری از کش ــالدی بس می
موظــف بــه انجــام ایــن مطالعــات قبــل 
ــران  ــد، در ای ــا کردن ــرح ه ــرای ط از اج
امــا بــه رغــم اینکــه اصــل پنجاهــم 
قانــون اساســی حفاظــت از محیــط 
زیســت را وظیفــه همگانــی مــی دانــد؛ 
بــا ایــن حــال انجــام ایــن مطالعــات در 
کشــور بــا وقفــه ای چنــد ســاله و پــس 
 ۱373 فروردیــن  جلســه  صــورت  از 
شــورای عالــی حفاظـــت محیط زیســت 

کشــور الزامــی شــد کــه بــر ایــن اســاس 
مجریــان پــروژه هــای بــزرگ ملــزم 
شــدند بــه همــراه گــزارش هــای امــکان 
ســنجی و مــکان یابــی نســبت بــه تهیــه 
گــزارش جامــع ارزیابــی اثــرات زیســت 

ــد. ــدام کنن ــا اق ــروژه ه ــی پ محیط
دفتــر  مدیــرکل  جاللونــدی  حمیــد 
ســازمان  زیســت محیطی  ارزیابــی 
ــنبه  ــت روز چهارش ــت محیط زیس حفاظ
محیــط  خبرنــگار  بــه  بــاره  ایــن  در 
زیســت ایرنــا گفــت: بــا توجــه بــه 
اهمیــت موضــوع، بــرای اولیــن بــار 
در ســال ۱37۶ بــرای هفــت پــروژه 
ســدها  و  پتروشــیمی  آب،  جملــه  از 
ــد  ــذ ش ــی اخ ــت محیط ــی زیس ارزیاب
ــه 5۴ مــورد رســیده اســت. ــون ب و اکن
وی افــزود: پــروژه هایــی ماننــد آزاد 
راه، بزرگــراه، راه آهــن، ســد ســازی 
ــروگاه، پتروشــیمی،  هــا، پاالیشــگاه، نی
ــت،  ــال نف ــوط انتق ــادر، خط ــکله، بن اس
ــع  ــی، مجتم ــن نفت ــوط گاز، میادی خط
هــای گردشــگری، پــرورش آبزیــان، 
اســتخراج  فــوالد،  مــس،  صنایــع 
ــق  ــادی و مناط ــق اقتص ــادن، مناط مع
ــه  ــوارد هســتند ک ــن م آزاد برخــی از ای
مشــمول ارزیابــی زیســت محیطــی 
ــه اهمیــت  ــا توجــه ب مــی شــوند کــه ب
موضــوع از ســال ۱38۱ کمیتــه ارزیابــی 
تشــکیل شــد کــه پــروژه هــا را بــه طــور 

ــد. ــی کن ــد م ــب رص مرت
مدیــرکل دفتــر ارزیابــی زیســت محیطی 
ســازمان حفاظــت محیط زیســت ادامــه 
ــزارش  ــروژه گ داد: ســال گذشــته 77 پ
ارزیابــی زیســت محیطــی بــه ســازمان 
را  آنهــا  تــا  رســید  زیســت  محیــط 

بررســی کنیــم، ایــن بررســی هــا فقــط 
شــامل پــروژه هــای امســال نمــی شــود 
بلکــه پــروژه هایــی از ســال هــای قبــل 
نیــز باقیمانــده اســت، ارزیابــی مــی 
شــوند چــون برخــی پــروژه هــا بــه 
ــر  ــان ب ــد زم ــه دارن ــی ک ــت پیچیدگ عل

مــی شــوند.
ــدای  ــه از ابت ــان اینک ــا بی ــدی ب جاللون
امســال تاکنــون ۱۶ پــروژه ارزیابــی 
ــط  ــه ســازمان محی زیســت محیطــی ب
زیســت رســیده تــا بررســی کنیــم، 
ــروژه  ــت: ســال ۱398 حــدود 77 پ گف
را  پــروژه   ۱۱5 امــا  دریافــت کردیــم 
ــه از  ــی ک ــی آنهای ــم یعن ــی کردی بررس
ســنوات قبــل مانــده بودنــد، از ایــن 
تعــداد بــا ۱۰۱ پــروژه موافقــت مشــروط 
شــد کــه بعــد از رفــع ایــرادات بــرای 53 

ــه  ــر بقی ــروژه مجــوز صــادر شــد و اگ پ
پــروژه هــا نیــز ایــرادات را برطــرف کنــد 
ــد  ــادر خواه ــوز ص ــز مج ــا نی ــرای آنه ب
ــروژه  ــا ۱۶ پ ــداد ب ــن تع ــا از ای شــد، ام

ــم. ــت کردی مخالف
وی بــا بیــان اینکــه ایــن تعــداد پــروژه 
ــزود: در مجمــوع  ــی هســتند، اف هــا مل
5۴ عنــوان پــروژه مشــمول ارزیابــی 
زیســت محیطــی مــی شــود کــه از 
ــتان  ــه اس ــوان را ب ــداد ۲۰ عن ــن تع ای
ــر  ــه ب ــم ک ــار کردی ــض اختی ــا تفوی ه
ایــن اســاس ادارات کل اســتان هــا 
ــد  ــی کنن ــری م ــم گی ــا تصمی ــرای آنه ب
بنابرایــن در ســال ۱398 حــدود ۲۰۶ 
مــورد  اســتان کشــور   3۱ در  پــروژه 

ــت. ــرار گرف ــی ق ارزیاب

وزیـر نیـرو تاکیـد کـرد: ایـن وزارتخانـه 
در تامیـن حقابـه تاالب هـا کامـال جـدی 

اسـت.
تـاالب هـا یکـی از زیباتریـن، بکرترین و 
شـگفت انگیزترین پدیـده هـای طبیعـی 
هسـتند که هـر یـک دارای رمـز و رازهای 
ایـن حوضـه هـای  بسـیارند، همچنیـن 
آبـی یکی از بارزتریـن زیبایی خلقت و در 
عیـن حال بدشـانس تریـن و بدبیارترین 
اکوسیسـتم هـای طبیعـی هسـتند چون 
همیشـه حقشان داده نشـده و همواره در 
حسـرت دریافـت حقابـه بـا تنـی ترکیده 

انتظـار می کشـند.
در واقـع تـاالب  هـا بـه دلیـل کارکردهـای 
فـراوان و زیبایـی سـحرانگیز خـود، تنـوع 
و  انـد  آورده  وجـود  بـه  غنـی  زیسـتی 
معیشـت جوامـع زیـادی بـه آنها وابسـته 
تعدیـل هـوا،  ایـن در  بـر  اسـت، عـالوه 
تثبیت شـن هـای روان، ذخیره سـیالب، 
تثبیـت  زمینـی،  زیـر  آب  تغذیـه سـفره 
آالینـده هـا، توسـعه گردشـگری و رونـق 
اقتصـادی و تلطیـف هـوا نقش بسـزایی 

دارند.
بـا همه این کارکردها امـا وضعیت بخش 

زیـادی از تـاالب هـا نشـان مـی دهـد که 
در دوره هـای گذشـته آنطـور کـه بایـد بـه 
ایـن اکوسیسـتم طبیعی توجه نشـده به 
طـوری کـه براسـاس آمـار موجـود، از 8۴ 
تـاالب مهـم و مطالعه شـده در ایـران، 3۱ 

تـاالب بـه  تدریـج تمـام و یـا قسـمتی از 
مسـاحت خـود را از دسـت داده و یـا بـه 
منشـاء گـرد و غبار تبدیل شـده اند که راه 
بـرون رفـت از این شـرایط تامیـن حقابه 

تـاالب ها اسـت.

وزارت نیرو در تامین حقابه 
تاالب ها جدی است

کاهش آلودگی هوا با اجرای 
دقیق قانون هوای پاک

مدیـرکل محیـط زیسـت شـهرداری تهران با اشـاره به تاکسـی های دوگانه سـوز 
کـه بـه تازگـی دولـت اجازه شـماره گذاری آنها با اسـتاندارد یـورو ۴ را داده اسـت، 
گفـت: اجـرای دقیـق قانـون هوای پـاک در موعد مقـرر کاهش آلودگی هـوا را به 
همـراه دارد.شـینا انصـاری در گفـت و گـو با ایسـنا، گفـت: حداقل های اسـتاندارد 
خـودرو در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه قـدم بـه قدم جلـو برویـم، امـا در همین 
حداقل هـا هـم لنـگ می زنیـم.وی بـا اشـاره بـه آلودگـی هـوا بـه عنـوان یکـی از 
مشـکالت کالنشـهر تهران تصریح کرد: قانون هوای پاک در سـال 9۶ به تصویب 
مجلس شـورای اسـالمی رسید و بیشـتر از ۱۰ آیین نامه اجرایی و 3۴ ماده دارد و 

بـه عنـوان سـند باالدسـتی در مقابلـه با آلودگی هـوا مورد تاکید اسـت.
مدیر کل محیط زیسـت و توسـعه پایدار شـهرداری تهران با بیان اینکه در قانون 
هـوای پـاک محورهـای مختلـف آلودگـی هوا دیده شـده اسـت، گفت: بـه عنوان 
مثـال در آییـن نامـه اجرایـی مـاده ۲ ایـن قانـون بـر میـزان گوگرد سـوخت های 
دیزلی تاکید شـده اسـت که حد مجاز آنها 5۰ قسـمت در میلیون اسـت و یا در 
بخـش دیگـری از  قانـون هـوای پـاک پیش بینی شـده کـه اسـتاندارد خودروها 

بایـد یورو 5 باشـد و موتورسـیکلت هـای کاربراتوری دیگر شـماره گذاری نشـود.

ته
نک

وی گفـت: البتـه پـروژه هایـی نیز داریم کـه از سـال های قبل 
شـروع شـده انـد و تـا حـدی هـم پیـش رفته انـد اما گـزارش 
ارزیابـی زیسـت محیطـی ندارنـد، از نظر قانونی تـا برنامه پنجم 
حـق نداشـتیم ایـن پـروژه هـا را بررسـی کنیـم چـون بایـد بر 
اسـاس گـزارش ارزیابی قبـل از اجرا و در مرحله امکان سـنجی 
مجـوز می گرفتند مثال برای سـدی که سـاخته شـد دیگر صدور 
مجـوز ماهیتی ندارد که اگر بررسـی می کردیـم در واقع مرتکب 
تخلـف اداری مـی شـدیم. جاللوندی افـزود: در برنامه ششـم 
دیگـر آن قیـدی که در برنامـه پنجم بود یعنی اینکه پـروژه باید 
قبل از اجرا مجوز داشـته باشـد برداشته شـد در نهایت در دولت 
تصمیـم گرفتـه شـد که سـازمان محیط زیسـت در یـک کمیته 
سـه نفـره متشـکل از رییـس سـازمان برنامـه بودجه، سـازمان 
محیـط زیسـت و معاونت اجرایـی رییس جمهوری ایـن پروژه 
ها را یک بار بررسـی کند و آنهایی که پیشـرفت فیزیکـی دارند را 
مشـخص و نظـر خـود را در خصوص اجـرا یا عدم اجـرای پروژه 

بـا الزمـات، شـرایط و ادله بـه دولت اعـالم کند.

افزایش دما در استان های ساحلی کشورماهیگیری با برق، تهدید جدی  سالمت
یــک فعــال محیــط زیســت خوزســتان 
ــان  ــام آبزی ــل ع ــترش قت ــر از گس خب
ــر داد و  ــه خب ــه کرخ ــی در رودخان ــوکر برق ــط ش توس
گفــت: متاســفانه روزانــه و شــبانه ده هــا قایــق در 
ــا اســتفاده  ــه صیــد ماهــی ب ــه کرخــه اقــدام ب رودخان
از مولــد برقــی می کننــد. امیــر ســرخه، فعــال محیــط 
از گســترش قتــل عــام  زیســت خوزســتان خبــر 
آبزیــان توســط شــوکر برقــی در رودخانــه کرخــه خبــر 
داد و گفــت: متاســفانه روزانــه و شــبانه ده هــا قایــق در 
ــا اســتفاده  ــه صیــد ماهــی ب ــه کرخــه اقــدام ب رودخان
ــزان  ــا می ــو ب ــد. وی در گفت وگ ــی می کنن ــد برق از مول
ــادان  ــا برخــی از صی ــون ب ــا کن ــه ت ــه اینک ــا اشــاره ب ب
برخــورد شــده ادامــه داد: متاســفانه صیــد ماهــی 
ــی  ــی و غیراخالق ــم غیرقانون ــی علی رغ ــوکر برق ــا ش ب

بــودن آنطــور کــه بایــد توســط مســئوالن محیــط 
ــار نشــده اســت و ســودجویان  زیســت پیگیــری و مه
ــردن اکوسیســتم  ــن ب ــا از بی ــد ب ــی می توانن ــه راحت ب
ارزشــمند رودخانــه کرخــه بــه درآمــدی نامشــروع 

ــد. ــدا کنن دســت پی
ــردم  ــه م ــان اینک ــا بی ــت ب ــط زیس ــال محی ــن فع ای
منطقــه نســبت بــه صیــد ماهــی بــا اســتفاده از شــوک 
الکتریکــی بار هــا بــه مســئوالن معتــرض شــده اند، 
کــردن  وارد  بــر  عــالوه  تخلــف  ایــن  می گویــد: 
اکوسیســتم منطقــه  بــه  ضربه هایــی جبران ناپذیــر 
ــاکنان  ــرای س ــه ب ــان کرخ ــی آبزی ــردن تمام و نابودک
ایــن منطقــه منطقــه هــم خطرنــاک اســت بــه گونــه ای 
کــه مــردم جــرات ندارنــد بــه آب کرخــه حتــی دســت 

ــد. بزنن

هشـــدار  و  پیش بینـــی  مدیـــرکل 
ســـریع ســـازمان هواشناســـی ضمـــن 
بیـــان اینکـــه پدیـــده غالـــب در شـــرق کشـــور تـــا 
ـــا خیـــزش  ـــاد همـــراه ب ـــان هفتـــه جـــاری وزش ب پای
ـــا  ـــش دم ـــت: افزای ـــود، گف ـــد ب ـــاک خواه ـــرد و خ گ
ــی  ــز پیش بینـ ــور نیـ ــاحلی کشـ ــتان های سـ در اسـ
ـــی  ـــه ط ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــود. ی در ادام می ش
روزهـــای شـــنبه و یکشـــنبه )۱8 و ۱9 مـــرداد( در 
ـــش  ـــتان افزای ـــتان و بلوچس ـــتان سیس ـــوب اس جن
ابـــر، رگبـــار و رعدوبـــرق و وزش بـــاد شـــدید 
پیش بینـــی می شـــود، خاطرنشـــان کـــرد:  دریـــای 
عمـــان نیـــز در ایـــن مـــدت مـــواج خواهـــد بـــود.

ـــی  ـــده در برخ ـــی دو روز آین ـــان، ط ـــه ضیایی ـــه گفت ب
نقـــاط اســـتان های خراســـان شـــمالی و رضـــوی، 

ســـمنان، قزویـــن، البـــرز و تهـــران در بعضـــی 
ســـاعات وزش بـــاد شـــدید بـــا احتمـــال گـــرد و 

می َشـــود. پیش بینـــی  خـــاک 
مدیـــرکل پیش بینـــی و هشـــدار ســـریع ســـازمان 
هواشناســـی همچنیـــن بـــا بیـــان اینکـــه دریـــای 
ـــارس  ـــج ف ـــرقی خلی ـــزی و ش ـــی مرک ـــزر و نواح خ
ــواج  ــرداد( مـ ــه )۱۶ و ۱7 مـ ــردا و جمعـ ــی فـ طـ
ـــرق  ـــب در ش ـــده غال ـــرد: پدی ـــود، اظهارک ـــد ب خواه
ـــراه  ـــاد هم ـــاری وزش ب ـــه ج ـــان هفت ـــا پای ـــور ت کش

ـــود. ـــد ب ـــاک خواه ـــرد و خ ـــزش گ ـــا خی ب
ـــه )۱7  ـــرد: از روز جمع ـــن خاطرنشـــان ک وی همچنی
ـــا  ـــش دم ـــده افزای ـــه آین ـــنبه هفت ـــا دوش ـــرداد( ت م

در اســـتان های ســـاحلی کشـــور رخ خواهـــد داد.

رنا
 ای

س:
عک

هوا

خبر

خبر

خبرزیست



021-88019846

پیامک شما را درباره 4

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

سال شانزدهم | شماره پیاپی 1796 |  پنجشنبه  16 مرداد  1399

پیام
جامعه 

اعزام تیم پرستاری و پزشکی به لبنان
جمعیت هالل احمر ایران از ارسال بسته های غذایی و اعزام تیم پرستاری و پزشکی به لبنان خبر داد.

سنا
 ای

س:
عک

تشکل های بازنشستگان درگیر مشکالت اجرایی و حقوقی
شــکل گیری  قصــه 
نهادهــای  و  تشــکل ها 
مختلــف بــرای پیگیــرِی امــور و حقــوق 
یــک صنــف، قصــه امــروز و دیــروز 
کشــوری  بازنشســته های  نیســت. 
هــم از ســال ها پیــش در شــهرهای 
کانون هایــی  و  تشــکل ها  مختلــف، 
را  داده انــد کــه حقوقشــان  تشــکیل 
ــم  ــا به رغ ــت ام ــرده  اس ــری می ک پیگی
ــری  ــاق موث ــا، اتف ــن کانون ه حضــور ای

نمــی داد. رخ 
بــه گــزارش ایســنا، فرامــرز میرزاخانــی 
ــب  ــره منتخ ــس هیئت مدی ــدم، رئی مق
کانــون بازنشســتگان اســتان تهــران 

»ایــن  می گویــد:  بــاره  ایــن  در 
و  مســائل  نمی توانســتند  کانون هــا 
موضوعاتشــان را همگــون کننــد و یــک 

ــد.« ــترک بزنن ــرف مش ح
»وقتــی  می دهــد:  ادامــه  وی 
بــه  را  خــود  درخواســت های 
اعــالم  مختلــف  دســتگاه های 
ــوم می شــد.« ــا معل ــد، تضاده می کردن
ســالم هللا شــهبازی، عضــو هیئت مدیــره 
کانــون بازنشســتگان اســتان تهــران 
»بــرای  می گویــد:  دراین بــاره  نیــز 
ــال، شــش  ــا شــش س ــج ت ــدود پن ح
کانــون بیشــتر نبــود کــه همگــی بــرای 
بازنشســتگان  حقــوق  عقب ماندگــی 

وقتــی  البتــه  می کردنــد.  فعالیــت 
یــا  مجلــس  بــه  می خواســتیم 
ــه  ــتی ب ــم، رونوش ــه بزنی ــدوق نام صن
ایــن  از  و  می فرســتادیم  همدیگــر 
ــه  ــم. ب ــاط بودی ــم در ارتب ــا ه ــق ب طری
ایــن ترتیــب، آن هــا کــه در کانون هــای 
ــتند،  ــت داش ــتان ها فعالی ــِف اس مختل
امــا  بودنــد  آگاه  یکدیگــر  حضــور  از 
یکــی  را  حرفشــان  نمی توانســتند 
ــن  ــداد ای ــه تع ــد ک ــور کنی ــد. تص کنن
ــاد شده اســت«. ــه مــرور زی کانون هــا ب
ــره  ــت مدی ــو هیئ ــرف، عض ــرزاد اش ف
کانــون بازنشســتگی اســتان تهــران، 
ــه  ــدارم ک ــی ن ــار دقیق ــد: »آم می گوی

بتوانــم بگویــم چــه تعــداد کانــون 
نمی تــوان  حتــی  دارد.  وجــود 
گفــت الزامــا در ازای هــر ســازمان، 
ــق  ــا طب ــود دارد. ام ــون وج ــک کان ی
 55۰ حــدود  خودمــان  برآوردهــای 
ــه  ــم ک ــور داری ــون در کش ــا ۶۰۰ کان ت
ــا در  ــورد از آن ه ــا 9۰ م ــدود 8۰ ت ح

هســتند.« تهــران 
کانون هــای  ایــن  کــردِن  یک صــدا 
ــاد  ــا نه ــع ی ــک مجم ــه ی ــدد، ب متع
همین جــا،  از  دارد.  نیــاز  سراســری 
تشــکل  یــک  تشــکیل  بــه  نیــاز 
ــه  ــد هم ــه بتوان ــری ک ــد و سراس واح
ــودش  ــا را تحــت پوشــش خ کانون ه
قــرار دهــد، احســاس می شــد و ایــن 
ــوری  ــتگان کش ــدِی بازنشس ــدِم بع ق

ــود. ب
بــود  قــرار  بازنشســته ها  صــدای 
کانــون  چــون  نهادهایــی  طریــق  از 
بــه گــوش مســئوالن  بازنشســتگان، 
برســد تــا نیازهایشــان را بــرآورده کننــد 
امــا ایــن صــدا، هنــوز مشــترک نشــده 

ــود. ب
شــهبازی از اتفاقــات چنــد ســال پیــش 
هم صــدا  جهــت  در  کــه  می گویــد 
ــان  ــوده: »زم ــا ب ــن کانون ه ــردِن ای ک
بزرگــی  خدمــت  اســالمیان،  آقــای 
اتفــاق افتــاد. مــا کانونی هــا، اغلــب 
ــا ایشــان  ــر را نمی شــناختیم ام همدیگ
ــع  ــم جم ــرد. دور ه ــوت ک ــه را دع هم
ــا  ــم.« ام ــش ببری ــا کار را پی ــدیم ت ش

ــود؟ ــه ب ــه چ قص
در  ســال ها  خــودش  کــه  مقــدم 
داشــته،  فعالیــت  تشــکل ها  ایــن 

تشــکل ها  »ســاماندهی  می گویــد: 
طــرف  از   9۴ در ســال  در جلســه ای 
ــکل  ــا ش ــت جمهوری و معاونت ه ریاس
ــا  ــی م ــکل اصل ــان مش ــت. آن زم گرف
بــود. صنــدوق  بازنشســته ها  حقــوق 
منابــع کافــی در اختیــار نداشــت. در آن 
ــم  ــدادی از بازنشســته ها ه جلســه، تع
ــور  ــک حض ــکل های کوچ ــرف تش از ط
مطــرح  را  مشــکل  آن هــا  داشــتند. 
کردنــد و مســائل در ایــن جلســه حــل 
ــک  ــر ی ــه فک ــه ب ــود ک ــا ب ــد. اینج ش
ــد در  ــه بتوان ــم ک ــوی افتادی ــکل ق تش
ــد.« ــی کن ــی نقش آفرین ــرایط بحران ش
تکلیــف ایــن تشــکل قــوی کــه مقــدم 
ــان ســال  ــد از پای از آن ســخن می گوی
ــاره  ــدم اش 9۴ مشــخص می شــود. مق
 ،9۴ اســفند  از  تهــران  »در  می کنــد: 
صنــدوق، کِل  جلســه،  چنــد  از  بعــد 

بازنشســتگِی دســتگاهِی  کانون هــای 
تهــران را در هتلــی در تهــران جمــع 

ــت.« ــورت گرف ــات ص ــرد و انتخاب ک
طبــق گفتــه مقــدم، در ایــن جلســه ۲5 
نفــر بــه عنــوان شــورای کانون هــای 
بازنشســتگی تهــران در نظــر گرفتــه 
ــم  ــره ه ــت مدی ــک هیئ ــوند و ی می ش
ــن بخــش انتخــاب می شــود.  ــرای ای ب
ســایر  در  تهــران،  بــا  هم زمــان 
اســتان،  هــر  بــرای  هــم  اســتان ها 
اســتان های  کانون هــای  شــورای 
تشــکیل می شــود. مقــدم می گویــد: 
»بــه ایــن ترتیــب، ســاماندهی صــورت 
گرفــت. بــا ایــن حرکــت، هم زمــان 
اســتان های کشــور،  و کل  تهــران  در 
بازنشســتگی  کانون هــای  شــورای 

شــکل گرفــت.«

عضـو انجمـن روانشناسـی بالینـی ایـران 
گفـت: در عـزاداری امسـال امـام حسـین 
نـذورات متفاوتی بـرای اولین بار می تواند 
پا به عرصه حضور گذاشـته و جزو فرهنگ 
عاشـورایی شـود؛ نـذر عـزاداران حسـینی 
می توانـد ادا کـردن قـرض مسـتمندان یـا 
بـه عهـده گرفتـن مخـارج فرزنـدان یتیم 
و بـی بضاعـت در اقصـی نقـاط ایـران یـا 
پخـش کردن وسـایل بهداشـتی در مناطق 
محـروم و بیـن افراد مسـتمند باشـد.نگار 

اکبری زرگـر در گفت وگـو بـا ایسـنا، با بیان 
اینکـه محرم و عاشـورا در فرهنگ مذهبی 
ادیـان دیگـر جایـگاه  شـیعیان و حتـی 
خاصـی دارد کـه در طـول تاریخ بـه عنوان 
میراثـی معنـوی نسـل بـه نسـل منتقـل 
شـده اسـت، تاکید کرد: فرهنگ عـزاداری 
برای اباعبدهللا الحسـین هویت و فرهنگی 
غنـی و ریشـه دار بیـن ایرانیـان داشـته و 
دارد؛ طشـت گذاری، نخل گردانـی، ِگل مالی 
عـزاداری  مراسـم های  از  نمونه هایـی  و... 

اسـت کـه مـردم شـهرهای مختلـف ایران 
در ایـام محـرم در سـوگ سـاالر شـهیدان 
انجـام می دهند و این ها گوشـه ای از آداب 
و رسـوم اقلیم هـای مختلف اسـت که هر 
سـاله پرشـورتر از سـالهای قبـل توسـط 
مـردم برگـزار می شـود.وی افـزود: امـا در 
محـرم سـال ۱399 بـا پدیـده ای بـه نـام 
و متفاوت تریـن  مواجـه شـده ایم  کرونـا 
محـرم سـده اخیـر را خواهیم داشـت. راه 
حسـین، حقانیـت حسـین بـر عقالنیـت 
محـض بود و حال اشـک ریختن امسـال 
راسـتای  در  نیـز  بـر مظلومیـت حسـین 
همیـن عقالنیـت خواهـد بـود و بـه یـاد 
تنهایـی زینـب )س( سـوگواری خواهیـم 

کرد.

تامین مایحتاج نیازمندان 
جایگزین غذاهای نذری

ارائه بسته های کمک معیشتی 
به مددجویان بهزیستی

رئیـس سـازمان بهزیسـتی کشـور از آغـاز پویش »همدلـی مومنانـه در نهضت 
ایـران همـدل« از عیـد غدیـر تـا پایان مـاه صفر بـرای ارائه کمک معیشـتی به 
جامعـه هدف بهزیسـتی خبـر داد.به گزارش ایسـنا، وحید قبـادی دانا در جمع 
خبرنـگاران بـا بیـان اینکـه در مـاه مبـارک رمضـان سـازمان بهزیسـتی پویش 
همدلـی مومنانـه را بـرای کمـک رسـانی بـه جامعه هـدف بهزیسـتی در پیش 
گرفـت و بـا حضـور مـردم ایـران همراه شـد، گفـت: در عیـد مبارک قربـان نیز 
مقـام معظـم رهبری در فرمایشـات خـود تاکید کردند کـه در جریان اول کمک 
مومنانـه مـردم وارد شـدند و بـه معنـای واقعـی کمـک کردنـد و بـاز هـم بایـد 
همیـن کار انجـام بگیـرد.وی بـا بیـان اینکـه بـر همین معنـا بهزیسـتی در این 
مرحلـه پویـش »همدلـی مومنانـه در نهضت ایران همـدل« را همگام با سـایر 
نهادهـا و دسـتگاه های فعـال در پویـش ایران همـدل آغاز می کنـد، افزود: این 
پویـش از عیـد غدیـر آغـاز شـده و تـا پایـان ماه صفـر ادامـه دارد. عنـوان این 
پویـش در چارچـوب سـیر همدلـی مومنانـه و در قالـب نهضـت ایـران همـدل 
شـکل می گیـرد. ایـن پویـش بـا عنـوان »کرامـت علـوی، شـور حسـینی« در 
فاصلـه زمانـی عیـد غدیـر، محـرم و مـاه صفـر ادامـه دارد و جهـت ارائه کمک 

معیشـتی بـرای جامعـه هدف بهزیسـتی خواهـد بود.

ته
نک

اعضـای کانـون بازنشسـتگان وقتـی می خواهنـد از راه انـدازی 
کانـون بگوینـد، همگـی به یـک قانون اشـاره می کننـد: »قانون 
احـزاب«. امـا این قانون ماجراهایی دارد. شـهبازی در پاسـخ به 
ایـن پرسـش کـه کانون ها و تشـکل های بازنشسـتگی بـا اتکا به 
چـه قانونـی راه انـدازی می شـوند، بـه مـاده ۱۰ ارجاع مـی دهد؛ 
ماده ۱۰ احزاب این ها را مشـخص کرده و مجوز آن را داده اسـت؛ 
امـا ایـن قانون، اکنون به این شـکل وجـود ندارد.اشـرف درباره 
تغییـرات قانـون احزاب اینطـور توضیـح می دهد: »از سـال 9۵ 
تصمیـم گرفتنـد قانـون احـزاب را اصـالح کنند. وقتـی اصالح را 
انجـام دادنـد، تشـکل ها از آن هـا حذف شـد، فقط بـرای احزاب 
بـود. از همـان موقـع، دردسـر کانون هـا شـروع شـد.« در واقع 
ایـن قانـون کـه مربوط بـه سـال ۱3۶۰ بوده، عـالوه بـر احزاب، 
تشـکل ها و نهادهـای مدنـی را هـم پوشـش می داده  اسـت اما 
بـا اصالحاتـی کـه در سـال 9۵ در آن صـورت می گیـرد، تصمیم 
بـر ایـن می شـود که ایـن قانـون فقـط احـزاب را دربرگیـرد اما 

تکلیـف کانون هـا در ایـن هنوز مشـخص نشده اسـت.   

شهرهای کشور فاقد مصونیت کرونا هستندرضایت ۸۵ درصد داوطلبان کنکور دکتری
آمـوزش  سـنجش  سـازمان  سـخنگوی 
کشـور گفـت: براسـاس نتایـج دومیـن 
داوطلبـان  از  سـازمان  ایـن  نظرسـنجی 
کنکـور دکتـری 85.۱ درصـد از داوطلبـان دربـاره اصـول 
بهداشـتی رعایـت شـده در حـوزه آزمون هـا ابـراز رضایـت 
کردند.فاطمـه زریـن آمیـزی روز چهارشـنبه در گفت و گو 
بـا خبرنـگار دانشـگاه و آموزش ایرنا، از مشـخص شـدن 
نتیجـه دومیـن نظرسـنجی ایـن سـازمان از داوطلبـان 
کنکـور دکتـری 99 خبـر داد.وی اظهـار داشـت: سـازمان 
سـنجش آمـوزش کشـور هـر سـال یـک نظرسـنجی از 
داوطلبـان شـرکت کننـده در کنکـور دکتـری بـه عمل می 
آورد کـه نتیجه نظرسـنجی امسـال وزیر علـوم، تحقیقات 

و فنـاوری ۱۱ مردادمـاه در اختیـار سـتاد ملـی مقابلـه بـا 
کرونـا قـرار داد.

وی بـا تشـریح نتیجـه ایـن نظرسـنجی کـه در سـایت 
سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور بعـد از برگـزاری کنکور 
دکتـری منتشـر شـد، گفـت: بر اسـاس این نظرسـنجی، 
8۰ درصـد داوطلبـان از برگـزاری ایـن کنکـور و اجـرای 
پروتـکل هـای بهداشـتی آن ابـراز رضایـت کـرده بودنـد. 
سـخنگوی سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور همچنیـن 
دربـاره دومیـن نظرسـنجی کـه از شـنبه ۱۱ مردادمـاه در 
قالـب پیامـک بـرای داوطلبـان ارسـال شـد، عنـوان کرد: 
ایـن پیامـک در مـورد پروتـکل هـای بهداشـتی و فاصله 

صندلـی از داوطلبـان سـه سـوال پرسـید.

بیمـاری  مدیریـت  عملیـات  فرمانـده 
کرونـا در کالنشـهر تهـران گفـت: حدود 
۱7۰ شـهر ایـران در وضعیـت قرمـز قـرار دارنـد و اکثـر 

شـهرهای کشـور فاقـد مصونیـت کرونـا هسـتند.
علـی رضـا زالـی روز چهارشـنبه در جمـع خبرنـگاران در 
سـالن کنفرانس دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی 
افـزود: خطـری کـه در طـول هفتـه هـای آینـده دچـار 
مشـکل مـی کنـد، تعطیلـی چنـد روز آینـده اسـت و اگر 
با سـفرهای بین اسـتانی روبرو شـویم، بـه احتمال زیاد 
شـاهد افزایـش بیمـاری در هفتـه هـای آتـی خواهیـم 

بود.
زالـی ادامـه داد: نگرانـی هایـی در مـورد تجمعـات آتـی 

وجـود دارد و  بایـد مراقبـت کنیـم ایـن تجمعـات بـه 
کانـون هـای ابتـال تبدیـل نشـود.

وی بـه برگـزاری آزمـون هـا در هفتـه آتـی اشـاره کـرد و 
گفـت: باتوجـه بـه برگـزاری آزمـون هایـی کـه در هفتـه 
آینـده خواهـد بـود، ممکـن مقـداری سـیمای بیمـاری 

کرونـا در اسـتان تهـران دسـتخوش تغییـرات شـود.
زالـی ادامـه داد: پیـش پیـش بینـی مـی شـود در هفته 
شـاهد  را  بیمـاری کرونـا  از  تـری  مالیـم  سـیر  آینـده 
باشـیم. وی ادامـه داد: باتوجـه بـه اینکـه تهـران کماکان 
در وضعیـت قرمـز بیمـاری قـرار دارد، درخواسـت مـا و 
اسـتانداری تهـران تمدیـد تمامـی محدودیت هـا اعمال 

شـده در تهـران بـرای هفتـه آتـی اسـت.

سنا
 ای

س:
عک

چندین سال از تعیین تکلیف قانون احزاب می گذرد، اما تکلیف کانون ها هنوز مشخص نشده  است

 عضـو سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا بـا یـادآوری اینکـه همـه 
دیابتی هـا پرخطـر محسـوب نمی شـوند و فقـط افـراد دارای 
دیابت کنترل نشـده و چاقی مفرط در خطر بیشـتری هسـتند، 
توصیه کرد: زدن ماسـک و رعایت فاصله فیزیکی و قرار داشـتن 
در جریـان هـوا از ملزوماتـی اسـت کـه ایـن افـراد باید بیشـتر 
توجـه کنند.مینـو محـرز روز چهارشـنبه در گفت وگو بـا خبرنگار 
اجتماعـی ایرنـا با تاکید بر اینکه رعایت پروتکل های بهداشـتی 
بـرای همـه افـراد جامعـه الزامی اسـت و خطر ویـروس کرونا را 
دور می کند، اظهار داشـت: بیماران دارای دیابت کنترل نشـده در 
رده بیمـاران پرخطـر )های ریسـک( قـرار دارند و بایـد در رعایت 

پروتـکل ها دقت بیشـتری داشـته باشـند.

معـاون امـور فرهنگـی کمیتـه امـداد بـر ایجـاد بسـتر امـن 
دانشـجویان  و  دانش آمـوزان  مجـازی  تحصیـل  بـرای 
از  پـاک  اینترنـت  و گفـت:  تاکیـد کـرد  حمایـت  تحـت 
طریـق اپراتورهـای تلفـن همـراه، در اختیـار خانواده ها قرار 
می گیرد.بـه گـزارش ایسـنا، حجت االسـالم علـی جعفـری 
بـا اشـاره بـه اهمیـت ارائـه خدمـات آمـوزش مجـازی بـه 
دانش آمـوزان و دانشـجویان تحـت حمایـت گفـت: با توجه 
بـه شـیوع ویـروس کرونـا، نیـاز مددجویـان به اسـتفاده از 
فضـای مجـازی بـرای تحصیـل بیـش از گذشـته شـده و 
در همیـن راسـتا تامیـن اقـالم مـورد نیـاز از جملـه گوشـی 
هوشـمند و تبلـت بـرای دانش آمـوزان و دانشـجویان جـزو 

اولویت هـای کاری کمیتـه قـرار گرفتـه اسـت.
نیازهـای  و  امکانـات  تامیـن  بـا  همزمـان  افـزود:  وی 
سـخت افزاری مربـوط بـه فضـای مجـازی، کمیتـه امـداد 
در بحـث فرهنگـی و اسـتفاده بهینـه مددجویـان از فضـای 

اسـت.  داده  انجـام  خوبـی  برنامه ریـزی  نیـز  مجـازی 

وزیـر کشـور بـا تاکیـد بـر اینکـه همـواره نـگاه پیشـگیرانه 
بـه مسـائل داشـتیم، گفـت: اصـل و مبنای تشـکیل سـتاد 
اطـالع رسـانی و تبلیغـات اقتصادی ایجـاد هماهنگی میان 
رسـانه هـا و دسـتگاههای اجرایی و اقتصـادی مختلف بود 
تـا عـالوه بـر بهبـود شـرایط اقتصـادی در جامعـه، تلقـی و 
نـگاه مـردم و افکارعمومـی نسـبت بـه شـرایط اقتصـادی 

واقـع بینانه شـود.
بـه گـزارش ایلنـا بـه نقـل از پایـگاه اطـالع رسـانی وزارت 
کشـور؛ رحمانـی فضلـی وزیـر کشـور در پنجـاه و چهارمیـن 
جلسـه سـتاد اطـالع رسـانی و تبلیغـات اقتصادی کشـور با 
اشـاره به اینکه در دوسـال برگزاری جلسـات ستاد اقدامات 
خوبـی انجـام شـد، اظهـار کـرد: در ایـن مـدت اگر شـرایط 
رسـانه ای مناسـب فراهـم نمـی شـد، وضعیـت کشـور می 

توانسـت نامناسـب تر باشـد.

کرونا در کمین 
دیابتی های چاق است

ارائه اینترنت پاک به 
دانش آموزان مددجو

تأکید بر نظارت بیشتر بر 
بازار و قیمت کاالها

برگزاری جشنواره فیلم کوتاه »تدبیر زندگی«نرخ باروری در استان مرکزی نگران کننده است
جـز  مرکـزی  اسـتان  متاسـفانه  گفـت:  مرکـزی  اسـتاندار 
اسـتان های خطرناک در مسـئله باروری و فرزند آوری اسـت 
و می طلبـد در ایـن خصـوص تـالش جـدی و برنامـه ریـزی 

کوتـاه مـدت و بلنـد مـدت صـورت گیـرد.
سـیدعلی آقازاده روز چهارشـنبه ۱5 مرداد در کارگروه اجتماعی اسـتان مرکزی 
اظهـار کـرد: در خصـوص مسـئله ناباروری در اسـتان مرکزی با دو مسـئله مهم 
هزینه هـای بـاالی درمـان نابـاروری و فرهنگ سـازی بـرای فرزنـدآوری روبـرو 
هسـتیم کـه راهـکار این دو مسـئله ابتـدا حمایت هـا و سیاسـت های حمایتی 
و دوم فرهنگ سـازی بـر روی مسـئله ترویـج بـاروری اسـت کـه مـی تواند در 

این راسـتا موثر باشـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه نـرخ بـاروری در اسـتان مرکزی نگـران کننده اسـت و 
سـه مرکز در این خصوص در اسـتان فعالیت دارند، افزود: متاسـفانه اسـتان 
مرکـزی جـزو اسـتان های خطرنـاک در مسـئله بـاروری و فرزنـدآوری اسـت 
و می طلبـد کـه در ایـن خصـوص تـالش جـدی و برنامـه ریزی کوتـاه مدت و 

بلند مـدت صـورت گیرد.
اسـتاندار مرکـزی تصریـح کـرد: یکـی از مهمتریـن دالیل کاهش نـرخ باروری 

در جامعـه و در اسـتان مرکـزی، مشـکالت اقتصـادی اسـت کـه ایـن مشـکل 
امـروز بـه یـک مسـئله جـدی تبدیـل شـده چراکـه برخـی از خانوارهایـی کـه 
بـارور هسـتند بـه دلیـل مشـکالت اقتصـادی میلـی بـه فرزنـد آوری نداشـته 
یـا تـک فرزنـد هسـتند. آقـازاده اضافـه کـرد: از دیگـر مشـکالت خانواده های 
نابـارور، عـدم اسـتقبال خانواده هـا از درمـان نابـاروری بـه سـبب بـاال بـودن 
هزینـه هـا اسـت کـه رفع این مشـکل نیـز نیازمند حمایت بیشـتری اسـت که 
در ایـن خصـوص مقـام معظـم رهبـری در طول این سـال ها تأکیـدات زیادی 
بـر روی مسـئله جمعیـت دارنـد و الزم اسـت جهـت رفـع ایـن نگرانـی با یک 
برنامه ریـزی کارشناسـی شـده طـی دو سـال آینـده بـه گونه ای عمل شـود که 

نـرخ بـاروری تا حـدودی افزایـش یابد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه متأسـفانه آمـار طـالق در اسـتان و کشـور وضعیـت 
مطلوبـی نـدارد، بیـان کـرد: ایـن مهـم و کاهـش طـالق در بیـن خانواده هـا 
بـودن  ازدواج اسـت کـه در صـورت کاربـردی  از  نیازمنـد آموزش هـای قبـل 
آمـوزش هـا قطعـا تاثیـر خوبـی در مسـئله فرزنـدآوری هـم خواهـد داشـت.

معـاون امور جوانـان وزارت ورزش و جوانـان از برگزاری دومین 
جشـنواره فیلـم کوتـاه »تدبیـر زندگـی« بـا موضـوع ازدواج و 

خانواده خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا، محمد مهدی تندگویان در آسـتانه برگزاری دومین جشـنواره 
فیلـم کوتـاه تدبیـر زندگـی به صورت مجـازی با محوریـت موضوعـات ازدواج و 
خانـواده گفـت: از سـال گذشـته در جشـنواره هفتـه ازدواج بـه ایـن جمع بندی 
رسـیدیم کـه بایـد روی موضوعـات هنـری و تولید محتوا در کشـور کار اساسـی 
انجـام شـود. بخشـی از موضـوع این بود که از اول انقالب تـا کنون فعالیت روی 
حـوزه فرهنـگ سـازی خانـواده و موضوعـات اجتماعی ماننـد ازدواج کـم نبوده 
اسـت، امـا نظـارت قـوی روی محتوا وجود نداشـته و شـاخصه های مشـخصی 

بـرای بررسـی محتوا در کشـور موجـود نبود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه خیلـی از ایـن تولیـدات کـه ممکـن اسـت در رسـانه 
ملـی یـا شـبکه هـای تصویـری پخـش شـده باشـد فاقـد محتوایـی بـود کـه 
بتوانـد در خصـوص ازدواج کمـک کننده باشـد، افزود: بخشـی از این موضوعات 
حتـی ضـد ارزش بودنـد و تبلیـغ نوعـی فرهنگ بود کـه جوانان را بیشـتر دچار 

سـردرگمی در ایـن بحـث می کـرد.

معـاون امـور جوانـان ادامه داد: اینکه سـال گذشـته هم جشـنواره فیلـم ازدواج 
برگـزار شـد و امسـال هـم ادامـه پیـدا کـرد چنـد هـدف را دنبـال می کنـد. اول 
اینکـه نظرهنرمندانـی کـه وارد ایـن عرصـه مـی شـوند را بـه این موضـوع جلب 
کنیـم کـه در موضـوع ازدواج نهـادی وجـود دارد که این محتـوا را رصد می کند و  
بـرای ایـن کار ارزش قائـل اسـت و کسـانیکه در ایـن عرصـه خـوب کار می کنند 
را مـورد تقدیـر قـرار می دهـد. ایـن اتفـاق یـک نوع تغییـر نگرش در سـاخت و 

محتـوا را ایجـاد می کنـد کـه ما هـم دنبال همیـن موضوع هسـتیم.
تندگویـان بـا بیـان اینکـه ایـن کار کـه قابـل مقایسـه بـا جشـنواره های بـزرگ 
کشـوری اسـت، تصریـح کـرد: امیدواریـم ایـن اقـدام بتوانـد تاثیـر خوبـی هم 
روی جشـنواره های دیگـر مثـل فیلـم فجـر بگـذارد. مـا بـرای اینکـه بتوانیـم 
وارد بحـث آسـیب های اجتماعـی شـویم بـه ایـن نیاز داریـم کـه در عرصه های 
حرفه ای و رسـمی فیلم سـازی و سـریال سـازی به این موضوع دقت و توجه 
کنیـم و از کسـانی کـه درسـت در این زمینـه کار می کنند تقدیر کنیـم. وی افزد: 
همچینـن اتفـاق مثبـت دیگـر ایـن بخـش موضـوع حضـور و فعالیـت جوانان 

بـرای جوانان اسـت.
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300 کارگاه صنایع دستی در کرمان شناسایی شد
سرپرست معاونت صنایع دستی کرمان از شناسایی 3۰۰ کارگاه جدید صنایع دستی در سطح استان خبر داد.

سرنوشت نامعلوم سنگ مزارهای امامزاده »یوسف رضا« پیشوااجرای ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه گردشگری با سرمایه گذاری مردم
وزیـر میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی گفـت: 
در سـال های اخیـر بالـغ بـر ۲ هـزار و ۴۰۰ پـروژه در کشـور 
بـا سـرمایه گـذاری مـردم در حـوزه گردشـگری در حـال اجراسـت کـه از این 
تعـداد حـدود ۶۰۰ پـروژه مربـوط بـه هتـل اسـت.به گـزارش روز چهارشـنبه 
گـروه دانشـگاه و آمـوزش ایرنـا، علـی اصغـر مونسـان در اختتامیـه دومیـن 
دوره جایـزه ملـی تعالـی صنعـت گردشـگری کـه در دانشـگاه علـم و فرهنگ 
برگـزار شـد، در گفتگـوی ویدیویی اظهار داشـت: این رویداد ارزشـمند در کنار 
افزایـش سـطح کمی به ارتقای سـطح کیفـی خدمات گردشـگری کمک می 
کنـد. رونـد سـرمایه گـذاری و پـروژه های در حـال اجرای بخش گردشـگری 
در سـال هـای اخیـر بـه شـدت افزایـش پیـدا کـرده، به گونـه ای کـه بالغ بر 
۲ هـزار و ۴۰۰ پـروژه در کشـور بـا سـرمایه گـذاری مـردم در حـال اجراسـت. 
از ایـن تعـداد حـدود ۶۰۰ پـروژه مربـوط بـه هتـل اسـت کـه آینـده را بسـیار 
امیدوارکننـده نشـان داده و ایـن پیـام را منتقـل می کنـد که سـرمایه گذاران 
آینده گردشـگری کشـور را مناسـب و پرسـود می دانند.وی ادامه داد: کشـور 
مـا بـا ظرفیـت هـای بـی نظیـر تاریخـی و طبیعـی انصافـا یـک فرصـت و 
ظرفیـت بـی نظیـری را بـرای ایجـاد یـک اقتصـاد نوظهـور به نام گردشـگری 

دارد. ایـن اقتصـاد، اقتصـادی مـردم پایه اسـت. یعنـی عمـده فعالیت های 
گردشـگری بـه دوش فعـاالن ایـن حـوزه در غیـر دولت قـرار داشـته و وزارت 
میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی بـه نمایندگـی از دولت وظیفه 
سیاسـتگذاری، حمایـت و هدایـت را برعهـده دارد کـه نشـان از یـک ظرفیت 

بسـیار خـوب بـرای ایجـاد یک اقتصـاد جدید در کشـور اسـت.
وزیـر میـراث فرهنگـی نصریـح کرد: نمـی گوییـم گردشـگری جایگزین نفت 
شـود، اما واقعا گردشـگری می تواند به اقتصاد اول کشـور تبدیل شـود و به 
جـای اسـتفاده از منابـع زیرزمینـی و منابع خام کشـور مسـیری راحت برای 
درآمـد و ایجـاد اشـتغال بـا بهـره گیـری از ظرفیـت هـای تاریخـی و طبیعی 
موجـود را در قالـب گردشـگری ایجـاد کنـد.وی ادامه داد: صنعت گردشـگری 
بـا یـک بحـران بـزرگ و بیماری بـه نام کرونا مواجه شـده اسـت کـه در دنیا 
یـک واقعیـت اسـت، امـا آیـا کرونـا مـی توانـد گردشـگری را متوقـف کنـد؟ 
قطعـا نمـی تواند.مونسـان گفـت: کرونا تجربـه ای جدید در راسـتای مواجهه 
بـا بحـران هاسـت کـه در همـه جـای دنیا بـه فعاالن حـوزه گردشـگری نحوه 
مواجـه شـدن بـا یـک بحـران را مـی آمـوزد. دولـت هـا ایـن موضـوع را بـه 

فرصتـی بـرای برنامـه ریـزی بهتـر تبدیل مـی کنند.

ده هـا سـنگ مزار تاریخـی آرامسـتان امامـزاده »یوسـف رضا« 
در شهرسـتان پیشـوا کـه برخـی کارشناسـان آن را بخشـی از 

هویـت تاریخـی منطقـه می داننـد، سرنوشـتی نامعلـوم دارد.
بـه گـزارش ایرنـا در جریـان بازسـازی ایـن بنـای تاریخـی، سـنگ های مـزار 
قدیمـی بـرای محافظـت در دیواره هـای محوطـه جاسـازی شـد اما بـا اجرای 
طـرح جدیـد توسـعه ایـن مـکان در سـال ۱385، سـنگ های قدیمـی از 

دیواره هـا جـدا و در حیـاط امـام زاده رهـا شـد.
رسـیدگی نکـردن بـه وضعیـت ایـن آثـار تاریخی و فرهنگـی و رها شـدن زیر 
دسـت و پـای افـراد باعـث شـده اسـت تـا بسـیاری از این سـنگ ها بشـکند 
یـا برخـی دیگـر نیـز به سـرقت برود تـا جایی کـه امروز تعـداد اندکـی از این 

اسـناد مهـم تاریخـی در محوطـه به چشـم می خورد.
بسـیاری از ایـن سـنگ مزارهای قدیمـی بـه افـراد مشـهور تاریخـی متعلـق 
بـوده  اسـت و امـروز فرزنـدان و نـوادگان آنـان دیگـر اثـری از مـزار آنـان پیدا 
نمی کننـد. کارشـناس ارشـد تاریـخ و پژوهشـگر بومـی شهرسـتان پیشـوا در 
ایـن رابطـه بـه خبرنـگار ایرنـا گفت: هر یـک از این سـنگ مزارهـای تاریخی، 
هویـت فرهنگـی ایـن منطقـه بـوده و وضعیـت زندگـی گذشـتگان را در خـود 

ثبـت کـرده اسـت؛ »بـا نابـودی ایـن آثـار در اصـل بخـش عمـده ای از تاریـخ 
اجتماعـی دشـت ورامیـن و شهرسـتان پیشـوا از بیـن مـی رود«.

»محمدرضـا تاجیـک« افـزود: از صـدر اسـالم تاکنـون مـردم دشـت ورامیـن 
بـرای گذشـتگان خـود سـنگ مزار درسـت می کردنـد و ایـن اقـدام عـالوه بـر 
نشـان دادن هنـر حجـاری، دلیلـی بـر وجود مـواد اولیه تولید سـنگ مـزار در 

منطقـه بوده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه سـنگ قبرهـای باقیمانـده موجود بیشـتر مربوط بـه دوره 
قاجاریـه اسـت، تصریـح کـرد: بـر روی این سـنگ ها اغلـب خطوطـی زیبا به 
چشـم می خـورد کـه نشـان دهنده رونق هنر خوشنویسـی در سـاکنان دشـت 
ورامیـن از گذشـته تاکنـون اسـت و در حقیقـت نیـز هنرمندان زیـادی در این 

منطقـه بـه خوشنویسـی و حجـاری مشـغول بوده اند.
ایـن پژوهشـگر تاریـخ افـزود: بـر روی اغلـب سـنگ های مزار قدیمـی تاریخ 
تولـد و وفـات افـراد بـا دو تاریـخ هجـری شمسـی و قمـری ثبـت شـده کـه 
البتـه در مناطقـی کـه عقایـد مذهبی در میان مردم بیشـتر بوده تنهـا از تاریخ 
هجـری قمـری اسـتفاده کرده انـد که نشـان می دهد مـردم این دیـار از تاریخ 

و تمدنـی مدون برخوردار هسـتند.

سنا
 ای

س:
عک

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
فـارس بـا بیـان اینکـه دبیرخانه شـهر جهانی صنایع دسـتی، 
در شـیراز و بـا دبیـری شـهردار، راه انـدازی خواهـد شـد، این 
اقدام را گامی مهم در مسـیر توسـعه تعامالت با سـایر نقاط 
جهـان و معرفـی هرچـه بیشـتر داشـته ها و ارتقـاء کمـی و 

کیفـی شـاخص های مرتبـط با صنایع دسـتی، دانسـت.
مصیـب امیـری چهارشـنبه 15 مـرداد در جمـع خبرنـگاران 
گفـت: اولیـن قدم بعـد از ثبت شـیراز به عنوان شـهر جهانی 
صنایع دسـتی، ایجـاد دبیرخانـه اسـت که موضوع در جلسـه 
بـا معـاون اسـتانداری و با حضـور اعضای کارگروه، بررسـی و 

تصمیمـات الزم اتخاذ شـد.
میـراث  وزارت  دسـتورالعمل  اسـاس  بـر  کـرد:  اضافـه  او 
بـر  قـرار  ابتـدا  از  و گردشـگری،  صنایع دسـتی  فرهنگـی، 
واگـذاری دبیرخانـه به شـهرداری و انتصاب شـهردار به عنوان 
دبیـر بـود و ایـن موضـوع در جلسـه یـاد شـده، بـه تصویـب 

اعضـا رسـید.
امیـری ادامـه داد: پـس از آمـاده شـدن مصوبـات قانونـی 
ایجـاد دبیرخانـه جدید در سـاختار شـهرداری و صـدور حکم 
شـهردار به عنـوان دبیـر شـهر جهانـی صنایع دسـتی توسـط 
وزارت میراث فرهنگـی، گردشـگری وصنایع دسـتی، دبیرخانه 
شـهر جهانـی صنایع دسـتی در شـیراز تجهیـز و راه انـدازی 

می شـود.
بـا  کـرد:  خاطرنشـان  فـارس  فرهنگـی  میـراث  مدیـرکل 
راه انـدازی دبیرخانـه شـهر جهانـی صنایع دسـتی در شـیراز 
احیـاء،  حفـظ،  راسـتای  در  فعالیت هـا  از  جدیـدی  فصـل 
آغـاز  در شـیراز  ترویـج صنایع دسـتی  و  توسـعه  آمـوزش، 

خواهـد شـد.
امیری گفت: 3۱ تیرماه سـال گذشـته شـیراز، شـورای عالی 
شـهرها و روسـتاهای ملـی، شـیراز را بـه عنـوان شـهر ملـی 
صنایع دسـتی شـناخت و معرفـی کـرد و بـه دنبـال آن در 
روز 30 اسـفند سـال گذشـته بعـد از بازدیـد ارزیابان شـورای 
جهانـی صنایـع دسـتی، عنـوان شـهر جهانـی صنایع دسـتی 

نیـز بـه شـیراز اعطاء شـد.

سوژه راه اندازی 
دبیرخانه شهر 

جهانی صنایع دستی   

۷۰هزار میلیارد خسارت کرونا به گردشگری و صنایع دستی

پرداخت تسهیالت با سود 8 درصد مثل وام های روستایی خواسته مهم فعاالن صنعت گردشگری و هتلداران کشور است

مشــترک  نشســت 
کمیســیون اقتصــادی 
ــی،  ــراث فرهنگ ــر می ــا وزی ــس ب مجل
گردشــگری و صنایــع دســتی و جمعــی 
از نماینــدگان بخــش خصوصــی درحالی 
خســارت  میــزان  کــه  شــد  برگــزار 
بــه صنعــت  از کوویــد ۱9  واردشــده 
گردشــگری و صنایــع دســتی 7۰ هــزار 
ــداران  ــد. هتل ــالم ش ــال اع ــارد ری میلی
حمایتــی  بســته  از  انتقــاد  بــا  نیــز 
ــزار  ــکاری 75 ه ــه بی ــبت ب ــا نس کرون

نفــر شــاغل هشــدار دادنــد.
ایــن  موضــوع  ایســنا،  بــه گــزارش 
ــت  ــن وضعی ــی آخری ــت »بررس نشس
ولــی  بــود.  گردشــگری«  اقتصــاد 

ــگری وزارت  ــاون گردش ــوری ـ مع تیم
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
ــگری  ــد گردش ــزان رش ــتی ـ از می دس
ــتغال و  ــی، اش ــص مل ــد ناخال در تولی
ــم  ــت دوازده ــدای دول ــادرات از ابت ص
ــد  ــاری داد و بع ــزارش آم ــون گ ــا کن ت
ــی  ــارت ناش ــزان خس ــرد: می ــالم ک اع
از کرونــا در حوزه هــای گردشــگری و 
صنایع دســتی بــه 7۰ هــزار میلیــارد 

ــت. ــیده اس ــال رس ری
اســتان،   3۱ بیــن  در  او،  بــه گفتــه 
ــا بیــش از ۱۱ هــزار  خراســان رضــوی ب
و  بیشــترین  ریــال  میلیــارد   ۴3۱ و 
 ۱۰5 از  بیــش  بــا  خراســان جنوبــی 
میلیــارد ریــال کمتریــن خســارت را 

متحمــل شــده اند. جمشــید حمــزه زاده 
ـ رییــس جامعــه هتلــداران ایــران هــم 
کــه در جلســه کمیســون اقتصــادی 
حضــور داشــت، بــه مشــکالتی کــه 
ــا متوجــه صنعــت  ــر شــیوع کرون ــر اث ب
ــاره  ــت، اش ــده اس ــور ش ــداری کش هتل
کــرد و گفــت: حــدود ٧5 هــزار نفــر بــه 
طــور مســتقیم در هتل هــا و مراکــز 
کــه  می کننــد  کار  کشــور  اقامتــی 
ــه  ــرار گرفت ــر ق ــا در خط ــتغال آن ه اش
ــران از  ــای ای ــویی هتل ه ــت. از س اس
اســفندماه ســال گذشــته تــا پایــان 
ــان  ــون توم ــاه امســال ٧٤00 میلی تیرم
ــفانه  ــد. متاس ــت داده ان ــد از دس درآم
ضریــب اشــغال هتل هــای کشــور زیــر 

5 درصــد اســت و خیلــی از هتل هــا 
ــدید  ــودی ش ــا رک ــا ب ــل و ی ــا تعطی ی
از  روبــه رو شــده اند. تعــداد زیــادی 
ــده اند  ــل ش ــا تعدی ــا ی ــان هتل ه کارکن
یــا در آســتانه تعدیــل قــرار دارنــد، 
ایــن ســبب شــده هتلــداران نیروهــای 

ــد. ــت بدهن ــد را از دس کارآم
ــت  ــی دول ــه بســته  حمایت حمــزه زاده ب
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــا اش در دوران کرون
ــت  ــت صنع ــرای برون رف ــته ب ــن بس ای
از  کشــور  گردشــگری  و  هتلــداری 
تاثیــر  وجودآمــده،  بــه  مشــکالت 
ــوع را  ــن موض ــا ای ــدارد. م ــی ن چندان
ــس  ــا ریی ــه ب ــف چ در جلســات مختل
ــم  ــرح کردی ــا وزرا مط ــه ب ــور و چ جمه
ــداری  و گفتیــم کــه چــون صنعــت هتل
ــن بســته  ــده، ای 100 درصــد آســیب دی
حمایتــی تاثیــری نــدارد. ضمــن اینکــه 
خــود ایــن بســته هــم بــه طــور کامــل 
ــال  ــوان مث ــه عن اجــرا نشــده اســت. ب
می تــوان بــه بیمــه کارکنــان اشــاره 
تاکنــون  کارکنــان  از  خیلــی  کــرد. 
ــی  ــی از آنهای ــد و خیل ــی نگرفته ان پول
ــازمان  ــا س ــده اند االن ب ــکار ش ــه بی ک

ــتند. ــر هس ــی درگی ــن اجتماع تامی
بخشــودگی  مســاله  داد:  ادامــه  او 
اصــال  انــرژی  حامل هــای  هزینــه 
محقــق نشــد. وزارت نیــرو نــه تنهــا 
بخشــودگی هزینــه  زمینــه  در  اصــال 
نکــرد،  گاز  همــکاری  و  بــرق  آب، 
بلکــه شــاهد بودیــم در دوره امهــال 
پرداخــت بدهی هــا بــرای خیلــی از 
هتل هــا اخطــار پلمــب آمــد. حــاال 
صــورت  همــان  بــه  اوضــاع  هــم 
ــی  ــرق یک ــال ب ــوان مث ــه عن ــت. ب اس

ــه  ــز ب ــتاره در تبری ــای پنج س از هتل ه
خاطــر یــک روز تاخیــر در پرداخــت 
ــار  ــا اخط ــی از هتل ه ــد. خیل ــع ش قط
ــارها  ــد و فش ــت کرده ان ــب را دریاف پلم
ــت. در  ــده اس ــف ش ــا مضاع ــر آن ه ب
چنیــن شــرایطی پیداســت کــه وام 
ــر 1٦  ــر نف ــه ازای ه ــه ب 1٢ درصــدی ک
ــه شــده  ــر گرفت ــان در نظ ــون توم میلی
باشــد.  چاره ســاز  نمی توانــد  اســت، 
ــه ایــن وضعیــت اعتــراض  مــا بارهــا ب
ــر  ــای بهت ــتار راهکاره ــم و خواس کردی
امــا متاســفانه  و راهگشــاتر شــدیم 

پاســخی دریافــت نکردیــم.
حمــزه زاده بــه تجربــه خالقانــه صنعــت 
هتلــداری فرانســه بعــد از کرونــا اشــاره 
کــرد و افــزود: فرانســه بــه دنبــال 
سیاســت تحریــک تقاضــای ســفر، 

اخیــرا اعــالم کــرد بــرای شــرکت ها، 
در  کــه  کســب وکارهایی  و  مشــاغل 
از  سفرهایشــان  در  فعلــی  شــرایط 
اســتفاده  کشــور  ایــن  هتل هــای 
کننــد، 30 درصــد معافیــت مالیاتــی 
ــی  ــن ابتکارهای ــرد. چنی ــر می گی در نظ
می توانــد در کشــور مــا هــم مــورد 

ــرد. ــرار بگی ــه ق توج
ایــران  هتلــداران  جامعــه  رییــس 
ــرای  ــوز ب ــدور مج ــرد ص ــت ک درخواس
تاســیس مهمانســرای دولتــی متوقــف 
شــود و مهمانســراهای دولتــی موجــود 
هــم بــه بخــش خصوصــی واگذار شــود 
و افــزود: فعالیــت ایــن اقامتگاه هــا در 
ــا  ــواری کارِ هتل ه ــی، دش ــرایط کنون ش
و اقامتگاه هــای بخــش خصوصــی را 

ــرده اســت. ــدان ک دوچن

هرچنـد شـناخت از ابعـاد کارکـردی بنـای 
موجـود در تپـه قـزل قلعـه فراهـان، نیـاز 
بـه انجـام کاوش هـای باسـتان شناسـی 
وسـیع دارد، ولـی بـا چنـد گمانه باز شـده 
طـی برنامـه گمانه زنـی بـه منظـور تعیین 
می تـوان  محوطـه  ایـن  در  الیه نـگاری 
وجـود یک بنـای مذهبـی مانند آتشـکده 
یـا یـک عمـارت اربابـی را کـه در فراهـان 
دوره ساسـانی مـورد توجه بوده، پیشـنهاد 
داد. بـه گـزارش میـراث آریـا بـه نقـل از 
روابـط عمومی پژوهشـگاه میراث فرهنگی 
و گردشـگری، اسماعیل شراهی سرپرست 

هیـات گمانه زنـی تپـه قـزل قلعـه فراهان 
ایـن  اعـالم  بـا  مـرداد   ۱3 دوشـنبه  روز 
خبـر گفـت: »برنامـه گمانه زنی بـه منظور 
الیه نـگاری تپـه قـزل قلعه فراهان اسـتان 
مرکزی  با مجوز پژوهشـگاه انجام شـد.«
او بـا بیـان اینکـه تپـه قـزل قلعه یـا قزل 
تپـه در دشـت فراهـان و در ۲ کیلومتـری 
روسـتای حسـین آباد شهرسـتان فراهـان 
قـرار گرفتـه و بواسـطه ارتفاعش بر تمامی 
افـزود:  اسـت  مشـرف  فراهـان  دشـت 
»اسـاس ایـن تپه طبیعـی و بـر پایه این 
سـاختار طبیعـی، الیـه ای تاریخـی شـکل 

گرفتـه اسـت کـه بواسـطه رنـگ خـاک 
قرمـز مایـل بـه سـرخ، در نزد اهالـی قزل 
تپـه یـا تپه سـرخ خوانده می شـود.«این 
باستان شـناس، اولیـن شـواهد راهنمـای 
پژوهش هـای  انجـام  بـرای  هیـات 

راگـچ  مـکان  درایـن  باستان شناسـی 
بری هـای دوره ساسـانی اعـالم کـرد که در 
سـطح تپـه پدیـدار شـده و از وجـود یـک 
بنـای مهم در این منطقه حکایت داشـت.

تپه قزل قلعه فراهان یک بنای 
مذهبی ساسانی بوده است

فرهنگ و هنر قطعا ماهیت 
اقتصادی دارند

محمودیـان اظهـار کـرد: این روزها بحث اقتصـاد فرهنگ و اقتصاد هنـر به عنوان 
یـک مقولـه جدیـد و یـک نـگاه ویـژه از جایـگاه فرهنـگ به مقولـه اقتصـاد و از 
جایـگاه اقتصـاد بـه مقوله فرهنگ تلقی می شـود که بـا در کنار هم قـرار دادن دو 
جـزء فرهنـگ و اقتصـاد به شـکوفایی اقتصـادی منجر می شـود.پویا محمودیان 
)معـاون صنایـع دسـتی وزارت میـراث فرهنگـی و گردشـگری( در رابطـه با لزوم 
توجـه و بهـره وری از صنایـع خـالق فرهنگی در حوزه اقتصادی گفت: سال هاسـت 
که در بسـیاری از کشـورهای توسـعه یافته و در حال توسـعه بحث صنایع خالق 
فرهنگی در کانون توجه و سیاسـتگذاری ها قرار گرفته اسـت. محمودیان با اشـاره 
بـه اهمیـت توجه به تمـام ظرفیت هایی که صنایع فرهنگی و خـالق می توانند در 
جوامـع مختلـف ایفـا کنند، افـزود: زمانـی که بحـث هم افزایی بیـن ارکان مطرح 
اسـت، نقـش صنایـع فرهنگـی و صنایع خـالق در اقتصاد هنـر و اقتصاد فرهنگ 
و یـا بـه عبارتـی اقتصـاد خـالق بسـیار بـارز و قابل مشـاهده اسـت. وی تصریح 
کـرد: در دورانـی به سـر می بریم کـه ارکان صنایع فرهنگـی و صنایع خالق هریک 
می تواننـد در بعـد فرهنگـی، بـا اسـتفاده از ظرفیت هایـی کـه دارنـد و براسـاس 
برنامـه ریزی هایـی کـه بر مبنـای آنها صورت می گیـرد، به عنوان منابـع اقتصادی 

در نظر گرفته شـوند.

ته
نک

شـهرام شـیروانیـ  نایـب رییـس جامعه هتلـداران ایـرانـ  
نیز پیشـنهاد تشـکیل صندوق حمایت از گردشگری را مطرح 
کـرد و ادامـه داد: پرداخت تسـهیالت با سـود 8 درصد مثل 
وام های روسـتایی خواسـته مهم فعاالن صنعت گردشـگری 
و هتلـداران کشـور اسـت. تسـهیالتی از صندوق توسـعه ملی 
بـا بازپرداخـت هفت سـاله می توانـد در اختیـار هتل هـا قرار 
گیرد. پیشـنهاد ما این اسـت که ایـن وام در ازای هـر اتاق 50 

میلیون تومان باشـد.
او همچنین پیشـنهاد کـرد وزارت کار و تامیـن اجتماعی یک 
سـال بـه کارکنـان هتل هـا بیمـه بیـکاری پرداخـت کنـد و 
در ادامـه گفـت: سـال ها سـت کارفرمـا 3 درصـد حـق بیمه 
بیـکاری را می پـردازد ولـی در شـرایط بحرانـی ایـن روزهـا 
همـکاری الزم بـرای پرداخـت بیمـه بیـکاری نشـد. اکنـون 
کـه روز سـخت هتل هاسـت، سـازمان تامیـن اجتماعی باید 
همـکاری کنـد و یـک سـال از طریق بیمـه بیـکاری، نیروی 

انسـانی هتل هـا را تغذیـه کنـد و حقوقشـان را بپـردازد.

ناکامی حفاران غیرمجاز در اصفهان اتمام مرمت ارگ تاریخی مورچه خورت
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایع دسـتی شاهین شـهر و میمـه از 
اتمـام دومیـن مرحلـه از عملیـات مرمـت ارگ عظیـم و 
تاریخـی مورچه خـورت در محـور مرکـزی اسـتان اصفهان 
و در روسـتای مورچه خـورت خبـر داد. جـواد چهراضـی 
چهارشـنبه 15 مردادمـاه، بـا اعـالم ایـن مطلـب گفـت: 
»این ارگ تاریخی با بیش از 3/3 هکتار وسـعت، دارای 
بافتـی ارزشـمند و همچنیـن بناهـا و خانه هـای تاریخـی 
متعـددی اسـت کـه تا چنـد دهه گذشـته مسـکونی بوده 
اسـت.«او بـا اشـاره بـه مرمـت ایـن مجموعـه تاریخـی، 
تأکیـد کـرد: »مرحلـه دوم مرمـت ایـن بنـا کـه از پایـان 
زمسـتان سـال گذشـته بـا بودجـه ای بالـغ بـر ٤ میلیـارد 

ریـال از محـل بودجـه آثـار ملـی کشـور آغاز شـد، شـامل 
قلعـه،  ارتباطـی  محورهـای  از  بخش هایـی  کف سـازی 
مرمـت سـاباط ها و معابـر پیرامـون آن هـا و همچنیـن 
مرمـت یکـی از خانه هـای این قلعـه با نـام خانه عروس 

است.«
رئیـس اداره میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
شاهین شـهر و میمـه بـا اشـاره بـه مرمت هـای گذشـته 
»طـی  تصریـح کـرد:   ،1398 و   139٧ سـال های  طـی 
سـال های گذشـته نیـز بـا تخصیـص اعتباری معـادل 3 
میلیـارد ریـال توانسـتیم مرمـت بـرج و بـاروی پیرامون 

ایـن قلعـه را به سـرانجام برسـانیم.«  

بـا هوشـیاری نیروهـای یـگان حفاظـت 
حفـاران  اصفهـان،  میراث فرهنگـی 

ماندنـد. نـاکام  نجف آبـاد  در  غیرمجـاز 
یـگان  روابط عمومـی  از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
حفاظـت میراث فرهنگـی، سـردار سـرتیپ دوم پاسـدار 
امیـر رحمت الهـی فرمانده یـگان حفاظـت میراث فرهنگی 
کشـور، روز چهارشـنبه 15 مـرداد 99 بـا اعـالم ایـن خبـر 
تصریـح کـرد: »بعد از دریافـت گزارش هایـی در خصوص 
از  حفـاری در نجف آبـاد، عوامـل یـگان حفاظـت پـس 
هماهنگـی با نیـروی انتظامی به مکان مـورد نظر مراجعه 
کردنـد و بـا مشـاهده نقـاط متعدد حفاری با عمق بسـیار 
بـاال و تونل هایـی بـا طـول هشـت متر بـرای دسـتگیری 

حفـاران اقـدام کردند.«
حفـاری  ادوات  توقیـف  حیـن  در  »مأمـوران  افـزود:  او 
شـامل پیکـور برقـی، موتـور برق، تیشـه و سـنگ فـرز، با 
مقاومـت متهمـان روبه رو شـدند که باعث ایجـاد درگیری 

بیـن مأمـوران و حفـاران غیرمجاز شـد.«
سـردار رحمت الهـی عنـوان کرد: »در این درگیـری، حفاران 
غیرمجـاز بـا سـالح سـرد و ابزارهایـی چون چـوب و میله 
فلـزی بـه مأموران حملـه کردند که در این بیـن، دو نفر از 

مأمـوران ناجا مجروح شـدند.«
او گفـت: »بعـد از ایجـاد درگیری، متهمان متواری شـدند 
بـرای دسـتگیری آن هـا از سـوی مأمـوران  کـه تـالش 

نیـروی انتظامـی ادامـه دارد.«
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آزاد ماکـو گفـت:  مدیرعامـل سـازمان منطقـه 
هشـت هکتـار زمیـن بـرای اجرای طـرح اقدام 
ملـی مسـکن در شهرسـتان های سـه گانـه این 

منطقه در نظر گرفته شـده است.
داشـت:  اظهـار  عبدالرحیمـی  محمدرضـا 
شـامل  ماکـو  آزاد  منطقـه  شهرسـتان های 
ماکو، شـوط و پلدشـت اسـت که بـرای اجرای 
بـرای  مسـکن  سـاخت  و  ملـی  اقـدام  طـرح 
اقشـار مختلـف در این سـه شهرسـتان، برنامه 

ریزی ویژه ای صورت گرفته اسـت.
وی اضافـه کرد: ایـن اراضی بـه ارزش تقریبی 
تفاهـم  طـی  ریـال  میلیـارد   53۰ و  یک هـزار 
نامـه بیـن سـازمان منطقـه آزاد ماکـو و اداره 
کل راه و شهرسـازی بـه منظـور اجـرای طـرح 
ماکـو  آزاد  منطقـه  در  مسـکن  ملـی  اقـدام 

واگذار می شود.
مدیرعامـل سـازمان منطقـه آزاد ماکو با اشـاره 
سـازمان  توسـط  کارگـزاری  مجـوز  صـدور  بـه 
منطقـه آزاد ماکـو به اداره کل راه و شهرسـازی 
اسـتان بـرای پـروژه هـای طـرح اقـدام ملـی 
مسـکن در شـهرهای منطقـه اضافـه کـرد: طبق 
بـا ایـن تفاهـم نامـه اداره کل راه و شهرسـازی 
اسـتان نسـبت بـه عقـد قـرارداد بـا مهندسـان 
جهـت  صالحیـت  دارای  سـازندگان  و  مشـاور 
تهیـه طـرح آماده سـازی این اراضـی و اجرای 

آن اقدام خواهد کرد.
بـا پیگیـری جـدی مدیرعامـل سـازمان منطقه 
آزاد ماکـو، ایـن منطقـه تنهـا منطقه آزاد کشـور 
اسـت کـه در طـرح اقدام ملـی مسـکن حضور 

دارد.

رییـس سـازمان جهادکشـاورزی اردل گفـت: به 
منظـور ایجـاد اشـتغال و درآمدزایـی کشـاورزان 
محلـی ۲۴هکتـار از اراضـی پـالک ملـی "رسـتم 
باغـات  توسـعه  بـرای  شهرسـتان  ایـن   " آبـاد 

واگذار شد.
 روح هللا سـعیدی اظهـار داشـت: ایـن سـطح از 
اراضـی ملی شهرسـتان به منظور ایجاد اشـتغال 
و افزایـش بهـره وری در سـال" جهـش تولیـد " 
بـرای توسـعه باغـات بـه ۴۰ نفـر از بهره بـرداران 

دارای شرایط  واگذار شد.
وی با اشـاره بـه انعقاد قرارداد اسـتیجاری میان 
طـرح  ایـن  واگـذاری  در  دولـت  و  بهره بـرداران 
کشـاورزی افـزود: مقابلـه بـا فرسـایش خـاک، 
حفـظ و احیـای منابـع طبیعـی و جلوگیـری از 
تصـرف اراضی، پیشـگیری از تغییـر کاربری های 
نامناسـب زمین های کشـاورزی و ملی، استفاده 
از روان آب هـای سـطحی، حفاظت از آب و خاک 

و اجـرای عملیـات آبخیـزداری از مزایـای اجرای 
این طرح است.

وی گفـت: پیش بینـی می شـود بـا اجـرای ایـن 
طـرح در ایـن اراضی بـا توجه به وسـعت اراضی 
ایـن  باغـی  تولیـدات  یکپارچـه،  کاشـت  و 
افزایـش  توجهـی  قابـل  میـزان  بـه  شهرسـتان 

یابد.
رییـس جهـاد کشـاورزی اردل، وسـعت اراضـی 
کشـاورزی ایـن  شهرسـتان را ۲۱ هـزار هکتـار 
ایـن میـزان ۱9 هـزار  از  افـزود:  عنـوان کـرد و 
باغـی  هـزار هکتـار   ۲ و  زراعـی  اراضـی  هکتـار 
اسـت، کـه بخـش عمـده آنهـا از رودخانه هـا و 

چشمه سارها تغذیه می شود.
بـه گفته وی، با مساعدشـدن شـرایط بارندگی در 
۲ سـال گذشـته وضعیـت تامیـن آب کشـاورزی 
این منطقه نسـبت به چندین سـال خشکسـالی 

بهبود یافته است.  

تخصیص ۸ هکتار زمین برای طرح 
اقدام ملی مسکن در ماکو

سطح باغات شهرستان اردل
 24 هکتار افزایش یافت

سودوکو شماره ۱79۶

پاسخ سودوکو شماره ۱79۵

افقی
 ۱ - سمت مشرق، مشرق - امر نهی 

از دویدن - رد پا، به گربه گم كنند - 

پوستین۲ - رنگ دریا، رنگ آرامش، از 

رنگهای اصلی - تشنگی - احد وارونه 

- اینه مقعر3 - علم پزشکی - مجلس 

اعیان، روشنایی، تخلص استاد همایی 

- کاسه ناتمام - بندر اوكراین۴ - اثر 

موسیقایی آدام دوالهال - اثر آلن 

بیتون5 - در پی كسی رفتن - یوزپلنگ 

به لفظ عربی - شمشیر - بانگ نزدیک، 

بانگ چوپان، ضمیر عربی۶ - از اعضای 

تنفسی - رو دست خوردن - ولگرد، بی 

سر و پا، بت آسمان جل7 - نیمتنه، یار 

شلوار - پرسش از مکان - خانه، کاشانه 

- گنبد8 - دانشنامه رایانه ای - آسودن، 

خوابیدن، آرمیدن9 - آدم آهنی - چیز، 

مفرد اشیا - چوب دستی - حرف 

تعجب، تعجب زنانه، گشوده۱۰ - آتش 

پرست، پیرو زرتشت - گل سرخ - تازی 

- اتومبیل آلمانی، مارك نوعی اتومبیل۱۱ 

- گل سرخ، درخت انگور - موی، سخن 

به نظم درامده، پارچه ابریشمی - ضد 

نیکی - نوعی قارچ۱۲ - چرخانیدن - 

پایتخت نیکاراگوا۱3 - درنده گله، چوپان 

دروغگو آن را در خیال خود می دید 

- واحد شمارش شتر - نعمت ها، بله 

عرب - زن برعکس۱۴ - شهری نزدیك 

تهران، رودی بین تهران و قم - گریبان 

- قطار، از وسایل حمل و نقل، زوزه 

كش آهنی۱5 - گاه استراحت، پایان 

روز - مته برقی - نام، بیماری تنفسی، 

بیماری تنگی نفس - سو چشم

عمودی 
۱ - خطیب، خطبه كننده - اثری از 

جووانی ورگا - سوپ وطنی، غذای 

نذری، غذای ایرانی۲ - شناگر، غواص - 

از جزایرجنوبی ایران3 - حرف پیروزی، 

ضمیر غایب، جانشین او - نی زدن - 

جوهر مرد، پیشه - قعر جهنم، فهمیدن، 

احساس۴ - جنس اغلب سنگهای 

زمین - محصل، تلمیذ، دانش آموز5 

- نام دخترانه - دوری، فراق - نفرین 

- کشیدن، زدنی در بازی، کشمکش 

و نزاع۶ - گزاردن - شلیک نمودن، 

افروختن7 - قلب، سرای محبت - گذر 

گاه - كلمه پرسشی، از كلمات استفهام 

- دور كردن8 - سینمای سوخته 

آبادان - سستي و نرمي9 - عادت و 

خو - تیز و قاطع، برنده - فنا نیستی 

- آخرین نازی، دستیار هیتلر، معاون 

هیتلر۱۰ - مرحبا، آفرین - قومی از نژاد 

سامی۱۱ - حرف انتخاب، بله آلمانی، 

حرف گزینش - طایفه چادر نشین، 

قبیله، عشیره - حیوان نجیب، حیوان 

مسابقه - ستایش، وصف۱۲ - سوره 

هشتاد و هشتم قرآن - از شهرهای 

استان فارس۱3 - تنبل جالیزی - نوعی 

خواهر و برادر - امیر، بزرگ انگلیسی - 

گیاه مرداب، ساز موالنا، ساز شاکی۱۴ 

- میانجی - ازآثارالساندرو باریكو۱5 - 

شرکت تولید و انتقال برق - زود رنج و 

نازك نارنجی

جدول شماره ۱79۶

کرمانشاه

فاز دوم نیروگاه برق داالهو 
شهریور به بهره برداری می رسد

ــاز  ــرداری ف ــه ای غــرب از بهره ب ــرق منطق مدیرعامــل شــرکت ب
دوم نیــروگاه بــرق داالهــو تــا پایــان شــهریور امســال خبــر داد و 
گفــت: بــا افتتــاح فــاز دوم نیــروگاه بــرق داالهــو ظرفیــت تولیــد 

برق منطقه ای غرب به چهار هزار مگاوات خواهد رسید.
ــرق منطقــه ای غــرب  »علــی اســدی« در سرســرای شــرکت ب
کشــور در کرمانشــاه، افــزود: شــرکت بــرق منطقــه ای غــرب با ۱۶ 
نیــروگاه اکنــون تــوان تولیــد ســه هــزار و 7۰۰ مــگاوات بــرق دارد 
ــن  ــو ای ــرق دااله ــروگاه ب ــاز دوم نی ــرداری از ف ــا بهره ب ــه ب ک

ظرفیت به چهار هزار مگاوات خواهد رسید.
فــاز یــک نیــروگاه ســیکل ترکیبــی داالهو در غــرب کرمانشــاه ۱9 
آذر ســال 98 بــا حضــور علــی الریجانــی رییــس وقــت مجلــس 
شــورای اســالمی و وزیــر نیــرو بــه بهره بــرداری رســید. ظرفیــت 
ــتان  ــی شهرس ــیکل ترکیب ــروگاه س ــش گاز نی ــک بخ ــد ی واح
داالهــو 3۰7 مــگاوات اســت کــه بــرای احــداث آن هــزار و 3۲۰ 

میلیارد تومان هزینه شده است.
او همچنیــن از افزایــش ۱8 درصــدی مصــرف بــرق در تابســتان 
ــرق  ــرکت ب ــا، ش ــیوع کرون ــا ش ــت: ب ــر داد و گف ــال خب امس
منطقــه ای غــرب روزهای بســیار ســختی پشــت ســر گذاشــت و 
ــدون  ــاعت ب ــرق ۲۴ س ــی ب ــری از قطع ــرای جلوگی ــان ب کارکن

تعطیلی پای کار نظارت، کنترل و پایش برق بودند.
وی مشــکالت قطعــی بــرق تابســتان امســال بــه ویــژه در یــک 
و ۲ روز مــرداد را ناشــی از مشــکل فنــی ۲ نیــروگاه برق دانســت 
و تصریــح کــرد: بــا افزایــش دمــای هــوا و مصــرف بیــش از حد 
انتظــار بــرق در ایــام کرونــا، خطــوط شــبکه انتقــال ۲ نیــروگاه 
دچــار مشــکل فنــی شــد و باعــث قطعــی و خاموشــی بــرق در 
ــاه  ــالم و کرمانش ــتان، ای ــتان های کردس ــق اس ــی از مناط برخ

شد.
وی بــا بیــان اینکــه مشــکالت فنــی شــبکه انتقــال بــرق رفــع 
شــده اســت، ابــراز امیــداواری کــرد بــا مدیریــت مصــرف بــرق 
ــه ای  ــرق منطق ــرکت ب ــه ش ــی ک ــترکان و تمهیدات ــط مش توس
غــرب اندیشــه اســت دیگــر مشــکلی در خصــوص قطعــی بــرق 

در سطح سه استان نداشته باشیم.
ــش  ــور در بخ ــرب کش ــه ای غ ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
دیگــر از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه ســال جهــش تولیــد، گفت: 
ــان،  ــرق کارآفرین ــه ب ــرای تهی ــه ای غــرب ب ــرق منطق شــرکت ب
و  مشــکل  هیــچ  ســرمایه گذاران  و  صنعتــی  واحدهــای 

محدودیتی ندارد و آماده خدمت رسانی به آنان است.
اســدی اضافــه کــرد:  طــرح بــزرگ گرمســیری ۴۰ مــگاوات برق 
برابــر مصــرف بــرق شــهر ســرپل ذهاب نیــاز داشــته کــه شــرکت 
بــرق منطقــه ای غــرب آن را تامیــن کــرد، بنابرایــن صنعت گــران 
و کارآفرینــان هیــچ نگرانــی بابــت تامیــن بــرق خــود نداشــته 

باشند.
شــرکت بــرق منطقــه ای غــرب بــا پوشــش 7۴ هــزار کیلومتــر 
ــر،  ــون و ۲۰۰ هــزار نف ــار میلی مســاحت و جمعیــت حــدود چه
بیــش از 85 هــزار و 7۲۰ کیلومتــر شــبکه انتقــال بــرق، هــزار و 
۶5۰ مشــترک دارد کــه ۲5 مشــترک آن از واحدهــای صنعتــی 

سنگین مانند کارخانه سیمان و پتروشیمی است.

 پیام
 ایران

2۱۰واحد صنفی در ایرانشهر پلمب شد
 رییس مرکز بهداشت ایرانشهر در جنوب سیستان و بلوچستان گفت: ۲۱۰ واحد صنفی از ابتدای امسال تا کنون 
به دلیل رعایت نکردن هشدارهای بهداشتی ویروس کرونا از سوی مرکز بهداشت پلمب شد.

آگهی ابالغ قیمت کارشناسی
بدين وسيله به اطالع ۱-خانم صديقه شاه خسروی جوپار فرزند رضا با 
با  علی  فرزند  قنبری گوهری  محمود  آقای   -۲-  ۶۰7989۱۰77 کدملی 
ملی  با کد  علی  فرزند  قنبری گوهری  علی  محمد  آقای   -3-  ۶۰799۴۰۴۶9 ملی  کد 
۶۰798735۲۴- ۴-خانم کبری عبد العلي نژاد فرزند غالمحسین با کد ملی ۲99۱۲۱8۰۱۰ 
-5- اقای اکبر شاه خسروی جوپار فرزند رضا با کد ملی ۶۰79875۰7۱-۶- خانم ایران 
سعید فرزند نصرت اله -7-خانم عشرت قنبری گوهری فرزند علی همگی مجهول المکان  
دادگاه  مدنی  احکام  اجرای  پرونده 98۰9983۴۲۰5۰۰539  در  اینکه   به  نظر  رساند  می 
امالک  فروش  دستور  درخواست  ابراهیم   فرزند  ریحانه گوهری  خانم  ماهان  عمومی 
مشاعی را نموده است و رای صادر و قطعی و از طریق انجام مزایده در حال اجرا می باشد 
و کارشناسان هيئت سه نفره رسمی دادگستری قیمت روز امالک را به شرح ۱- پالک 
۲9۰۱ فرعی از یک اصلی واقع در بخش شش کرمان) جوپار(  با قیمت جمعا معادل دو 
ميلياردو سيصدو بیست مليون لاير و ۲-پالک ۲9۰۰فرعی از یک اصلی واقع در بخش ۶ 
کرمان )جوپار( با قيمت جمعا معادل چهل و نه میلیاردو پانصدو سي و شش میلیون 
ریال تعیین نموده است لذا به شما بدین وسیله ابالغ می گردد ظرف ۱۰ روز از تاریخ نشر 
این اگهی چنانچه اعتراضی نسبت به قیمت کار شناسی شده امالک دارید کتبا به اجرای 
این  با  این اخطاریه مزایده  پایان مهلت  واال در صورت  ارائه  احکام مدنی دادگاه ماهان 

قیمتهای اعالمی پایه انجام خواهد شد.

دادورز اجرای احکام دادگاه عمومی ماهان -محسن افضلی- م الف ۶۶9

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 
گراغانی  سعیدی  عصمت  به  بدینوسیله   ۱397۰۴۰۱9۰7۰۰۰۰۲3۰/۱
وانوشیروان سعیدی بدهکاران پرونده کالسه ۱397۰۴۰۱9۰7۰۰۰۰۲3۰/۱ که 
شماره  رهنی  برابرسند  می گردد که  ابالغ  اید  نگردیده  97/۱۱/۲۱شناخته  گزارش  برابر 
مبلغ  بندرعباس   بلوارامامت  شعبه  ملی  بانک  و  شما  95/۱۱/۰3بین  3۲۲۱3مورخ 
براثرعدم پرداخت وجه بستانکار درخواست  باشید که  5۲8/۴۴۴/۶۱۴ ریال بدهکارمی 
دراین  فوق  صادروبکالسه  اجرائیه  قانونی  تشریفات  از  پس  نموده  اجرائیه  صدور 
بشما  اسناد رسمی  مفاد  اجرائی  نامه  ۱8/۱9آئین  ماده  لذا طبق  باشد  اجراءمطرح می 
ابالغ می گردد ازتاریخ انتشاراین آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک 
نوبت در روزنامه کثیراالنتشارمحلی چاپ ومنتشرمی گردد ظرف مدت ده روزنسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام ودراین صورت بدون انتشارآگهی دیگری عملیات اجرائی طبق 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد .
 مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت –جواد فاریابی .م الف :۱۶۵ 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 
ومجید  گراغانی  سعیدی  عصمت  به  ۱397۰۴۰۱9۰7۰۰۰۰۲۲8/۱بدینوسیله 
۱397۰۴۰۱9۰7۰۰۰۰۲۲8/۱که  کالسه  پرونده  بدهکاران  گراغانی   سعیدی 
شماره  رهنی  برابرسند  می گردد که  ابالغ  اید  نگردیده  97/۱۱/۲۱شناخته  گزارش  برابر 
بلوارامامت بندرعباس  مبلغ  ایران شعبه  بانک ملی  3۲۰3۱مورخ 95/۱۰/۱۴بین شما و 
درخواست  بستانکار  وجه  پرداخت  براثرعدم  باشید که  بدهکارمی  ۴۶9/353/۲9۲ریال 
دراین  فوق  صادروبکالسه  اجرائیه  قانونی  تشریفات  از  پس  نموده  اجرائیه  صدور 
بشما  اسناد رسمی  مفاد  اجرائی  نامه  ۱8/۱9آئین  ماده  لذا طبق  باشد  اجراءمطرح می 
ابالغ می گردد ازتاریخ انتشاراین آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک 
نوبت در روزنامه کثیراالنتشارمحلی چاپ ومنتشرمی گردد ظرف مدت ده روزنسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام ودراین صورت بدون انتشارآگهی دیگری عملیات اجرائی طبق 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد .
 مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت –جواد فاریابی .م الف :۱۶4

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکبابخانه پالک 5۲۱ فرعی از ۱۶۰ اصلی بخش 8 کرمان 
ولیعصر  انارستان کوچه  کوهپایه  در  واقع  مترمربع   3۱۲/۶3 به مساحت 
۲8 انتهای کوچه سمت چپ مورد تقاضای آقای حمید حیدری پور بشماره 
تکلیف  تعیین  قانون  محترم  هیئت  رای  باستناد   ۲99۲۲8۱۴۲5 ملی 
کرمان بشماره ۱399۶۰3۱9۰۰7۰۰3۶8۶- ۱399/۴/۲5در مالکیت نامبرده قرار گرفته و 
آگهی ماده 3 قانون مزبور ثبت منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و نیاز 
به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده ۱5 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا 
آگهی  بدینوسیله     ۱399/5/۱5 وارده بشماره ۱۱۰۱/85۰۶  -  حسب درخواست مالک 

تحدید حدود آن منتشر و عمليات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز 
99/۶/۱۱ در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالک )مالکین امالک مجاور( رقبه 
در  و  اعالن در محل وقوع ملک حاضر  این  در  اخطار میگردد که در موعد مقرر  مزبور 
صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی 
بر حدود وحقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد بر طبق ماده ۲۰ قانون حداکثر ظرف 
اداره  این  به  را کتبا  اعتراض خود  تنظیم صورتمجلس تحدیدی  از  روز پس   3۰ مدت 
دادگاه  به  تا  دارند  مهلت  اعتراض  اعالم  تاریخ  از  ماه  و ظرف مدت یک  نمایند  اعالم 
از  را  دادخواست  تقدیم  رسید  و  نموده  دادخواست  تقدیم  به  اقدام  و  مراجعه  صالحه 
دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده و 
ارائه گواهی عدم تقديم دادخواست از سوی معترض توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی 
بنام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعائی مسموع نخواهد بود. /خ- م الف ۶89  

تاریخ انتشار: پنج شنبه ۱399/۵/۱۶

آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه:۱39۸۰4۰۱9۰۶3۰۰۰۰44.۱ 

رشیدی  محمود  به  بدینوسیله 
عباس  پدر  نام  ابادی  شریف 
شماره  ۱3۴8.۶.۲به  متولد 
شناسنامه۱۲9  شماره    5۴۲9778877 ملی 
که  کالسه۱398۰۴۰۱9۰۶3۰۰۰۰۴۴.۱  بدهکارپرونده  
شناخته  سند   متن  در  ابالغ  مامور  گزارش  برابر 
بانکی   قرارداد  بابت  که  میگردد  ایدابالغ  نگردیده 
مبلغ  به  رفسنجان  شعبه  نوین  اقتصاد  بانک   به 
پرونده  بستانکار  و  بدهکار  ریال   ۱.۰۴8.7۱۱.8۴۶
درخواست  رفسنجان(  شعبه  نوین  اقتصاد  )بانک 
قانونی  تشریفات  از  پس  و  نموده  اجرائیه  صدور 
اجرائیه صادر و به بکالسه 98۰۰۰۴5 در این اجراء 
نامه  آئین    ۱8 ماده  طبق   لذا  می باشد  مطرح 
می گردد  ابالغ  شما  به  رسمی  اسناد  مفاد  اجرائی 
اجرائیه  ابالغ  تاریخ  که  آگهی  انتشاراین  تاریخ  از 
چاپ  روزنامه  در  نوبت  یک  فقط  است  محسوب 
روز نسبت  درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده 
به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 
شما  علیه  مقررات  طبق  اجرائی  عملیات  بدون  

تعقیب خواهد شد.

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان _
علی خسرو انجم

۲۰ مرداد؛آغاز طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع در کرمان
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی در کرمان گفت: متقاضیان برای ثبت نام باید از طریق 
سامانه درخواست فرآورده های نفتی به آدرس newtejaratasan.niopdc.ir اقدام کنند.

اطالع رسانی

سـید باقـر نورالدینـی مدیـر عامـل 
شـرکت پخـش فرآورده هـای نفتـی 
در کرمـان گفـت: در راسـتای توزیـع 
عادالنه و رفع نواقـص توزیع گاز مایع 
و مشـکالتی کـه در بعضـی از فصـول 
سـرد سـال وجـود داشـت، و بـرای 
دسـتیابی آسـان خانواده هایی که از 
دریافت گاز طبیعی محروم هسـتند، 
طرح توزیـع الکترونیکـی گاز مایع را 
در اسـتان کرمـان راه انـدازی شـده 

اسـت.
او افـزود: متقاضیـان ایـن طـرح 
می تواننـد بـا ثبـت نـام در سـامانه 
در خواسـت فـرآورده هـای نفتـی به 
 newtejaratasan.niopdc.ir آدرس
و ثبت شـماره کارت بانکی خـود، گاز 
مایع را در بسـتر الکترونیکی با کارت 

بانکـی دریافـت کننـد.
نورالدینـی تصریـح کـرد: هـدف از 
اجـرای ایـن طـرح نظـام منـدی 
توزیـع گاز مایـع بـا قیمـت مصـوب 

کشـوری اسـت.
وی توضیـح داد: ایـن طـرح شـامل 
اصناف هـم می شـود و طبـق همین 
مراحـل مـی تواننـد نسـبت بـه ثبت 

نـام خـود اقـدام کنند.
او بـا اشـاره بـه وجـود 8 مرکـز 
تاسیسـات گاز مایع در سطح استان 
و ۱9 تاسیسـات مردمی در حوزه های 
جنوب کرمان، گفت: این تاسیسـات 
گاز مایـع را از پاالیشـگاه ها دریافـت 
و سـپس در کپسـول هـای ذخیـره 
سـازی و سـرانجام بین مردم توزیع 

. می کننـد
پخـش  شـرکت  مدیرعامـل 
فرآورده هـای نفتـی در کرمـان، 
اظهـار داشـت: داوطلبـان پـس از 
ثبـت نـام در سـامانه و ثبـت ملیت و 
متـراژ زیربنای منـزل، حتما شـماره 
کارت بانکـی خـود را بـه درسـتی 
وارد کننـد چـرا کـه سـهمیه گاز مایـع 
در کارت هـای بانکـی آنـان ذخیـره 
می شـود و. بـا کشـیدن کارت بانکـی 

طبـق مبلـغ مصـوب سـهمیه خـود را 
تحویـل مـی گیرنـد.

او بـا بیـان ایـن کـه بـر اسـاس کـد 
پسـتی افراد مشـخص می شـود در 
محـدوده گاز طبیعی هسـتند یا خیر 
گفت: بـرای افـرادی کـه در محدوده 
گاز طبیعـی بـوده و نیـاز بـه کپسـول 
داشـته باشـند نیـز گزینـه ای در 
سـامانه در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
او بـا بیـان اینکـه ایـن طـرح از ۲۰ 
مـرداد آغـاز خواهـد شـد، افـزود: 
متقاضیـان می تواننـد بـا مراجعـه 
بـه عاملیـن توزیـع سـهمیه گاز مایع 
خـود بـه راحتـی بصـورت مرحلـه ای 

دریافـت کننـد.
او بیـان داشـت: میـزان سـهمیه 
بـرای خانـوار هـا تقریبـا میانگین 3 
کپسـول در مـاه بـوده و در ادامـه بـا 
توجـه بـه نیازها تغییـرات مـورد نیاز 

اعمـال مـی شـود.
وب افـزود: اتباع بیگانـه ای که داری 
کارت رسـمی هسـتند نیز می توانند 
ثبـت نـام کـرده و سـهمیه خـود را 

دریافـت کننـد.
نورالدینـی گفـت: از اول تیـر مـاه 
توزیـع نفـت سـفید هـم بـر بسـتر 
الکترونیکـی انجـام شـده و تـا کنون 

پیشـرفت خوبـی داشـته اسـت.

سید باقر نورالدینی مدیر عامل شرکت 
پخش فرآورده های نفتی کرمان

قطرات آب را چون لحظات 
زندگی ارج نهیم.

اخطاریه دفترخانه 
نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب : اقــای فرهــاد احمــدی شــغل ازاد ادرس 
ــرای  ــتای اج ــدی در راس ــاد احم ــای فره ــکان موضــوع : اق ــول الم مجه
حکــم قطعــی شــماره 980988 مــورخ 99/5/14 شــعبه دوم دادگاه خانواده 
رشــت در خصــوص ثبــت طــاق بــه درخواســت همســر شــما خانــم لیــا 
ــار اول بیســت روز فرصــت  ــت اخط ــس از روی ــما پ ــذا ش ــی ل زارع کمال
داریــد جهــت ثبــت طــاق بــه دفترخانــه شــماره 31 طــاق رشــت واقــع در 

چهــار راه میکائیــل کوچــه اســتقامت مراجعــه نماییــد .
دفترخانه شماره 31 طالق رشت  5266
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نقطه عطفی در زندگی پایتخت نشینان

کرونا با رفتار اقتصادی تهرانی ها چه کرد؟

تغییر رفتار اقتصادی مردم در تهران

کـه  پایتخت نشـینان 
اخیـر  سـال های  در 
برخـورداری  دلیـل  بـه 
از سـطح باالتـری از رفـاه اجتماعـی، 
سـبک زندگـی متفاوتـی را در پیـش 
کرونـا  سـایه  زیـر  حـاال  گرفته انـد، 
مجبور هسـتند تا بخشـی از رفتارهای 
اقتصـادی خـود را تغییر دهند.سـبک 
زندگـی اهالـی پایتخـت سال هاسـت 
تفریحـی،  مجتمع هـای  تاثیـر  تحـت 
تجـاری، مگامال هـا و فروشـگاه های 
نقـاط  اقصـی  در  متنـوع  زنجیـره ای 
تـا حتـی  آن گرفتـه  از شـمال  شـهر 
تغییـر  دسـتخوش  جنوبـی  مناطـق 
ایـن  در  است.گشـت وگذار  شـده 
مراکـز، اسـتفاده از        رسـتوران ها 
و  آن  در  مسـتقر  فسـت فودهای  و 

آنهـا  سرپوشـیده  شـهربازی های 
از  یکـی  بـه  اخیـر  سـال های  در 
تبدیـل  تهـران  سـاکنان  تفریح هـای 
در  مکان هـا  ایـن  تـا  اسـت  شـده 
از  بخشـی  هفتـه  پایـان  تعطیـالت 
پـر  را  تهـران  مـردم  تفریحـی  نیـاز 

کنـد.
رواج ایـن پدیـده در بین شـهروندان 
بـه حـدی رسـیده کـه حتـی در میان 
درآمدهـای  بـا  متوسـط  طبقه هـای 
و  بـود  شـده  مرسـوم  نیـز  عـادی 
می تـوان  را  تهرانـی  خانـواده   کمتـر 
یافـت کـه بخشـی از اوقـات فراغـت 
خـود را بـا »پاسـاژگردی« پـر نکـرده 
باشـد.عالوه بـر بـازار بزرگ تهـران که 
قلـب تپنـده اقتصـاد کشـور به شـمار 
می آیـد، تنهـا در تارنمـای شـهرداری 

و  پاسـاژ   ۲۶۰ حـدود  عنـوان  تهـران 
شـده کـه  فهرسـت  تجـاری  مجتمـع 
اگـر به آن گسـتره وسـیعی از اصناف 
و خـرده فروشـی ها را اضافـه کنیـم، 
تفریـح  از  بخشـی  کـه  می بینیـم 
مـردم تهـران خریـد از ایـن مراکـز و 
ایـن  اثبـات  اسـت.در  بـوده  اصنـاف 
کـه  بـس  همیـن  تهـران  در  پدیـده 
مراکـز تفریحـی و تجـاری مسـتقر در 
و کافه هـا  پایتخـت  شـمالی  مناطـق 
مناطـق  در  واقـع  رسـتوران های  و 
فشـم،  چـون  هوایـی  و  آب  خـوش 
لواسـان، دربنـد، درکـه، فرحـزاد و کن 
همـواره  هفتـه  پایانـی  روزهـای  در 
مسـیرهای  و  بـود  از جمعیـت  مملـو 
همـواره  مناطـق  ایـن  بـه  منتهـی 
ایـن  می شـد.اما  پرترافیـک گـزارش 

گـواه  بـه  و  نیسـت  ماجـرا  تمـام 
آمارهـای مرکـز آمـار ایـران، تهرانی ها 
بـه نسـبت سـایر کالنشـهرها و نقـاط 
صـرف  را  بیشـتری  درآمـد  کشـور، 
تفریـح، سـفر و رسـتوران می کردنـد 
و در کنـار آن سـبد هزینـه و خریـد 
از  باالتـری  سـطح  در  نیـز  خانوارهـا 
داشـت.همین  قـرار  هموطنـان  دیگـر 
تهـران  در  نقدینگـی  بـاالی  گـردش 
از  بسـیاری  هـم  کـه  بـود  عاملـی 
را  و کسـب وکارها  مشـاغل  صاحبـان 
بـه حضـور در تهران دعـوت می کرد و 
هـم بسـیاری را به فکر وا می داشـت 
تـا بـا سـاخت پاسـاژها و مگامال هـا 
تهـران  شـهر  پیرامونـی  نقـاط  در 
تنـوع  مصرف کننـدگان  ذائقـه  بـه 

بدهـد. بیشـتری 
از  تفریحـی  مراکـز  در  فعـاالن 
ناشـی  آسـیب دیدگان  بزرگتریـن 
فقـط  نـه  زیـرا  هسـتند  کرونـا  از 
خاطـر  بـه  مدت هـا  کسب وکارشـان 
بلکـه  شـد،  بسـته  کرونـا  شـیوع 
مـردم بـرای حفـظ جـان خـود کمتـر 
تفریحـی  و  جمعـی  خریدهـای  بـه 

می روند.اگـر تـا دیـروز پـدر خانـواده 
حداقـل ماهـی یکبـار فرزنـدان خـود 
اهالـی  و  می بـرد  شـهربازی  بـه  را 
خانـواده حداقـل یـک وعـده در مـاه 
در رسـتوان غـذا میـل می کردنـد یـا 
پاسـاژگردی  و  کافه گـردی  جوان هـا 
خـود  سـالم  تفریـح  از  بخشـی  را 
مدتهاسـت  اکنـون  می پنداشـتند؛ 
را  کـودکان  رنـگ  شـهربازی ها  کـه 
ترجیـح  خانواده هـا  و  اسـت  ندیـده 
بیرون َبـر  غذاهـای  از  کـه  می دهنـد 
و  کننـد  اسـتفاده  رسـتوران ها 
گذشـته  نسـبت  بـه  نیـز  کافه هـا 
ندیمـی«  »ایـرج  نیسـت.  شـلوغ 
نماینـده  و  اقتصـادی  کارشـناس 
اسـالمی  شـورای  مجلـس  اسـبق 
اقتصـادی                                                   رفتـار  تغییـر  دربـاره 
شـهروندان تهرانـی بـه دلیـل شـیوع 
کرونـا بـه خبرنـگار ایرنا ایـن توضیح 
اقتصـادی  آثـار  کـه  می دهـد  را 
کوتـاه  در   ۱9 بیمـاری کوویـد  شـیوع 
مـدت قابـل رفـع نیسـت و بایـد آن 
را در یـک بـازه زمانـی میان مـدت و 

کـرد. بررسـی  سـاله   ۱۰ حداقـل 

ته
نک

»ندیمـی« در ایـن حـال بـر ایـن بـاور اسـت کـه بـه همان 
نسـبتی کـه کرونـا تقاضـا بـرای خریـد و تفریـح را کاهـش 
داده، میـل بـه اسـتفاده از خـودرو شـخصی و تاکسـی های 
اینترنتـی هـم بیشـتر شـده و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه 
محسوسـی  افزایـش  تهـران  در  حمل ونقـل  هزینه هـای 
اقتصـادی  دارد.ایـن کارشـناس  سـال گذشـته  بـه  نسـبت 
رفتـار  تغییـر  ایـن  در  را  اقتصـادی  رکـود  و  تحریـم  البتـه 
مـردم بی تاثیـر نمی دانـد و بـر ایـن بـاور اسـت کـه سـه گانه 
»تحریـم، رکـود و کرونـا« سـبب شـد تـا مصـارف خانوارهـا 
بـه  اقبـال  وی، کاهـش  بـه گفتـه  یابـد.  تغییـر محسوسـی 
نشـان های  خریـد  زیبایـی،  کلینیک هـای  و  آرایشـگاه ها 
مـردم  مهمانی هـای  و  جشـن ها  خارجـی، کاهـش  تجـاری 
بخـش  اجتماعـی  و  خانوادگـی  تعامـالت  کلـی  طـور  بـه  و 
دیگـری از مشـاغل بـه شـمار مـی رود کـه بـه دنبـال تغییر 

قـرار دارد. تعطیلـی  اقتصـادی مـردم در معـرض  رفتـار 

رنا
 ای

س :
عک

مديــر كل راه وشهرســازی اســتان كرمــان جزئيــات 

تكميــل اطالعــات متقاضيــان ديدريافــت تســهيالت 

ــزارش اداره  ــه گ ــالم كرد.ب ــه مســكن را اع كمــك وديع

ارتباطــات واطــالع رســانی اداره كل راه وشهرســازی 

ــركل در  ــی زاده ، مدي ــدس حاج ــان مهن ــتان كرم اس

ــت  ــالم معاون ــر اع ــت:  بناب ــار داش ــوص اطه ــن خص اي

ــت  ــي جه ــام پیامك ــت ن ــاختمان، پيروثب ــكن وس مس

بــه  مســكن  وديعــه  كمــك  تســهيالت  پرداخــت 

مســتاجران ضــروری اســت بــه منظــور تكميــل فراينــد 

ثبــت نــام، متقاضيانــی كــه بــه صــورت پيامكــی بــرای 

ــد  ــرده ان ــام ك ــام ن ــت ن ــهيالت ثب ــن تس ــت اي درياف

ــی  ــت ازكدمل ــمت راس ــم س ــن رق ــه آخري ــه ب ــا توج ب

بــه شــرح زيــر  از ســاعت ۱۱صبــح روزهــای مشــخص 

شــده بــا مراجعــه بــه ســامانه  tem.mrud.ir  نســبت 

بــه تكميــل اطالعــات مــورد نيــاز اقــدام كننــد. ۱۴ 

ــت  ــمت راس ــم س ــن رق ــه آخري ــی ك ــرداد متقاضيان م

ــي  ــرداد متقاضيان ــت،  ۱5 م ــا »۴« اس ــی آنه ــد مل ك

ــا »۲«  ــی آنه ــد مل ــم ســمت راســت ك ــن رق ــه آخري ك

»3« اســت،  ۱۶ مــرداد متقاضيانــي كــه آخريــن رقــم 

ــا »۱« اســت،  ۱7 مــرداد  ــي آنه ســمت راســت كــد مل

متقاضيانــي كــه آخريــن رقــم ســمت راســت كــد ملــي 

متقاضيانــي  مــرداد   ۱8 اســت،   »7«»۶«»5« آنهــا 

كــه آخريــن رقــم ســمت راســت كــد ملــي آنهــا 

»۰«»8«»9« اســت و ۲۰ مــرداد  كليــه متقاضيــان 

جامانــده نســبت بــه ثبــت نــام در ســامانه اقــدام 

كننــد. بــه گــزارش اداره ارتباطــات واطــالع رســاني 

اداره كل راه وشهرســازی اســتان كرمــان صبــح روز 

گذشــته مــورخ ۱5 مــرداد مــاه ديــدار چهــره بــه چهــره 

ــه  ــردم ب ــا م ــر كل ب ــی مدي ــات عموم ــه مالق و جلس

ــانی و  ــع انس ــت ومناب ــعه مديري ــت توس ــراه معاون هم

مديريــت امــالك وحقوقــي در محــل ســالن كنفرانــس 

اداره كل شــمال اســتان انجــام شــد. مهنــدس حاجــی 

زاده مديــركل پــس از شــنيدن صحبــت هــای مالقــات 

مشــكالت  حــل  جهــت  الزم  دســتورات  كننــدگان، 

ومســائل مطــرح شــده از ســوی مــردم را صــادر کــرد.

آییــن  در  کرمانشــاه  اســتاندار 
مســکونی  واحــد   ۴۰۰ از  بهره بــرداری 
ــی مســکن شــهرک  ــدام مل و طــرح اق
پردیــس کرمانشــاه  اظهــار داشــت: 
حیــدری  کیومــرث  ســرتیپ  امیــر 
فرمانــده شــجاع و والیــت مــدار ارتــش، 
افتخــار همــه ی ملــت ایــران و بــه ویــژه 
افــزود:   بازونــد  هســتند.  کرمانشــاه 
ارتــش در زمینــه  بحــران کرونــا،  در 

خدمــات  ارایــه  معابــر،  ضدعفونــی 
ــاز  ــورد نی ــت م ــن تخ ــکی و تامی پزش
ــام گذاشــت. ــاران ســنگ تم ــرای بیم ب
بازونــد افــزود: افتتــاح ایــن پــروژه ۴۰۰ 
ــک  ــر ی ــد غدی ــتانه عی ــدی در آس واح
ــی  ــزان ارتش ــه عزی ــمند ب ــه ارزش هدی
ــن  ــای ای ــواده ه ــش خان ــت و آرام اس
ــی  ــان را در پ ــر آن ــزان و دعــای خی عزی
ــداث  ــه اح ــه اینک ــاره ب ــا اش دارد.وی ب

۲5 هــزار واحــد مســکونی در برنامــه 
ــی در دســت اجــرا اســت در  ــدام مل اق
ادامــه عنــوان کــرد: نیمــی از ایــن تعــداد 
امســال بــه پایــان مــی رســد و عملیــات 
ــی  ــروع م ــر را ش ــی دیگ ــی نیم اجرای
ــه اینکــه حــدود  ــا اشــاره ب ــم.وی ب کنی
تومــان  میلیــارد   5۰۰ و  هــزار  چهــار 
و  مســکن  حــوزه  در  ســرمایه گذاری 
ــورت  ــی ص ــدام مل ــرح اق ــب ط در قال
ــرد:  ــوان ک ــه عن ــت در ادام ــه اس گرفت
ــرای  ــه شــده ب تســهیالت در نظــر گرفت
ــون تومــان اســت  ــن طــرح ۱۰۰ میلی ای
کــه درخواســت افزایــش ایــن مبلــغ را 
بــه معــاون اول رییــس جمهــوری ارایــه 

ــم.  ــرده ای ک

 ۴۰۰ واحد مسکونی
 در کرمانشاه افتتاح شد

طرح ترافیک پایتخت هفته 
آینده هم اجرا نمی شود

معـاون حمل ونقـل و ترافیـک شـهرداری تهـران از لغـو طرح ترافیـک تهران 
در هفتـه آینـده - ۱8 تـا ۲3 مـرداد - بـر اسـاس تصمیـم اتخـاذ شـده در 
کمیتـه امنیتـی اجتماعـی و انتظامـی سـتاد ملـی مدیریـت بیمـاری کرونـا 

خبـر داد.
بـه گـزارش ایرنـا بـه نقـل از معاونـت حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری 
تهران، سـید مناف هاشـمی روز چهارشـنبه در حاشـیه جلسـه کمیته امنیتی 
اجتماعـی و انتظامـی سـتاد ملـی مدیریـت کرونا افـزود: لغو طـرح تاثیری 
در کاهـش چشـمگیر تعـداد مسـافران مترو و اتوبوس نداشـته اسـت اما به 
دلیـل قرمـز بـودن تهران و شـرایط روانـی موضوع مقرر شـد که هفتـه آینده 

نیـز طـرح ترافیک تهـران اجرا نشـود. 
بـه گفتـه معاون شـهردار تهران طبق مطالعات کارشناسـی، لغـو طرح ترافیک 
فقـط سـه تـا چهار درصـد به کاهش شـیوع بیمـاری کرونا کمک کرده اسـت 
امـا مدیریـت شـهری برای لغو طـرح ترافیـک همکاری های الزم را با سـتاد 
ملـی مبـارزه بـا کرونـا خواهـد کرد.نهـم مرداد امسـال سـتاد اسـتانی مقابله 
بـا کرونـا تعلیـق یک هفتـه ای طرح ترافیک تهـران را تصویـب و ابالغ کرد و 

اکنـون ایـن طـرح برای هفتـه دوم بـه حالت تعلیـق در می آید.

مدیرکل راه و شهرسازی
 استان کرمان:

ــت  ــت مســكن وســاختمان، پيروثب ــالم معاون ــر اع بناب
تســهيالت كمــك  پرداخــت  جهــت  پیامكــي  نــام 
ــه  ــت ب ــروری اس ــتاجران ض ــه مس ــكن ب ــه مس وديع
منظــور تكميــل فراينــد ثبــت نــام، متقاضيانــی كــه بــه 
صــورت پيامكــی بــرای دريافــت ايــن تســهيالت ثبــت 
نــام نــام كــرده انــد بــا توجــه بــه آخريــن رقــم ســمت 
ــح  ــر  از ســاعت ۱۱صب ــه شــرح زي ــی ب راســت ازكدمل
روزهــای مشــخص شــده بــا مراجعــه بــه ســامانه  
ــورد  ــات م ــل اطالع ــه تكمي ــبت ب tem.mrud.ir  نس

ــد.  ــدام كنن ــاز اق ني

ایجاد فروشگاه مجازی تولیدات زنان سرپرست 
خانوار آذربایجان شرقی

خط انتقال نفت گوره به جاسک تا پایان سال جاری افتتاح می شود

تردد کامیون های حامل کاال در مرز 
دوغارون روان شد

دولت ۲۸ هزار واحد مسکن روستایی در کرمان احداث کرد

بــا امضــای تفاهــم نامــه ای میــان اداره کل 
پســت و اداره کل امــور زنــان و خانــواده 
ــان  ــدات زن ــگاه تولی ــرقی فروش ــان ش ــتانداری آذربایج اس
سرپرســت خانــوار بــه صــورت مجــازی در ایــن اســتان دایــر 
ــتان  ــت اس ــر کل پس ــزرگ، مدی ــت.محمد پورب ــده اس ش
آذربایجــان شــرقی گفــت: ســایت www.ebazar.ir کــه 
خدمــات فــروش آنالیــن را ارائــه می دهــد بخــش ویــژه ای 
بــرای بانــوان سرپرســت خانــوار نیــز اختصــاص داده اســت 
ــود را  ــوالت خ ــی، محص ــاد غرفه های ــا ایج ــد ب ــه می توانن ک
معرفــی کننــد و خریــداران نیــز از سراســر کشــور بــا مراجعــه 

بــه ایــن فضــا و دریافــت اطالعــات کامــل کاالها، امــکان ثبت 
ــه صــادق  ــق پســت را دارند.رقی ســفارش و دریافــت از طری
ــواده اســتانداری آذربایجــان  ــان و خان زاده مدیــرکل امــور زن
شــرقی هــم گفــت : ایــن طــرح بــرای حمایــت از معیشــت 
زنــان سرپرســت خانــوار اجــرا می شــود و بــه صــورت رایــگان، 
ــد. ــه می ده ــا ارائ ــه آن ه ــروش را ب ــی و ف ــات بازاریاب خدم
ــن طــرح  ــار در ســطح کشــور ای ــن ب ــرای اولی ــزود: ب وی اف
عملیاتــی شــده و بانــوان متقاضــی دریافت امکانــات فروش 
آنالیــن، آموزش هــای الزم را دریافــت کــرده انــد و می تواننــد 

ــد. صفحــات خــود را در ebazar مدیریــت کنن

اســتاندار هرمــزگان از طــرح ملــی خــط انتقــال نفــت گــوره 
بــه جاســک بــه جاســک و احــداث پایانــه صــادرات نفــت در 
منطقــه مکــران بــه عنــوان نمــاد خودبــاوری ملــت ایــران دانســت کــه تــا پایان 
ســال جــاری افتتــاح می شــود.فریدون همتــی در نشســت بررســی اجــرای 
پــروژه خــط لولــه انتقــال نفــت خــام از گــوره بــه جاســک بــا حضــور با مشــاور 
وزیــر نفــت و مجــری ایــن طــرح اظهارداشــت: ایــن طــرح کــه بــا تکیــه بــر 
ــدی  ــم ســرمایه جدی ــدی کشــور در حــال اجراســت، در شــرایط تحری توانمن
از خودبــاوری، دانــش و تجربــه در ایــن پــروژه بــه دســت آمــد کــه ارزش و 
قیمــت آن بســیار بــاال اســت.وی بــا بیــان اینکــه ایــن نشســت بــا هــدف رفــع 
موانــع پیــش رو طــرح بــزرگ و اســتراتژیک خــط انتقــال نفــت خــام از گــوره 
بــه جاســک برگــزار شــده اســت، ادامــه داد: بــرای بومی ســازی در حــوزه ورق، 
لوله هــا و پمپ هــا اقدامــات مثبتــی انجــام شــده اســت، درحالــی کــه ایــن 
اقــالم قبــال جــزو مــوارد وارداتــی بودنــد امــا در حــال حاضــر توســط جوانــان 

داخــل کشــور تولیــد می کنند.اســتاندارهرمزگان بیــان داشــت: افــزون بــر 9۰ 
درصــد تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای اجــرای ایــن طــرح ملــی از داخــل کشــور 
تامیــن می شــود.همتی ادامــه داد: محــدوده بزرگــی از ایــن طــرح در اســتان 
هرمــزگان واقــع شــده اســت و بایــد مســائل متعــددی نظیــر مــوارد مربــوط 
بــه منابــع طبیعــی، محیــط زیســتی و انتقــال آب بــرای ایــن پــروژه در نظــر 
ــا اشــاره بــه بررســی تمــام مســائل موجــود  گرفتــه شود.اســتاندارهرمزگان ب
بــا حضــور مدیــران ادارات مربوطــه، اظهــار داشــت: از مدیــران اجرایــی اســتان 
هرمــزگان قدردانــی مــی کنــم کــه درک درســتی از ضــرورت ســرعت بخشــیدن 
ــا  ــران ضمــن هماهنگــی ب ــد و مدی ــه حــل مســائل ایــن پــروژه مهــم دارن ب
مجموعــه وزارت نفــت، اجــرای ایــن پــروژه را دنبــال می کنند.همتــی بــا اشــاره 
ــاح  ــان داشــت: در افتت ــان ســال جــاری، بی ــا پای ــن طــرح ت ــاح ای ــه افتت ب
ایــن طــرح دو مولفــه ســرعت و دقــت اهمیــت زیــادی دارد چــرا کــه یکــی از 

ــود. ــوب می ش ــور محس ــت در کش ــای دول ــن طرح ه مهم تری

مدیــر پایانــه مــرزی دوغــارون تایبــاد گفت: 
بــا همــکاری و تعامــل دســتگاههای متولــی 
در ایــن گــذرگاه رســمی، تــردد کامیون هــای 
حامــل کاالهــای صادراتــی و ترانزیتــی در مــرز دوغــارون ایران 
ــگار  ــا خبرن روان شــد.کریم نوایــی نظامــی در گفــت و گــو ب
ــرای  ــاخت الزم ب ــود زیرس ــن نب ــش از ای ــزود: پی ــا اف ایرن
ــب  ــواع کاال موج ــل ان ــنگین حام ــای س ــرش خودروه پذی
ــران  ــارون ای ــرز دوغ ــی در م ــای ترانزیت ــون ه ــی کامی معطل
شــده بــود.وی همچنیــن تعطیلــی چهــار روزه عیــد قربــان در 
کشــور افغانســتان، افزایــش ۱۰ درصــدی تــردد نــاوگان حمــل 
و نقــل در ایــن گــذرگاه رســمی و بســته بــودن مــرز پاکســتان 

را از دیگــر علت هــای متوقــف مانــدن کامیــون هــای ترانزیتی 
ــه  ــرک اســالم قلع ــه مقصــد گم ــارون ب ــرز دوغ از ســوی م
افغانســتان برشــمرد و ادامــه داد: طــی هفتــه گذشــته افــزون 
ــواع کاالهــای  ــون حامــل ان ــر دو هــزار و ۶۰۰ دســتگاه کامی ب
ــود. ــف شــده ب ــارون متوق ــذرگاه رســمی دوغ اساســی در گ
مدیــر پایانــه مــرزی دوغــارون تایبــاد گفــت: هم اکنــون روزانه 
۱5۰ دســتگاه کامیــون از ایــن معبــر زمینــی بــه ســمت کشــور 
ــن  ــه ای ــا خــروج روزان ــه ب ــی شــود ک افغانســتان خــارج م
تعــداد کامیــون صــف انتظــار در مــرز دوغــارون بــه حداقــل 
ــای  ــل کامیون ه ــل و نق ــاوگان حم ــردد ن ــد ت می رســد و رون

ترانزیتــی نیــز بــه حالــت عــادی برگشــته اســت.

تولیــد  اســتان کرمــان گفــت:  مســکن  بنیــاد  مدیــرکل 
مســکن در بخــش روســتایی از جملــه نوســازی، بازســازی و 
ــم  ــت ده ــان دول ــا پای ــالب اســالمی ت ــروزی انق ــدای پی ــازی از ابت مقاوم س
ــکن آن از  ــد مس ــزار واح ــه ۲8 ه ــوده ک ــد ب ــزار واح ــتان ۱5۴ ه ــن اس در ای
ــت.علی اکبر  ــده اس ــداث ش ــال 98 اح ــان س ــا پای ــم ت ــت یازده ــاز دول آغ
ــد و احــداث مســکن شــهری و  ــازار تولی ــق ب ــه رون ــا اشــاره ب ســلطانی نژاد ب
روســتای طــی دولــت تدبیــر و امیــد در اســتان کرمــان گفــت: دولــت و بنیــاد 
مســکن انقــالب اســالمی در ســالیان اخیــر بــرای کاهــش اثــرات ایــن بالیــا 
بــا پروژه هایــی همچــون طــرح ویــژه بهســازی مســکن روســتایی و بازســازی 
مناطــق آســیب دیده از ســوانح یــا در معــرض آســیب اقــدام بــه مقاوم ســازی 
ــر  ــزار نف ــر ۲5 ه ــاوم و فرســوده روســتایی و شــهرهای زی ــای غیرمق واحده
کــرده اســت.وی اظهــار داشــت: بــر اســاس آمــار و اطالعــات اســتخراج شــده 
از خروجــی سرشــماری نفــوس و مســکن ســال 95 کمــاکان حــدود ۱۶۰ هــزار 

واحــد مســکونی روســتایی و فاقــد مشــخصات فنــی و مهندســی در اســتان 
کرمــان وجــود دارد کــه بــر اســاس وظایــف قانونــی محولــه، بنیــاد مســکن بــا 
ــا  ــداد از واحده ــن تع ــاوم ســازی ای ــرای مق ــاد شــده ب اجــرای طرح هــای ی
ــداد  ــت: تع ــان گف ــتان کرم ــکن اس ــاد مس ــرکل بنی ــزی می کند.مدی برنامه ری
ــر و  ــکن مه ــل مس ــاد از مح ــن بنی ــط ای ــده توس ــداث ش ــای اح کل واحده
مســکن محرومــان و مشــارکتی از بــدو آغــاز انقــالب تــا پایــان دولــت دهــم 
ــکن  ــی مس ــت: تمام ــان داش ــد.وی بی ــد می باش ــزار و 73۱ واح ــت ه هش
شــهری احــداث شــده و تکمیــل واحدهــای مســکن مهــر از ابتــدای دولــت 
یازدهــم تــا پایــان ســال 98 توســط بنیــاد مســکن در اســتان کرمــان بالــغ بــر 
هفــت هــزار و 7۲۱ واحــد بــوده اســت.عملیات اجرایــی تعــداد بیــش از ۲ هــزار 
واحــد مســکونی از محــل طــرح اقــدام ملــی مســکن شــهری در طــول ســال 
ــه اتمــام مــی رســد و تحویــل متقاضیــان  99 و نیمــه نخســت ســال ۱۴۰۰ ب

خواهــد شــد.

چهــار هــزار کانتینر 
ــی از  ــوه  و صیف می

البرز صادر شد
 عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق 
بازرگانــی البــرز از صــادرات بیــش از 
ــوه و  ــواع می ــر ان ــزار کانتین ــار ه چه
ــورهای  ــه کش ــی ب ــار و صیف ــره ب ت
همســایه و خاورمیانــه خبر داد.ســید 
احمــد میرجلیلــی  ضمــن تاکیــد بر 
در  موجــود  هــای  رفــع چالــش 
توســعه صــادرات بــه خبرنــگار ایرنــا 
گفــت: ایــن میــزان محصــول از 
ابتــدای ســال جــاری تاکنــون در 
ــرز تولیــد و صــادر شــده  اســتان الب
اســت.وی بیــان داشــت: انتظــار می 
رود برنامــه ریــزی هــا در بحــث 
ــه ای باشــد  ــه گون ــد ب صــادرات  بای
معرفــی  بــرای  بســتر  کــه 
محصــوالت  و  تولیدکننــدگان 
صادراتــی کشــورمان در ســطح دنیــا 
فراهــم شــود.میرجلیلی  با اشــاره به 
ظرفیــت هــای موجــود در بحــث 
صــادرات میــوه و تــره بــار و صیفــی  
بیــان داشــت: در صــادرات ایــن 
محصــوالت، اســتان البــرز بــه عنــوان 
یــک برنــد در ســطح کشــور مطــرح 
اســت.وی میــزان صــادرات میــوه و 
ــرز را  ــار و صیفــی  اســتان الب ــره ب ت
ــزود:  ــرد و اف ــر ک ــه ذک ــور توج درخ
ســال گذشــته بیــش از ۱۱ هــزار 
کانتینــر انــواع  محصــوالت از اســتان 
البــرز بــه خــارج از کشــور صــادر 
شــد.به گفتــه میــر جلیلــی از ابتدای 
ســال جــاری تاکنــون بــا وجــود 
مشــکالت اقتصــادی، گرانی، تــورم و 
نوســانات ارزی، صــادرات انــواع میوه 
و تــره بــار و صیفــی از اســتان البــرز 

به خوبی انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی کرمان:البرز

جزیيات تكميل اطالعات 
متقاضيان دريافت كمك 

وديعه مسكن اعالم شد

رنا
 ای

س :
عک

رییس جمهوری ۱7۰۰ واحدمسکونی کرمان را مردادماه افتتاح می کند
حاجی زاده مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان در بخش دیگری از سخنانش گفت: یکهزار و 7۰۰ واحد مسکونی در قالب 

طرح های مختلف از جمله مسکن مهر و اقدام ملی مسکن در مرحله بهره برداری قرار گرفته که۲3 مرداد جاری با حضور ویدئو 
کنفرانسی رییس جمهوری افتتاح می شود.

نفت

گزارش

مسکن

پایانه زنان



وز
یر

 د
ما

م 
پیا

کمدی فانتزی با پوریا پورسرخ و بازیگر ترکی 
در نیمه راه تولید قرار دارد.

»هولیا« 

حمایت انجمن سینمای جوانان 

از اکران ۸ فیلم در سینماسیار
انحمن سینمای جوانان ایران از اکران هشت 
فیلم به صورت سینماسیار با رقم حدود 77 میلیون تومان حمایت 

کرده است.

هم زمان با فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، 

ویژه برنامه »برکه نیلوفر« از رادیو 
نمایش پخش می شود.

مو اصال توقعی نداشتم، سر زمين بوُدم با 
تراکتور، جنگ هم که تموم شد، برگشُتم 

سر همو زمين، بی تراکتور! مو حتی دفترچه 
بيمه هم نگرفتم. حاال برا مو زوره که همچی تهمتی به مو بزنن، خواهر 

با شمام، شما سهمتون رو دادين. 

آژانس شیشه ای

فیلمکمدیرادیو دیالوگ

ــی ۱79۶ ــماره پیاپ ــانزدهم      ش ــال ش ــرداد ۱399     س ــنبه ۱۶ م  پنجش

روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی 

گرافیک: ندا صفاریان

محیط زیست: نیما افشار نادری

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

اداری : راضیه زنگی آبادی، 
محمدرضا وزیری نسب 

 جدول: شیوا کرمی
فناوری: رضا بهرام نژاد

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

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

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

@payamema
@payamema www.payamema.ir
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 آگهی مناقصه عمومی
تامین متریال و اجرای ساختمان رفاهی ضلع شمالی و غربیتامین متریال و اجرای ساختمان رفاهی ضلع شمالی و غربی

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

ــی" را از  ــال و احــداث ســاختمان رفاهــی درب شــمالی و غرب ــر در نظــر دارد " تامیــن متری شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گل گه
ــکار واجــد شــرایط در محــدوده اســتان کرمــان واگــذار نمایــد. ــه پیمان طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی ب

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق:
ــش  ــه آدرس  WWW.GISDCO.COM ، بخ ــرکت ب ــی ش ــایت اینترنت -س

ــده هــا و مناقصــه هــا اقــدام نماینــد. مزای
ــدا  ــه در ابت ــی ک ــن معن ــه ای ــد ب ــی باش ــه ای م ــورت دومرحل ــه ص ــه ب مناقص
مناقصــه گــران در ابتــدا مــی بایســت پاکــت "الــف" و "ب" را شــامل ضمانــت 

نامــه و پیشــنهاد فنــی، در زمــان و محــل مقــرر تحویــل نماینــد.
پــس از تاییــد پيشــنهادهای فنــی ارائــه شــده، بعــد از ۱۰روز از تاریــخ پایــان مهلت 

ارایــه پیشــنهاد فنــی، نحــوه ارایــه پیشــنهاد مالی اطــالع رســانی خواهــد گردید.
زمان ارسال سواالت تا تاریخ 99/۰۵/۱9 می باشد.

زمان ارایه پاسخ ها، تا تاریخ99/۵/2۵ می باشد.
اخرین مهلت ارایه ضمانت نامه و پیشنهاد فنی تاریخ 99/۵/29 می باشد.

آدرس ارســال مــدارک  : ســیرجان، کیلومتــر ۵۰ جــاده شــیراز، کیلومتــر۵ جــاده 
اختصاصــی گل گهــر، شــرکت توســعه اهــن و فــوالد گل گهــر، ســاختمان بهــره 

بــرداری، تحویــل آقــای فیروزابــادی
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره هــای۰344۱424۱9۵ داخلــی ۱23 
ــل  ــاس حاص ــنبه تم ــی 4 ش ــنبه ال ــاعات کاری ش و ۰9۱394۵799۸  در س

فرماییــد.

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمانمعاونت بازرگانی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر دارد امـالک و مسـتغالت تحت اختیار خـود را از طریق مزایـده عمومی و با جزئیات مندرج در اسـناد 
مزایـده را بـا بهـره گیری از سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت  )Setadiran.ir(  و با شـماره مزایـده  2۰99۰۰377۱۰۰۰۰۰2 به صورت الکترونیکی به فروش برسـاند.

- تاریخ انتشار: ۱399/۰۵/۱9  مهلت دریافت اسناد مزایده:)تاریخ ۱399/۰۵/2۵  و ساعت۱2( تاریخ بازدید: ۱399/۰۵/۱9
- مهلت ارسال پیشنهاد: )تاریخ ۱399/۰۶/۰۵  و ساعت۱2( تاریخ بازگشایی:تاریخ ۱399/۰۶/۰۶ اعالم به برنده: ۱399/۰۶/۰۶

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
۱(برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مــی باشــد و کلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافت اســناد مزایــده) در صــورت وجود 
هزینــه مربوطــه(، پرداخــت تضمیــن شــرکت در مزایــده )ودیعــه(، ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــالع از وضعیــت برنــده بــودن مزایــده گــران محتــرم از ایــن طریق امــکان پذیر 

ــد. می باش
2(کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3(عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: ۰2۱-4۱934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش“ ثبت نام/پروفایل مزایده گر ” موجود است.

ت اول
نوب آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت

 بهای کارشناسیمساحتشماره پالكکاربریشهرستانردیف
هر متر مربع

)ریال(

 بهای کارشناسی کل
 - قیمت پایه

)لاير(

 مبلغ تضمین شرکت
 در مزایده
)ریال(

4۰3۰/۰۰۰/۰۰۰۱/2۰۰/۰۰۰/۰۰۰۵۵/۰۰۰/۰۰۰پالک 4799 فرعی مجزی شده از 3223 فرعی از 7۰۶ اصلی بخش 4۵ کرمانتجاریجیرفت۱

4۰27/۰۰۰/۰۰۰۱/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰۵۵/۰۰۰/۰۰۰پالک 4۸۰۰ فرعی مجزی شده از 3223 فرعی از 7۰۶ اصلی بخش 4۵ کرمانتجاریجیرفت2

4۰27/000/000۱/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰۵۵/۰۰۰/۰۰۰پالک 4۸۰۱ فرعی مجزی شده از 3223 فرعی از 7۰۶ اصلی بخش 4۵ کرمانتجاریجیرفت3

4۰27/000/000۱/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰۵۵/۰۰۰/۰۰۰پالک 4۸۰2 فرعی مجزی شده از 3223 فرعی از 7۰۶ اصلی بخش 4۵ کرمانتجاریجیرفت4

4۰27/000/000۱/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰۵۵/۰۰۰/۰۰۰پالک 4۸۰3 فرعی مجزی شده از 3223 فرعی از 7۰۶ اصلی بخش 4۵ کرمانتجاریجیرفت۵

4۰27/000/000۱/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰۵۵/۰۰۰/۰۰۰پالک 4۸۰4 فرعی مجزی شده از 3223 فرعی از 7۰۶ اصلی بخش 4۵ کرمانتجاریجیرفت۶

4۰27/000/000۱/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰۵۵/۰۰۰/۰۰۰پالک 4۸۰۵ فرعی مجزی شده از 3223 فرعی از 7۰۶ اصلی بخش 4۵ کرمانتجاریجیرفت7

4۰27/000/000۱/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰۵۵/۰۰۰/۰۰۰پالک 4۸۰۶ فرعی مجزی شده از 3223 فرعی از 7۰۶ اصلی بخش 4۵ کرمانتجاریجیرفت8

4۰27/000/000۱/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰۵۵/۰۰۰/۰۰۰پالک 4۸۰7 فرعی مجزی شده از 3223 فرعی از 7۰۶ اصلی بخش 4۵ کرمانتجاریجیرفت9

4۰27/000/000۱/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰۵۵/۰۰۰/۰۰۰پالک 4۸۰۸ فرعی مجزی شده از 3223 فرعی از 7۰۶ اصلی بخش 4۵ کرمانتجاریجیرفت10

4۰27/000/000۱/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰۵۵/۰۰۰/۰۰۰پالک 4۸۰9 فرعی مجزی شده از 3223 فرعی از 7۰۶ اصلی بخش 4۵ کرمانتجاریجیرفت11

4۰27/000/000۱/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰۵۵/۰۰۰/۰۰۰پالک 4۸۱۰ فرعی مجزی شده از 3223 فرعی از 7۰۶ اصلی بخش 4۵ کرمانتجاریجیرفت12

4۸27/000/000۱/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰۶۵/۰۰۰/۰۰۰پالک 4۸۱۱ فرعی مجزی شده از 3223 فرعی از 7۰۶ اصلی بخش 4۵ کرمانتجاریجیرفت13

4۸.۰۱27/000/000۱/29۶/27۰/۰۰۰۶۵/۰۰۰/۰۰۰پالک 4۸۱2 فرعی مجزی شده از 3223 فرعی از 7۰۶ اصلی بخش 4۵ کرمانتجاریجیرفت۱4

لیست امالک مورد مزایده

  روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان 

فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار

توضیحات:
۱-دریافـت اسـناد فراخـوان: کلیه متقاضیان الزم اسـت در سـاعات اداری از تاریـخ 99/۰۵/۱۶ الی 99/۰۵/2۸ تا پایـان وقت اداری با مراجعه بـه اداره کل ورزش و 
جوانـان اسـتان کرمـان به نشـانی بلـوار جمهوری بعد از سـه راه هوانیروز با ارائه تضامین بانکی تضمین شـده یا فیـش واریزی به مبلغ ۵ درصد از میزان سـرمایه 
گـذاری بـه حسـاب شـماره 2۱7۰۵۵3۸۱۵۰۰7 نـزد بانک ملی بـه نـام اداره کل ورزش و جوانان اسـتان کرمان)خزانه معین( نسـبت به دریافت اسـناد فراخوان 

نمایند. اقدام 
2-مهلـت بازدیـد از پـروژه: هـر یـک از متقاضیـان می تواننـد از تاریـخ  99/۰۵/۱۶ تـا 99/۰۵/2۸   مراجعه به نشـانی پروژه مـورد نظر خود از وضعیـت پروژه مطلع 

گردند.
3-مهلـت تکمیـل و ارائـه اسـناد فراخـوان: متقاضیان می بایسـت حداکثر تا پایان وقت اداری روز سـه شـنبه مورخ  99/۰۵/2۸ با تکمیل اسـناد فراخـوان آن را 

در پاکـت مربوطـه قـرار داده و به صورت در بسـته اسـناد موصـوف را به دبیرخانـه اداره کل ورزش و جوانان در ازای رسـید تحویل نمایند.
4-موعد بازگشایی اسناد فراخوان: در تاریخ 99/۰۵/3۰ راس ساعت  ۱۰ صبح  کلیه پاکات متقاضیان در محل اداره کل ورزش و جوانان بازگشایی خواهد شد.

۵-اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.
۶-شماره تلفن ۰3432۸۱۸۵۰۱ داخلی 2۰3 حداکثر تا تاریخ  99/۰۵/2۸ آمادگی پاسخگویی به سواالت متقاضیان خواهد بود. 

در اجـرای مـاده )27( قانـون الحاقـی برخـی از مـواد بـه قانـون تنظیـم بخشـی از مقـررات مالی دولـت)2( و دسـتورالعمل شـماره ۵۸۶2۰۶ 
مـورخ 9۵/4/۵ اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان کرمـان در نظـر دارد پـروژه/ پـروژه هـای ذیـل را از طریـق فراخـوان عمومـی بـه بخـش غیـر دولتی 
واگـذار نمایـد. لـذا از کلیـه متقاضیـان دعـوت مـی گـردد در صـورت عالقمنـدی بـه سـرمایه گـذاری در هر یـک از پروژه/ پـروژه ها بـا مراجعه بـه اداره 

کل ورزش و جوانـان اسـتان کرمـان بـه نشـانی ذیـل نسـبت بـه تهیـه اسـناد مربوطـه در مهلـت مقـرر در فراخـوان شـرکت نمایند.

نشانی پروژهنام پروژهردیف
 میزان سرمایه گذاری

میلیون ریال
مدل قرارداد واگذاری

 میزان سپرده شرکت
در فراخوان

1
 تکمیل و تجهیز

استادیوم راوری کرمان

 کرمان- بلوار باستانی
 پاریزی استادیوم

ورزشی راوری
3۵3۵۵/7۰

BOT
 ساخت، تجهیز، بهره برداری 

و انتقال به سرمایه گذار

 ۵ درصد میزان سرمایه
 گذاری/ ضمانت نامه
بانکی تضمین شده
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