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آگهی مزایده عمومی 
شهرداری قلعه گنج 
نوبت اول)دو مرحله ای(   

فراخوان مشاوره
نوبت دوم

کارفرما
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596-

 شناسه ملی 14000275775

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

مدت موضوعشماره فراخوانروش انتخاب
مبانیمبلغ )لاير()روز(

بر اساس كيفيت و 
)QCBS( قيمت

2099003501000026

}1502012011{ بازنگری طرح جامع 
شهری کرمان

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

109516/839/017/928

براساس قرارداد تیپ شماره 
12 )4010/54/4062-1 مورخ 
06/10/1363( و دستور العمل 

تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه 
طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و 
تفصیلی شهرها )99/142016 مورخ 

)31/03/1399

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

آگهی مزایده- مرحله اول
هتــل جهانگــردی کرمــان شــعبه ۱ در نظــر دارد باشــگاه ورزشــی هتــل را از طریــق مزایــده عمومــی بــه 

افــراد واجــد شــرایط بــه صــورت اجــاره یکســاله واگــذار نمایــد. لــذا متقاضیــان مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ایــن آگهــی بــه مــدت یــک هفتــه جهــت رویــت و دریافــت فــرم مزایــده بــه امــوراداری هتــل مراجعــه نماینــد. 

ضمنا تاریخ بازگشایی پاکات مورخ ۱399/6/۱۱  در کمیسیون معامالت شرکت خواهد بود.
۱-تمام هزینه های مزایده و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

2- در صورتی که حداکثر مبلغ پیشنهادی شرکت کنندگان در مزایده از قیمت کارشناسی پایین تر باشد آگهی تجدید خواهد شد.
3-نرخ پایه اجاره طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به میزان ۱9/000/000 ریال تعیین می گردد.

محمد رضا رضایی پور / شهردار نگار

آگهی مناقصه شهرداری نگار
شـهرداری نگار در نظر دارد با عنایت به صورتجلسـه شـماره 62 شـورای اسـالمی شـهر نگار اجرای بخشـی از کارهای عمرانی شـهر نگار) جدولگذاری ، سـنگ فرش ( را از طریق 
مناقصـه بـه صـورت دسـتمزدی به پیمانکار واجد شـرایط راه و سـاختمان و ابنیه ) حقیقـی و حقوقی ( دارای رتبه بندی از سـازمان برنامه و بودجه کشـور واگذار نمایـد . لذا از 
کلیه شـرکتها و اشـخاص حقیقی دارای صالحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسـناد مناقصه به سـامانه سـتاد به نشـانی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به قرارداد در اسناد مربوطه میباشد.

 سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز به حساب های ذیل نزد بانک ملی شعبه نگار به نام شهرداری و یا بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر میباشد .
 در صورتیکه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند، تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.

 نوبت اول

شماره فراخوان مدت پروژه
 شماره حساب برای واریز

مبلغ ضمانت نامه

)مبلغ تضمین )ریال
شرکت در مناقصه )مبلغ برآورد )ریال عنوان پروژه و محل اجرا ردیف

2099093495000002 365 3100003627003 291.000.000 5.808.975.000
اجرای بخشی از عملیات عمرانی سطح

شهر به صورت دستمزدی 1

سامانه ستاد محل
دریافت اسناد

99/5/26 ساعت 18 مهلت

سامانه ستاد و شهرداری نگار محل
تحویل پیشنهادها

99/6/10 ساعت12 مهلت

شهرداری نگار محل
بازگشایی پیشنهادها

99/6/11 ساعت 11 مهلت

پیام تبریک آقای دکترزمانیان مدیرعامل شرکت احیاءاستیل فوالد بافت به مناسبت روزخبرنگار

بسمه تعالی
تقـارن روز خبرنـگار بـا عیدوالیـت وامامـت 
یـادآور یک تالقی مهم تاریخی بیـن دو واقعه 

موثـر در ایران اسـت.
خبرنـگاران بـا اقتـدا بـه روش و منـش امـام 
علی،بیـش از گذشـته در مقطـع فعلی، وظیفه 
دارندتـا بـا رشـادت و بـا تیزبینـی و تحلیـل 
درسـت وقایع جامعـه را از دسـتاوردهای ناب 
خود سـیراب سـازندوموجبات وحـدت ملی و 
همدلـی تمامـی آحادملت را فراهم سـاخته و 

بـه افـکار و اندیشـه جامعه
پویایـی بخشـندتابتوانیم از مرحلـه حسـاس 
فعلـی کشـور را عبـورداده وبـه سـاحل نجات 

درسـایه رهنمودهـای رهبـر معظـم انقـالب 
برسـانیم.

تالشـهاو  و  مجاهدتهـا  فـراوان  اهمیـت  از 
ایثارهـای خبرنـگاران همـان بـس کـه ایـن 
بنـام  فشـنگی  و  قلـم  باسـالح  رزمنـدگان 
تفکرواندیشـه درتندبادحـوادث ودر برابـر همه 
نامهربانیهـا و بـی مهـری هـا پهلوانانـه پـای 
اعتقـاد و وظیفـه خـود ایسـتاده انـد و ایـن 
ایسـتادگی تـا بلنـدای تاریـخ ادامـه خواهـد 
داشـت. باردیگرازجانب خـود وتمامی کارکنان 
بـه  خبرنـگاررا  روز  بافـت  فـوالد  مجموعـه 
تمامـی اعضـای جامعه خبری کشـور بـه ویژه 
خبرنگاران سـختکوش و بـی ادعا و زحمتکش 

و فهیـم منطقـه بافـت رابروارزوییـه تبریک و 
شـادباش عـرض مـی نمایـد.
درپناه علی موالی متقیان 

آقای دکترزمانیان مدیرعامل شرکت احیاءاستیل فوالد بافت

تحریف؛ روایت 
شکست و ناکارآمدی
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و  ترامــــپ  پیـــش بینی ناپذیری  فقـط  ایـن 
نبـود  معاهـدات جهانـی  از  دکتریـن خروجـش 
کــــه مخـل منافـع ملـی ما شـد بلکه چتـر او بر 
سـرِ ایران سـتیزترین چهره هـای واشـنگتن بـود و 
هسـت که سـبب شـده در سه سال گذشـته، ایران 
 هدف کارزار فشـار حداکثری ایاالت متحده باشـد.
 دولـت ترامـپ، ضـد ایرانی تریـن چهـره  ایـاالت 
بـدان  ایـن  و  می کنـد  نمایندگـی  را  متحـده 
معناسـت کـه فـارغ از اینکـه چـه دولتـی در تهران 
بـر سـر کار باشـد، ایـران نـه به عنـوان یـک دولت 
و نـه حتـی بـه معنـای یـک حاکمیـت کـه بـه 
معنـای یـک سـرزمین بـا خطـر امنیتـی مواجـه 
شـده اسـت. خـروج از برجـام، تحریـم یکجانبه و 
فشـار حداکثـری دولـت ایـاالت متحـده گرچـه 
بـه تسـلیم ایـران و فروپاشـی اقتصـادش منتهی 
نشـده و نخواهـد شـد امـا زخم هـای ایـن جنـگ 
اسـت. آزاردهنـده  و  دردآور  بی تردیـد   تمام عیـار، 
 در تقابل با جریان تحریم و تحریف که هوشـیارانه 
و داهیانـه از سـوی مقـام معظـم رهبـری طـرح 
در  را  »تحریـم«  عامـل  واقع بینانـه  بایـد  شـده، 
تحلیـل شـرایط کنونـی در نظر داشـت. رویارویی با 
عریان تریـن شـکل جنـگ اقتصـادی، هزینه های 
غیرقابـل چشمپوشـی را در معیشـت و جریـان 
دارد کـه  دنبـال  بـه  شـهروندان  عـادی  زندگـی 
نادیـده گرفتـن آن، پایه گـذار تحریـف در روایـت 
از ایـران امـروز خواهـد بـود. تحریـف بـه دنبـال 
القـای »شکسـت« بـه شـهروندان ایرانـی اسـت، 
شکسـتی کـه امیـد و اعتمـاد به نفـس را از ملـت 
خواهـد کـرد. را کمرنـگ  انگیزه هـا  و   می گیـرد 

انس طال         1.804.210

مثقال طال     41.800.250

گرم طالی 18  11.110.192

گرم طالی 24   14.800.200

بهار آزادی      109.000.000

امامی          113.850.000

نیم       55.500.000

ربع         32.400.000

گرمی       16.500.000

دالر             217.390

یورو         254.200

درهم          51.359

لیر ترکیه           27.423

دالر استرالیا      129.848

کشف اشیاء عتیقه در قزوین
فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف ۲۲ قطعه 

عتیقه که ۱۳ قطعه آن مربوط به دوره هزاره اول قبل 
از میالد است با دستگیری یک قاچاقچی در 

 شهرستان البرز استان قزوین خبر داد.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
24 تا 34دنبال کنید

وعده گشایش اقتصادی 
 گشایش اقتصادی اگر به اتفاقی بزرگ ختم نشود، نتیجه ای جز عصبانی تر کردن جامعه نخواهد داشت
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یادداشت  مهمان
 علیرضا معزی

تهران

2

سازمان حفاظت محیط زیست  حقابه تاالب 
گاوخونی را ۱۷6 میلیون متر مکعب برآورد کرده 
و وزارت نیرو موظف به تخصیص آن است اما 
 تاکنون قطره ای از این حق به تاالب نرسیده است

سه گانه تاالب گاوخونی، سه گانه تاالب گاوخونی، 
 آب و کشاورزی آب و کشاورزی

3

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1797

یکشنبه 19 مرداد 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

معاون وزیر راه:

معرفی متقاضیان وام 
 اجاره از 2۱ مرداد به بانک 

مدیـرکل میـراث  فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع  دستی 
»از  گفـت:  یـزد  اسـتان 
کنـون  تـا  سـال  ابتـدای 
بیـش از 200 پـروژه مرمتی 
بناهـای تاریخی در اسـتان 
یـزد انجـام شـده اسـت.«

اسـتان  زیسـت   محیـط  مدیـرکل 
کرمـان بـا بیان اینکه »اشـتغالزایی 
محـدود بـه قیمـت از بیـن رفتـن 
مناسـبی  اقـدام  شـهرها  تنفـس 
مجـوز  گرفتـن  گفـت:  نیسـت« 
بـه  شـهرها  نزدیـک  در  صنایـع 
و  نبـوده  آینـدگان  صـالح 
اثـرات جبـران ناپذیری 

دارد. پـی  در 

۲۰۰ بنای تاریخی در 
 استان یزد مرمت شد

اصرار بر اخذ مجوز صنایع در 
 حوالی شهرها به صالح نیست

رنا
 ای

س:
عک

ادامه یادداشت 
وقتـی در روایتـی غیرواقعی و البته خطرناک از شـرایط کنونی، افکار 

عمومـی از تأثیـرات مخـرب تحریم هـا منحـرف و صرفـًا بـه سـوی 

ناکارآمـدی دولـت و سـاختار اجرایـی هدایت می شـود بیـش از هر 

زمانـی روایـت شکسـت، درونی خواهد شـد و امید از دسـت خواهد 

رفـت. وقتـی می دانیـم کـه ایران سـتیزان از واشـنگتن تـا تل آویـو و 

ریـاض به دنبال فروپاشـاندن اقتصاد و امنیـت ایران تنها در چند ماه 

بوده انـد امـا اقتصـاد ایران توانسـته تاکنـون تـاب آورد و دولت حتی 

بـا وجـود همزمانـی بـا ابربحرانی همچـون کرونـا، نیازهـای ضروری 

جامعـه را تأمیـن نمایـد، وقتـی می دانیـم دولـت ترامپ در رسـیدن 

بـه آنچـه تصـور می کـرده نـاکام مانـده اسـت اصـرار بـر ناکارآمـدی 

 دولتـی کـه در صـف مقدم می رزمـد جز القای شکسـت نخواهد بود.



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم

10003432117834
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وعده گشایش اقتصادی 
گشایش اقتصادی اگر به اتفاقی بزرگ ختم نشود، نتیجه ای جز عصبانی تر کردن جامعه نخواهد داشت

»شواهد 
و عالئــم 

نشان 
پایانــی  روزهــای  در  دهــد  مــی 
ــد  ــد تأکی ــم و بای ــرار داری ــم ق تحری
ــع  ــده وض ــای آین ــاه ه ــه م ــم ک کن
شــود.«  مــی  بهتــر  مراتــب  بــه 
رئیــس  واعظــی  را  وعــده  ایــن 
ــت.  ــور داده اس ــس جمه ــر ریی دفت
در روزهایــی کــه وضعیــت اقتصــادی 
ــرار دارد  ــم ق ــردم در شــرایط وخی م
و تاثیــر افزایــش دالر بــر شــئون 

ــی  ــردم مثال زدن ــی م ــف زندگ مختل
ــر  ــار رئیــس دفت شــده اســت، این ب
رییــس جمهــور در جملــه ای سراســر 
ابهــام و در پــرده وعــده از پایــان 

می دهــد.  تحریم هــا 
در  هــم  مرکــزی  بانــک  رئیــس 
ــد  ــیما می گوی ــا صداوس ــو ب گفت و گ
و  ارز  قیمــت  کنتــرل  بــه  قــادر 
ــتیم.  ــور هس ــاد کش ــت اقتص وضعی
خوانــدن  غیرواقعــی  بــا  همتــی 
قیمــت 24 هــزار تومانــی بــرای دالر 
ــکا، گفــت: قیمــت واقعــی دالر  آمری

ــر از رقــم 24 هــزار  ــی پاییــن ت خیل
تومــان اســت. وی وعــده داد کــه 
تمــام تــالش خــود را مــی کنیــم 
تــا ایــن فشــار حداکثــری را کنتــرل 
ــردم  ــه م ــری ب ــار کمت ــم و فش کنی

ــد. بیای
ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئی
همیــن  از  مــا  می گویــد  هــم 
ــزان بودجــه عمومــی مصــوب در  می
ــش  ــه افزای ــال 99، هزین ــه س بودج
از  می کنیــم.  تامیــن  را  حقوق هــا 
ابتــدای ســال تاکنــون، فقــط 85 

از بودجــه جــاری ای کــه  درصــد 
مصــرف  می شــد؛  مصــرف  بایــد 
بــا  حتــی  یعنــی  اســت.  شــده 
 15 حقوق هــا؛  افزایــش  وجــود 
داشــته ایم. صرفه جویــی  درصــد 
ــدادی  ــای تع ــه صحبت ه ــی ب نگاه
کشــور  اقتصــادی  مســئوالن  از 
از  نشــانی  گذشــته  روز  چنــد  در 

ــم اقتصــادی  ــت وخی ــورم و وضعی ت
نیســت. 

مهمی اقتصادی  اتفاق 
در راه است؟

و  ایــران  بازرگانــی  اتــاق  رییــس 
مطالبــی  انتشــار  مــورد  در  چیــن 
در شــبکه هــای اجتماعــی مبنــی 
ــم  ــاق مه ــک اتف ــودن ی ــر در راه ب ب
اقتصــادی بــرای ایــران می گویــد 
دربــاره گشــایش  زنی هــا  گمانــه 
ــزرگ  ــی ب ــه اتفاق ــر ب ــادی اگ اقتص
جــز  ای  نتیجــه  نشــود،  ختــم 
کــه  جامعــه  کــردن  عصبانی تــر 
فشــارهای  اخیــر  ماه هــای  در 
اقتصــادی جــدی را تحمــل کــرده 

داشــت. نخواهــد 
گفــت  در  حریــری  مجیدرضــا 
کــرد:  اظهــار  ایســنا،  بــا  گــو  و 
اقتصــادی  شــرایط  متاســفانه 
کشــور بــه گونــه ای پیــش رفتــه 
صرفــا  طرح هــای  بــا  دیگــر  کــه 
نمی تــوان  مدیریتــی  و  اقتصــادی 
و  داشــت  جــدی  تحولــی  توقــع 
راهــکار از دل سیاســت می گــذرد. 
یکــی  تحریــم  فشــارهای  وقتــی 
ــکالت  ــر مش ــذار ب ــل تاثیرگ از عوام
ــت  ــرون رف ــرای ب ــا ب ــوده، قاعدت ب

ــائل  ــه مس ــد ب ــرایط، بای ــن ش از ای
کــرد. فکــر  نیــز  دیپلماتیــک 

ــردن  ــل نک ــه ح ــان اینک ــا بی وی ب
بــودن  ناموفــق  و  مشــکالت 
طرح هــا، شــرایط را بــرای اقشــار 
ــرده  ــوار ک ــه دش ــد جامع ــم درآم ک
جامعــه  وقتــی  گفــت:  اســت، 
رفــت  بــرون  بــرای  می بینــد کــه 
دقیقــی  راهــکار  شــرایط  ایــن  از 
نــدارد، عصبانــی می شــود  وجــود 
وعده هایــی  کــردن  مطــرح  بــا  و 
ــده  ــر اینکــه در روزهــای آین مبنــی ب
داد،  خواهــد  رخ  بــزرگ  اتفاقــی 
می کنــد.  عصبانی تــر  را  جامعــه 
امــروز مــردم نیــاز دارنــد کــه ببیننــد 
ــی  ــای زندگ ــی فض ــئوالن اجرای مس
مبنــای  بــر  و  را درک کــرده  آنهــا 
ایــن  در  و  می گیرنــد  تصمیــم  آن 
مســیر مطــرح کــردن پــازل و معمــا 

چنــدان نتیجــه مثبــت نــدارد.
ایــران  بازرگانــی  اتــاق  رییــس 
گمانــه  بــه  اشــاره  بــا  چیــن  و 
دربــاره  صــورت گرفتــه  زنی هــای 
اینکــه گشــایش اقتصــادی اعــالم 
شــده در چــه حــوزه ای خواهــد بــود، 
ــه  ــا گمان ــن روزه ــرد: در ای ــان ک بی
ــراد  ــه و اف ــورت گرفت ــی ص زنی های
مطــرح  را  گزینه هایــی  مختلــف 
کرده انــد امــا هیــچ یــک از آنهــا 

در عمــق زندگــی مــردم تغییــری 
ــش از  ــردم بی ــد و م ــاد نمی کن ایج
آنکــه بــه وعــده نیــاز داشــته باشــند، 
ــه  ــد ک ــدی می خواهن ــات ج تصمیم
ــر  ــد. اگ ــر ده ــا را تغیی ــرایط آنه ش
ــی  ــه شــود حت ــم جــدی گرفت تصمی
نیــز احتیــاج  بــه اطــالع رســانی 
شــدنش،  اجرایــی  بــا  و  نــدارد 
تغییــر  متوجــه  خودشــان  مــردم 

. ند می شــو
از  یکــی  اینکــه  افــزود:  حریــری 
شــبکه های  در  دولــت  مشــاوران 
بــرای  کــه  می نویســد  اجتماعــی 
صبــر  اقتصــادی  تصمیم گیــری 
مشــخص  آنکــه  کنــار  در  کنیــد، 
ــت  ــا واقعی ــی ب ــه ارتباط ــت چ نیس
از  کــه  دارد  آن  از  نشــان  دارد، 
دور  مــردم  معیشــتی  وضعیــت 
قابــل  بخــش  امــروز  شــده ایم. 
توجهــی از جامعــه بــا توجــه بــه 
ــوان  مشــکالت اقتصــادی، اساســا ت
ــد  ــه بخواه ــدارد ک ــری ن ــم گی تصمی
عقــب  هفتــه  یــک  نیــز  را  آن 
ســالی  در  آن  کنــار  در  بینــدازد. 
ــام گــذاری  ــه جهــش تولیــد ن کــه ب
ــه  ــک هفت ــه ی ــع ک ــن توق شــده، ای
تمــام کارهــا بایســتد تــا نتیجــه 
ــدان  ــود، چن ــن ش ــر روش ــن خب ای

نیســت. منطقــی 

ته
نک

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین:
در ایـن روزهـا گمانه زنی هایـی صورت گرفته و افـراد مختلف 
گزینه هایـی را مطـرح کرده انـد امـا هیـچ یک از آنهـا در عمق 
زندگـی مـردم تغییـری ایجاد نمی کنـد و مردم بیـش از آنکه 
بـه وعـده نیاز داشـته باشـند، تصمیمـات جـدی می خواهند 
کـه شـرایط آنهـا را تغییـر دهـد. اگـر تصمیـم جـدی گرفتـه 
شـود حتـی بـه اطالع رسـانی نیـز احتیاج نـدارد و بـا اجرایی 

شـدنش، مردم خودشـان متوجـه تغییر می شـوند.

گشایش اقتصادی که رییس جمهور و مسئوالن اقتصادی کشور از آن خبر می دهند چقدر واقعی است؟

گزارش
علیرضا ابراهیمی

 پیام
سیاست

بانک ها موظف به پاسخگویی درباره سهام عدالت شدند
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، در بخشنامه ای، بانک های دولتی را موظف کرد تا 
اطالع رسانی الزم را درباره پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری انجام دهند.

سنا
 ای

س:
عک

و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر  معــاون 
آمــوزش پزشــکی گفــت: مرحلــه ســوم 
ــه زودی  طــرح غربالگــری سراســری ب

در کشــور آغــاز می شــود.
ــی  ــا رییس ــا، علیرض ــزارش ایرن ــه گ ب
روز شــنبه در حاشــیه افتتــاح ســه 
ــکان  ــی و بهداشــتی در مل ــرح درمان ط
ــگاران  ــع خبرن آذربایجان شــرقی در جم
افــزود: در مرحلــه اول اجــرای ایــن 
طــرح 87 درصــد و در مرحلــه دوم 

42 درصــد مــردم در سراســر کشــور 
غربالگــری شــدند.

وی افــزود: بــه طــور قطــع حداقــل یک 
ــا واکســن و  ســال طــول مــی کشــد ت
یــا داروی موثــری بــرای درمــان کرونــا 
ــرای  ــه آن ب ــکان تهی ــود و ام ــدا ش پی
ــن رو  ــد از ای ــدور باش ــردم مق ــه م هم
ــالمت  ــی مس ــان زندگ ــا آن زم ــد ت بای
آمیــز بــا ایــن ویــروس را یــاد بگیریــم.
خوشــبختانه  افــزود:  رییســی 

حــدودی  تــا  کرونــا  شــیوع  ســیر 
جملــه  از  غربــی  اســتان های  در 
آذربایجــان  شــرقی،  آذربایجان هــای 
ــرل شــده و در  ــی و کرمانشــاه کنت غرب
ــیر  ــن س ــز ای ــور نی ــق کش ــایر مناط س
ــرد:  ــد ک ــت.وی تاکی ــده اس ــی ش نزول
مــردم بایــد تــا قطــع شــیوع ایــن 
ــتی  ــتورالعمل های بهداش ــروس دس وی
را رعایــت کننــد. وی بــا بیــان اینکــه 82 
ــی در  ــدگان کرونای ــوت ش ــد از ف درص
کشــور را بیمــاران دارای بیمــاری هــای 
خــاص تشــکیل مــی دهنــد گفــت: 
ــا  ــی از کرون ــر ناش ــرگ و می ــزان م می
در کشــورهای مختلــف 15 درصــد و در 

ایــران 12 درصــد اســت.

مرحله سوم غربالگری سراسری 
به زودی اجرا می شود

امکان توزیع الکترونیکی کاالی 
اساسی برای همه وجود ندارد

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه مــی گویــد کــه در حــال حاضــر ســازوکار 
الکترونیکــی کــردن توزیــع کاال در ســطح گســترده وجــود نــدارد و بــا توجــه بــه 

منابــع فقــط تعــداد خاصــی را در بــر خواهــد گرفــت.
ــای  ــن کااله ــرح تامی ــت ط ــک فوری ــش ی ــدی پی ــنا، چن ــزارش ایس ــه گ ب
اساســی از ســوی مجلــس بــه تصویــب رســید کــه طــی آن پیشــنهاداتی در 
رابطــه بــا توزیــع کاالهــای اساســی در قالــب کاالبــرگ و یــا کارت الکترونیکــی 
مطــرح بــود. برخــی نماینــدگان تاکیــد داشــتند کــه بــا وجــود وفــور کاالهــای 

ــد. ــختی های مواجه ان ــا س ــن آن ب ــار در تامی ــی اقش ــی برخ اساس
امــا ایــن کــه موضــع دولــت در رابطــه بــا طــرح تامیــن کاالهــای اساســی و 
توزیــع کاال بــا کاالبــرگ و یــا کارت  الکترونیــک چیســت و در صــورت توافــق 
ــه  صــورت خواهــد گرفــت، موضوعــی اســت کــه در  ــع آن چگون تامیــن مناب
گفــت و گــو بــا محمدباقــر نوبخــت -رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه- مــورد 

پرســش قــرار گرفــت و وی توضیحاتــی در ایــن رابطــه ارائــه کــرد.
معــاون رئیــس جمهــوری تاکیــد دارد کــه در حال حاضــر ســازوکار الکترونیکی 
کــردن توزیــع کاالهــای اساســی در ســطحی گســترده در کشــور وجــود نــدارد 

و قطعــا بــا مشــکالتی مواجــه خواهــد شــد.

ادامه روند کاهشی فوتی های کرونااعتراض ایران به حمایت آمریکا از گروه تندر
ایـران در نامـه ای کـه روز جمعه توسـط 
دائـم  نماینـده  روانچـی  تخـت  مجیـد 
جمهـوری اسـالمی ایـران نـزد سـازمان 
ملـل بـه دبیـرکل ایـن سـازمان ارسـال شـد، بـه حمایت 
آمریـکا از گـروه تنـدر اعتـراض کـرد و خواسـتار برخـورد 

سـازمان مذکـور بـا ایـن کشـور شـد.
بـه گـزارش ایسـنا، در این نامـه، ضمن اشـاره به حمالت 
مجـروح  و  شـهید  و  ایـران  در  ایـن گـروه  تروریسـتی 
کـرن تعـدادی از شـهروندان کشـورمان و اعتـراف آشـکار 
ایـن گـروه بـه ارتـکاب ایـن جنایـات، اعـالم شـده گـروه 
تروریسـتی یادشـده کمـاکان بـه تـداوم فعالیـت هـای 
خـود از آمریـکا و حتـی آمـوزش اقدامـات تروریسـتی و 

خرابـکاری در ایـران ادامـه مـی دهـد.
روانچـی بـا اعـالم اینکـه جنایـات تروریسـتی ایـن گروه 

بارهـا از طریـق دفتـر حافـظ منافـع آمریـکا در تهـران به 
اطـالع این کشـور رسـیده اضافه کـرده که تاکنـون آمریکا 
هیـچ اقدامـی در پیشـگیری از فعالیـت اعضـای گـروه 
یادشـده یـا اسـترداد آنها بـرای محاکمـه در ایـران انجام 

اسـت. نداده 
تعهـدات  یـادآوری  ضمـن  کشـورمان  دائـم  نماینـده 
بین المللـی کشـورها تحت حقـوق بین الملـل، بویژه تعهد 
آنهـا بـه عدم حمایـت از تروریسـتها و نیـز تضمین اینکه 
خـاک آنها به محلـی برای فعالیت گروههای تروریسـتی 
تبدیـل نگـردد، اعالم نموده اسـت تداوم حمایـت آمریکا 
از ایـن گـروه هیـچ تردیـدی باقـی نمی گـذارد کـه ایـن 
کشـور آشـکارا کلیه تعهـدات ذیربط خود را نقـض کرده و 
بنابرایـن مسـئول همـه جنایـات این گـروه در ایـران می 

باشد.

ســخنگوی وزارت بهداشــت از شناســایی 
2125 بیمــار جدیــد مبتــال بــه کرونــا در 

کشــور طــی 24 ســاعت گذشــته خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر ســیما ســادات الری گفت:تــا 
ــی  ــای قطع ــاس معیاره ــر اس ــرداد 1399 ب روز  18 م
تشــخیصی، 2125 بیمــار جدیــد مبتــال بــه کوویــد19 در 
ــا بســتری  ــر از آنه ــه 1049 نف کشــور شناســایی شــد ک

شــدند.
ــه  ــور ب ــد19 در کش ــاران کووی ــوع بیم ــزود: مجم وی اف

ــید. ــر رس ــزار و 692 نف 324  ه
ــته،  ــاعت گذش ــول 24 س ــفانه در ط ــت: متاس الری گف
ــد و  ــد19 جــان خــود را از دســت دادن ــار کووی 132 بیم
مجمــوع جانباختــگان ایــن بیمــاری بــه 18 هــزار و 264 

نفــر رســید.

وی ادامــه داد: خوشــبختانه تــا کنــون 282  هــزار و 122 
نفــر از بیمــاران، بهبــود یافتــه و یــا از بیمارســتان ها 

ــده اند. ــص ش ترخی
ســخنگوی وزارت بهداشــت گفــت: 4148 نفــر از بیمــاران 
ــاری  ــن بیم ــد19 در وضعیــت شــدید ای ــه کووی ــال ب مبت

تحــت مراقبــت قــرار دارنــد.
ــزار و 965  ــون و 661 ه ــون دو میلی ــا کن ــت: ت الری گف
ــده  ــام ش ــور انج ــد19 در کش ــخیص کووی ــش تش آزمای
اســت. وی دربــاره اســتان های در وضعیــت قرمــز 
ــم،  ــران، ق ــدران، ته ــای مازن ــت: اســتان ه ــاری گف بیم
ــرز،  ــان، الب ــل، اصفه گلســتان، خراســان شــمالی، اردبی
خراســان رضــوی، کرمــان، ســمنان، آذربایجــان شــرقی، 
مرکــزی، یــزد و گیــالن در وضعیــت قرمــز قــرار دارنــد.

سنا
 ای

س:
عک

مراکز تبادلی در مبادی شهرها راه اندازی می شودبازار خودرو به تعادل نزدیک می شود
سرپرسـت وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت گفت: بـا اقدامات 
انجـام شـده در دو مـاه گذشـته بخصـوص منطقـی سـازی 
قیمـت کارخانـه ای خودروهـا و افزایـش عرضـه و کنتـرل نرخ ارز، بـازار خودرو 

بـه تعـادل نزدیـک می شـود.
"حسـین مـدرس خیابانـی" روز شـنبه در گفت وگـوی اختصاصـی بـا خبرنـگار 
اقتصـادی ایرنـا در خصـوص آشـفتگی ایـن روزهـای بـازار خـودرو و اقدامات 
وزارت صنعـت بـرای بازگشـت آرامـش بـه بـازار، افزود: شـرایطی کـه امروز در 

بـازار خـودرو بـا آن مواجـه ایـم بـا دو مـاه پیشـتر متفاوت اسـت.
بـه گفتـه ایـن مقـام مسـوول، دو مـاه پیـش شـورای رقابـت هنـوز اسـناد و 
مـدارک دریافتـی از خودروسـازان را بـه طـور کامل بررسـی نکـرده و در قیمت 
تمـام شـده خودروهـا بازنگـری نکرده بود، بـه همین دلیل فاصلـه زیادی بین 

قیمـت کارخانـه ای و بـازاری خودروهـا افتاد.
وی اظهـار داشـت: بـه همیـن دلیـل تقاضای غیـر واقعی در بازار وجود داشـت 

و عـده ای از ایـن فاصلـه قیمتی ایجاد شـده کاسـبی می کردند.
مـدرس خیابانـی، بـه طـور نمونه بـه برنامه های پیـش فروش دو خودروسـاز 

بـزرگ کشـور اشـاره کـرد کـه بـرای 25 هـزار دسـتگاه خـودرو، بیـش از پنـج 
میلیـون و 700 هـزار نفـر ثبـت نـام کردنـد و خودروسـازان در نهایـت مجبور به 

قرعه کشـی شـدند.
وی خاطرنشـان کـرد: در آن مقطـع زمانـی دو اقـدام بـه انجـام رسـید، یکـی 
اینکـه تقاضاهـا را واقعـی کنیـم تـا افـرادی کـه مصـرف کننـده واقعـی خودرو 
هسـتند موفـق بـه ثبـت نـام شـوند و اقـدام دوم، ارائـه قیمت هـای واقعـی 

بود. خـودرو 
ایـن مقـام مسـوول بـا اشـاره بـه برگـزاری جلسـات متعدد بـا شـورای رقابت 
بـه ایـن منظور، تشـریح کرد: بخشـی از مـواد اولیه مـورد نیاز تولیـد خودرو از 
جملـه ورق هـای فوالدی، محصوالت پتروشـیمی، فلزات اساسـی و غیره تابع 
شـرایط بـورس اسـت. وی بـا بیان اینکـه خودروسـازان هنوز معتقدنـد که زیر 
قیمـت تمـام شـده خـودرو تولیـد می کنند، بـه زیان انباشـته 40 هـزار میلیارد 
تومانـی ایـران خـودرو و سـایپا اشـاره و خاطرنشـان کـرد: با اقدام هـای انجام 
شـده اکنـون فاصلـه قیمتی بـازاری و کارخانه کمتر شـده و عطش افـراد برای 

ثبـت نـام کاهش یافته اسـت.

 وزیـر راه و شهرسـازی گفـت: راه انـدازی مراکـز تبادلـی بـه 
منظـور تجمیـع پایانه هـای قطـار شـهری، راه آهـن سراسـری، 
اتوبوس های درون شـهری و برون شـهری و تاکسـی در دسـتور 

کار ایـن وزارتخانـه اسـت.
بـه گـزارش ایرنـا، محمد اسـالمی روز شـنبه در حاشـیه آیین بهره بـرداری از 80 
دسـتگاه اتوبـوس شـهرداری اصفهـان در جمـع خبرنگاران با اشـاره بـه ضرورت 
راه انـدازی  ایـن مراکـز)TOD( در مبـادی شـهرها، افـزود: در ایـن مراکز اتصال 
راه آهـن سراسـری، قطـار شـهری، پایانـه اتوبوس های مسـافری برون شـهری 
و درون شـهری و همچنیـن ایسـتگاه تاکسـی کـه مصـداق آن در صفه اصفهان 

محقق شـد در دسـتور کار قـرار دارد. 
وی اضافـه کـرد: همچنیـن تـالش می کنیـم در ایـن مجتمع هـا مراکـز تجاری، 
اداری و خدمـات مدیریتـی تعبیـه شـود تـا مـردم در صـورت مسـافرت بـرای 
امـور اداری بتواننـد بسـیاری از خدمـات را از ایـن مراکـز دریافـت کنند و تالش 
بـا وزارت کشـور و شـهرداری ها در  از طریـق رایزنـی  ایـده را  ایـن  می کنیـم 

کالنشـهرها دنبـال کنیم.

وی ادامـه داد: مراکـز تبادلـی ایـن امـکان را فراهـم می کند که رفـت و آمدهای 
شـهری کاهـش یابـد و در مصـرف انـرژی و زمـان بهینه سـازی صـورت گیـرد و 
حداقـل رسـاندن مسـافرت های درون شـهری و بـرون شـهری از دیگـر مزایای 

ایـن طرح اسـت.
بـه گفتـه وی امسـال بـا توجـه بـه رویکـرد دولـت و منابعـی کـه در تبصـره 18 
پیـش بینی شـد بـرای حمل و نقل درون شـهری و برون شـهری مصوباتی را در 
دولـت داشـتیم. اسـالمی اضافه کرد: ایـن اتوبوس ها دارای اسـتانداردهای الزم 
بـوده و عـالوه بـر کاهـش میزان سـوخت، میـزان آالیندگـی آنها به کمتـر از یک 

پنجـم کاهـش پیـدا می کند.
وی بـا اشـاره به فعالیـت 340 هزار کامیون در بخش حمل و نقل برون شـهری، 
تصریـح کـرد: از ایـن تعداد 55 هزار دسـتگاه نیاز به بازسـازی دارد که نوسـازی 

این ناوگان با اسـتفاده از تبصره 18 امسـال آغاز شـده اسـت.
وزیر راه و شهرسـازی گفت: دولت توسـعه راه آهن سراسـری و راه آهن حومه ای 
را در دسـتور کار دارد و در همیـن راسـتا اساسـنامه شـرکت قطارهـای حومـه ای 

براسـاس قانون مجلس سـال گذشـته به تصویب رسـید.

معـاون وزیـر راه و شهرسـازی با بیـان اینکه از روز  بیسـت 
و یکـم مردادمـاه رونـد معرفی متقاضیان تسـهیالت کمک 
ودیعـه اجـاره بـه 19 بانـک و موسسـه اعتبـاری آغـاز مـی 
شـود گفـت: در ایـن مرحلـه تالش این اسـت کـه در کوتاه 
در  پرداخـت شـود.محمود محمـودزاده  وام  زمـان  تریـن 
گفت وگـو بـا ایسـنا اظهـار کـرد: بخـش زیـادی از پاالیش 
متقاضیـان تسـهیالت مرابحـه خریـد کاال و خدمـات یـا 
همـان وام کمـک ودیعـه اجـاره انجـام شـده و متقاضیان 
طبـق اعالمـی کـه از قبـل صـورت گرفـت بـر اسـاس رقـم 
سـمت راسـت کـد ملـی خـود از روز 14 مـرداد نسـبت بـه 
تکمیـل اطالعـات خـود اقـدام کرده انـد کـه ایـن رونـد تـا 

بیسـتم ادامـه مـی یابد.

شـرکت های  تعـداد  گفـت:  مسـتضعفان  بنیـاد  رییـس 
بورسـی بنیـاد بـه 32 شـرکت رسـیده و امیدواریـم امسـال 

هـم 20 شـرکت دیگـر بنیـاد وارد بـازار سـرمایه شـوند.
ایـن  مشـارکت  در خصـوص  مسـتضعفان  بنیـاد  رئیـس 
بنیـاد در بـورس امـالک نیـز گفـت: تـالش می کنیـم تـا 
شـرکت های بنیـاد کـه قابلیـت ورود به بـازار سـرمایه دارند، 
وارد بـازار بـورس شـوند بـه گـزارش ایرنـا از روابـط عمومـی 
بنیـاد مسـتضعفان، سـید پرویـز فتـاح بـا بیـان اینکـه در 
یـک سـال گذشـته 2 شـرکت بنیـاد مسـتضعفان در بورس 
پذیرفتـه شـده اند، گفت: با احتسـاب این شـرکت ها، تعداد 
بـه 32 شـرکت  بنیـاد مسـتضعفان  بورسـی  شـرکت های 
رسـیده و امیـد اسـت امسـال 20 شـرکت دیگـر بنیـاد وارد 
بـازار سـرمایه شـود تـا مـردم نیـز سـهامدار این شـرکت ها 

شـوند و در سـود آن شـریک باشـند.

دو معـاون رییـس جمهـوری و پنـج نفر از وزیـران، این 
هفتـه بـا حضـور در کمیسـیون های تخصصـی مجلـس 
شـورای اسـالمی در خصـوص دسـتگاه های متبـوع خود 

بـا نماینـدگان تبـادل نظـر خواهنـد کرد.
ایرنـا کمیسـیون هـای تخصصـی مجلـس  بـه گـزارش 
شـورای اسـالمی ایـن هفتـه میـزان هفـت عضـو کابینـه 
خواهنـد بـود. بر این اسـاس علـی اکبر صالحـی معاون 
اتمـی،  انـرژی  سـازمان  رییـس  و  جمهـوری  رییـس 
محمـد باقـر نوبخـت رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه، 
وزیـر  نفـت، محمـد جـواد ظریـف  وزیـر  زنگنـه  بیـژن 
و  وزیـر جهـاد کشـاورزی  خـاوازی  امـور خارجه،کاظـم 
محمـد شـریعتمداری وزیـر تعـاون کار و رفـاه اجتماعی 

خواهنـد بـود.

معرفی متقاضیان وام اجاره 
از 2۱ مرداد به بانک 

 20 شرکت بنیاد مستضعفان  
بورسی می شوند

کمیسیون های تخصصی 
میزبان ۷ عضو کابینه

سالمت سیاسی

دولت اقتصاد
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اجرای قانون هوای پاک باید از سوی مجلس پیگیری شودتاثیر زیاد مشارکت مردم بر حفظ منابع طبیعی 
درپـی انتشـار اخبـاری مبنـی بـر وقـف بخش هایـی از عرصه ها 
و منابـع طبیعـی کشـور یـک متخصـص منابـع طبیعـی و علوم 
جنـگل بـا اشـاره به اینکـه منابع طبیعی هر کشـور نـه تنها ثروت ملی آن کشـور 
بـه حسـاب می آیـد بلکـه بـرای پایـداری و سـالمت کل کـره زمیـن نیـز اهمیت 
دارد، گفـت: حضـور پررنـگ مردم و مشـارکت آنان در حفظ منابع طبیعی بسـیار 
موثـر اسـت.غزال بجسـتانی مقـدم در گفـت و گـو بـا ایسـنا، ضمـن بیـان اینکه 
منابـع طبیعـی ایـران نیـاز بـه حفاظت، احیـا، اصالح و توسـعه دارند، اظهـار کرد: 
ابتـدا دولـت بایـد بـا مدیریت صحیح و سـازمان های مردمی با جلب مشـارکت 
عمومـی و در نهایـت خـود مـردم بـا اقداماتـی ارزنـده  از ایـن ثروت هـای ملـی 
پاسـداری کننـد چراکـه در غیر این صـورت ایران در آینده نزدیک به علت مسـائل 
زیسـت محیطـی دچـار مشـکالت عمـده ای خواهـد شـد. طـی سـال های اخیر 
نیـز کـم و بیـش بـه علت نابـودی پوشـش گیاهـی، دخالـت و ایجاد آشـفتگی  
در اکوسیسـتم  مشـکالتی از جملـه سـیل، فرسـایش خـاک، آتـش سـوزی و 
تصرف هـای غیـر قانونـی را شـاهد  بـوده ایـم بنابرایـن حضـور پررنـگ مـردم و 
همـکاری آنـان در حفـظ منابع طبیعی بسـیار موثـر اسـت.  وی در ادامه تصریح 

کـرد: به منظـور حفـظ پایداری و دسـتیابی به توسـعه پایـدار یک سـرزمین باید 
از ثـروت طبیعـی آن بـرای نسـل های آینده حفاظت و حراسـت کـرد.  طبق اصل 
45 قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایران جنگل هـا، مراتع طبیعـی، معادن ، 
دریاهـا، دریاچه هـا، رودخانه هـا، کوه هـا، دره هـا، نیزارهـا، بیشـه های طبیعـی  که 
انسـان دخالتـی در ایجـاد آن هـا نـدارد جـزو انفـال محسـوب مـی شـوند و بـر 
اسـاس اسـتفتائات از مقـام معظـم رهبـری انفـال از امـوال عمومـی محسـوب 
می شـود بنابرایـن ملـک خـاص کسـی نیسـت و در نتیجـه وقـف آن هـا توسـط 
هیـچ فـردی صحیـح نخواهـد بـود. رییـس هیئت مدیـره انجمـن تـوان افزایان 
زندگـی سـبز در پاسـخ بـه این پرسـش ایسـنا کـه آگاهـی مـردم از ارزش منابع 
طبیعـی چقـدر در جلوگیـری از وقـوع اتفاقاتـی ماننـد ادعای وقـف بخش هایی 
از عرصه هـای طبیعـی نقـش دارد؟ گفت: تجربه نشـان داده اسـت مـردم زمانی 
آمـاده صـرف هزینـه برای حل یک مسـئله هسـتند که ابتدا مسـاله را بشناسـند 
تـا انگیـزه الزم را پیدا کنند بنابراین در اختیار گذاشـتن اطالعات صحیح و آگاهی 
بخشـی از قوانیـن و وضعیـت موجـود منابـع طبیعی به عمـوم مردم الزم اسـت 

همچنیـن بیـان مـداوم ارزش ایـن ثروت هـای ملی بسـیار ضروری اسـت.

ــورو  ــای ی ــاک ورود خودروه ــوای پ ــون ه ــاس قان ــر اس ب
ــازمان  ــا س ــت ام ــوع اس ــل ممن ــل و نق ــه حم ــه چرخ 4 ب
ــا  ــتاندارد خودروه ــای اس ــر ارتق ــر ب ــه پیش ت ــت ک ــط زیس ــت محی حفاظ
ــدود 2200  ــماره گذاری ح ــا ش ــاه ب ــرداد م ــت در خ ــرار داش ــورو5 اص ــه ی ب
تاکســی دوگانه ســوز نوســاز یــورو4 موافقــت کــرد. یــک کارشــناس آلودگــی 
هــوا می گویــد: اجــرای صحیــح قانــون هــوای پــاک بایــد از ســوی مجلــس 
پیگیــری شــود و فراکســیون محیــط زیســت مجلــس بایــد در زمینــه ارتقای 
اســتاندارد خودروهــا بــه یــورو 5، شــماره گذاری خودروهــای یــورو 4 و 

ــد. ــر باش ــوا فعال ت ــی ه ــش آلودگ کاه
ــرای  ــرورت اج ــه ض ــاره ب ــا اش ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــت و گ ــی در گف ــن عزت رامی
ــاک و  ــون هــوای پ ــرد: اجــرای قان ــد ک ــاک، تاکی ــون هــوای پ ــح قان صحی
ــت  ــروری اس ــا ض ــرای خودروه ــده ب ــف ش ــتانداردهای تعری ــت اس رعای
ــرای ســالمتی  ــد ب ــه تنفــس هــوای ناســالم می توان ــا 40 ثانی ــه تنه چــرا ک
ــر ســالمتی  ــه فک ــه ب ــن الزم اســت ک انســان ها بســیار مضــر باشــد بنابرای

ــم. ــی کنی ــل اجرای ــور کام ــون را به ط ــن قان ــیم و ای ــهروندان باش ش

وی ادامــه داد: الزم اســت کــه ســازمان محیــط زیســت بــا همــکاری 
ــدا و  ــه ص ــی از جمل ــانه های گروه ــق رس ــاد از طری ــردم نه ــازمان های م س
ــی از  ــرات ناش ــردم را از خط ــی م ــبکه های اجتماع ــا و ش ــیما، روزنامه ه س
ــی  ــه اثرات ــا چ ــت آالینده ه ــد غلظ ــح دهن ــد و توضی ــوا آگاه کنن ــی ه آلودگ
ــا  ــروس کرون ــاره وی ــه درب ــور ک ــذارد، همانط ــان ها می گ ــالمتی انس ــر س ب
اطالع رســانی و آگاه ســازی شــد، ایــن قــدام نیــز می توانــد در حــوزه آلودگــی 

هــوا موثــر باشــد.
ــط  ــازمان حفاظــت محی ــه س ــان اینک ــا بی ــوا ب ــی ه ــن کارشــناس آلودگ ای
ــای  ــورو 4 و ارتق ــای ی ــماره گذاری خودروه ــوص ش ــد در خص ــت بای زیس
اســتاندارد خودروهــا بــه یــورو 5 از ســوی شــرکت های خودروســازی 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــرد: س ــان ک ــد، خاطرنش ــل کن ــختگیرانه تر عم س
زیســت کشــور از کمتریــن میــزان بودجــه بهره منــد اســت و ایــن یــک نقــص 
ــازمان  ــن س ــوارد ای ــیاری از م ــن در بس ــر ای ــد. عالوه ب ــاب می آی ــه حس ب
ــا  ــماره گذاری خودروه ــه ش ــن در زمین ــی دارد بنابرای ــدرت بازدارندگ ــا ق تنه
می بینیــم کــه از قــدرت اجرایــی برخــی نهادهــای دیگــر برخــوردار نیســت. 

 پیام
 زیست

خطر ریزش بخشی از یخچال  طبیعی آلپ و ممنوعیت تردد
عبور و مرور در بخش ایتالیایی یخچال طبیعی »مون بالن« در رشته کوه های آلپ و نزدیک به دره کوچک 

»وال فرت« در پی تشدید گرما طی سه روز متوالی از روز )جمعه( ممنوع اعالم شد.

رنا
 ای

س:
عک

اینکـه  بیـان  بـا  اسـتان کرمـان  زیسـت  محیـط  مدیـرکل 
»اشـتغالزایی محـدود بـه قیمت از بین رفتن تنفس شـهرها 
اقدام مناسـبی نیسـت« گفت: گرفتن مجوز صنایع در نزدیک 
شـهرها بـه صالح آیندگان نبـوده و اثرات جبـران ناپذیری در 
پـی دارد.مرجـان شـاکری در گفت وگو با خبرنگار تسـنیم در 
کرمـان، بـا بیان اینکـه »صنعت بـدون آالیندگی وجـود ندارد 
امـا میـزان آالیندگـی صنایع مختلـف متفاوت اسـت« اظهار 
داشـت: بـرای میـزان آالیندگـی صنایع حد مشـخصی وجود 
دارد کـه تـا این میزان آالینگی مجاز بوده و اسـتاندارد اسـت.
وی مسـئله مهـم در دیگـر را جانمایـی صنایـع عنـوان کـرد و 
افـزود: بـه عنـوان نمونه می توان بـه کارخانه کک سـازی زرند 
و مشـکالت آن اشـاره کرد که جانمایی نادرسـت این کارخانه 

زمینه سـاز مشـکالت فراوانی در منطقه شـده اسـت.
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان کرمـان بـا بیـان 
آالیندگـی  میـزان  نظـر  از  زرنـد  اینکـه کارخانـه کک سـازی 
و بررسـی های انجـام شـده اسـتاندارهای الزم را در میـزان 
آالیندگـی دارد تصریـح کـرد: مسـئله مهـم جانمایـی اشـتباه 

ایـن کارخانـه در روز اول اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه کارخانـه کک سـازی زرنـد در جهـت 
بـاد غالـب شـهر سـاخته شـده و کوچکتریـن اثـرات انتشـار 
بـوی ایـن کارخانـه وارد شـهر و روسـتا می شـود ادامـه داد: 
تومـان  میلیاردهـا  سـرمایه گذار  اسـت کـه  ایـن  واقعیـت 
سـرمایه گذاری کـرده و اشـتغالزایی زیـادی در ایـن مجموعه 
وجـود دارد. شـاکری بیـان کـرد: امـروز نـه تعطیـل کـردن 
کارخانـه کک سـازی زرند به سـبب تبعـات اجتماعی بیکاری 
بیـش از هـزار نفـر مقـدور اسـت و از سـمت دیگـر حفـظ آن 
نیـز در شـرایط موجود سـخت بـوده و نارضایتی هـای زیادی 
را ایجـاد کـرده اسـت.وی بـا بیـان اینکـه »جانمایـی غلط و 
نادرسـت صنایـع و تبعـات آن اتفاقـی کـه ممکـن در آینـده 
گریبـان اسـتان کرمـان را بگیـرد و امروز شـروع آن اسـت« 
تصریـح کـرد: تنها الزم اسـت که در جانمایی درسـت صنایع 
و انتخـاب محـل مناسـب اجـرای پروژه ها قدری سـلیقه و 

دقـت به خـرج داد.

سوژه اصرار بر اخذ مجوز 
صنایع در حوالی 

شهرها به صالح نیست

سه گانه تاالب گاوخونی، آب و کشاورزی

سازمان حفاظت محیط زیست  حقابه تاالب گاوخونی را ۱۷6 میلیون متر مکعب برآورد کرده و وزارت نیرو موظف به 
تخصیص آن است اما تاکنون قطره ای از این حق به تاالب نرسیده است

در  گاوخونــی  تــاالب 
ســالی  چنــد  اصفهــان 
ــرم  ــه ن ــت و پنج ــی دس ــا کم آب ــت ب اس
می کنــد ایــن در حالیســت کــه ســازمان 
محیط زیســت 176 میلیــون متــر مکعــب 
حقابــه بــرای آن تعییــن کــرده امــا وزارت 
نیــرو تاکنــون قطــره ای از آن را تخصیــص 
ــا 85  ــن 80 ت ــه بی ــوری ک ــه ط ــداده ب ن
درصــد آب حوضــه در بخــش کشــاورزی 
اســتفاده می شــود، جالــب اینکــه دو 
بخــش کشــاورزی  در  اســت  ســالی 
کشــت ســوم نیــز اضافــه شــده کــه بــاری 
ــه  ــع آب منطق ــته مناب ــای گذش ــر باره ب
اســت؛ بــرای ســاماندهی ایــن وضعیــت 

ــت. ــده اس ــکیل ش ــی تش کارگروه

ــه  ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ــور،  ــت کش ــط زیس ــی محی ــوان متول عن
ــی را 176 میلیــون  ــاالب گاوخون ــه ت حقاب
متــر مکعــب بــرآورد کــرده و وزارت نیــرو 
موظــف بــه تخصیــص آن اســت امــا 
تاکنــون قطــره ای از ایــن حــق بــه تــاالب 
ــه ســال  ــا وجــود اینک نرســیده اســت، ب
97- 98 بارندگــی خوبــی رخ داد و بنــا به 
ــزان بارندگــی  ــه کارشناســان امــر می گفت
ــار  ــط چه ــدت در 50 ســال فق ــن م در ای
بــار رخ داده کــه بــاالی هــزار میلیمتــر در 
کوهرنــگ بــوده کــه ســال 97- 98 ایــن 
میــزان بــه دو هــزار و 200 میلیمتر رســیده 
امــا بــا ایــن وجــود بــاز هــم حقابــه ای به 
تــاالب نرســید ایــن در حالــی اســت کــه 

ســد زاینــده رود نزدیــک بــه 880 میلیون 
متــر مکعــب آب داشــت. در ادامــه همــه 
ایــن ســیاه بختــی هــا اکنــون گاوخونــی 
ــک  ــک درصــد آب دارد و نزدی ــر از ی کمت
بــه پنــج درصــد از مســاحت آن مرطــوب 
ــاری  ــزار هکت ــاالب 46 ه ــن ت ــت، ای اس
یــک کانــون بالقــوه انتشــار گــرد و غبــار 
ــه  ــی ادام ــرایط کنون ــر ش ــه اگ ــده ک ش
یابــد، فعــال خواهــد شــد و گــرد و غبــار 
آن نــه تنهــا کالنشــهر اصفهان و شــهرهای 
از  مجــاور  اســتان های  بلکــه  اطــراف 
جملــه یــزد را هــم فــرا می گیــرد از ایــن 
رو تــا پیــش از آنکــه تجربــه ناخوشــایند 
دلیــل  بــه  کــه  خوزســتان  تلــخ  و 
ــاالب  خشــک شــدن بخــش بزرگــی از ت

ناشــی  مشــکالت  درگیــر  هورالعظیــم 
ــان  ــار شــد در اســتان اصفه ــرد و غب از گ
تکــرار شــود بایــد حقابــه آن تأمیــن شــود 
کــه بــر ایــن اســاس احمدرضــا الهیجــان 
زاده معــاون محیــط زیســت دریایــی 
زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان 
ــد تــالش بــرای  خبرهــای خوشــی از رون
بازگشــت زندگــی بــه گاوخونــی خبــر داد 
و در گفــت و گــو بــا خبرنــگار محیــط 
ــان و  ــردم اصفه ــت: م ــا گف ــت ایرن زیس
چهارمحــال و بختیــاری بــرای احیــای 
ــی پیگیــری  ــاالب گاوخون ــده رود و ت زاین
هــای زیــادی داشــتند، همچنیــن ســمن 
هــا و نماینــدگان نیــز مکاتبــات زیــادی با 
مجموعــه دولــت داشــتند کــه در نهایــت 
ــی  ــه کارگروه ــد ک ــوب ش ــت مص در دول
ــاالب تشــکیل  ــن ت ــرای ســاماندهی ای ب
شــود کــه مســوولیت آن بــه وزارت نیــرو 

محــول شــد. 
وی افــزود: امــا بــه درخواســت وزارت 
نیــرو قــرار شــد جلســات ایــن کارگــروه 
فعــال در ســطح معــاون اول رییــس 
ــن  ــر ای ــه ب ــود ک ــکیل ش ــوری تش جمه
هفتــه  آن  جلســه  دومیــن  اســاس 
گذشــته بــه ریاســت اســحاق جهانگیــری 
ــر  ــه ب ــن جلس ــه در ای ــد ک ــکیل ش تش
اســاس مصوبــات جلســه اول، نقشــه 
راهــی بــرای احیــای زاینــده رود و تــاالب 
ــه شــد، در ایــن نقشــه راه  ــی ارائ گاوخون
ــده  ــی ش ــش بین ــی پی ــل مختلف مراح
اســت کــه مرحلــه اول شــناخت از حوضــه 
آبریــز هــم در اصفهــان و هــم چهارمحــال 
ــتخراج  ــد از آن اس ــت، بع ــاری اس بختی
ــش هــای حوضــه و در  مشــکالت و چال
نهایــت یــک ســری برنامــه هــای اجرایی 

ــرای رفــع ایــن چالــش هــا ارائــه شــد  ب
و در مجمــوع بــه ایــن جمــع بنــدی 
رســیدند کــه بــا اجــرای ایــن پــروژه هــا 
و برنامــه هایــی کــه پیــش بینــی شــده 
ــه  ــاالب را ب ــه و ت ــد شــرایط رودخان بتوان
شــرایط بهینــه و بهتــری نســبت بــه 

ــانند. ــی برس ــرایط کنون ش
الهیجــان زاده ادامــه داد: در ایــن نقشــه 
راه تمــام موضوعــات مختلــف دیــده 
شــده ، مباحــث مربــوط بــه کشــاورزی، 
الگــوی کشــت، اصــالح روش هــای 
ــه ورود  ــوط ب ــائل مرب ــا مس ــاری ت آبی
آالینــده هــا به رودخانــه و تــاالب، حقابه 
ــگری  ــی و گردش ــت محیط ــای زیس ه
ارائــه و قــرار شــد کــه تمــام آنهــا بــه یک 
برنامــه عمــل تبدیــل شــود و بــر اســاس 
آن وظایــف تمــام دســتگاه هــا، پــروژه 

هــای اجرایــی و اعتبــار مــورد نیــاز 
مشــخص شــود همچنیــن یــک برنامــه 
ــن خواهــد  ــرای آن تعیی ــدی ب ــان بن زم
فعــال  ســتادی کــه  یــک  در  و  شــد 
مســوولیت آن بــا وزارت نیــرو اســت 
بــا حضــور دســتگاه هــای مختلــف 
ــود  ــی ش ــی م ــا عملیات ــه ه ــن برنام ای
ــده رود و  ــای زاین ــر احی ــر آن ب ــا تاثی ت
تــاالب گاوخونــی دیــده شــود، در نهایــت 
ضمــن اینکــه حــق و حقــوق حقابــه 
برهــا هــم رعایــت مــی شــود، بایــد 
کشــاورزی پایــدار و صنعــت نیــز بتوانــد 
ــن  ــد همچنی ــت کن ــتی فعالی ــه درس ب
ــرد  ــورت گی ــز ص ــرب نی ــن آب ش تامی
ــم  ــت ه ــط زیس ــال محی ــن ح و در عی

ــود. ــا نش ــدام از اینه ــچ ک ــدای هی ف

زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
هـای  پاسـگاه  تعـداد  گفـت:  لرسـتان 
محیـط بانـی این اسـتان در دولت تدبیر 

اسـت. برابـر شـده  امیـد 1.5  و 
در  شـنبه  روز  بیرانونـد  فتحـی  مهـرداد 
گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا بـا بیـان 
اینکـه اکنـون 17 پاسـگاه محیـط بانـی 
در لرسـتان فعـال اسـت و چهار پاسـگاه 
نیـز بـه زودی در اسـتان بهـره بـرداری 
مـی شـود، اظهـار داشـت: قبـل از دولت 
تدبیـر و امیـد فقط هفت پاسـگاه محیط 
بانـی در ایـن اسـتان وجـود داشـت.به 

گفتـه وی احـداث پاسـگاه محیـط بانی 
در دولـت تدبیـر و امیـد در ایـن اسـتان 

رکـورد بـی نظیـری داشـته اسـت.
اکنـون  داد:  ادامـه  بیرانونـد  فتحـی 
چهـار پاسـگاه محیـط بانـی در نورآبـاد، 
آبـاد در  سلسـله، بیشـه داالن و شـول 
سـطح اسـتان در دسـت اقدام اسـت که 
بـه زودی بـه ظرفیـت حفاظـت از تنـوع 

زیسـتی اسـتان افـزوده مـی شـوند.
زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
احـداث  تاکیـد کـرد: ظرفیـت  لرسـتان 
در  امیـد  و  تدبیـر  دولـت  در  پاسـگاه 

سـطح کشـور بی نظیر اسـت چـرا که در 
این مدت 14 پاسـگاه در اسـتان احداث 

شـده اسـت.
وی گفـت: پاسـگاه محیـط بانـی چهـار 
شـاخ نورآبـاد در سـاختمانی 2 طبقـه بـا 

مسـاحتی حـدود 200 متـر مربـع و بـا 
اعتبـاری بالـغ بر چهـار میلیـارد ریال نیز 
بـه منظـور حفاظـت و حراسـت از حیات 
وحـش منطقـه و ارتقاء سـطح حفاظتی 

احـداث و بـه بهـره بـرداری می رسـد.

افزایش ۱.۵ برابری پاسگاه های 
محیط بانی لرستان

خودروهای فرسوده عامل 
40 درصدی آلودگی هوای تهران

ــر  ــه ب ــرد ک ــالم ک ــی شــهرتهران اع ــه فن ــزی معاین ــل ســتاد مرک مدیرعام
ــه  ــوط ب ــران مرب ــهر ته ــی ش ــد آلودگ ــات40 درص ــن مطالع ــاس آخری اس
ــده  ــدا نش ــرای آن پی ــی ب ــوز راه حل ــه هن ــت ک ــوده اس ــای فرس خودروه

اســت.
حســین مقــدم در گفــت وگــو بــا ایســنا، بــا اشــاره بــه نقــش خودروهــای 
ــی از  ــش مهم ــت: بخ ــا، گف ــی ه ــش آالیندگ ــد و افزای ــوده در تولی فرس
ــه  ــه ای ک ــه گون ــردد؛ ب ــاز می گ ــای فرســوده ب ــه خودروه ــوا ب ــی ه آلودگ
ــوط  ــران مرب ــات، 40 درصــد آلودگــی شــهر ته ــن مطالع ــر اســاس آخری ب
بــه خودروهــای فرســوده اســت؛ امــا بــا ایــن حــال هنــوز راه حلــی بــرای 

ــدا نشــده اســت. آن پی
وی بــا بیــان اینکــه ایــن مطالعــات حــدود 3 ســال قبــل انجــام شــده و 
قطعــا تاکنــون تعــداد خودروهــا افزایــش یافتــه اســت، افــزود: بــه نظــر 
ــی  ــه فن ــردن دوره معاین ــاه ک ــا و کوت ــرل مســتمر خودروه ــی رســد کنت م
ــکالت را  ــن مش ــی از ای ــش کوچک ــد بخ ــی توان ــوده، م ــای فرس خودروه
حــل کنــد؛ امــا در ســال گذشــته تنهــا 7 درصــد خودروهــای فرســوده بــه 

ــد. ــران مراجعــه کردن ــی ته ــه فن مراکــز معاین

ته
نک

معاون محیط زیسـت دریایی سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
تاکیـد کرد: اگـر بخواهیم با این رویکرد پیـش رویم هیچ وقت 
نمـی توانیـم امیدی بـه احیای تاالب گاوخونی داشـته باشـیم 
و اگـر تـاالب بـه همیـن ترتیـب خشـک شـود و بـه روالـی که 
دارد رطوبـت خـود را از دسـت دهـد پیـش رود در آینده تبدیل 
بـه کانـون گرد و غبـار خاک و نمک به وسـعت 46 هـزار هکتار 
در منطقـه مـی شـود که می تواند بـرای اصفهان و اسـتان های 
همجـوار یـک خطر و آسـیب جـدی باشـد.وی اظهار داشـت: با 
این حسـاب بین ۸0 تـا ۸۵ درصد آب منطقه صرف کشـاورزی 
، بیـن ۱00 تـا ۱30 میلیـون متر مکعب بخش صنعت و بخشـی 
نیـز برای شـرب مصرف می شـود این در حالی اسـت که اراضی 
کشـاورزی حوضـه آبریز تاالب در اسـتان اصفهـان 3۷2 هزار و 
۷۷2 هکتـار  اسـت کـه از ایـن میـزان 2۸9 هـزار و 9۷2 هکتار 
زراعـی و ۸2 هـزار و ۸00 هکتـار باغـی اسـت، البته ایـن میزان 
اراضـی عـالوه بـر اینکـه از منابع آبی منتهـی به تاالب اسـتفاده 

مـی کننـد از آب چاه هـا نیز بهره مـی برند.

زباله عفونی تهدیدی مرگبار برای محیط زیستافزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور
سـریع  هشـدار  و  پیش بینـی  مدیـرکل 
سـازمان هواشناسـی از افزایـش نسـبی 
دمـا در نـوار شـمالی کشـور به ویژه اسـتان های سـاحلی 
خـزر از روز یکشـنبه تـا سـه شـنبه )19 تـا 21 مردادمـاه( 
خبـر داد. وی افـزود: بـارش در جنوب شـرق سیسـتان و 
بلوچسـتان شـدت خواهد داشـت و دریای عمان و تنگه 
هرمـز مـواج و متالطـم و در برخـی سـاعات در شـمال 
شـرق و اسـتان های واقـع در دامنه جنوبـی البرز مرکزی 
وزش بـاد نسـبتا شـدید پیـش بینـی مـی شـود. طـی 
روز دوشـنبه )20 مـرداد( عـالوه بـر ایـن مناطـق در غرب 
سـواحل دریـای خـزر نیـز بـارش پراکنـده رخ مـی دهد. 
سـه شـنبه تا اواخر هفته در غالب مناطق کشـور اسـمان 

صـاف و پایـدار خواهـد بود. 

وی تاکیـد کـرد: طـی پنج روز آینده در نوار شـرقی کشـور 
بـاد نسـبتا شـدید رخ مـی دهـد و در روزهـای  وزش 
یکشـنبه و دوشـنبه )19 و 20 مرداد( وزش باد در خراسان 
جنوبی و شـمال سیسـتان و بلوچسـتان شـدت می یابد 

و رخـداد خیـزش گـرد و خـاک دور از انتظار نیسـت.
ضیاییـان در پایـان دربـاره وضعیـت جوی تهـران طی دو 
روز آینـده اظهارکـرد: آسـمان تهـران  )19 مـرداد( صاف تا 
کمـی ابـری گاهـی همـراه بـا وزش بـاد با حداقـل دمای 
23 و حداکثر دمای 34 درجه سـانتیگراد و روز دوشـنبه 
)20 مـرداد( صـاف تا کمـی ابری و گاهی همـراه با وزش 
بـاد بـا حداقـل دمـای 24 و حداکثـر دمـای 36 درجـه 

سـانتیگراد پیش بینـی می شـود.

ـــش حفاظـــت  ـــارت و پای ـــس اداره نظ  ریی
محیـــط زیســـت همـــدان گفـــت: رونـــد 
ـــا  ـــی ب ـــه هـــای عفون ـــی دفـــن زبال غیراصول
ـــت در  ـــرگ طبیع ـــا در م ـــه ه ـــن زبال ـــش ای ـــه نق ـــه ب توج
آینـــده نزدیـــك محیـــط زیســـت را بـــا چالـــش جـــدی 

ـــد. ـــی كن ـــه م مواج
ـــا  ـــا ایرن ـــو ب ـــت و گ ـــنبه در گف ـــری‹ روز یكش ـــد مه ›مجی
ـــل  ـــد قب ـــتانی بای ـــی و بیمارس ـــای عفون ـــه ه ـــزود: زبال اف
از ورود بـــه ســـایت هـــای دفـــن زبالـــه بـــا اســـتفاده از 
ـــوند. ـــتریلیزه ش ـــا اس ـــازی ی ـــی س ـــوكالو خنث ـــتگاه ات دس
ـــه  ـــورت گرفت ـــای ص ـــی ه ـــق بررس ـــرد: طب ـــه ك وی اضاف
ـــن  ـــود در ای ـــی موج ـــی و دولت ـــتان خصوص از 21 بیمارس
ـــوكالو  ـــتم ات ـــه سیس ـــتان ب ـــت بیمارس ـــا هف ـــتان تنه اس

بـــرای بـــی خطرســـازی زبالـــه هـــای عفونـــی مجهـــز 
اســـت.

رییـــس اداره نظـــارت و پایـــش حفاظـــت محیـــط زیســـت 
ـــه  ـــن زبال ـــا 8.5 ت ـــت ت ـــه هش ـــرد: روزان ـــان ك ـــدان بی هم
ـــد مـــی شـــود كـــه  ـــن اســـتان تولی در بیمارســـتان هـــای ای
حـــدود 40 درصـــد آن را زبالـــه هـــای عفونـــی تشـــكیل مـــی 
ـــرای جداســـازی  ـــكار ب ـــن راه ـــزود: بهتری ـــری اف ـــد. مه ده
ـــای  ـــه ه ـــك زبال ـــی، تفكی ـــی از معمول ـــای عفون ـــه ه زبال
بیمارســـتانی از مبـــدا اســـت كـــه در ایـــن راســـتا زبالـــه 
ـــگ  ـــای زرد رن ـــتیك ه ـــی در پالس ـــر و عفون ـــای پرخط ه
ـــات  ـــودن محتوی ـــت ب ـــل روئی ـــور قاب ـــه منظ ـــفاف ب و ش
داخـــل پالســـتیك و مابقـــی زبالـــه هـــا در پالســـتیك 

ـــود. ـــی ش ـــرار داده م ـــكی ق ـــای مش ه
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تعداد مساوی زنان و مردان در کنکور کارشناسی ارشد
در کنکور کارشناسی ارشد 99 که اکنون در حالی برگزاری شد که تعداد زنان و مردان مساوی است.

رنا
 ای

س:
عک

۱۴ مدرسه مستقل اوتیسم در ۱۴ استان ساخته می شود
ســازمان  رییــس 
پــرورش  و  آمــوزش 
اســتثنایی گفــت: در 
حــال حاضــر بواســطه بســته توســعه 
مشــارکت های ســازمان، 14 مدرســه 
اســتان   14 در  اوتیســم  مســتقل 

کشــور درحــال ســاخت اســت.
ســیدجواد حســینی در گفــت و گــو با 
ــگار گــروه دانشــگاه و آمــوزش  خبرن
توســعه  تحولــی  بســته  دربــاره 
ــن  ــار داشــت: در ای مشــارکت ها اظه
بســته تحولــی نشــان داده می شــود 
ــی  ــه ارکان داخل ــه مجموع ــه چگون ک
شــامل  تربیــت  و  تعلیــم  نظــام 
مدیــر،  معلمــان،  دانش آمــوزان، 
ارکان  و  بازنشســته  و  کارشــناس 

یعنــی  آمــوزش  بخشــی  بیــن 
ــی،  ــوزش ابتدای ــاون آم ــاون مع مع
نظــری و معــاون نوســازی و ارکان 
ــرورش  ــوزش و پ ــازی آم ــرون س ب
ماننــد مــردم و ســایر دســتگاه ها 

می کننــد. مشــارکت  یکدیگــر  بــا 
تعامــل  زمینــه  در  افــزود:  وی 
بخش هــای  میــان  مشــارکت  و 
ــف اقدامــات مناســبی صــورت  مختل
آمــوزش  ســازمان  اســت،  گرفتــه 
مــاه  پنــج  اســتثنایی  پــرورش  و 
ــی خواســت 210 مدرســه  گذشــته م
بــا  مــدت  همیــن  در  و  بســازد 
 72 ســاخت  خیریــن   مشــارکت 

خــورد. مدرســه کلیــد 
رییــس ســازمان آمــوزش و پــرورش 

همچنیــن  داد:  ادامــه  اســتثنایی 
 15 در  اســتثنایی  دانش آمــوزان 
ســالن های  بــه  کشــور  اســتان 
ورزشــی نیــاز داشــتند کــه بــا کمــک 
ســازمان نوســازی عملیــات اجرایــی 
ــده  ــاز ش ــالن ها آغ ــن س ــاخت ای س

ــت. اس
دیگــر  از  شــد:  یــادآور  حســینی 
مشــارکت  بــا  کــه  اقداماتــی 
ــام  ــدارس انج ــازی م ــازمان نوس س
درون  ســالن های  ســاخت  شــده، 
اســت. مدرســه   320 مدرســه ای 
توســعه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
درونــی  بخــش  در  مشــارکت ها 
پــرورش  و  آمــوزش  ســازمان 
اســت،  اســتثنایی صــورت گرفتــه 

در حــال حاضــر  داشــت:  اظهــار 
معلمــان  مشــورتی  پارلمــان 
ــن  ــدازی شــده اســت، همچنی راه ان
مشــورتی  پارلمــان  اســت  قــرار 
نیــز  اولیــا  و  دانش آمــوزان 
راه انــدازی شــود. بطــور مثــال قــرار 
اســت در مــدارس میزهــای یــاوری 
اولیــا  عنــوان  تحــت  معلمــان 
یــار،  اولیــا کالس  یــار،  مدرســه 
ــار  ــار ، ورزش ی ــار، دانش ی ــن ی ف

شــود. گرفتــه  نظــر  در 
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــاون وزی مع
مــدارس  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
یــاری  بــه  تکیــه  بــا  اســتثنایی 
گفــت:  می شــود،  اداره  والدیــن 
بــه  والدیــن  کمک هــای   اگــر 
و  تعلیــم  نباشــد،  دانش آمــوزان 
ــی  ــه درســتی صــورت نم ــت ب تربی

گیــرد.
تحولــی  بســته  دربــاره  حســینی 
اظهــار  بهنــگام طالیــی  مداخــالت 
داشــت: ایــن بســته در 4 ســوال 
اینکــه  اول  می شــود،  خالصــه 
کــه  دهیــم  انجــام  چــه کاری 
نیازهــای  بــا  دانش آمــوزان  همــه 
از  ویــژه شناســایی شــوند، پــس 
قــرار  پوشــش  تحــت  شناســایی 
پوشــش  تحــت  بهنــگام  گیرنــد، 
قــرار گیرنــد و چهــارم اینکــه بــه 
ــش  ــت پوش ــتاندارد تح ــورت اس ص

گیرنــد. قــرار 
تحولــی  بســته  افــزود:  وی 
مداخــالت بهنــگام طالیــی برنامــه 
ریــزی، طراحــی و وارد مرحلــه اجــرا 

اســت. شــده 
ــا، حســینی پیشــتر  ــه گــزارش ایرن ب

دربــاره طــرح  هــای تحولــی ســازمان 
آمــوزش و پــرورش اســتثنایی اظهــار 
داشــت: وزیــر آمــوزش و پــرورش از 
ابتــدای ورود بــه ایــن وزارتخانــه، 
اجرایــی  بــرای  جلســه  چندیــن 
ســازی ســند تحــول بنیادیــن برگــزار 
ــات  ــن جلس ــه ای ــه در نتیج ــرد ک ک
اجــرای  راســتای  در  اســت  قــرار 
ــان  ــن، ذی نفع ــول بنیادی ــند تح س
و  معلمــان  دانش آمــوزان،  یعنــی 
ــوند؛  ــد ش ــع آن بهره من ــا از مناف اولی
از ایــن رو بایــد اقدامــات دقیــق، 

ــود. ــام ش ــخص انج ــی و مش عین
ابعــادی  اســت  قــرار  افــزود:  وی 
کــه  بنیادیــن  تحــول  ســند  از 
قابلیــت  و  فراگیــر  شــوق انگیز، 
اجرایــی و ســنجش باشــد، مــورد 
توجــه قــرار داد تــا تجلــی آن دیــده 

شــود. از ایــن رو قــرار شــد هــر 
ــود را در  ــای خ ــت ه ــت اولوی معاون
ــد  ــته ها تولی ــری بس ــک س ــب ی قال
کنــد کــه ســه تــا از ایــن بســته 
ــتثنایی  ــوزه اس ــه ح ــد ب ــای تولی ه

می شــود. مربــوط 
معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش 
ــته  ــون 25 بس ــه تاکن ــان اینک ــا بی ب
مختلــف  معاونت هــای  در  تحولــی 
اســت،  شــده  تولیــد  وزارتخانــه 
خاطرنشــان کــرد: مدرســه انطباقــی، 
ــته  ــی، بس ــگام طالی ــالت به هن مداخ
کاهــش  و  مشــارکت ها  توســعه 
ــن  ــدن عناوی ــی ش ــز و اجتماع تمرک
ســازمان  تحولــی  بســته های 
اســتثنایی  پــرورش  و  آمــوزش 

ــت. اس

ــا تاکیــد  یــک روانشــناس اجتماعــی ب
ــه هیــچ  ــر اینکــه در شــرایط فعلــی ب ب
ــت،  ــی نیس ــردن منطق ــفر ک ــوان س عن
گفت:ســفر رفتــن در شــرایط فعلــی 
ــی  ــی از خودخواه ــا، ناش ــران کرون بح

ــت. ــی اس اجتماع
گفت وگــو  در  فالطونــی  مهــرداد 
بــا ایســنا، بــا تاکیــد بــر اینکــه در 
عنــوان  هیــچ  بــه  فعلــی  شــرایط 
ــان  ــت، بی ــی نیس ــردن منطق ــفر ک س

ــا  ــه کرون ــان ب ــای مبتالی ــرد: آماره ک
ــن  ــه ای ــال ب ــی از ابت ــان ناش و قربانی
بیمــاری نشــان می دهــد کــه افــراد 
در هــر لحظــه در معــرض ابتــال بــه 
افــرادی کــه  و  دارنــد  قــرار  کرونــا 
در ایــن شــرایط قصــد ســفر کــردن 
ــد  ــه را فرامــوش نکنن ــد، ایــن نکت دارن
ــل  ــه هــر انســانی ممکــن اســت ناق ک
باشــد و می توانــد افــراد زیــادی را بــه 

بیمــاری مبتــال کنــد.

باشــد کــه  یادمــان  داد:  ادامــه  وی 
شــاید بــا ســفر رفتــن بــه شهرســتان ها 
هــم  محــدودی  امکانــات  از  )کــه 
ــه  ــاری را ب ــش و بیم ــد( تن برخوردارن
آنجــا منتقــل کنیــم؛ بــه نظــر می رســد 
شــمال  شهرســتان های  از  بســیاری 
کشــور بــه دلیــل نبــود امکانــات کافــی 
ــا  ــد، ام ــرار دارن ــز ق ــت قرم در وضعی
ــه  ــا ایــن وجــود بســیاری از مــردم ب ب
ــه ایــن نقــاط  دلیــل شــرایط هوایــی ب
درحالیســت  ایــن  می کننــد؛  ســفر 
ــی  ــی و حت ــی، مدن ــر اخالق ــه از نظ ک
در  حتــی  نیســت،  قانونــی صحیــح 
قانــون  نیــز بــه ایــن موضــوع پرداختــه 

شــده اســت.   

سفر کردن در این شرایط نشان 
از خودخواهی اجتماعی است

نیروی انسانی؛ اصلی ترین 
چالش در آموزش و پرورش

وزیـر آموزش وپـرورش بـا اشـاره بـه اینکـه معاونـان برنامه ریـزی و توسـعه منابـع 
اسـتان ها نقطـه بهینـه فعالیت هـای آموزش وپـرورش را جهـت رفـع مشـکالت 
در  بهـره وری  افزایـش  بـرای  کـرد:  اظهـار  پیـدا کنیـم،  اهـداف  بـه  و دسـتیابی 
آموزش وپـرورش بایـد بـه دنبـال ثبـات، پایـداری، تعامل سـازنده، گفتگـو و احترام 
افزایش رضایتمندی نیروی انسـانی باشیم.محسـن حاجی میرزایی در گردهمایی 
مشـترک مدیـران کل آموزش وپـرورش و معاونـان پژوهش، برنامه ریزی و توسـعه 
منابع اسـتان ها که با عنوان ششـمین نشسـت تغییر و تحول آموزشـی و به صورت 
ویدئوکنفرانـس در سـاختمان شـهیدرجایی برگـزار شـد، بـا اشـاره به اهمیـت حوزه 
پژوهـش، برنامه ریـزی و توسـعه منابـع به عنـوان سـتون اصلـی هر دسـتگاه اظهار 
کرد: هدف این جلسـات تنها طرح مسـائل و مشـکالت نیست و نباید به آن بسنده 
کـرد، بلکـه هـدف ایـن اسـت که باهم اندیشـی بیشـتر بـا اسـتان ها بتوانیم تبیین 
متفاوتـی از مشـکالت داشـته باشـیم. همچنین کارهایـی را که می توانیم براسـاس 
واقعیت هـای موجـود انجـام دهیـم تا در حل مشـکالت تأثیرگذار باشـد یـا کارهای 
خالقانـه ای کـه در یـک اسـتان انجـام  شـده و نتایـج خوبی را در برداشـته اسـت، با 

دیگـر معاونـان و سـایر اسـتان ها در میـان بگذاریم.  

ته
نک

معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه تاکنــون 
2۵ بســته تحولــی در معاونت هــای مختلــف وزارتخانــه 
ــی،  ــه انطباق ــرد: مدرس ــان ک ــت، خاطرنش ــده اس ــد ش تولی
ــارکت ها  ــعه مش ــته توس ــی، بس ــگام طالی ــالت به هن مداخ
ــته های  ــن بس ــدن عناوی ــی ش ــز و اجتماع ــش تمرک و کاه

ــت. ــتثنایی اس ــرورش اس ــوزش و پ ــازمان آم ــی س تحول
ــی ســازمان آمــوزش  حســینی ادامــه داد: بســته های تحول
ــش از 3۵  ــه و بی ــب ۱0 برنام ــتثنایی در قال ــرورش اس و پ
فعالیــت طراحــی شــده کــه در حــال اجــرای ایــن برنامه هــا 
ــام  ــری انج ــی و نظ ــه طراح ــر الی ــال حاض ــتیم، در ح هس
ــرا  ــال اج ــود، در ح ــه ای ب ــه برنام ــدی ک ــه بع ــده و الی ش

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بیــش از ۸۵ درصــد برنامه هــای 
طرح هــای تحولــی ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی 
نوآورانــه اســت، گفــت: در حــال حاضــر از الیه هــای نظــری 
ــه الیه هــای اجرایــی و نهــادی  و برنامــه ای عبــور کــرده و ب

رســیده ایم.

مناسب سازی معابر موضوعی فانتزی نیستاستانداردسازی سیستم های گرمایشی مدارس
نوســازی مــدارس  رئیــس ســازمان 
کشــور از اختصــاص 630 میلیــارد تومان 
سیســتم های  استانداردســازی  بــرای 

ــر داد. ــور خب ــدارس کش ــی م گرمایش
بــه  شهرســتان  مهــرهللا رخشــانی مهــر  در ســفر 
دلفــان  در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه 630 
ــت و گاز  ــارات وزارت نف ــل اعتب ــان از مح ــارد توم میلی
 100 استانداردســازی سیســتم های گرمایشــی  بــرای 
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــاص داده ش ــزار کالس درس اختص ه
در کشــور 30 درصــد از مــدارس تخریبــی، 12 درصــد 
نیازمنــد بازســازی و تخریــب مجــدد و 18 درصــد نیازمند 

هســتند. مقاوم ســازی 

وی بــا اشــاره بــه وضعیــت فضاهــای آموزشــی لرســتان، 
بیــان کــرد: فضاهــای آموزشــی لرســتان نیازمنــد توجــه 
بیشــتری اســت کــه بتوانیــم پروژه هــا نیمــه کاره و 

ــه ســرانجام برســانیم. ــی را ب مــدارس احداث
رئیــس ســازمان نوســازی مــدارس کشــور بــا اشــاره بــه 
حــوزه گرمایشــی بیــان کــرد: ســال گذشــته در لرســتان 
27 میلیــارد تومــان بابــت حــوزه گرمایشــی اختصــاص 
داده شــده و بــا توجــه بــه مــدارس نفتــی خیلــی زیــادی 
کــه در اســتان و به ویــژه شــهر خرم آبــاد و مناطــق 
ــاص 27  ــا اختص ــود دارد  ب ــان وج ــهر دلف ــروم ش مح
ــتان  ــن دو شهرس ــدارس ای ــتر م ــان بیش ــارد توم میلی

اســتاندارد شــدند.

نماینـده شـورای شـهر تهـران در سـتاد 
بـر  تاکیـد  بـا  معابـر  مناسـب سـازی 
اینکـه برخـی هـا مناسـب سـازی را امـری فانتـزی می 
داننـد، گفـت: مناسـب سـازی معابـر بـرای همـه مـردم 

یـک ضـرورت عمومـی اسـت.
زهـرا نژادبهـرام در گفـت وگـو با ایسـنا، با اشـاره به لزوم 
مناسـب سـازی معابـر بـرای همـه مـردم آن را  یـک 
ضـرورت عمومـی خوانـد و بـا تأکیـد بـر اینکـه در حـوزه 
مناسـب سـازی، شـهر تهران بسـیار عقب اسـت، افزود: 
بـا وجـود آنکـه در سـال 84،  اولیـن مصوبـه مربـوط بـه 
مناسـب سـازی بـرای معلـوالن و جانبـازان در شـورای 
اسـالمی شـهر تهـران مصـوب شـد؛ امـا نهایتـا ده سـال 

بعد یعنی در سـال 94؛ ایجاد سـتاد مناسـب سـازی در 
دسـتور کار قـرار مـی گیـرد و نهایتا  از اواخر سـال 1396 

ایـن سـتاد فعالیـت خـودش را آغـاز می کنـد.
عضـو شـورای شـهر تهـران با بیان اینکه مناسـب سـازی  
یـک ضـرورت عمومـی بـرای همـه مـردم  اسـت، گفت: 
نبایـد مناسـب سـازی را تنهـا بـه معلـوالن و جانبـازان 
محـدود کنیـم چراکـه اگـر ایـن اتفـاق بیفتـد در واقـع 
بقیـه بخش هـا اعـم از سـالمندان، کـودکان، زنان بـاردار، 
مادرانـی کـه کودکانـی در آغـوش دارنـد و یـا کالسـکه به 
دسـت دارنـد را نادیـده گرفتـه ایـم و بـه عبارتـی دیگـر 
مناسـب سـازی شـاید 50 درصـد افـراد شـهر را در بـر 

. بگیرد

سنا
 ای

س:
عک

بسته تحولی مداخالت بهنگام طالیی برنامه ریزی، طراحی و وارد مرحله اجرا شده است

 مسـوول بانک شـیر مادران بیمارسـتان الزهـرا)س( تبریز با 
بیـان اینکـه ایـران بـا دارا بودن 11 بانک شـیر در رده نخسـت 
خاورمیانـه قـرار دارد، گفت: اهدای شـیر هماننـد اهدای خون 
بـه منزلـه شـریک شـدن در نجات جان انسـان ها اسـت زیرا 
تعداد بسـیار زیادی نـوزاد نارس در بیمارسـتان ها وجود دارند 
کـه بهتریـن تغذیـه بـرای آنـان شـیر مـادر اسـت.محمدباقر 
حسـینی روز شـنبه در گفـت وگـو بـا خبرنـگار حـوزه زنـان و 
خانـواده ایرنـا بـا یـادآوری اینکـه در همـه جای جهـان بانک 
هـای شـیر مـادر با گسـتردگی وسـیعی فعال هسـتند، اظهار 
داشـت: قدمـت بانـک های شـیر نزدیک به 100 سـال اسـت 

کـه در کشـورهای اروپایی فعال هسـتند.

معـاون برنامـه ریـزی و توسـعه منابـع وزارت آمـوزش و 
پـرورش از فراهـم شـدن امـکان دریافـت وام مرابحـه تا 

سـقف 40 میلیـون تومـان بـه فرهنگیـان خبـر داد.
علـی الهیـار ترکمـن در گفـت وگـو بـا ایسـنا، بـا اشـاره 
بـه تسـهیالت درنظـر گرفتـه شـده بـرای پرسـنل وزارت 
و  اقدامـات  از  یکـی  کـرد:  اظهـار  پـرورش  و  آمـوزش 
برنامـه هـای معیشـتی اسـتفاده از تسـهیالت مختلـف 
بـر اسـاس ظرفیـت هـای موجـود اسـت کـه فرهنگیـان 
بتواننـد بـر حسـب نیازهایـی کـه دارنـد این تسـهیالت را 

دریافـت و مصـرف کننـد.
وی افـزود: ارائـه تسـهیالت را در چنـد حـوزه دنبـال مـی 
کنیم؛ نخسـت تسـهیالت حوزه سـاخت و تامین مسـکن 
اسـت و فرهنگیـان بـرای خانـه دار شـدن از آن اسـتفاده 
ملـی  بانـک  بـا  سـاالنه  قراردادهایـی کـه  عمـده  کننـد. 

داریـم روی ایـن مـورد متمرکـز شـده اسـت.

مدیـرکل دفتـر انتشـارات و فنـاوری هـای آموزشـی سـازمان 
پژوهـش و برنامـه ریزی آموزشـی با بیان اینکه از ابتدای سـال 
تحصیلی جدید یعنی نیمه شـهریور، شـبکه ملی رشـد نیز مورد 
اسـتفاده مخاطبان قرار می گیرد و اهتمام نخسـت و جدی اش 
افزایـش محتـوای آموزشـی در اختیار معلم اسـت گفـت: عالوه 
بـر محتوای کنونی، 7500 دقیقه فیلم مرتبط آموزشـی دوره فنی 
و حرفـه ای و هچنیـن الگوهـای جدید تدریس در دسـت تولید 
اسـت.محمدابراهیم محمدی در گفت وگو با ایسـنا، درباره روند 
آمـاده سـازی شـبکه رشـد بـرای ورود به سـال تحصیلی جدید 
توضیحاتـی ارائـه و اظهـار کـرد: پیـرو تاکیـد وزیـر و بـه دلیـل 
وضعیتـی کـه پیـش آمـده اقـدام بـه تولید بسـته آموزشـی در 
شـبکه رشـد کـرده ایم که شـامل چنـد بخش مختلف اسـت و 
مـی توانـد بـرای معلـم در حیطه دانـش افزایی، توان بخشـی و 

ارتقـای مهـارت، کمک کار خوبی باشـد.

رتبه نخست ایران در 
خاورمیانه با ۱۱ بانک شیر

اعطای وام مرابحه به 
فرهنگیان به زودی

آماده سازی شبکه رشد 
برای سال تحصیلی

نذورات را به سمتی سوق دهیم که مشکل نیازمندان برطرف شود آیا مصرف مواد مخدر در پیشگیری از کرونا موثر است؟
رئیس گروه پیشـگیری از اعتیاد سـازمان بهزیسـتی کشـور با 
بیان اینکه از زمان شـیوع کرونا در کشـور سـواالت مطرح شـده 
بـا خـط ملـی اعتیـاد متفاوت شـده اسـت، گفـت: بـرای مثال 
سـواالتی در خصـوص تاثیـر مصـرف مـواد مخـدر یـا الـکل روی پیشـگیری از 
کرونـا پرسـیده می شـود کـه براسـاس باورهـای نادرسـت یـا اطالعـات ضـد و 
نقیضـی اسـت کـه به گـوش افراد رسـیده اسـت.ماریت قازاریـان در گفت وگو با 
ایسـنا با بیان اینکه در چهارماهه نخسـت امسـال حدود 150 هزار تماس موفق 
بـا خـط ملـی اعتیـاد برقـرار شـده اسـت، گفت: ایـن عدد نسـبت به  چهـار ماه 
نخسـت سـال 98 مقـداری افزایـش یافته اسـت و عمدتا به ماه هـای فروردین 
و اردیبهشـت مربـوط می شـود چراکـه برخـالف هرسـال کـه در فروردیـن مـاه 
تمـاس بـا خـط ملـی اعتیاد بـه دنبال تعطیالت کم می شـود، امسـال بـه دلیل 

شـیوع کرونـا و نگرانـی مضاعف تماس ها بیشـتر شـد.
وی بـا بیـان اینکـه زمـان پاسـخ دهـی بـه تماس هـا نیـز در طـول ایـن ایـام 
بیشـتر شـده اسـت، اظهارکـرد: چـون افـراد تمـاس گیرنـده نگرانـی بیشـتری 
دارنـد و مشـاورها الزم اسـت زمـان بیشـتری را بـرای آرام کـردن افـراد تمـاس 
گیرنـده  اختصـاص دهند.رئیس گروه پیشـگیری از اعتیاد سـازمان بهزیسـتی 

کشـور بـا اشـاره بـه اینکه به طـور میانگین80 درصـد از تماس گیرنـدگان با خط 
ملـی اعتیـاد را زنـان تشـکیل می دهنـد، اظهـار کرد: این درحالیسـت کـه تعداد 
مصـرف کننـدگان زن نسـبت بـه مـردان مصـرف کننـده کمتـر اسـت امـا زنـان 
تمـاس گیرنـده معمـوال بـرای افـراد دیگر خانـواده مانند همسـر یا فرزندشـان 
بـه دنبـال اطالعـات هسـتند که از این نظر تعدادشـان نسـبت به مـردان تماس 
گیرنـده بیشـتر اسـت.قازاریان در ادامـه تصریح کـرد: یکی از نـکات قابل توجه 
از بهمـن بـه بعـد بـا توجـه به شـیوع کرونا این اسـت کـه مدل سـواالت مطرح 
شـده بـا خـط ملی اعتیاد تفاوت کرده اسـت. بـرای مثال سـواالتی در خصوص 
تاثیـر مصـرف مـواد مخـدر یـا الـکل بـر پیشـگیری از کرونا پرسـیده می شـود 
کـه براسـاس باورهـای نادرسـت یـا اطالعات ضد و نقیضی اسـت کـه به گوش 
افـراد رسـیده اسـت.وی ادامـه داد: افرادی کـه اعتیاد دارند ممکن اسـت نکات 
بهداشـتی را بـه خوبـی رعایـت نکنند، به توصیه رسـانه ها به انـدازی کافی توجه 
نداشـته باشـند و تـردد آنـان بـه بیـرون از منـزل زیـاد باشـد. بـه همیـن دلیل 
بهداشـت خانـواده بـه خطـر افتاده اسـت و تنـش هایی را بـه همـراه دارد که از 
خـط ملـی اعتیـاد این سـوال مطرح می شـد کـه چه طـور باید معتـادان را قانع 

کـرد تا نـکات بهداشـتی را رعایـت کنند.

و  روانشناسـی  نظـام  سـازمان  آموزشـی  معـاون  سرپرسـت 
مشـاوره کشـور ضمـن تشـویق بـه گسـترش کار خیـر و نـذر 
سـالمت در مـاه محـرم بیـان کـرد: به طـور قطع بهبـود وضعیت سـالمتی مردم 

بـا سـالمت معنـوی آنهـا ارتبـاط مسـتقیم دارد.
امیـن رفیعی پـور در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا بیـان اینکـه در حـال حاضر شـیوع 
ویـروس کرونـا همـه جهـان را تحـت تاثیر قـرار داده و باعث شـده کشـور نیز از 
نظـر اقتصـادی بـا مشـکالتی مواجه شـود، افزود: با بـروز کرونا افـراد جامعه به 
ویـژه افـرادی ماننـد کارگران فصلـی و نیروهـای خدماتی و.... از نظـر اقتصادی 
آسـیب دیده انـد و از نظـر معیشـتی و تامیـن اقالم بهداشـتی برای پیشـگیری 

از ابتـال بـه بیماری دچار مشـکل شـده اند.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه در خصـوص جلوگیـری از انتقـال ویـروس کرونـا بایـد 
سـه کار اساسـی »رعایت فاصله فیزیکی، اسـتفاده از ماسـک و شسـتن مداوم 
دسـت ها« را جـدی گرفـت، گفـت: در عیـن حـال بایـد بـرای رعایـت نـکات 
بهداشـتی مذکـور زیرسـاخت هایی هـم وجـود داشـته باشـد، بـه طـور مثـال به 
کارگـران توصیـه کنیـم کـه به طور مرتب دست هایشـان را بشـویند و از ماسـک 
اسـتفاده کننـد، امـا سـوال ایـن اسـت کـه ایـن افراد ایـن اقـالم را چطـور تهیه 

کنند؟.
ایـن متخصص روانشناسـی سـالمت ادامـه داد: امروز مفهوم سـالمت، بودن یا 
نبودن بیماری نیسـت، بلکه سـالمت شـامل سـالمت جسـمی، سـالمت روانی 
و سـالمت معنـوی اسـت و اگـر تمامـی ایـن ابعـاد سـالمت را در نظـر بگیریم، 
در آن زمـان تمامـی مشـکالت سـاختاری جامعـه در بعـد سـالمت اجتماعـی و 
پیشـگیری برطـرف می شـود، امـا سـاختار دولـت نیز باید بـه این موضـوع نیز 
کمـک کنـد کـه مـردم جامعـه بـه ایـن اقـالم بهداشـتی نیز دسترسـی داشـته 

باشند.
رفیعی پـور ضمـن تشـویق به گسـترش کار خیر، بـه موضوع نذر سـالمت در ماه 
محرم اشـاره کرد و یادآور شـد: باتوجه به اینکه یکی از ابعاد سـالمت، سـالمت 
معنـوی اسـت؛ پخـش نذری هـا )غـذا( چه هنگام پخـت و چه هنـگام توزیع و 
چـه در زمانـی کـه صف هـای طوالنی تشـکیل می شـود می تواند موجـب انتقال 
بیمـاری کرونـا شـود. از طرفـی دیگـر نیز افرادی کـه نذری پخـش می کنند هم 
نیت شـان خیـر اسـت و می خواهنـد بـرای مـردم کاری کننـد، لـذا باتوجـه بـه 
شـرایط، می تـوان کارهایـی انجـام داد، البته بـه طور حتم مراجـع و متخصصان 

در ایـن حیطـه نکاتی را ارائـه داده اند.      

شهر

جامعهجامعه

مدرسه

خبر



021-88019846

۵ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

10003432117834

سال شانزدهم | شماره پیاپی 1797 |  یکشنبه 19 مرداد  1399

پیام
میراث 

جلوه  نام علی )ع( در آثار تاریخی
موزه ملی ایران همزمان با عید غدیر، 12 اثر موزه ای مرتبط با حضرت علی )ع( و کلمه »علی« را که در آثار تاریخی مختلف این 

موزه حک شده اند رونمایی کرد.

درخواست مردم هرمز از مونسان برای نجات قلعه پرتغالی هاخطر جدید برای برج طغرل و ابن بابویه
سـاخت مرکـز فرهنگـی برج طغرل و ایسـتگاه پسـت گاز در 
محـدوده مـرزی بـرج یعنـی حتـی نزدیک تـر از عرصـه اثـر 
و آسـیب هایی کـه تاکنـون بـه ایـن اثـر تاریخـی وارد شـده، گویا راضی شـان 
نکـرده؛ حـاال سـراغ پـارک بـازی کـودکان رفته انـد و بیـل مکانیکـی بین برج 
طغـرل و دومیـن قبرسـتان تهـران، زمیـن را گـود می کنـد تـا بـرای کـودکان 

پـارک و شـهربازی ایجاد شـود.
بـه گـزارش ایسـنا، بـرای زمیـن خالی پشـت بـرج طغـرل جایی که قـرار بود 
متـرو بـرج احـداث شـود امـا به دلیـل آسـیب هایی که می توانسـت بـه این 
محـدوده از ری باسـتان وارد شـود و بـا تالش هـای فعاالن میراثـی و میراث 
فرهنگـی مسـیر آن تغییـر کـرد، نقشـه دیگری کشـیده اند، می خواهنـد آن را 
بـه زمیـن پـارک بـازی کـودکان تبدیـل کننـد، اما نکتـه قابل تامل این اسـت 
کـه بـه همـان زمیـن خالـی راضـی نشـده اند و مدتـی اسـت بیـل مکانیکـی 

زمیـن را گـود می کند.
همسـایه های بـرج طغـرل می گوینـد حـدود 20 روزی هسـت کـه دیـواره 
فلـزی دور تـا دور زمینـی کـه تـا پیـش از ایـن پارکینـگ ماشین های شـان 
بـود کشـیده  شـده و صـدای بیـل مکانیکـی شـبانه روز در گوش شـان اسـت.

می گوینـد روزی اعضای شـورای شـهر و شـهرداری بـرای آغاز کار ایـن کارگاه 
آمدنـد و کلنـگ زدنـد، گفتنـد قـرار اسـت آبنمـا هـم بـرای این پـارک احداث 

شـود و قـول دادنـد تـا آخـر شـهریور کارشـان تمام می شـود.
بـر اسـاس دیده هـای خبرنگار ایسـنا، حـاال زمیِن صـاف قرارگرفتـه در عرصه 
بـرج طغـرل و حریـم درجه یک قبرسـتان ابـن بابویه چیزی حـدود نیم متر 
گودتـر شـده و بیـل مکانیکـی هنـوز کار می کنـد؛ یکـی از خانه هـای قدیمـی 
باقی مانـده از ایـن منطقـه شـهرری کـه سـال ها تنهـا در میانـه  ایـن زمیـن 
بایـر باقـی مانـده و مـورد اسـتفاده بـود هـم داخـل کارگاه قـرار گرفتـه اما به 
نظـر نمی رسـد هنـوز خطـری متوجـه آن باشـد. با این وجـود ایـن چیزی از 
بی توجهـی مسـووالن میراثـی و شـهری و شـورای شـهر کـم نمی کنـد. یکـی 
از فرهنگی هـای بازنشسـته خیابـان نبی پور شـهرری و همسـایه بـرج طغرل 
بـر ایـن نکتـه تاکید می کنـد. اگر قـرار بر حواس پرتی مسـووالن شـهری ری 
باشـد، شـاید نیـاز اسـت تـا فرونشسـت های زمین در اطـراف بـرج طغرل و 
همـان فرهنگسـرای فرهنگـی اش یادآوری شـود کـه گودبرداری، ایجـاد آبنما 
و فعالیـت بیـل  مکانیکـی چقـدر می توانـد رونـد بدتـر شـدن ایـن منطقـه از 

شـهرری را سـریع تر کند.

سـاکنان جزیـره هرمـز از وزیـر میـراث فرهنگی خواسـتند تا 
در اقدامـی فـوری از مرمـت قلعـه پرتغالی ها کـه در نهایت به 

تخریـب ایـن بنـای تاریخـی منجر می شـود، جلوگیـری کنند.
بـه گـزارش ایسـنا، هر چنـد مرمت بناهـای تاریخی در هرمـزگان در طول چند 
سـال گذشـته، باعـث شـگفتی مرمت گـران و حتـی معـاون میـراث فرهنگی 
سـازمان وقـت میـراث فرهنگی شـده بـود، اما شـیوه مرمت قلعـه پرتغالی ها 
در جزیـره هرمـز، یکـی از سـرآمدان ایـن نـوع مرمـت بـود که می تـوان گفت 
همـه را شـگفت زده کـرد؛ آن هـم برای قلعـه ی با قدمت بیش از 500 سـال که 

در فهرسـت آثـار ملـی هم به ثبت رسـیده اسـت.
عکس هـای منتشرشـده از شـیوه مرمـت ایـن اثـر تاریخـی نشـان می دهـد، 
ایـن اثـر بـدون در نظـر گرفته شـدن بافـت بنـا و بـدون اسـتفاده از مصالـح 
هماهنـگ بـا اثـر اصلـی با سـنگ های سـفید و ناهماهنـگ با آجرهـای قرمز 

رنـگ بنـا در حال بازسـازی اسـت.
منتقدان از زمان انتشـار تصاویر توسـط مشـاور گردشگری اسـتاندار در جزیره 
هرمـز دربـاره ایـن مرمت هـا اظهارنظرهـای مختلفی داشـته اند؛ آنهـا معتقدند 
کـه بـرای بازسـازی ایـن قلعه هیچ کـدام از اسـتانداردهای مرمت و بازسـازی 

آثـار تاریخـی بـه کار گرفتـه نشـده و ایـن کار بیشـتر بـه تخریب بنا شـباهت 
دارد تـا مرمـت آن؛ در حالـی کـه مدیـر کل میـراث فرهنگی اسـتان هرمزگان 
اصـل ماجـرا را اصـال بـه سـنگ و گـذر زمـان و تغییـر رنـگ سـنگ ها مربوط 
دانسـته بـود کـه »نمـای قبلـی قلعـه بـه دلیـل فرآینـد فرسـایش و تحلیـل 
عناصـر سـنگ هـا بـر اثر رطوبـت و زمان تغییـر رنگ داشـته اسـت از این رو 
تغییرات محیطی و زمان الزم اسـت تا سـطح ظاهری نمای اصالح شـده در 

مرمـت اضطـراری به سـطح قبلـی بازگردد.«
از سـوی دیگـر معـاون میـراث فرهنگـی هرمزگان اعـالم کرد کـه »این مرمت 
اضطـراری اسـت و در صـورت اشـتباه بـودن انتخـاب مصالح، قلعـه به حالت 
اولیـه بازگردانـده می شـود.« بـا این وجود امـا نگرانی ها همچنان وجـود دارد.
بـه حـدی کـه کارزاری مردمـی بـرای جلوگیـری از تخریـب قلعـه پرتغالی هـا 
راه انـدازی شـده کـه فعاالن حوزه میـراث فرهنگی و گردشـگری و مردِم بومی 
جزیـره هرمـز در حـال امضـا کـردن آن و درخواسـت از وزیـر میـراث فرهنگی 
هسـتند تـا هـر چـه زودتـر جلـوی رونـد مرمتـی که بیشـتر بـه از بیـن بردن 

نشـانه های تاریخـی ایـن قلعـه شـبیه اسـت، را بگیرند.     

نماینـده مـردم بوشـهر، گنـاوه و دیلـم در مجلس شـورای 
اسـالمی گفـت: »صنعت گردشـگری مـا از ظرفیت بسـیار 
آن هـا  از  بسـیاری  به طوری کـه  اسـت  برخـوردار  باالیـی 
نیـز  مجلـس  برسـد.  فعلیـت  بـه  بایـد  و  اسـت  بالقـوه 

آمادگـی دارد تـا بـه رفـع موانـع تولیـد کمـک کنـد.«
عبدالکریـم جمیـری در گفت وگـو بـا خبرنـگار میراث آریـا 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  »وزارت  گفـت: 
را شناسـایی کنـد  صنایع دسـتی وظیفـه دارد، ظرفیت هـا 
برنامه ریـزی  ایـن ظرفیت هـا  از  بهینـه  اسـتفاده  بـرای  و 
کنـد، مجلـس نیـز آمادگـی دارد تـا بـرای رفـع موانـع و 
در  صنایع دسـتی  و  بخـش گردشـگری  در  امـور  تسـهیل 
قالـب الیحـه ای کـه دولـت در ایـن زمینـه ارائـه می کنـد، 

برسـاند.« تصویـب  بـه  را  آن 
بـه  دارد  آمادگـی  قـدرت  تمـام  بـا  »مجلـس  افـزود:  او 
مسـائل اساسـی کشـور توجـه کنـد، اراده تمـام نمایندگان 
رفـع ایـن مشـکالت اسـت، توجه بـه مباحـث اقتصادی و 
رفـع آن هـا می توانـد بسـیاری از مشـکالت را رفـع کنـد.«
نماینـده مـردم بوشـهر، گنـاوه و دیلـم در مجلس شـورای 
اقتصـادی  مسـائل  رفـع  »بـرای  تصریـح کـرد:  اسـالمی 
بایـد از تمـام ظرفیت هایـی کـه داریـم بـه نحـو شایسـته 
ایـن  در  را  الزم  بهره بـرداری  بتوانیـم  تـا  اسـتفاده کنیـم 

زمینـه داشـته باشـیم.«
او افـزود: »توجـه مجلـس شـورای اسـالمی این اسـت تا 
تکیـه بـه صنعـت نفـت را کـم کـرده، هدایـت نقدینگـی را 
بـه سـمت تولید پیـش ببـرد و حمایت سـرمایه گذاران در 

عرصـه تولیـد را افزایـش دهد.«
جمیـری گفـت: »بایـد بـا توجـه بـه ظرفیت هـای موجـود 
در کشـور بـه اشـتغال پایـدار بپردازیـم و بـه رفـع بیکاری 

کنیم.« کمـک 
داریـم  کشـور  در  فراوانـی  »ظرفیت هـای  کـرد:  اظهـار  او 
کـه بسـیاری از آن هـا شناخته شـده و بسـیاری نیـز ماننـد 
صنعـت گردشـگری هنـوز آن طـور کـه بایـد شناخته شـده 

از آن اسـتفاده نمی شـود.« نیسـت و 

سوژه آمادگی مجلس 
برای رفع موانع 

در حوزه گردشگری

وضعیت سفر در استان های قرمز چگونه است؟

مازندران حدود دو هفته است در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفته است

ــای  ــود اخطاره ــا وج ب
توقــف  بــرای  مکــرر 
ویــژه  بــه  مناطــق قرمــز  بــه  ســفر 
ــات  ــز اطالع ــمالی، مرک ــتان های ش اس
و کنتــرل ترافیــک پلیــس، ترافیــک در 
ــم  ــور را پرحج ــمالی کش ــای ش جاده ه
ــرده اســت. رییــس پلیــس  ــزارش ک گ
راهــور هــم خبــر داده کــه ســفرهای 
جــاده ای نســبت بــه زمــان اجــرای 
درصــد   58 فاصله گــذاری،  طــرح 
ــا ایــن حــال در  بیشــتر شــده اســت. ب
ــرل و  ــری از کنت ــتان ها، خب ــتر اس بیش

محــدود کــردن ســفرها نیســت.
اســتان   26 ایســنا،  گــزارش  بــه 
قــرار  هشــدار  و  قرمــز  وضعیــت  در 

توصیــه  حــال  ایــن  بــا  گرفته انــد، 
ســفر  از  پرهیــز  بــرای  هشــدار  و 
غیرضــروری، جدی تریــن اقدامــی بــوده 
ــت. ــه اس ــورت گرفت ــون ص ــا کن ــه ت ک
ســخنگوی وزارت بهداشــت روز گذشــته 
بعــد از آن کــه از خســتگی کادر درمــان 
ســخن گفــت، بــرای چندمیــن بــار 
ســفر  از  توصیــه کــرد   مــردم  بــه 
غیرضــروری در تعطیــالت پیــش رو 

خــودداری کننــد.
زالــی، فرمانــده ســتاد عملیــات مقابلــه 
ــه 170 شــهر  ــم ب ــران ه ــای ته ــا کرون ب
ــد  ــرار گرفته ان ــز ق ــت قرم ــه در ضعی ک
ایــن  بیشــتر  و گفتــه  اشــاره کــرده 
شــهرها  فاقــد مصونیــت از بیمــاری 

کــه  خطــری  هســتند،    19 کوویــد 
ممکــن اســت در هفته هــای آینــده مــا 
را دچــار مشــکل کنــد، همیــن چنــد روز 
ــا  تعطیلــی اســت کــه خدایــی نکــرده ب
ســفرهای بیــن اســتانی روبــه رو شــویم. 
ــی  ــتاد مل ــو س ــی، عض ــعود مردان مس
ــرعت  ــه س ــم گفت ــا ه ــا کرون ــه ب مقابل
ــر  ــا 7 براب ــا 3 ت ــروس کرون ــال وی انتق
افزایــش یافتــه و از مــردم خواســته 
را  بهداشــتی  دســتورالعمل های  هــم 
کامــل رعایــت کننــد و هــم ســفر نرونــد.
رییــس پلیــس راهــور ناجــا هــم از 
جلوگیــری  بــرای  خواســته  مــردم 
در  انجــام ســفر  از  از شــیوع کرونــا 
تعطیــالت پایانــی هفتــه خــودداری 

ــده  ــزارش ش ــه گ ــن هم ــا ای ــد. ب کنن
ــای شــمالی  ــک در محوره حجــم ترافی
کشــور از روز گذشــته زیــاد شــده اســت.
میــراث  وزارت  گردشــگری  معــاون 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
قبــال دربــاره مدیریــت ســفرها بــا وجــود 
ــرر و محــدود  ــای مک ــار و توصیه ه اخط
کــردن فعالیت هــای گردشــگری بــه 
ایســنا گفتــه بــود کــه ســتاد ملــی کرونــا 
در ایــن بــاره نظــری را بــا معاونــت 
ــن  ــا ای ــرده ام ــرح نک ــگری مط گردش
مســؤولیت بــه اســتان ها محــول شــده 
ــرایطی  ــا ش ــق ب ــتان مطاب ــر اس ــه ه ک

ــرد. ــم بگی ــه دارد، تصمی ک
پیگیری هــا نشــان می دهــد از بیــن 
اســتان  فقــط  قرمــز،  اســتان های 
خراســان رضــوی  محدودیت هایــی را 
بــرای ســفر در تعطیالت پیــش رو برقرار 
کــرده اســت. در اطالعیــه ای کــه روابــط 
فرهنگــی،  میــراث  اداره کل  عمومــی 
ایــن  دســتی  و صنایــع  گردشــگری 
اســتان منتشــر کــرده، تاکیــد شــده 
ــا  ــا کرون ــه ب ــه ســتاد مقابل ــق مصوب طب
ــزاری  ــه برگ در خراســان رضــوی، هرگون
تورهــای گردشــگری و طبیعت گــردی 
تــا اطــالع ثانــوی ممنــوع اســت و 
و  مســافرتی  خدمــات  آژانس هــای 
جهانگــردی از هــر گونــه تعهــد الــزام آور 

ــد. ــودداری کنن ــدا خ ــفر ج ــرای س ب
صرف نظــر از این کــه ایــن دســتور بایــد 
ــای  ــا آژانس ه ــد ت ــالغ می ش ــر اب زودت
ــرای  ــد و ب ــدی ندهن ــه مســافران تعه ب
ــل  ــد، مســأله قاب ــور برنامه ریــزی نکنن ت
ــت  ــروش بلی ــه ف ــن اســت ک ــل ای تأم
ــه مقصــد  ــوس ب ــا و اتوب قطــار، هواپیم

ــدود  ــه مح ــوی ن ــان رض ــتان خراس اس
شــده و نــه ظرفیــت آن هــا کاهــش 
خراســان  هتل هــای  اســت.  یافتــه 
منــع  بــرای  دســتوری  نیــز  رضــوی 
ــد. از ســویی  ــت نکرده ان ــت دریاف فعالی
ــی شــهری  ــوال راه ــه معم مســافرانی ک
در  بیشــتر  می شــوند  مشــهد  مثــل 
خانه هــای اجــاره ای اقامــت دارنــد و یــا 
ــد،  ــی می مانن ــافرخانه های دولت در مس
ــس  ــر ســزاوار، ریی ــه امی ــوری ک ــه ط ب
ــه  ــتان گفت ــن اس ــداران ای ــه هتل جامع
اســت از بیــن 240 هتــل فقــط 60 هتــل 
ــب اشــغال  ــن ضری ــه میانگی ــد ک فعالن

ــم 5 درصــد اســت. ــا ه آن ه
اخطارهــا  کــه  مازنــدران  اســتان  در 
ــه  ــن منطق ــه ای ــز از ســفر ب ــرای پرهی ب
بیشــتر از ســایر اســتان ها بــود و حتــی 

پــای نماینــدگان مجلــس مازنــدران 
را هــم وســط کشــید، هنــوز اقــدام 
ســفرها  کنتــرل  بــرای  جدی تــری 
ــاه  ــط در روز 28 تیرم نشــده اســت. فق
از  اســتان  ایــن  معــاون گردشــگری 
کــه  داد  خبــر  دســتورالعملی  ابــالغ 
و  تفریحــی  مجموعه هــای  فعالیــت 
توریســتی اســتان مازنــدران تعطیــل 
واحدهــای  همچنیــن  اســت.  شــده 
ــی در شهرســتان هایی  ــی و اقامت پذیرای
کــه وضعیــت قرمــز داشــتند بــا 50 
ــکل  ــت پروت ــا رعای ــت و ب درصــد ظرفی
ــد. ــات بدهن ــد خدم بهداشــتی می توانن
در ایــن دســتورالعمل بــه نــام ایــن 
ســرگرمی  و  تفریحــی  مجموعه هــای 
تعطیــل، هیــچ اشــاره ای نشــده اســت.

از  نـو  تهـران   128 کالنتـری  رئیـس 
کشـف یـک کـوزه تاریخـی بـا قدمـت 
چهـار هزار و 900 سـال خبـر داد و گفت 
کـه ارزش شـیء کشـف شـده توسـط 
بررسـی  حـال  در  فرهنگـی  میـراث 

اسـت.
بـه گزارش روز پنجشـنبه پلیـس تهران 
پـور"  "رضـا صادقـی  بـزرگ، سـرهنگ 
گفـت: اواخـر هفتـه گذشـته تیمـی از 
مامـوران کالنتـری بـرای پیشـگیری از 
در  زنـی  حـال گشـت  در  جـرم  وقـوع 
نزدیکـی پایانـه شـرق تهـران بودنـد که 

بـه پسـر جوانـی کـه یـک کولـه پشـتی 
همراهـش داشـت مشـکوک شـدند.

وی افـزود: مامـوران وقتی بـه نزدیکی 
پسـر جـوان رسـیدند وی بـا رهـا کردن 
در  و  کـرد  فـرار  بـا  اش  پشـتی  کولـه 
ایـن صحنـه یکـی از ماموران به سـراغ 
کولـه پشـتی و مامـور دیگـر بـه تعقیب 

جـوان مرمـوز پرداخت.
پسـر  داد:  ادامـه  پلیسـی  مقـام  ایـن 
جـوان توسـط پلیـس دسـتگیر و کولـه 
پشـتی وی مورد بررسـی قـرار گرفت و 
یـک کـوزه عتیقـه قدیمی بـرای 4 هزار 

و 900 سـال قبـل یـک ردیـاب، فلزیاب 
و چـراغ قوه کشـف شـد.

رئیـس کالنتـری 128 تهـران نـو گفـت: 
تحصیلـی  مـدرک  دارای  کـه  متهـم 
اعترافاتـش  در  اسـت  کارشناسـی 

بـه  عالقـه  بچگـی  از  عنـوان کـرد کـه 
را  قدیمـی  ایـن کـوزه  و  داشـته  گنـج 
در یکـی از شـهرهای غربـی کشـور پیدا 
کـرده و بـرای فـروش آن را بـه تهـران 

اسـت. آمـده 

کوزه ۴۹۰۰ ساله در پایتخت 
کشف شد

رفع تصرف از چندین هکتار 
اراضی عرصه و حریم آثار ملی

مدیـرکل حقوقـی و امـالک وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
در تشـریح مهم تریـن اقدامات این اداره کل در سـال گذشـته بـه رفع تصرف از 
چندیـن هکتـار اراضـی عرصـه و حریم آثار ملـی و خلع ید در بنای شـربت خانه 
صفـوی اشـاره کرد.به گزارش ایلنا، ابراهیم شـقاقی )مدیـرکل حقوقی و امالک 
وزارت میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی( دربـاره اهـم اقدامـات این 
اداره کل در سـال گذشـته، تصریـح کـرد: در راسـتای اجـرای وظایـف ذاتی این 
دفتـر در حمایـت از حقـوق بیت المـال و حفـظ و حراسـت از مواریـث فرهنگی 
جامعـه و جلوگیـری از تعـدی و تجـاوز بـه عرصه و حرائم آثـار فرهنگی تاریخی 
در سـطح کشـور اقدامات بسـیار موثری انجام شـده اسـت.او افزود: جلوگیری 
از ابطـال اسـناد مالکیـت مجموعه هـای فرهنگی تاریخـی سـعدآباد و نیـاوران 
یکـی از ایـن پرونده هاسـت کـه دربـاره این پرونـده باید گفت که با درخواسـت 
بنیـاد مسـتضعفان در پنج سـال گذشـته دادگاه انقـالب مبادرت به صـدور رای 
مالکیـت بنیـاد بـرای کاخ هـای سـعدآباد و نیـاوران کـرده بـود کـه بـا پیگیـری 
حقوقـی و تالش هـای انجـام شـده ایـن رای شکسـت و هم اکنـون دیـوان 
عالـی کشـور بـا توجـه بـه نظر رئیـس قـوه قضائیـه مبنی بر اشـتباه بّیـن رای 

صادرشـده بـه نفـع بنیاد، در حال رسـیدگی اسـت.

ته
نک

جمشـید سـلطان مرادی، رییـس جامعـه هتلداران اسـتان 
مازنـدران نیـز از ناکارآمـدی ایـن دسـتورالعمل ها بـا ایسـنا 

گفـت و گـو می کنـد.
او معتقـد اسـت: ایـن دسـتورها فقـط یـک کاغـذ معمولی 
اسـت، تـا وقتـی اراده ای بـرای نظارت بیشـتر، کنتـرل راه ها، 
خانه هـای اجاره ای و مسـافران نباشـد، ابالغ کـردن آن ها چه 
فایـده ای و کارایـی دارد؛ از سـفر مـردم جلوگیـری می کند یا 
سـفر را مدیریـت می کنـد؟ وقتـی دسـتور را صـادر می کننـد 

باید نظـارت هم باشـد.
او ادامـه می دهـد: بیشـتر مسـافرانی کـه بـه مازندران سـفر 
مـی کننـد یـا ویـالی شـخصی دارنـد یـا خانـه و ویـال اجاره 
می کننـد، االن هتل هـای مازنـدران، زیـر یک درصد مسـافر 
دارنـد. بـا ایـن همه اخطـار و هشـداری هـم که بـرای پرهیز 
از سـفر دادنـد، مـا اراده ای در کنترل اقامتگاه هـای غیرمجاز 
ندیدیـم. نـه جایی را تعطیـل می کنند، نه برخـورد می کنند و 

نـه نظـارت و سرکشـی دارند.

کشف اشیاء عتیقه در قزوین۲۰۰ بنای تاریخی در استان یزد مرمت شد
ــگری  ــی، گردش ــرکل میراث فرهنگ مدی
و صنایع دســتی اســتان یــزد گفــت: 
»از ابتــدای ســال تــا کنــون بیــش از 200 پــروژه مرمتــی 
بناهــای تاریخــی در اســتان یــزد انجــام شــده اســت.«
عمومــی  روابــط   از  به نقــل  میراث آریــا  به گــزارش 
اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
ــی روز پنجشــنبه 16  ــزد، ســیدمصطفی فاطم اســتان ی
ــه  ــا توج ــزود: »ب ــب اف ــن مطل ــالم ای ــا اع ــاه ب مردادم
ــرای مرمــت  ــا بهتریــن زمــان ب ــه اینکــه بحــران کرون ب
هــای  زیرســاخت  ی  توســعه  و  تاریخــی  بناهــای 
ــون  ــا کن ــدای ســال جــاری ت گردشــگری اســت ،از ابت
بیــش از 200 پــروژه ی مرمتــی در اســتان انجــام شــده 

ــت.« اس
ــن اداره کل  ــارات ای ــت اعتب ــه محدودی ــه ب او  در ادام
ــه  ــی ب ــای مرمت ــر پروژه ه ــزود: »اکث ــرد و اف ــاره ک اش
ــار آن  ــی مرمــت شــدند و در کن ــی و پیمان صــورت امان
ــه مرمــت بناهــای تاریخــی شــکل  کمپ هــای داوطلبان

ــد.« گرفتن
فاطمــی بــا بیــان اینکــه حفاظــت از میــراث فرهنگــی و 
بناهــای تاریخــی وظیفــه همگانــی اســت، اظهار داشــت: 
»تعــداد بناهــای تاریخــی در اســتان یــزد بســیار زیــاد 
ــه  ــی ب ــراث فرهنگ ــانی اداره می ــروی انس ــت و نی اس

تنهایــی نمــی توانــد از آنهــا حفاظــت کنــد.«

فرمانــده انتظامــی اســتان قزویــن 
ــه 13  ــه ک ــه عتیق ــف 22 قطع از کش
قطعــه آن مربــوط بــه دوره هــزاره اول قبــل از میــالد 
ــا دســتگیری یــک قاچاقچــی در شهرســتان  اســت ب

ــر داد. ــن خب ــتان قزوی ــرز اس الب
ــر اظهــار  ــا اعــالم ایــن خب ســردار مهــدی حاجیــان ب
ــروش و  ــر ف ــی ب ــری مبن ــب خب ــی کس ــرد: در پ ک
ــی از  ــی توســط یک ــالم تاریخــی و فرهنگ ــاق اق قاچ
ــه  ــرز، بالفاصل ــتان الب ــه در شهرس ــان عتیق قاچاقچی
قــرار  مأمــوران  کار  دســتور  در  موضــوع  پیگیــری 

ــت. گرف
وی افــزود: مأمــوران بــا انجــام اقدامــات فنــی و 

اطالعاتــی یــک قاچاقچــی اشــیای تاریخــی و عتیقــه 
ــی  ــی ط ــام قضائ ــی مق ــا هماهنگ ــایی و ب را شناس
ــد. ــگاه اش دســتگیر کردن ــی در مخفی ــی ضربت اقدام
ــن،  ــس قزوی ــانی پلی ــز اطالع رس ــالم مرک ــر اع ــا ب بن
ســردار حاجیــان بیــان کــرد: در بازرســی از مخفیــگاه 
متهــم 22 قطعــه اشــیاء عتیقــه شــامل ظــروف 

ــد. ــف ش ــرنیزه کش ــر و س ــوزه، خنج ــفالی، ک س
ــه  ــا ب ــت: بن ــن گف ــتان قزوی ــی اس ــده انتظام فرمان
اعــالم کارشناســان میــراث فرهنگــی و گردشــگری،13 
قلــم از اشــیاء مکشــوفه دارای قدمــت تاریخــی برابــر 
بــا دوران هــزاره اول قبــل از میــالد و مابقــی متعلــق 

بــه دوره قــرون اســالمی بــوده اســت.
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مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمانشـاه بـا اشـاره بـه 
اسـتان، گفـت:  در  مسـکن  ملـی  اقـدام  طـرح  اجـرای 
پیش بینـی می شـود امسـال و بـا اجـرای ایـن طـرح در 
قالـب سـه مرحلـه عملیاتـی، 38 هـزار و 177 فرصـت 

شغلی در استان ایجاد شود.
»مسـعود شـریفی« در خصـوص چگونگـی اجـرای طـرح 
اقـدام ملـی مسـکن، افـزود: در این طـرح 15 هـزار و 490 
واحـد شـامل 6 هـزار و 44 واحـد در زمین هـای دولتـی، 
پنـج هـزار واحـد در زمیـن ایثارگـران و چهـار هـزار و 446 

واحد نیز در واحدهای خودمالک اجرایی می شود.
وی ادامـه داد: بـرای احـداث ایـن تعـداد واحـد در قالـب 
طـرح اقـدام ملی مسـکن در بخـش زمین هـای دولتی و 
ایثارگـران سـرمایه گذاری معادل چهار هـزار و 647 میلیارد 
تومـان انجـام و بیش از 25 هزار و 800 نفر نیز مشـغول به 

کار می شوند.

او تصریـح کـرد: همچنیـن برای اجـرای طرح اقـدام ملی 
مسـکن در بخـش واحدهـای خودمالـک نیـز یک هـزار و 
500 میلیارد تومان سـرمایه گذاری می شـود و برای هشـت 

هزار و 333 نفر اشتغال ایجاد می شود.
مدیـرکل راه و شهرسـازی کرمانشـاه در خصـوص اجـرای 
هشـت هـزار و 89 واحـد مسـکن مهـر نیـز گفـت: ایـن 
واحدهـا بـا میانگیـن پیشـرفت 70 درصـد در حـال اجـرا 

است.
وی یـادآوری کـرد: برای احداث این تعداد واحد مسـکونی 
728 میلیارد تومان سـرمایه گذاری الزم اسـت و می تواند 

زمینه اشتغال 4 هزار و 44 نفر را فراهم کند.
شـریفی در پایـان گفـت: امسـال نهضـت خانـه سـازی و 
توجـه بـه صنعـت سـاختمان طبـق تاکیـدات اسـتاندار و 
دنبـال  اسـتان  در  بیشـتری  جدیـت  بـا  وی  معاونیـن 

می شود.

3۸ هزار فرصت شغلی در صنعت 
ساختمان  کرمانشاه ایجاد می شود

سودوکو شماره ۱۷9۷

پاسخ سودوکو شماره ۱۷96

فقی ا
 1 - تکــرار یــک حرف - كبد - 

مــكان - جوانمرد2 - عر وارونه 

- جفت، زن و شــوهر را گویند 

- ســرب، بیماری آبله، زردآلوی 

پســت - نخوت3 - متد بی ســر 

- فنــا نیســتی - قمر زمین، چراغ 

آســمان - كســی كه وصیت كننده 

او را بــرای اجرای وصیت خود 

تعییــن كند45 - اثری از خوزه 

ســاراماگو67 - معبر رودخانه، فنی 

در كشــتی، جســر - کودک - استوار، 

ســخن فصیح - نشــانه8 - طلیعه 

اعداد، عدد نخســتین، عدد پیشــتاز 

- دانــه كش بی آزار - رنگ دریا، 

رنگ آرامــش، از رنگهای اصلی - 

هدایت کــردن9 - چند خودمانی 

- گریســتن، گریه كردن - مردی 

- جســد حیوان مرده10 - ست 

وارونه - پیشــوای زرتشــتی - قلیل، 

اندك، زیاد نیست،ناچیز،انگشــت 

شــمار11 - پدران، خودداری كردن، 

ســرپیچی كردن - کاشف واکسن 

ســرخجه - زمان مرگ، هنگام 

مــرگ12 - خوابیدن - پرچم - امر از 

زدودن13 - مخفــف تباه - نویســنده 

نامدار آلمانــی - دختر ژوپیتر14 

- شــالوده و بنیــاد، پایه و مبنا، 

سنگ آســیاب،حرف هیتلری، حرف 

نــازی ها - بــاالی فرنگی، باال به 

گویش عمو ســام - تردید، دو دلی، 

از میطــالت نماز - چســبناک15 - 

ماســت رقیق شــده - وسیله ترمز - 

مصیبــت، آزمون الهی، از نازل شــدنی 

ها - مزد و پاداش، خشــت پخته

عمودی 
1 - برهنــه - دســتار و عمامه - بهانه 

جویی، خرده گرفتن، دســتاویز2 - 

نویــد دادن - مخفــف لیكن - جهت، 

دید چشــم، نور اندک، در زبان ترکی 

بــه آب می گویند3 - شــیمی كربن، 

رشــته ای در شیمی - باركش 

شــهری4 - ناشــكیبایی، بی تابی، 

زاری - ســالح انفجاری - فرش5 

- مخترع الســتیک - مرغ حق 

- مهلــت دادن، فرصت دادن6 - 

سنگســار کردن - شــهر افغانستان 

- قلــم انگلیســی7 - قوم مرزدار 

ایرانــی - ســالن کارخانه8 - پیاله، 

ســاغر - روح، روان - ننر، به بچه 

ننــر گویند9 - از توابع نائین، شــهری 

نزدیك نائین - خشــن - ســریالی 

از داریــوش فرهنگ10 - خوردنی 

متعجــب، تنها - پســت فطرت، 

فرومایــه - همگــی، بز نر، کچل11 - 

ترفنــد - ســرخاب12 - پارچه كهنه 

- ســاکن محله، شایســته، مقیم 

- ســتیزه، پیکار، نزاع13 - چشــمها 

- دســت درد  - حرف یونانی14 - 

فارســی باســتان، نوعی كبك - مایع 

ماســت - تکرار حرف15 - خرمای 

نــارس - آراســته و منظم، با نظم و 

ترتیب ، ترتیب داده شــده 

جدول شماره ۱۷9۷ همدان 

همدان روی خط توسعه ریلی
همــدان بــه عنــوان پایتخــت تاریــخ و تمــدن ایــران زمیــن، 
بــا تمــدن شــهر نشــینی ســه هــزار ســاله، از دیربــاز تــا کنــون 
ــناخته  ــور ش ــرب کش ــه غ ــی منطق ــل ارتباط ــوان پ ــه عن ب
می شــود.به گــواه تاریــخ، از چنــد هــزار ســال پیــش، همــدان 
در مســیر جــاده تاریخــی ابریشــم قــرار گرفــت؛ جــاده ای کــه 
یکــی از شــاهراه های مهــم بازرگانــی در قــاره آســیا و حتــی 
دنیــا بــود و بــا گــذر از دیــار هگمتانــه، تمــدن ملــل مختلــف 
ــاال  ــا ح ــد می زد.ام ــن، پیون ــران زمی ــه از ای ــن خط ــه ای را ب
شــاید بــه کار بــردن فعــل ماضــی بــرای ایــن جــاده درســت 
نباشــد، چــرا کــه امــروز بــا توســعه راه هــا و بهره بــرداری از 2 
راه آهــن جداگانــه در ایــن اســتان، دوبــاره راه افســانه ای 

شرق به غرب جان گرفته و زنده شده است.
اســتان همــدان تــا پیــش از روی کار آمــدن دولــت یازدهــم 
و دوازدهــم بــا وجــود ظرفیــت هــای متعــدد در بخــش هــای 
ــاظ  ــه لح ــگری، ب ــاورزی و گردش ــادی، کش ــف اقتص مختل
زیرســاختی بــا مشــکل جــدی مواجــه بــود؛ تــا ایــن کــه بــا 
طلــوع دولــت تدبیــر و امیــد و اجــرای راهبردهــای اصولــی و 
ــرای  ــت ب ــن فرص ــاخت ها، بهتری ــه زیرس ــی ب ــه اساس توج

رسیدن این استان به جایگاه واقعی اش، فراهم شد.
و  توجــه  مهم تریــن گــواه  عمرانــی  اعتبــارات  افزایــش 
رویکــرد مطلــوب دولــت یازدهــم و دوازدهــم در تکمیــل 
زیرســاخت های اســتان همــدان اســت کــه بــه اعتقــاد 
مســووالن ایــن تحــول بنیادیــن در همــه بخــش هــا 
شــاخص های  مهمتریــن  از  دارد.یکــی  ادامــه  همچنــان 
توســعه یافتگــی مناطــق مختلــف، ســاخت مســیرهای 
ارتباطــی از جملــه جاده هــای اصلــی و فرعــی، خطــوط 
ریلــی، بــزرگ راه و آزادراه هــا اســت کــه تحقــق آن منجــر بــه 

بهبود مناسبات اقتصادی و تجاری آن منطقه می شود.

 اطالع
 رسانی

شوش و آبادان رکورد دار گرما در خوزستان
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: شوش و آبادان در 24 ساعت گذشته به عنوان گرمترین نقاط استان ثبت شدند.
به نقل از اداره کل هواشناسی خوزستان، محمد سبزه زاری شنبه بیان کرد: طی 24 ساعت گذشته شوش و آبادان با 47.9 درجه 
سانتیگراد و ایذه با 22.5 درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک ترین نقاط خوزستان ثبت شدند.وی گفت: همچنین در 
شبانه روز گذشته بیشترین و کمترین دمای هوای اهواز به ترتیب 46.6 و 28.2 درجه سانتیگراد اعالم شده است.

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

سیرجان
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون 
شـماره  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای 
قانـون  موضـوع  اول  139960319012000893-هیـات 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی 
آقـای محمـد رضا افشـاری زاده فرزند حسـین بشـماره 
ششـدانگ  در  سـیرجان  از  757صـادره  شناسـنامه 
یـک واحـد انبـار بـه مسـاحت 322/5مترمربـع پـالک 
آدرس  بـه  36 کرمـان  بخـش  در  واقـع  اصلـی   939
سـیرجان انتهـای خیابـان ولیعصـر 20 متـری خاکـی 
خریـداری از مالـک رسـمی  آقـای محمدرضا  افشـاری 
بـه منظـور اطـالع عمـوم  زاده محرزگردیـده اسـت.لذا 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به 
این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا 

ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف 758
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/5/4
تاریخ انتشارنوبت دوم :1399/5/19

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک

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

ملک زرند
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  اگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان 
قانون  موضوع  دوم  هیات   139960319008000308
ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت 
آقای وحید اسالمی علی آبادی فرزند یداله به شماره 
شناسنامه 3080016904 در یک باب خانه به مساحت 
154/70 مترمربع از پالک 5246 اصلی واقع در زرند 
مالک  از  خریداری   15 کوچه  شهریور   17 خیابان 
رسمی آقای ماشاهللا چراغی محرز گردیده است. لذا 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به 
15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور 
دو  مدت  به  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  رسید ظرف 
نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

خواهد شد. م/الف 93
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/5/5

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/5/19

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان زرند

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

ملک زرند
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  اگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان 
قانون  موضوع  دوم  هیات   139960319008000558
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهری 
طباطبائی حصن فرزند سیدمهدی به شماره شناسنامه 
مساحت  به  مغازه  در ششدانگ  زرند  از  صادره   747
373/20 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 33 
محمداباد  جاده  زرند  در  واقع  اصلی   2368 از  فرعی 
محرز  ذکائی  محمد  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری 
در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده 
صورتی  در  شود  می  آگهی  15روز  فاصله  به  نوبت  دو 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  اگهی 
از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم 
مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  تاریخ 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 102
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/5/19
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/6/2

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نامه قانون تعیین  آئین  اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
هیات   139960319008000824 شماره  رای  برابر  رسمی 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
ثبتی  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمان های 
حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
شماره  به  غالمرضا  فرزند  مالشاهی  ستوده  فاطمه  خانم 
 494/15 مساحت  به  خانه  یکباب  در   912 شناسنامه 
خیابان  زرند  در  واقع  اصلی   6472 پالک  از  مترمربع 
محمد  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری   2 کوچه  خرمشهر 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  نظریان 
در  شود  می  آگهی  15روز  فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

شد. م/الف 100
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/5/19
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/6/2

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
زرند شهرستان 

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

رودبارجنوب
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون  نامه  قانون و ماده 13آئین  آگهی موضوع ماده3 
ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
فاقدسند رسمی برابررای شماره139960319079000222-
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  99/04/25هیات 
فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  وضعیت 
رودبار  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جنوب 
محدثه شمبوئی سگین  فرزند عزیز بشماره شناسنامه 
5360046521صادره ازرودبار جنوب دریک باب خانه به 
از188-  مساحت 314/78متر مربع پالک 1594فرعی 
قطعه  188اصلی  پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی 
سه واقع در رودبار جنوب –شهرک رزمندگان خریداری 
مهسا  محمدمهدی،   ، عبدالحسین  رسمی  مالکین  از 
است. محرزگردیده  مرادی  بیگ  فاطمه  وخانم  مهیمی 
فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا 
15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت 

سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:956
تاریخ انتشار نوبت اول:99/05/19 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :99/6/03

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

ملک ماهان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون  نامه  ماده 13آئین  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
فاقدسند رسمی برابررای شماره 139960319006000208-
هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
ثبتی حوزه ثبت ملک ماهان تصرفات مالکانه بالمعارض 
شماره  به  اکبر  فرزند  احمدی گوهری  طیبه  آقای/خانم 
شناسنامه 463 صادره از کرمان در یک باب خانه مشتمل 
بر باغچه به مساحت 606 مترمربع پالک 3143 فرعی از 
1 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1748 فرعی از از 
1اصلی واقع در بخش 6کرمان واقع در محی اباد خیابان 
شهید محمد کوچه 68 خریداری از مالک رسمی آقای/ 
خانم محل مالکیت نصرت هللا یزدانپناه احد از ورثه مرحوم 
اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  یزدانپناه   ربابه 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 
 . اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد 

م الف 579
 تاریخ انتشار نوبت اول:1399/5/1 
تاریخ انتشارنوبت دوم :1399/5/19

سید رضا انصاری- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

ملک زرند
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  اگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان 
قانون  موضوع  دوم  هیات   139960319008000449
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
آقای  ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
به  فرزند سیدمحمد  پور حسینی حتکنی  سید حسن 
مساحت  به  خانه  باب  یک  در   38 شناسنامه  شماره 
256/90 مترمربع از پالک 7561 اصلی واقع در زرند 
مالک  از  خریداری  محرم  متری   20 فردوس  بلوار 
گردیده  محرز  هنرمند  زاده  مهرابی  مهناز  خانم  رسمی 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود  15روز  فاصله 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م/الف 91
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/5/5

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/5/19

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان زرند

آگهی اصالحيه تحديد حدود اختصاصی 
الحاقی ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون 

الحاق موادی به قانون ساماندهی و 
حمایت از تولید و عرضه مسکن 

در اجرای بند ب ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون الحاق 
موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
دولت جمهوری اسالمی ایران بدینوسیله آگهی تحدید حدود 
الصاقی پالک 31 اصلی بخش 4 کرمان که موجب رای 
هیات موضوع ماده آيين نامه مذکور در مالكيت مالكين 
مربوطه قرار گرفته است منتشر عمليات تحدید حدود آن 
بشرح ذیل بعمل خواهد آمد. لذا به  مالک رقبه اخطار می 
گردد که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک 
حاضر و حقوق ارتفاقی آن اعتراضی داشته باشد بر طبق 
ماده 10 آیین نامه اجرایی حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از 
تنظیم صورت مجلس تحديدی اعتراض خود را کتبا به این 
اداره اعالم نمایند و ظرف مدت یکماه از تاریخ اعالم اعتراض 
مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم 
دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست از دادگاه اخذ 
و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از گذشت 
مهلت یاد شده و ارئه گواهی عدم تقديم دادخواست از سوی 
معترض توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی بنام وی ادامه 

خواهد یافت و هیچگونه ادعائی مسموع نخواهد شد.
تاریخ آگهی یکشنبه 99/5/19

تاریخ آگهی تحدید حدود: دو شنبه1399/6/10
1- پالک 5098 فرعی از 31 اصلی بخش 4 کرمان شش 

دانگ زمین بنام مجید حسنی فرزند
حسین به کد ملی 2993967053 به مساحت 238 متر 
مربع به آدرس : اختیار آباد خیابان بهشتی کوچه 9 کد 

پستی 7638135761- م الف 694
عیسی حافظی فر رئیس ثبت اسناد امالک 
منطقه یک کرمان

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

سیرجان  
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون 
شـماره  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای 
قانـون  موضـوع  اول  139960319012000894-هیـات 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی 
آقـای محمـد رضا افشـاری زاده فرزند حسـین بشـماره 
شناسـنامه 757صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک 
واحـد انبـار به مسـاحت 243/40 مترمربـع پالک 939 
اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان 
خیابـان ابـن سـینا روبـروی بیمارسـتان امـام رضـا)ع( 
افشـاری  آقـای حسـین  رسـمی  مالـک  از  خریـداری 
بـه منظـور اطـالع عمـوم  زاده محرزگردیـده اسـت.لذا 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به 
این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا 

ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف 759
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/5/4
تاریخ انتشارنوبت دوم :1399/5/19

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ایفراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
 تهیه مصالح و اجرای آسفالت معابر و کوچه های

سطح شهر خواجوشهر سال ۹۹
ت دوم

 نوب

شـهرداری خواجوشـهر در نظـر دارد مناقصـه عمومی خدمات )شـرح مختصـر: تهیه مصالح و اجرای آسـفالت معابـر و کوچه های 
سـطح شـهر خواجوشـهر سـال 99( بـه شـماره 209909۱۱09000002 را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد . کلیه 
مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصـه گـران و بازگشـایی پاکت هـا از طریـق درگاه سـامانه 
تـدارکات الکترونیکـی دولـت سـتاد بـه آدرس www.setadiran.ir   انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گران در صـورت عدم 
عضویـت قبلـی ، مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند . 

تاریخ انتشار تجدید مناقصه در سامانه تاریخ ۱399/0۵/۱۱می باشد. 
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد تجدید مناقصــه از ســایت : ســاعت ۱۸:00 روز 

ســه شــنبه تاریخ ۱399/0۵/2۱
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱9:00 روز شنبه تاریخ ۱399/06/0۱

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00 روز یک شنبه تاریخ ۱399/06/02
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر 

ــف : آدرس  ــا ال ــت ه ــه پاک ــه و ارائ ــد مناقص ــناد تجدی ــوص اس در خص
خواجوشــهر بلــوار امــام خمینــی )ره( شــهرداری خواجوشــهر امــور قراردادهــا 

و تلفــن 034-423623۷0
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه: 

مرکــز تمــاس 4۱934-02۱ دفتــر ثبــت نــام ۸۸969۷3۷ و ۸۵۱93۷6۸

مجتبی محمود آبادی - سرپرست شهرداری خواجو شهر

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه 
ثبتی شهرستان فارسان استان چهارمحال و بختیاری 

)سری 89(
ــن تکلیــف وضعیــت  ــون تعیی ــواد  یــک و ســه قان ــه دســتور م نظــر ب
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آییــن 
نامــه قانــون فــوق الذکــر امالکــی کــه در هیــأت منــدرج در قانــون مذکــور 
مســتقردر اداره ثبــت اســناد و امــالک فارســان مــورد رســیدگی و رأی آن 
صــادر گردیــده جهــت اطــالع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد :

امــالک واقــع در قریــه پردنجــان  بــه شــماره  پــالک ثبتــی 411 اصلــی 
چهارمحــال و بختیــاری  بخــش َده:

2109 فرعی-آقــای بهنــام امینــی مصطفــی آبــادی ششــدانگ یكبابخانــه 
بــه مســاحت 232.19 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از 

ــی  ــی پردنجان ــریف محمدخان ش
امــالک واقــع در ابنیــه  فارســان  بــه شــماره  پــالک ثبتــی 416 اصلــی 

چهارمحــال و بختیــاری  بخــش َده:
ــگ  ــه دان ــه س ــبت ب ــور نس ــم پ ــم ابراهی ــای قاس ــی -  آق 3919 فرع
مشــاع از ششــدانگ یكبــاب ســاختمان بــه مســاحت  232 متــر 
ــداری شــده از آقــای ســید  ــع قســمتی از پــالك 723 فرعــی خری مرب

ــوی  ــنعلی مرتض حس
3919 فرعــی -  خانــم  ســمیرا غالمــی نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یكبــاب ســاختمان بــه مســاحت  232 متــر مربــع قســمتی 
از پــالك 723 فرعــی خریــداری شــده از آقــای ســید حســنعلی 

مرتضــوی 
ــاب  ــدانگ یکب ــی شش ــمیعی كران ــام س ــای فرج ــی - آق 4116 فرع
ــالك  ــمتی از پ ــع قس ــر مرب ــاحت 214.26 مت ــه مس ــاختمان  ب س
721 فرعــی خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای علــی نــاز 

صالحــی چهارمحالــی
4145 فرعــی- آقــای علــی محمــد خســروی عنبــر  ششــدانگ یکبــاب 
ــه مســاحت 104.57 متــر مربــع قســمتی از پــالك 714 فرعــی  ــه ب خان

خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای موســی الــه بخشــیان 
امــالک واقــع در قریــه  فارســان  بــه شــماره  پــالک ثبتــی 417 اصلــی 

چهارمحــال و بختیــاری  بخــش َده:
1971 فرعــی- آقــای اســفندیار ســلیمانی ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه 
ــای  ــع الواســطه از آق ــداری شــده م ــع خری مســاحت 218.93 مترمرب

نجــف خســروی فارســانی 
2294 فرعــی- آقــای دالور بهرامــی باباحیــدری ششــدانگ یکبــاب خانــه 
بــه مســاحت 242.50 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای 

ــروی فارسانی  خسروخس
ــگ  ــی  شــش دان ــینی كران ــا حس ــید رض ــای س ــی- آق 3473 فرع
یکبــاب ســاختمان  تجــاری و مســكونی بــه مســاحت 299.61 مترمربــع 
ــای خســرو خســروی  فارســانی ــع الواســطه از آق ــداری شــده م خری

امــالک واقــع در مزرعــه نصــرت  فارســان  بــه شــماره  پــالک ثبتــی 420 
اصلــی چهارمحــال و بختیــاری  بخــش َده:

ــاب  ــدانگ یکب ــانی شش ــدی فارس ــی محم ــم طوب ــی- خان 2078 فرع
خانــه بــه مســاحت 146.37 مترمربــع خریــداری شــده مــع الواســطه از 

آقــای ابراهیــم بهرامــی فارســانی 
ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــدی  شش ــی احم ــای عل ــی- آق 2151 فرع
ــداری شــده  ــع خری ــه مســاحت 294.45 مترمرب تجــاری  مســكونی  ب

ــانی  ــا صالحــی فارس ــای خانباب ــع الواســطه از آق م
3242 فرعی-آقــای محمــد حســن عالــی ور بابــادی ششــدانگ یکبــاب 
ــع خریــداری شــده مــع الواســطه  ــه مســاحت 289.71 مترمرب ــه ب خان

از آقــای نــادر  بهرامــی  
4111 فرعــی- آقــای سیدفرزادحســینی كرانــی ششــدانگ یکبــاب 

ســاختمان بــه مســاحت 99.23 مترمربــع خریــداری شــده  مــع 
الواســطه از آقــای جبــار امینــی فارســانی 

امــالک واقــع در قریــه ده چشــمه بــه شــماره  پــالک ثبتــی 442 اصلــی 
چهارمحــال و بختیــاری بخــش َده:

ــه  ــه س ــبت ب ــمه نس ــمی ده چش ــم قاس ــای قاس ــی- آق 1576 فرع
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــك واحــد گلخانــه بــه مســاحت 
3683.43 متــر مربــع خریــداری شــده  مــع الواســطه از آقــای 

ســهراب محمــدی ده چشــمه 
1576 فرعــی- آقــای حمیــد قاســمی ده چشــمه ئــی نســبت بــه ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــك واحــد گلخانــه بــه مســاحت 3683.43 
متــر مربــع خریــداری شــده  مــع الواســطه از آقــای ســهراب محمــدی 

ده چشــمه 
امــالک واقــع در قریــه جونقــان بــه شــماره  پــالک ثبتــی 463 اصلــی 

چهارمحــال و بختیــاری بخــش َده:
5215 فرعــی- آقــای كامــران فــوالدی نســب ششــدانگ یکبــاب 
ــع  ــده م ــداری ش ــع خری ــر مرب ــاحت 62.25 مت ــه مس ــاختمان  ب س

الواســطه ازعلــی عســگر محمــدی 
تاریــخ انتشــار نوبــت اول : روز شــنبه مــورخ  1399/05/04  تاریــخ 

انتشــار نوبــت دوم : روز یكشــنبه مــورخ  1399/05/19 
اكبر یزدانی سودجانی - سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان 
4993 فارسان 

توجه : 
شــهروندان محتــرم حــوزه ثبتــی فارســان ، ایــن اداره آمادگــی تعویــض 
ــه  ــتری را ب ــت كاداس ــناد مالكی ــا اس ــه ای ب ــت دفترچ ــناد مالكی اس
منظــور تثبیــت موقعیــت امــالك شــما در سیســتم كاداســتری و بانــك 
جامــع امــالك بــه منظــور جلوگیــری از طــرح دعــاوی احتمالــی بــر علیــه 

شــما را در مــدت زمــان محــدودی دارد



021-88019846

۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

10003432117834

سال شانزدهم | شماره پیاپی 1797 |  یکشنبه 19 مرداد  1399

 پیام
ایران

 تمام ارکان شهر باید به سمت کودک محوری پیش برود

شهردار کرمان از برنامه ریزی برای تدارک چندین طرح و برنامه توسط دبیرخانۀ شهر دوستدار کودک و واحدهای 
 مختلف شهرداری خبر داد.

از  کرمــان  شــهردار 
بــرای  برنامه ریــزی 
برنامــه  و  طــرح  چندیــن  تــدارک 
دوســتدار  شــهر  دبیرخانــۀ  توســط 
مختلــف  واحدهــای  و  کــودک 

داد. خبــر  شــهرداری 
آ نالیــن،  کرمــان   گــزارش  بــه 
نشســتی  در  عالــم زاده  ســیدمهران 
از مدیــران  بــا حضــور جمعــی  کــه 
شــهر  ســتاد  دبیــر  و  شــهرداری 
بــا  شــد،  برگــزار  کــودک  دوســتدار 
کرمــان  شــهر  این کــه  بــر  تأکیــد 
دوســتدار  شــهر  ســمت  بــه  بایــد 
کــودک پیــش بــرود، افــزود: بایــد 
نشــان دهیــم کــه شــهر کرمــان در 
ــودک اســت  ــتدار ک ــهر دوس مســیر ش

ــده و  ــات ارزن ــیر اقدام ــن مس و در ای
دهیــم. انجــام  را  مانــدگاری 

وی ادامــه داد: مشــخصه های شــهر 
تمــام  در  بایــد  کــودک  دوســتدار 
ابعــاد عمرانــی، فرهنگــی، اجتماعــی 
در همیــن  و  دیــده شــود  و هنــری 
ــای  ــاد فضاه ــوص ایج ــتا در خص راس
ازجملــه  اقداماتــی  کودک محــور 
ــه  ــج منطق ــودکان در پن ــژۀ ک ــارک وی پ

شــهری طراحــی شــده اســت.
کــرد:  خاطرنشــان  کرمــان  شــهردار 
ازســوی ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و 
ورزشــی شــهرداری کرمــان کالس هــای 
حضــور  بــا  فرزندپــروری  مهــارت 
متخصصــان و روان شناســان کــودک 
شــهروندی  آموزش هــای  قالــب  در 

ــزار  ــد برگ ــای دارای فرزن ــه خانواده ه ب
ــد. ــد ش خواه

ــن،  ــر ای ــالوه ب ــه داد: ع ــم زاده ادام عال
ــکاری  ــا هم ــودکان ب ــژه ک جشــنوارۀ وی
کــودک  دوســتدار  شــهر  دبیرخانــه 
اجتماعــی  و  فرهنگــی  ســازمان  و 
مجــازی  نمایشــگاه  همچنیــن  و 
درخصــوص محصــوالت شــهر دوســتدار 
کــودک بــا همــکاری بخــش خصوصــی 
بــا  تفاهم نامــه  چارچــوب  در  و 
شــهرداری کرمــان برگــزار خواهــد شــد.
پیشــنهاد  بــا  موافقــت  ضمــن  وی 
ــوع  ــا موض ــب ب ــان مناس ــاخت اِلم س
شــهر  دبیرخانــه  ازســوی  کــودک 
دوســتدار کــودک بیــان کــرد: ایــن 
ــان توســط ســازمان ســیما، منظــر  اِلم

ــدف  ــا ه ــهری و ب ــبز ش ــای س و فض
کرمــان  شــهر  حرکــت  دادن  نشــان 
بــه ســمت شــهر دوســتدار کــودک 

طراحــی خواهــد شــد.
ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تأکی ــان ب ــهردار کرم ش
اقدامــات  تمــام  مستندســازی 
دبیرخانــۀ شــهر دوســتدار کــودک و 
ارگان هــا  ســایر  همــکاری  ضــرورت 
بیــان کــرد: تحقــق شــهر دوســتدار 
و  گســترده  اقدامــی  کــودک 
و  همــکاری  نیازمنــد  و  همه جانبــه 
ــط  ــای مرتب مشــارکت ادارات و ارگان ه
به خصــوص کانــون پــرورش فکــری 
بــا  اســتان  نوجوانــان  و  کــودکان 

اســت. شــهرداری 
معــاون  نشســت،  ایــن  ادامــۀ  در 
ــی،  ــس ســازمان فرهنگ شــهردار و ریی
شــهرداری  ورزشــی  و  اجتماعــی 
بــا  رویــدادی  داد  پیشــنهاد  کرمــان 
ســطح  در  و کــودک  هنــر  موضــوع 
ــا محوریــت کرمــان برگــزار  جهانــی و ب

شــود.
ایــن  افــزود:  جهانشــاهی  محمــد 
رویــداد می توانــد در قالــب مســابقۀ 
نقاشــی بــا موضوعــی مشــخص برگــزار 
ــه در  ــردی ک ــر کارک ــالوه ب ــود و ع ش
به عنــوان  کرمــان  معرفــی  زمینــۀ 
شــهر دوســتدار کــودک دارد، اســتان و 
ــی  ــطح بین الملل ــان را در س ــهر کرم ش

ــد. ــرح کن مط
ــودک  ــتدار ک ــهر دوس ــتاد ش ــر س دبی
شــهر کرمــان نیــز در ایــن نشســت 
ــات  ــا و اقدام ــن تشــریح برنامه ه ضم
تفاهم نامــۀ  انعقــاد  از  ســتاد،  ایــن 
کشــور،  وزارت  بیــن  ســه جانبه 
در  یونیســف  و  کرمــان  شــهرداری 
آینــدۀ نزدیــک خبــر داد و گفــت: پــس 
ــهر  ــکل ش ــه، پروت ــاد تفاهم نام از انعق
دوســتدار کــودک در اختیــار شــهرداری 

ــد  ــه براســاس آن بای ــرد ک ــرار می گی ق
برنامــۀ عملیاتــی، تعریــف و براســاس 

ــود. ــدام ش آن اق
ــزاری  ــه برگ ــاره ب ــا اش ــر ب ــارا کارگ س
ــای  نخســتین کارگاه تخصصــی پارک ه
شــهرداری  مدیــران  ویــژۀ  کــودک 
افــزود: ایــن کارگاه آموزشــی بــا در 
نظــر گرفتــن منابــع معتبــر جهانــی 
در  کارشناســان خبــره  بــا حضــور  و 
تاریــخ 29 مردادمــاه برگــزار می شــود.
ــن کارگاه آموزشــی  ــزاری چندی وی برگ
دوســتدار  شــهر  زمینــۀ  در  دیگــر 
در  اقدامــات  ازجملــه  را  کــودک 
ــتدار  ــهر دوس ــۀ ش ــتور کار دبیرخان دس
ــرد:  ــان ک ــت و خاطرنش ــودک دانس ک
حقــوق  پیمان نامــۀ  آموزشــی  کارگاه 
ــدگان  ــران و نماین ــژۀ مدی ــودکان وی ک
ــهر  ــت گذاری ش ــورای سیاس ــو ش عض
کارگاه  و  اســت  کــودک  دوســتدار 
آموزشــی دیگــری نیــز برای مؤسســات 
در  مردم نهــادی کــه  ســازمان های  و 
ــودکان هســتند،  ــا موضــوع ک ــاط ب ارتب

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ
ــودک  ــتدار ک ــهر دوس ــتاد ش ــر س دبی
شــهر کرمــان یــادآور شــد: ازجملــه 
اهــداف شــهر دوســتدار کــودک، ایجــاد 
ــی  ــد طبیع ــرای رش ــب ب ــط مناس محی
و  پیاده محــوری  توســعۀ  کــودک، 
کــودکان،  بــرای  دوچرخــه  مســیر 
توجــه بــه ســالمت جســمی و عاطفــی 
بــازی  ایجــاد ســایت های  کــودکان، 
بــرای کــودک و نظــارت بــر کیفیــت 

وســایل بــازی آن هاســت.
پایــان  در  اســت؛  ذکــر  بــه  الزم 
ــر  ــالوه ب ــد ع ــرر ش ــت مق ــن نشس ای
راســتای  در  الزم  برنامه ریزی هــای 
دوســتدار  شــهر  پویــش  اجــرای 
انجــام،  اقدامــات در حــال  کــودک، 
دوســتدار  شــهر  دبیرخانــۀ  توســط 
مدیریــت  همــکاری  بــا  کــودک 
بین الملــل  امــور  و  ارتباطــات 
 شــهرداری کرمــان اطالع رســانی شــود.

در  ماهـی  بچـه  پـرورش  مـزارع  تعـداد  منصـوری  پرویـز 
اسـتان را 33 مزرعـه ذکـر کـرد و اظهـار داشـت: سـالیانه  
اسـتان  ایـن  در  قـزل آال  ماهـی  بچـه  قطعـه  میلیـون   46
تولیـد و تکثیـر می شـود کـه ایـن حجـم تولیـدی، تامیـن 

کننـده نیمـی از نیـاز  اسـتان نیسـت.
وی تاکیـد کـرد: بـا توجـه بـه میـزان نیـاز اسـتان بـه بچـه 
ماهـی، می تـوان بـا ایجـاد مرکز تولیـد بچه ماهیـان اصالح 
نژادشـده و عـاری از بیمـاری )SPF( ایـن نیـاز را برطـرف 

. کرد
منصوری، بیشـترین تولید بچه ماهی اسـتان را شهرسـتان 
اردل اعـالم کـرد و گفـت: ایـن منطقه مسـتعد بـا تولید 18 
میلیـون قطعـه بچـه ماهـی بیشـترین میـزان تولیـد بچـه 

ماهـی در اسـتان را بـه خـود اختصاص داده اسـت.
مدیـر شـیالت و امـور آبزیان چهارمحـال و بختیـاری تاکید 
کـرد: ارزش اقتصـادی ایـن محصول تولیدی در اسـتان در 
سـال گذشـته افـزون بـر 276 میلیـارد اسـت کـه از خروج 

ثـروت از اسـتان جلوگیـری کرد.
وی ،بـا بیـان اینکـه  فعال سـازی و تولیـد و تکثیـر بچـه 
ماهـی نیـاز به مشـارکت و  سـرمایه گذاری بخش خصوصی 
اسـت، افـزود: در ایـن زمینـه رایزنی هایـی انجـام شـده  و 
بچـه ماهـی  تولیـد  تامیـن سـرمایه گذار مرکـز  در صـورت 

اصالح نـژاد شـده در اسـتان راه انـدازی می شـود.
منصـوری افـزود: بـا توجـه بـه تصمیـم سـازمان شـیالت 
در  چشـم زده  ماهـی  تخـم  واردات  محدودیـت  بـر  مبنـی 
بـا  بـازار، تمهیـدات الزم  چنـد سـال گذشـته  و تقاضـای 
ارائـه تسـهیالت بانکـی بـرای تجهیـز و تکمیـل ظرفیت های 
چندیـن مرکـز تکثیـر تخم چشـم زده  نیز آغاز شـده اسـت.
دسـتورالعمل  و  اسـتان  اسـتعداد  وجـود  بـا  گفـت:  وی 
ابالغـی، تخـم چشـم زده مـورد نیاز مزارع در سـطح اسـتان 
بـه صـورت تمـام مـاده و تغییـر جنسـیت یافتـه داخلی در 
راسـتای سیاسـتهای اقتصـاد مقاومتـی تولید خواهد شـد.
بختیـاری گفـت:  و  چهارمحـال  آبزیـان  و  شـیالت  مدیـر 
ایـن اسـتان بـا تولیـد سـاالنه بیـش از 24 هزار تـن ماهی 
قـزل آال، 15درصـد از ماهیـان سـردآبی کشـور را بـه خـود 

اختصـاص داده اسـت.
وی، سـرانه مصـرف ماهـی در این اسـتان را هفـت کیلوگرم 
دانسـت و گفت: سـرانه مصرف ماهی در کشـور 10 کیلوگرم 

و میانگیـن جهانـی باالی 20 کیلوگرم اسـت.
دارای  ماهـی  پـرورش  مزرعـه   400 فعالیـت  از  منصـوری، 
پروانـه بهره بـرداری در سـطح اسـتان خبـر داد و تصریـح 
کـرد: بیـش از 99 درصـد مـزارع در حـوزه سرشـاخه های 

اسـت. کارون 

هرمـزگان گفـت:  بهزیسـتی  پیشـگیری  امـور  معـاون 
امسـال معتـادان از 77مرکـز کـه دارای پروانـه فعالیـت 
در اسـتان هسـتند خدمـات دریافـت مـی کنند.سـامیه 
جهانشـاهی افـزود: ایـن مراکـز شـامل، یک مرکـز ماده 
مرکـز  اقامتـی، 3  مرکـز  مرکـز سـرپایی، 32   36 ،16
گـذری، 2 سـرپناه شـبانه، یـک موبایـل سـنتر، یـک 
ایسـتگاه کاهش آسـیب و یک توانمندسـازی اسـت.وی 
بیـان داشـت: در حـال حاضر 30نفـر از 230نفـر معتادان 
بهبـود یافتـه در مرکـز مـاده 16 نیازمند ترخیص هسـتند 
و 150پرونـده پذیـرش نیـز از طریق واحـد مدیریت مورد 

در حـال پیگیـری اسـت.
معاون امور پیشـگیری بهزیسـتی هرمزگان خاطرنشـان 
کـرد: از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون بـه دلیـل شـیوع 

بیمـاری کرونـا، ممنوعیـت پذیـرش و محدودیـت ارائـه 
خدمـات آموزشـی گروهـی شـامل، فنـی و حرفـه ای و 
آمـاده سـازی شـغلی برای معتـادان بهبـود یافته صورت 
نگرفتـه اسـت و فقـط افـرادی کـه از سـالهای گذشـته 
فعالیـت داشـته اند تسـهیالت اشـتغالزایی دریافت می 
کنند.جهانشـاهی اظهار داشـت: بازتوانی و توانمندسازی، 
موقـت،  اسـکان  بهبـودی،  رونـد  پیگیـری  خودیـاری، 
مـددکاری و مشـاوره مانایـی از طریـق تمـاس بـا خـط 
ملـی اعتیـاد بـه شـماره 09628 از جمله خدماتی اسـت 

کـه بهزیسـتی هرمـزگان بـه معتـادان ارائـه مـی کند.
وی، قابـل پذیـرش نبـودن و حمایت نکـردن افراد معتاد 
از سـوی خانـواده هـا در رونـد درمان و بهبودی، نداشـتن 
شـغل و بـی اعتمـادی بـه ایـن افـراد بـرای بکارگیـری 

توسـط کارفرمایـان، نداشـتن ضامـن و مـدرک تحصیلی 
جهـت دریافـت تسـهیالت اشـتغالزایی، نبـود مسـکن و 
سـرپناه مناسـب، غیربومـی بـودن معتـادان و همـکاری 
نکـردن برخـی از دسـتگاه های حمایتی بـه وظایف خود 
را از مشـکالت جامعـه معتـادان در هرمـزگان عنوان کرد. 
معـاون امور پیشـگیری بهزیسـتی هرمـزگان ادامـه داد: 
مراکـز نگهـداری موقت و کوتاه مدت در اسـتان، خدمات 
خـود را بـه صـورت رایـگان یـا بـا دریافـت هزینـه هـای 

انـدک بـه معتـادان ارائه مـی دهند.
جهانشـاهی اضافـه کرد: همچنین ایسـتگاه های کاهش 
آسـیب واحدهایـی هسـتند کـه خدماتی شـامل، بسـته 
هـای کاهـش آسیب)سـرنگ، فیلتـر، پنبـه الـکل و آب 
مقطـر(، ارائـه رویکرد نوین آمـوزش اچ آی وی و توصیه 
بـه انجـام تسـت، بیماریابـی فعـال سـل و ارجـاع موارد 
مشـکوک و پانسـمان زخـم را به طور رایگان بـه معتادان 

انجـام مـی دهند.

معتادان از ۷۷مرکز در هرمزگان خدمات دریافت می کنند مدیر كل راه وشهرسازی شمال استان كرمان:

هیچ کس در بم مراحل تکمیل 
ثبت نام طرح ملی مسکن را 

انجام نداده است
بـه گـزارش اداره ارتباطـات واطـالع رسـانی اداره كل راه وشهرسـازی اسـتان 
كرمـان، جهانپـور رئیـس شـورای اسـالمی شـهر بـم بـا مهنـدس حاجـی زاده 
دیـدارو جلسـه ای پیرامـون مسـائل و مشـكالت شـهر بم در محـل دفتر مدیر 

كل برگزارشـد.
 مهنـدس حاجـی زاده مدیـركل راه وشهرسـازی اسـتان كرمـان در ابتـدای 
ایـن جلسـه بـه اهمیـت بـاغ  شـهر بـم بعنوان سـبك جهانـی ویكـی از مناطق 
گردشـگری در سـطح جهـان اشـاره كـرد و خواسـتار نظـارت وپیگیری توسـط 

شـورای اسـالمی شـهر وشـهرداری جهـت حفـظ آن شـد.
وی با اشـاره به سـه نوبت ثبت نام طرح اقدام ملی مسـكن در اسـتان كرمان 
وثبـت نـام 1670 متقاضیـان شهرسـتان بـم افـزود: تا بدیـن لحظـه تنها 497 
نفر واجد شـرایط طرح اقدام ملی مسـكن در شـهر بم شـده اند كه متاسـفانه 

از ایـن میـزان هیچكـدام مراجعه وتكمیل فراینـد ثبت نام را انجـام ندادند. 
مدیـر كل راه وشهرسـازی اسـتان كرمان در ادامه این دیـدار از اهتمام مجموعه 
اداره كل جهـت الحـاق بخشـی از اراضـی به طرح تفضیلی شـهر بـم با توجه به 

مذاكـرات صورت گرفته وزارتخانه راه وشهرسـازی خبر داد. 
وی در پایـان بـه لـزوم مقـاوم سـازی سـاختمان هـا بـا انجـام كلیـه فعالیت 
های مهندسـی وهمچنین ممانعت شـهرداری از سـاخت وسـازهای غیر قانونی 
در شـهربم اشـاره كـرد و تبلیغـات و اطـالع رسـانی اهمیت كیفیـت و چگونگی 
سـاخت و سـاز هـا در سـطح شـهربم را جزئـی از وظیفـه شـورای شـهر عنـوان 

كرد.
شـایان ذكـر اسـت جهانپـور رییـس شـورای اسـالمی شـهر بـم در پایـان ایـن 
راه  تـالش هـای مدیـر كل  و  از زحمـات  لـوح سـپاس  اهـدای  بـا  جلسـه 

وشهرسـازی اسـتان كرمـان نیـز تجلیـل كـرد.

آموزش بیسوادان در زنجان با جدیت دنبال می شود

۶۰ تن زعفران در خراسان رضوی به مزایده گذاشته می شود

ــوزش  ــوزی اداره کل آم ــاون ســواد آم مع
ــق  ــت: طب ــرورش اســتان زنجــان گف و پ
ــال  ــی س ــه ط ــام گرفت ــزی انج برنامه ری
جــاری طــرح جــذب و آمــوزش اولیــاء بی ســواد و 
مخاطبیــن خــاص بازمانــده از تحصیــل بــا جدیــت دنبــال 

می شــود.
ــزود: درحــوزه ســوادآموزی، ســواد را  ــاز فتحــی اف  فرحن
بایــد بــا مهــارت تلفیــق کــرده و بــا ایجــاد انگیــزه و نیــاز، 
ــای  ــور در کالس ه ــور حض ــه منظ ــواد را ب ــی س ــراد ب اف

ســوادآموزی جــذب کــرد.
وی اضافــه کــرد: برایــن اســاس در ســال آموزشــی جدیــد 
در حــوزه ســوادآموزی و بــا توجــه بــه جــذب افــراد بــی 
ســواد و کــم ســواد بــه شــکل عمومــی، بایــد فعالیــت-
هــای ســواد آمــوزی بــر گروههــای خــاص کارگــری، زنــان 

ــوار و کارگــران شــهرداری و ســایر اقشــار  سرپرســت خان
خــاص بــی ســواد متمرکــز شــود.

ــالم شــده   ــای اع ــه داد: سیاســت  ه ــن مســؤول ادام ای
بــر مدرســه محــور بــودن فعالیت هــای ســواد آمــوزی قــرار 
ــن حــوزه اســتفاده   ــان در ای ــت فرهنگی ــا از ظرفی دارد  ت
ــدن  ــا آمــوزش، ســواد خوان شــود و در زمــان حاضــر تنه
و نوشــتن بــه شــکل عــام نمــی توانــد جذابیــت کافــی را 

بــرای مخاطبیــن ایجــاد کنــد.
وی بــا اشــاره بــر فعالیت هــای مدرســه محــور و بــا شــعار 
هــر واحــد آموزشــی حداقــل یــک کالس ســواد آمــوزی 
اضافــه کرد:تــالش مــی شــود همــه  اولیــاء بــی ســواد و 
کــم ســواد تحــت پوشــش دوره هــای ســوادآموزی  قــرار 

گیرنــد.
فتحــی افــزود: امــا بــا توجــه بــه وضعیــت کنونــی 

ــظ  ــور حف ــه منظ ــا و ب ــاری کرون ــیوع بیم ــل ش ــه دلی ب
ســالمت جســمی و روانــی ســوادآموزان، در ســال جدیــد 
ــرد و  ــه ف ــرد ب ــد ســعی کــرد روش هــای آمــوزش ف بای
ــه  ــواده ب ــواد خان ــا س ــراد ب ــتیبانی اف ــا پش ــوز  ب خودآم
ویــژه دانــش آمــوزان در اولویــت فعالیــت هــای آموزشــی 

ــد. ــرار گیرن ق
معــاون ســواد آمــوزی اداره کل آمــوزش و پــرورش  
مناســب  بســتر  ایجــاد  داد:  ادامــه  زنجــان  اســتان 
ــا روســای مناطــق مــی  ــرای تعامــل و هــم اندیشــی ب ب
ــه هــای حــوزه  ــردن  برنام ــی ک ــای عملیات ــد در ارتق توان

ــد. ــته باش ــزایی داش ــش بس ــوادآموزی نق س
فعالیت هــای  بخشــی  شــتاب  طــرح  اجــرای  فتحــی 
ــرود،  ــرورش ایج ــوزش و پ ــق  آم ــوادآموزی در مناط س
ماهنشــان، انگورانــرا از اولویــت هــای برنامــه هــای 
ــرد و  ــوان ک ــد عن ــال جدی ــوادآموزی در س ــت س معاون
ــواد و  ــی  س ــاء ب ــوزش اولی ــذب و آم ــرح ج ــزود: ط اف

جــذب مخاطبیــن خــاص بازمانــده از تحصیــل از اقشــار 
ــه جدیــت  ــد ب مختلــف جامعــه روســتایی و شــهری بای
ــال شــود.این مســؤول خاطرنشــان کــرد: آمــوزش و  دنب
پــرورش بــرای رســیدن بــه اهــداف عالــی نظــام در حــوزه 
ــن  ــول بنیادی ــند تح ــب س ــه در قال ــت ک ــم و تربی تعلی
ــی  ــی و همگام ــد همراه ــن شــده، نیازمن ــن و تدوی تبیی
ــن موضــوع  ــه ای ســایر بخــش هــا و ســازمانها اســت ک
ــتیبانی  ــورای پش ــکیل ش ــا تش ــوادآموزی ب ــوزه س در ح

ــود. ــی ش ــال م ــری دنب ــکل جدی ت ــه ش ــق ب مناط
ــه در راســتای  ــود ک ــه ب ــز  فتحــی گفت ــن نی پیــش از ای
ادامــه رونــد آمــوزش و پیشــگیری از بازگشــت بــه 
دوره  آمــوزش  فیلم هــای  اولیــن گام،  در  بیســوادی، 
ســوادآموزی در پورتــال آمــوزش و پــرورش اســتان 
ــوزش  ــه آم ــق ب ــان مناط ــط کارشناس ــذاری و توس بارگ
دهنــدگان و ســواد آمــوزان بــه منظــور بهــره بــرداری 

ــد. ــانی ش ــالع رس اط

ــه،  ــده مــردم تربت حیدری نماین
مجلــس  در  زاوه  و  مــه والت 
ــداری شــده  ــران خری ــن زعف ــت: 60 ت شــورای اســالمی گف
از کشــاورزان خراســان رضــوی توســط اداره کل تعــاون 
ــه شــیوه  ــده ب ــد روز آین روســتایی خراســان رضــوی، در چن

ــود. ــته می ش ــروش گذاش ــه ف ــده ب مزای
محســن زنگنــه روز شــنبه در نشســت خبــری بــا خبرنــگاران 
ــن  ــه ای ــن ک ــان ای ــا بی ــه ب ــی تربت حیدری رســانه های جمع
مزایــده بــه شــرط صــادرات محصــول زعفــران اســت افــزود: 
بــرای شــرکت در ایــن مزایــده بــه 200 میلیــارد ریــال ضمانت 
ــه  ــاز اســت و در صــورت فــروش محصــوالت، بقی بانکــی نی
مطالبــات زعفرانــکاران کــه حــدود هــزار میلیــارد ریــال اســت 

در آینــده نزدیــک تامیــن و پرداخــت می شــود.
ــران  ــده زعف ــادر کنن ــد ص ــا چن ــه ب ــای تفاهمنام وی از امض
ــم  ــده، تفاه ــادر کنن ــد ص ــا چن ــت: ب ــار داش ــرداد و اظه خب

ــه صــورت مســتقیم  شــد کــه زعفــران مــورد نیــاز خــود را ب
ــه ارزش  ــد ک ــداری کنن از کشــاورزان خراســان رضــوی خری

ــال اســت. ــارد ری ــزار میلی آن حــدود 10 ه
ــس  ــه والت و زاوه در مجل ــه، م ــردم تربت حیدری ــده م نماین
شــورای اســالمی از تشــکیل قــرارگاه جهــادی زعفــران در زاوه 
خراســان رضــوی خبــرداد و گفــت: ایــن قــرارگاه زعفــران بــا 
ــتان  ــادی شهرس ــن اقتص ــی و معی ــش خصوص ــور بخ حض
ــرای  ــال ب ــارد ری ــت 200 میلی ــد و در گام نخس ــکیل ش تش
آن ســرمایه گذاری شــده اســت کــه بخشــی از ایــن میــزان 
از محــل آورده شــخصی و بقیــه از محــل گــردش مالــی آن 

ــود. ــن می ش تامی
زنگنــه هــدف از تشــکیل ایــن قــرارگاه را کاهــش خــام 
ــرد  ــوان ک ــران عن ــزوده زعف ــش ارزش اف ــی و افزای فروش
ــود  ــه می ش ــورت گل فروخت ــه ص ــه ب ــی ک ــزود: زعفران و اف
ماننــد پســته ای اســت کــه در خوشــه بــه فــروش می رســد 

بنابرایــن هــدف اولیــه مــا امســال حفــظ 20 درصــد زعفــران 
ــه  ــد ب ــم بای ــن رق ــده ای ــال آین ــه در س ــت ک ــه اس منطق
میــزان 80 درصــد افزایــش یابــد و ایــن مهــم بــا همــکاری 

ــود. ــد ب ــر خواه ــدگان میس ــد کنن تولی
وی از راه انــدازی 40 پایــگاه فــرآوری زعفــران در آینــده 
ــار داشــت:  ــرداد و اظه ــه خب نزدیــک در منطقــه تربت حیدری
ــا  ــران ب ــردن زعف ــک ک ــاک و خش ــرح، پ ــن ط ــب ای در قال
ــورت  ــه ص ــدگان ب ــرای تولیدکنن ــتاندارد ب ــتگاه های اس دس
رایــگان انجــام خواهــد شــد و هزینــه ایــن کار نیــز از محــل 
ــازار از محصــول خشــک زعفــران   ارزش افــزوده ای کــه در ب

ــود. ــت می ش ــده دریاف ــد کنن ــه از تولی ــش یافت افزای
ــس  ــبات مجل ــه و محاس ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
از ســخنان خــود  بخــش دیگــری  در  اســالمی  شــورای 
بــا بیــان ایــن کــه اصــالح ســاختار بودجــه کشــور، از 
اســت  اســالمی  شــورای  مجلــس  اصلــی  اولویت هــای 
ــت  ــر اس ــک کار زمان ب ــه ی ــاختار بودج ــالح س ــزود: اص اف
امــا بــه طــور حتــم اثــر مثبــت ایــن طــرح را مــردم در ســال 

ــرد. ــد ک ــود احســاس خواهن ــفره معیشــتی خ ــده در س آین
ــرمایه  ــدی س ــر عای ــات ب ــه مالی ــن ک ــان ای ــا بی ــه ب زنگن
دربــازار بــورس، طــال و ســکه یکــی از اهــداف اصــالح 
ــزار  ــا 300 ه ــه 200 ت ــزود: روزان ــت اف ــه اس ــاختار بودج س
ــورس انجــام می شــود و اگــر  ــادالت در ب ــال مب ــارد ری میلی
یــک در هــزار از ایــن مبــادالت، مالیــات کســر شــود، ســاالنه  
ــورس اخــذ  ــازار ب ــا از ب ــات تنه ــال مالی ــارد ری ــزار میلی 6 ه
می شــود و ایــن در حالــی اســت کــه مجمــوع بودجــه 
ــال  ــارد ری ــزار و 710 میلی ــج ه ــاالنه پن ــور س ــی کش عمران

اســت
صنــدوق  در  بودجــه  ســاختار  اصــالح  از  همچنیــن  وی 
بازنشســتگی و شــرکت های بخــش خصوصــی خبــرداد و 
افــزود: در صــورت تحقــق ایــن مهــم بســیاری از مشــکالت 

ــد. ــد ش ــع خواه رف
ــس  ــبات مجل ــه و محاس ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
ــت: ســطح ســواد سیاســی دانشــگاه،  شــورای اســالمی گف
مــدارس، نخبــگان و مجموعه هــای فرهنگــی، بــا نقطــه 

مطلــوب فاصلــه دارد کــه بــرای ارتقــای آن بــه خبرنــگاران و 
ــم. ــانه نیازمندی ــاب رس ــه اصح مجموع

ــی  ــل سیاس ــم تحلی ــر نتوانی ــه اگ ــن ک ــان ای ــا بی ــه ب زنگن
اقشــار مختلــف جامعــه را ارتقــا دهیــم بــه طــور حتــم دچــار 
مشــکل می شــویم افــزود: انتظــار داریــم مجموعه هــای 
جــوان، تشــکل ها، خبرنــگاران و اصحــاب رســانه نشــاط 

ــد. ــاد کنن ــتان ایج ــطح شهرس ــی را در س سیاس
ــه  ــوی ب ــان رض ــزارع خراس ــار از م ــزار هکت ــال 90 ه پارس
کشــت زعفــران اختصــاص یافــت کــه حجــم محصــول 
برداشــت شــده از ایــن ســطح معــادل 320 تــن اعــالم شــد.
مــزارع  هکتــار  هــزار   84 از  محصــول  تــن   200 ســاالنه 
ــن  ــد از ای ــه 78 درص ــود ک ــت می ش ــران برداش ــران ای زعف
ــت.  ــوی اس ــان رض ــزارع خراس ــول م ــد محص ــم تولی حج
ــابقه در  ــال س ــزار س ــه ه ــا س ــان ب ــران جه ــترین زعف بیش
شهرســتان های تربت حیدریــه، زاوه، کاشــمر، رشــتخوار و 
مــه والت در اســتان خراســان رضــوی تولیــد می شــود. 

جشنواره "خانه دوست 
کجاست" در فارس 

برگزار می شود
رئیس سـازمان نظام مهندسی ساختمان 
فـارس گفـت: ایـن سـازمان بـا همکاری 
موسسـه آمـوزش عالـی حافـظ شـیراز 
را  دوسـت کجاسـت؟’  ‘خانـه  جشـنواره 

برگزار خواهد کرد.
مرتضـی سـیف زاده در آییـن رونمایـی از 
پوسـتر ایـن جشـنواره در شـیراز افـزود: 
یکی از وظایفی که در اساسـنامه سـازمان 
شـده  اشـاره  آن  بـه  مهندسـی  نظـام 
پرداختـن بـه مسـائل فرهنگی اسـت که 
برگـزاری ایـن جشـنواره نیـز در راسـتای 

همین وظیفه است.
وی، در بخـش دیگـری از سـخنان خـود، 
ضمـن تبریـک 17 مـرداد روز خبرنـگار 
تصریـح کرد: خبرنـگاران می توانند زمینه 
سـاز ارتقاء فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، 
سیاسـی و علمی جامعه شـوند و همه به 
و  غیردولتـی  سـازمان های  ویـژه 
مهندسـی،  نظـام  ماننـد  مجموعه هایـی 
ایـن  بازرگانـی  اتـاق  و  پزشـکی  نظـام 
رسـالت را بـر عهـده دارند کـه از ظرفیت و 

توان خبرنگاران استفاده کنند.
نظـام  سـازمان  عمومـی  روابـط  مدیـر 
دبیـر  و  فـارس  سـاختمان  مهندسـی 
جشـنواره خانـه دوسـت کجاسـت هـم 
بخـش   2 در  جشـنواره  ایـن  گفـت: 
اسـکیس )نوعـی طراحـی بـا دسـت در 
معمـاری( و عکاسـی برگـزار می شـود و 
عالقمنـد می توانند آثار عکاسـی خود را تا 
پسـت  طریـق  از   99 شـهریورماه  یکـم 

الکترونیکی pr@fceo.ir و
khanedoost99@yahoo.com

 و آثـار اسـکیس را به دبیرخانه جشـنواره 
به آدرس شـیراز، بولوار سـتارخان، انتهای 
12 متری نمازی، سـازمان نظام مهندسی 

ساختمان فارس ارسال کنند.

آبزی پروری چهارمحال و فارس 
بختیاری ساالنه نیازمند ۱00 

میلیون بچه ماهی است

مجتمع دامپروری 3هزار راسی در چهارمحال و بختیاری راه اندازی می شود
رییس سازمان اموال و امالک بنیاد مستضفعان کشور با اشاره به شرایط اقلیمی آب و هوایی چهارمحال و بختیاری، 

از آمادگی برای راه اندازی مجتمع دامپروری سه هزار راسی در استان خبر داد.

خراسان رضوی 

گزارش 

زنجان
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یر

 د
ما

م 
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قاسم احمدی - شهردار قلعه گنج

سایر شرایط:
۱-قانون راجع به منع مداخله وزرا،نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهرداریها در معامالت دولتی و کشوری را رعایت نمایند.

2-شــرکت کننــدگان بایســتی ۵ درصــد مبلــغ پیشــنهادی خــود را بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی )اســناد خزانه(یــا واریــز وجــه نقــد بــه 
حســاب جــاری  0۱0۵606۷69009 بنــام ســپرده اشــخاص شــهرداری قلعــه گنــج نــزد بانــک ملــی واریــز نماینــد.

3-شرکت در مزایده برای عموم آزاد است.
4-شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

۵-کلیه هزینه های مربوط به انتقال سند بر عهده برندگان می باشد.
6-متقاضیــان مــی تواننــد پــس از چــاپ آگهــی نوبــت اول از تاریــخ 99/0۵/۱9 لغایــت 99/06/۱3 جهــت دریافــت اســناد مزایــده به واحــد امور 

قــرار داد هــای شــهرداری مراجعــه نمایند.
۷-پیشــنهادات بایســتی تــا ســاعت ۱4 روز پنجشــنبه 99/06/۱3 در ســه پاکــت جداگانه)الــف،ب،ج( در لفافــه یــک  پاکــت پلمــب شــده بــه 

دبیــر خانــه شــهرداری تحویــل گــردد.
پاکات الف:محتوی تضمین شرکت در مزایده و اوراق سپرده که بایستی در وجه شهرداری قلعه گنج باشد.

پاکات ب:محتوی مشخصات و مدارک شرکت کننده )متقاضی(
پاکات ج:محتوی پیشنهاد متقاضی که بایستی طبق فرم نمونه دریافتی از شهرداری با خط خوانا و بدون قلم خوردگی باشد.

ــاکات پیشــنهادی روز شــنبه مــورخ  ــل پ ــت تحوی ــان مهل ــح اولیــن روز کاری و اداری پــس از پای ۸-پیشــنهادات رســیده در ســاعت ۱0 صب
99/06/۱۵ در محــل دفتــر شــهردار و بــا حضــور اعضــا کمیســیون معامــاالت شــهرداری قلعــه گنــج بــاز و قرائــت خواهد باشد.شــایان ذکر اســت 
کمیســیون بــه پیشــنهادات مبهم،مشــروط،مخدوش و فاقــد ســپرده و مــدارک مــورد نیــاز و یــا آنهایــی کــه بعــد از وقــت مقرر برســد ترتیــب اثر 

داده نخواهــد شــد.
9-ســپرده برنــدگان تــا انجــام تشــریفات قانونــی و قــرارداد واگــذاری مســترد نخواهــد شــد و در صــورت انصــراف هــر یکــی از برنــدگان ســپرده 

آنــان بــه نفــع شــهرداری و بــه اســتناد مــاده ۸ آئیــن نامــه مالــی شــهرداری هــا ضبــط مــی گــردد.
۱0- برنــده یــا برنــدگان موظــف مــی باشــند ظــرف مــدت یــک هفتــه پــس از اعــالم و مشــخص شــدن برنــده نســبت بــه واریــز وجــه و عقــد 
قــرارداد واگــذاری اقــدام نماینــد در غیــر ایــن صــورت بــه منزلــه انصــراف وی تلقــی مــی گــردد و ســپرده آنــان بــه نفــع شــهرداری ضبــط مــی 

گــردد.
۱۱- کلیه هزینه های چاپ آگهی بر عهده برنده یا برندگان مزایده می باشد.

آگهی مزایده عمومی شهرداری قلعه گنج )دو مرحله ای(

شــهرداری قلعــه گنــج در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــماره ۸0 مورخــه 99.2.۱4 شــورای محتــرم شــهر قلعــه گنــج نســبت بــه 
برگــزاری مزایــده فــروش ماشــین آالت شــهرداری بــه مشــخصات و بــا توجــه بــه قیمــت هــای کارشناســی پایــه بــه شــرح ذیــل 

بــه خریــداران واجــد الشــرایط واگــذار نمایــد.
لــذا از کلیــه خریــداران واجــد صالحیــت دعــوت بعمــل مــی آیــد جهــت بازدیــد از ماشــین آالت بــه واحــد نقلیــه شــهرداری مراجعه 

. یند نما

 قیمت پایه کارشناسیشماره موتور رنگوضعیت سندتعدادسال ساختنوع ماشینردیف
به ریال

33۵932۱00۸۵0۸6،000،000،000نارنجیداردیک /1دستگاه1381کامیون بنز 11924

33۵932۱0۱0۷0026،۵00،000،000نارنجیداردیک /1دستگاه1388کامیون بنز2

33۵932۱0۱۱00306،600،000،000نارنجیداردیک /1دستگاه1388کامیون بنز3

ت اول
نوب

پیام ما سال گذشته در گزارشی 
به موضوع قانون منع به کارگیری 

بازنشستگان به طور کامل اجرا نشده 
پرداخته است .

سال گشت

با پخش هفتمین قسمت از »آقازاده« قطعه 
موسیقی جدید این سریال به نام 

»فصل پریشانی« با صدای علی 
زندوکیلی منتشر شد.

مستند »سایه های بی خورشید« به 
کارگردانی مهرداد اسکویی چندین نمایش در 

ایالت های مختلف آمریکا و همچنین کانادا 
خواهد داشت.

مجموعه رادیویی نمایشی »زیر پوست 

تابستان« با موسیقی کیهان کلهر که در 
10 قسمت به وقایع دهه 30 خورشیدی ایران 

می پردازد، از روز شنبه )18 مردادماه( به روی آنتن رادیو نمایش 
می رود.

آدما بدون غذا بیست روز دووم میارن، بدون 
آب دو روز، بدون اکسیژن چند دقیقه، اما 
بدون امید لحظه ای دووم نمیارن. کسی که 
امید به زندگی رو به آدم میده بیشترین لطف رو در حقش کرده.

درباره الی

مستندموسیقیرادیو دیالوگ

ای صبح صادقان رخ زیبای مصطفی
وی سرو راستان قد رعنای مصطفی

آئینٔه سکندر و آب حیات خضر
نور جبین و لعل شکر خای مصطفی

معراج انبیا و شب قدر اصفیا
گیسوی روز پوش قمرسای مصطفی

ادریس کو معلم علم الهی است
لب بسته پیش منطق گویای مصطفی
عیسی که دیر دایر علوی مقام اوست
خاشاک روب حضرت اعلی مصطفی

بر ذروه دنا فتدلی کشیده سر
ایوان بارگاه معالی مصطفی

وز جام روح پرور ما زاغ گشته مست
آهوی چشم دلکش شهالی مصطفی

خیاط کارخانٔه لو الک دوخته
دراعه ابیت بباالی مصطفی

شمس و قمر که لولوی دریای اخضرند
از روی مهر آمده الالی مصطفی

خالی ز رنگ بدعت و عاری ز زنگ شرک
آئینه ضمیر مصفای مصطفی

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

درباره ریشه ایرانیان ساكن غرب فالت 
ایران، به مناسبت محاصره نینوا در دهم 

آگوست سال 6۱2 پیش از میالد
محاصـره شـهر نینـوه )نینـواNinua= Nineveh( پایتخـت 
امپراتـوری آشـور Assur توسـط نیروهـای نظامـی ایـران و 
بابـل )مشـتركا( از دهـم آگوسـت سـال 612 پیـش از میالد 
آغـاز شـد. برخـی از مورخـان، این تاریـخ را روز سـقوط نینوه 
و كشته شدن »سینشاریشـكون Sinsharishkun« پادشاه 
وقـت آشـور ذكـر كرده انـد كه مورخان دیگر، سـقوط شـهر را 
دهـم دسـامبر ایـن سـال و در پی یـك محاصره چهـار ماهه 
نوشـته انـد. بعضـی مورخـان نیز نوشـته انـد كه محاصـره از 
مـاه مـی سـال 612 پیـش از میـالد آغـاز و تـا جـوالی كـه 
شـهر سـقوط كرد ادامه داشـت. ایـن اختالف تاریـخ، نتیجه 

محاسـبات متفاوت تقویمی اسـت.
 شـرح سـقوط شـهر را یـک مـورخ بابلـی وقـت )آن زمـان( 
نوشـته و كتیبـه آن موجود اسـت و در مـوزه بریتانیا در لندن 
نگهـداری مـی شـود. سینشاریشـكون پسـر آشـوربانیپال
Assurbanipal بـود كـه در قصـر خـود كشـته شـد. برخـی 
از مورخان نوشـته اند كه وی هنگام سـقوط شـهر خودكشـی 

كـرد. او 11 سـال حكومـت كـرده بود.
در پـی تصـرف نینـوا، نیروهـای فاتـح ایـن شـهر را بـا خاك 
یكسـان سـاختند و آشـوری ها را به نقاط دور دسـت تبعید 
كردند تا دولت آشـور دیگری تشـكیل نشـود. نینوا كه اینك 
در دل و قسـمتی از آن در حاشـیه شـهر موصل قرار گرفته در 
سـاحل شـرقی دجلـه و نزدیك بـه كوههای زاگرس سـاخته 
شـده بـود و سـالها از آنجـا بـر منطقـه وسـیعی تـا مدیترانه 
و از سـوی دیگـر تـا قفقـاز و آناتولـی حكومـت مـی شـد. از 
خصوصیات دولت آشـور ظلم و اسـتثمار نسبت به ملل دیگر 
و بـه بردگـی گرفتـن افـراد آنها و بـه بیگاری گماردنشـان بود 
تـا بـرای آشـوری هـا ثـروت تولید كنند. آشـوری هـا درعین 
حال در هنر و خط و ثبت تاریخ و رویدادها پیشـرفته بودند.
     ایرانیـان سـاكن غـرب فـالت ایـران بیـش از سـایر ملل 
از آشـوری هـا آسـیب دیـده بودنـد كه سـرانجام بـا بابلی ها 
متحد شـدند و ریشـه آشـوری ها را بركندنـد. مورخان یونان 
قدیـم ایرانیـان سـاكن غـرب فـالت ایـران را »ماد« نوشـته 
انـد ولـی برخـی از آنـان از جملـه هـرودوت در ایـن زمینـه 
توضیح بیشـتری داده و نوشـته اند كه این مردم كه همانند 
پارسـیان بـه زبـان اوسـتایی و سـكاییSaka )سـیتی ـ 
سـغدی یا تاجیكی( سـخن می گویند خودشـان را آریزانتی

Arizanti )آریایـی( مـی نامنـد. عـالوه بـر زبـان ـ لباسـها، 
تجهیـزات و ابزارهـا، عادات و رسـوم و آیین آنان نیز با پارس 
ها و سـایر اقوام ایرانی یكسـان اسـت. ایرانیان سـاكن غرب 
فـالت ایـران )از ری تـا اران و در جهت جنوب غربی تا ایالم( 
شـهرهای بزرگـی بـرای خـود سـاخته انـد از جملـه اكباتانـا 
)همـدان( و راگائـه )ری( كـه اكباتانـا را پایتخـت قـرار داده 
بودنـد. طبق نوشـته تاریخ نـگاران عهد باسـتان، این مردمان 
پیـرو آییـن زرتشـت بـوده و گویـا زرتشـت )متولـد شـمال 
شـرقی ایـران( ترویـج آییـن خـود را از گوشـه ای از منطقـه 
مادنشـین )آذربایجان و كردسـتان( آغاز كرده بود. نخستین 
پادشـاه ایرانیـان غـرب كشـور )و بـه قـول یونانی هـا: مادها
Medes( دایوكـو Daiukku بـود. نخسـتین دولـت ایرانیان 
)دولـت مسـتقر در همـدان( پـس از غلبـه بـر آشـوریان، در 
همـان سـال )612 پیـش از میـالد( بـه اورارتـو )ارمنسـتان( 
حملـه بـرد و آنجـا را ضمیمه قلمرو خود كـرد و از همان زمان 
تـا جنگهـای ایران و روسـیه در سـه دهـه اول قـرن نوزدهم، 

ارمنسـتان عمدتـا تحـت الحمایه و یـا متحد ایـران بود.
»اسـترابو« معـروف بـه پـدر علـم جغرافیـا در كتـاب خـود، 
»جغرافی« نوشـته اسـت كه سـاكنان ایران ) كه او »آریانا« 
نوشـته اسـت( از سـغدیا )تاجیكسـتان امـروز( تـا باكتریـا 

)بلـخـ  افغانسـتان( تـا رود سـند و خلیج فـارس و كوههای 
زاگـرس تـا شـرق آناتولـی بـه یك زبان سـخن مـی گویند و 
آداب و فرهنـگ و دیـن مشـترك دارنـد، ریشـه ایـن قوم از 
سـغدیا )تاجیكسـتان امروز( اسـت و مثل این اسـت كه از 
آغاز هم خدایان متعدد نداشـته بودند )بت پرسـت نبودند(، 
مردمـی باهـوش و مهربـان و در عیـن حـال مبـارز و دقیـق 

هستند.
     زبانشناسـنان بـر پایـه نوشـته هـای هرودوت و اسـترابو 
و بررسـی هـای محلـی و خواندن سنگنبشـته های ایـران و 
سـفال نوشـته هـای آشـوری و ... بـه این نتیجه رسـیده اند 
كـه ایرانیـان همـواره زبـان مشـترك داشـته و هجـوم هـای 
پـس از قرن هفتم )اعراب و سـپس اقـوام ُتركیك و مغول( 
باعـث باقـی مانـدن واژه هـای فاتحیـن در مناطقـی از ایران 
شـده اسـت بـه همـان گونه كه آثـار زبـان رومی هـا )التین( 
در اروپـای غربـی و زبـان فرانسـه در انگلسـتان باقـی مانـده 
اسـت ولـی ایرانیـان هرگز زبان نیاكان را از دسـت نـداده اند. 
بـرای مثـال واژه وزرك )بـزرگ(، از سـه هـزار سـال پیـش 
باقـی مانـده و كردهـا همـان را بكار مـی برند كه ریشـه اش 

بود.  وزراكا 

کتاب 

قسمت هایی از کتاب :
 The Old Man and the کتـاب پیرمـرد و دریا با عنـوان اصلی
Sea اثـری شـگفت انگیز، هنرمندانـه و زیبـا از نویسـنده بـزرگ 
آمریکایـی، ارنسـت همینـگ وی اسـت. ایـن »رمـان کوتـاه« که 
می دانـد،  هنـرش  و  زندگـی  همـه  عصـاره  را  آن  نویسـنده اش 
مفهـوم تـازه ای از شکسـت و موفقیـت پیش چشـمان شـما باز 
می کنـد و مـا خوانـدن آن را بـا ترجمـه ناب نجـف دریابندری به 
همـه پیشـنهاد می کنیـم. همینگ وی در سـال 1954 جایزه نوبل 
ادبیـات را نیـز از آن خـود کـرد. موسسـه نوبل در وصـف کارهای 
او و علـت اهـدا ایـن جایـزه می نویسـد: »بـه خاطر اسـتادی در 
روایـت هنرمندانـه، که اخیرًا در پیرمرد و دریا نشـان داد و اعمال 
نفـوذ او در سـبک معاصر.«ارنسـت همینگ وی زندگـی پر فراز و 
نشـیبی داشـت. او در همان دوران نوجوانی می خواست نویسنده 
شـود و می دانسـت کـه بـا چنتـه خالـی نمی توان نویسـنده شـد 
و چیـزی کـه الزم دارد کوله بـاری از تجربـه اسـت. بنابراین در 16 
سـالگی داوطلـب شـد کـه در جنـگ جهانـی اول به صحنـه نبرد 
بـرود امـا بـه سـبب آسـیبی کـه چشـمش در مشـت زنی دیـده 
بـود در معاینـه پزشـکی رد شـد. امـا بـه هـر ترتیـب توانسـت 
از سـوی صلیـب سـرخ بـه عنـوان راننـده آمبوالنـس بـه ایتالیـا 
بـرود. حاصـل حضـور در جبهـه ایـن بـود کـه دو گلوله بـه پایش 
می خـورد و لنگ لنـگان بـه خانـه بازمی گـردد. پـس از مدتـی 
خانـه پـدری اش را کـه یـک محیـط بـورژوای امریکایـی اسـت 
رهـا می کنـد و بـه عنـوان روزنامه نـگار مشـغول بـه کار می شـود. 
اروپـا سـفر می کنـد و همچنـان مشـغول  بـه  ازدواج می کنـد، 
تجربه کـردن اسـت. کتاب هایـی می نویسـد و روی نویسـندگان 
بـزرگ تاثیـر می گـذارد و در نهایـت در سـال 1961 در خانـه اش 
بـا دو گلولـه تفنـگ شـکاری مغـز خـود را پریشـان می کنـد. 
پیرمـرد و دریـا یـک »رمـان کوتـاه« اسـت امـا همان طـور کـه 
خـود نویسـنده اشـاره می کنـد، ایـن رمـان می توانسـت کتابی با 
بیـش از هـزار صفحه باشـد. با این حال داسـتان کتـاب کمتر از 
100 صفحـه اسـت. اثـری سـاده و تراشیده شـدن کـه فقـط اصل 
موضـوع آن با سـادگی عمیـق در برابر خواننده قرار دارد.داسـتان 
ایـن رمـان دربـاره سـانتیاگو، پیرمـردی سـاده و فقیـر اسـت که 
اکنـون 84 روز شـده کـه نتوانسـته ماهـی صیـد کنـد. مانولیـن 
نیـز شـاگرد اوسـت. پسـری کـه بـه اجبـار والدینش، مجبـور به 
کارکـردن در کنـار ماهی گیرهـای دیگر شـده اما چـون والدینش، 
سـانتیاگو را آدمـی بدشـانس و بدبیـار به حسـاب می آورند او را 
مجبـور می کننـد در کنـار فـرد دیگـری بـه ماهی گیـری بـرود. با 
ایـن حـال مانولیـن مانند خانـواده اش فکـر نمی کنـد. او پیرمرد 
را دوسـت دارد و در تمـام مدتـی کـه سـانتیاگو دسـت خالـی 
از دریـا برمی گـردد هـر شـب بـه کلبـه او سـر می زنـد، برایـش 
غـذا می بـرد، وسـایلش را مرتـب می کنـد و بـا او مشـغول گـپ 
و گفـت می شـود. رابطـه پیرمـرد و پسـر فراتـر از چیـزی اسـت 
کـه دیگـران بتواننـد آن را درک کننـد. یک شـب باالخـره پیرمرد 
بـه پسـر می گویـد کـه مطمئـن اسـت دوران بدشانسـی اش بـه 
پایـان رسـیده  و بـه همیـن دلیـل می خواهـد روز بعـد قایقـش 
را بـردارد و بـرای صیـد ماهـی تـا دل آب هـای دور راهـی دریـا 
شـود. پیرمـرد اعتقـاد دارد کـه هشـتاد و پنـج رقـم خوش یمنی 
اسـت و می توانـد ماهـی ای بـا خـودش بیـاورد کـه یـک خـروار 
وزنـش باشـد. پسـر کـه مانولین نـام دارد طعمه  و وسـایل صید 
را بـرای پیرمـرد تهیـه و فـردای آن شـب در روز هشـتاد و پنجم 
سـانتیاگو بـه تنهایـی قایقـش را بـه آب می انـدازد و سـفرش را 

آغـاز می کنـد.
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