
نام دیگر 
آب، زندگی 

است

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 85644019-021  تماس حاصل فرمائید. 

از تاریخ 1399/06/11 تا 1399/06/24،  
هماهنگی با 09131990987 آقای ابوسعیدی 

شرایط و مهلت بازدید ملک 

https://www.ime.co.ir/amlak.html   
لینک دسترسی به اطالعات بیشتر و 

متن پیش نویس مبایعه نامه 

شماره حساب 104456391 بانک تجارت به نام شرکت  
بورس کاالی ایران 

حساب بانکی بورس کاال برای واریز 
وجه تضمین 3 درصد 

0/0023 ضرب در ارزش معامله  کارمزد خریدار نهایی 

همزمان با امضای سند قطعی  تاریخ تحویل ملک 

تا 1399/07/15، محل امضای مبایعه نامه: 
دفتر عرضه کننده در تهران یا محل مورد توافق طرفین 

مهلت امضای مبایعه نامه 

95 درصد نقد به حساب عملیاتی بورس کاال تا 1399/07/08 و 
 5 درصد چک همزمان با امضای مبایعه نامه به تاریخ تنظیم سند 

نحوه پرداخت وجوه توسط برنده حراج 
(خریدار نهایی) پس از معامله 

تا ساعت 09:15 صبح 1399/06/25
مهلت واریز وجه تضمین و ثبت 
درخواست جهت شرکت در حراج 

1/455 میلیارد ریال معادل صد و چهل و پنج میلیون و پانصد 
هزار تومان ( 3 درصد قیمت پیشنهادی فروشنده) 

به صورت واریز وجه نقد یا تودیع ضمانت نامه بانکی 

تضمین متقاضیان خرید برای  
شرکت در حراج 

مراجعه و ثبت نام در شعب کارگزاری های رسمی  
دارای مجوز معامالت کاالیی 

نحوه ثبت نام و شرکت در حراج برای 
متقاضیان خرید 

دارای آب، برق، گاز - فروش دو واحد به صورت یکجا  سایر مشخصات 

دو سند تک برگ  نوع سند 

بانک اقتصاد نوین  نام مالک 

یک واحد 151/63 متری و یک واحد 38/51 متری  مساحت اعیان 

مساحت عرصه 

44 میلیارد ریال 
48/5 میلیارد ریال 

 -

قیمت کارشناسی  
قیمت پایه پیشنهادی فروشنده 

کرمان، میدان کوثر، سمت غرب  نشانی 

دو ملک تجاری  نوع کاربری ملک 

1399/06/25 ساعت 09:30 صبح  زمان برگزاری حراج در بورس کاال 

آگهی فروش دو ملک تجاری بانک اقتصاد نوین 
از طریق بورس کاالی ایران 

شرکت شهرک های صنعتی کرمان

آگهی مناقصه 

صفحه 8

تهیـه مصالح و زیرسـازی و آسـفالت بخشـی از معابر شـهرک 
صنعتـی شـماره ۱ و ۲ سـیرجان و ناحیـه صنعتی اختیـار آباد

شماره 485 د 99)تجدید مناقصه( 

شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان 

آگهی تجدید مزایده عمومی
شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مزایده فروش سیم مسی اسقاط را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید

کلیـه مراحـل برگـزاری مزایـده از دریافت اسـناد تا ارائه پیشـنهاد مزایده گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مزایـده گـران در صـورت عـدم عضویـت قبلی مراحـل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی 

امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مزایده محقق سـازند
*ارسال پاکت  الف به صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت ۱۲:00 روز یکشنبه مورخ 99/06/30 الزامی می باشد

*تاریخ انتشار مزایده در سامانه مذکور 99/06/۱6 می باشد

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت :روز یکشنبه مورخ 99/06/۱6 و حداکثر تا ساعت ۱9 روز شنبه مورخ 99/06/۲9خواهد بود
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:حداکثر تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ 99/06/30 خواهد بود
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت راس ساعت۱3 ظهرهمان روز )99/06/30( خواهد بود

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

 کد پستی 76۱88۱5676  تلفن تماس: 5- 3۲۱۱0403 داخلی ۱063

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

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

۱/830/000/000 ۱09900۱574000003 فروش انواع سیم مسی اسقاط 99-3 1

از  فرهنگـی کشـور  میـراث  معـاون 
ثبـت ۱۲۲۷ اثر در فهرسـت آثار ملی 
و ارسـال پرونده هـای چنـد ملیتـی 
بـه یونسـکو و بهره بـرداری ۹۸ بنا در 

سـال ۹۸ خبـر داد.

مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی 
اسـتان کرمان گفت: تـاش خواهیم 
کـرد تا برنامه هـای فرهنگی و هنری 
ویـروس  شـیوع  به دلیـل  اسـتان 
کرونا تعطیل نشـود و جشنواره شعر 
رضـوی امسـال بـه صـورت مجـازی 

برگـزار می شـود.

آیا بورس زمین گیر 
شده است؟

2

5

ریــزش بورس در هفته های گذشــته ســوژه روز 
اســت و بــا وجــود اینکــه در ســایر بازارها شــاهد 
ــع  ــل قان ــچ دلی افزایــش قیمــت هســتیم هی
کننــده ای بــرای ریــزش شــاخص وجود نــدارد، 
در ایــن میــان بعضــی از تحلیــل گــران اصولگــرا 
 آنــرا بــه بــی تدبیــری دولت نســبت مــی دهند.
همزمــان بعضــی تحلیــل می کننــد کــه دولــت 
بــرای همــوار کــردن راه صــدور اوراق نفتــی 
بــورس را زمینگیــر کــرده اســت ، همزمــان 
ــورس  ــت در ب ــت دول ــف دخال ــده ای مخال ع
هســتند و مــردم عــادی نیــز نظاره گــر جریــان 
ــود  ــهام خ ــدید ارزش س ــش ش ــران کاه و نگ
هســتند. بــه نظــر می رســد بــا هماهنگی هایــی 
ــه  ــورت گرفت ــی ص ــهامداران حقوق ــا س ــه ب ک
اســت شــاهد مثبــت شــدن شــاخص در بورس 
باشــیم و ســهام صنــدوق دوم نیــز بــه تقویــت 
بــازار کمــک کندهفتــه نیمــه تعطیلــی کــه 
ــورس  ــر ب ــر خب ــد تحــت تاثی گذشــت هــر چن
بــود امــا بــا مراســم بزرگداشــت تاســوعا و 
ــم  ــا مراســم چهل ــاز و ب عاشــورای حســینی آغ

ــان رســید. ــه پای ــادر در رفســنجان ب م

ادامه در همین صفحه

انس طا         ۱.۹۲4.۲۱0

مثقال طا     4۱.۸00.۲50

گرم طای ۱۸  ۱۱.06۱.۱۹۲

گرم طای ۲4   ۱4.۷۸0.۲00

بهار آزادی      ۱۱۱.000.000

امامی          ۱0۷.۸50.000

نیم       55.500.000

ربع         3۱.400.000

گرمی       ۱6.500.000

دالر             ۲۲۹.3۹0

یورو         ۲۷0.۲00

درهم          5۱.35۹

لیر ترکیه           ۲۷.4۲3

دالر استرالیا      ۱۲۹.۸4۸

موزه منطقه ای خلیج فارس 
آماده افتتاح شد

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان بوشهر گفت: احداث موزه منطقه ای خلیج فارس با ۴۰ 

 میلیارد تومان اعتبار به پایان رسیده است، آماده افتتاح شد

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
21 تا 32دنبال کنید

سرپیچی مسکن از دستور روحانی
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد، یک ماه بعد از دستور رئیس جمهور، اجاره بها 

در تهران ۲7٫4 درصد و در سایر مناطق 30٫6درصد افزایش پیدا کرده است
ثبت ۱۲۲۷ اثر در فهرست 

 آثار ملی در سال ۹۸

جشنواره شعر رضوی کرمان 
مجازی برگزار می شود

هر
 م

س:
عک

یادداشت  مهمان
 سید حمید حسینی

تهران

2

امسال  به دلیل حضور کمتر مردم در طبیعت به دلیل 
شیوع کرونا، سبب روند رو به رشد زایش حیات وحش از 
جمله مارال قرمز به عنوان یکی از بزرگ ترین گونه گوزسن 
 بومی ایران شده است

آغاز بانگ عاشقانه مرال ها آغاز بانگ عاشقانه مرال ها 
 در گلستان در گلستان

3

 سال شانزدهم
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یکشنبه 16 شهریور 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

استفاده همگانی از واکسن 
 آنفلوانزا توصیه نمی شود

رنا
 ای

س:
عک
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ادامه یادداشت 
ــم  ــر مراس ــت تاثی ــا تح ــز کام ــور نی ــای کش فض
محــرم اســت و عــزاداران حســینی شــعور و معرفت 
خــود را بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی 
نشــان دادنــد.در عرصــه بیــن المللــی رابطــه رســمی 
ــث  ــران بح ــر ای ــر آن ب ــارات و تاثی ــراییل و ام اس
ــه  ــن هفت ــت دالر در ای ــش قیم ــت و افزای روز اس
تــا حــدودی از ایــن موضــوع نشــأت گرفتــه اســت، 
ــه  ــارات ب ــت ام ــری در خیان ــح رهب ــخنان صری س
آرمانهــای فلســطین مانــع پیوســتن بقیــه کشــورها 
ــش  ــد. پی ــی ش ــرایط فعل ــق در ش ــن تواف ــه ای ب
بینــی نتیجــه انتخابــات ریاســت جمهــوری امریــکا 

ســوژه رســانه هــا اســت و ترامــپ توانســته اســت 
ــش  ــدن را کاه ــا بای ــود ب ــدی خ ــاف ۸ درص اخت
ــع ترامــپ نمــی باشــد  ــه نف ــی شــرایط ب دهــد ول
دهــد  انجــام  ای  ویــژه  اقــدام  نتوانــد  اگــر  و 
نــدارد. انتخابــات  در  پیــروزی  بــرای   شانســی 
ترامــپ بــه خوبــی فهمیــده کــه امریکایــی هــا نظــر 
مثبتــی روی چینــی هــا ندارنــد ، لــذا ســعی میکنــد 
ــه  ــن ادام ــران چی ــه رهب ــود ب ــات خ ــه حم ــه ب ک
دهــد و ســرنگونی هواپیمــای ســوخوی چینــی بــر 
فــراز تایــوان توســط ســامانه پدافنــد امریکایــی می 
 توانــد بــه تشــدید اختافــات دو کشــور دامــن بزند.
ــدم  ــا ع ــذاری حضــور ی ــدارس و واگ بازگشــایی م

ــران  ــه مدی ــه ب ــوزان در مدرس ــش آم ــور دان حض
مــدارس باعــث نگرانــی خانواده هــا شــده، دانــش 
آمــوزان، معلمــان و بعضــی از خانواده هــا عاقــه ای 
ــد، در  ــه حضــور فیزیکــی دانــش آمــوزان را ندارن ب
حالیکــه در بســیاری از کشــورها از جملــه اروپایــی 
ــز  ــوزان نی ــش آم ــده و دان ــایی ش ــدارس بازگش م
ــور در کاس  ــه حض ــف ب ــا مکل ــی از روزه در بعض
هســتند. اینکــه دولــت و وزارت آمــوزش و پــرورش 
اختیــارات را بــه مــدارس داده اســت عاقانــه مــی 
ــات و  ــه امکان ــه ب ــا توج ــه ب ــر مدرس ــد و ه باش
ــری  ــم گی ــد تصمی ــی توانن ــوز م ــش آم ــداد دان تع

ــد. نماین
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پیامک شما را درباره ۲

این صفحه می خوانیم

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

سال شانزدهم | شماره پیاپی 1819 | یکشنبه  16 شهریور  1399

سرپیچی مسکن از دستور روحانی
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد، یک ماه بعد از دستور رئیس جمهور، اجاره بها در تهران ۲7٫4 درصد و در سایر 

مناطق 30٫6درصد افزایش پیدا کرده است
در حالــی کــه روحانــی 
دســتور داده بــود افزایش 
اجــاره بهــا در تهــران بیش 
از ۲5 درصــد و در ســایر مناطــق بیــش از 
۱5 درصــد نباشــد. آمارهــای بانــک مرکزی 
ــن  ــد از ای ــاه بع ــک م ــد، ی نشــان می ده
دســتور، اجــاره بهــا در تهــران ۲۷.4 درصــد 
و در ســایر مناطــق 30.6 درصــد افزایــش 

پیــدا کــرده اســت.
ــه کــه تجــارت نیــوز نوشــته اخیــرا  آن گون
گــزارش تحــوالت بــازار معامــات مســکن 
شــهر تهــران روی تارنمــای بانــک  مرکــزی 
ــک  ــام بان ــاس اع ــر اس ــت. ب ــرار گرف ق
مرکــزی بررســی شــاخص کرایــه مســکن 
ــق  ــران و در کل مناط ــهر ته ــاری در ش اج
می دهــد کــه کرایــه  نشــان  شــهری 
مســکن در مــرداد مــاه ســال جــاری 
ــته  ــال گذش ــاه س ــرداد م ــه م ــبت ب نس
ــران و 30.6 درصــد در  27.4 درصــد در ته
کل مناطــق شــهری رشــد داشــته اســت.
ــاه  ــل تیرم ــه اوای ــی اســت ک ــن در حال ای
ــه  ــی مقابل ــتاد مل ــی در جلســه س روحان
بــا کرونــا بــا اشــاره بــه برنامــه کمــک بــه 
ــورد  ــود: در م ــرده ب ــار ک ــتأجران، اظه مس
اجاره بهــا چنانچــه قــرارداد اجــاره ای بیــن 
موجــر و مســتاجر نوشــته و امضــا نشــده، 
اجــاره بهــا در تهــران نســبت بــه ســال قبل 
25 درصــد باالتر، در کان شــهرها 20 درصد 
و در ســایر شــهرها هــم باالتــر از 15 درصــد 

ــد. ــد باش نمی توان
ــن موضــوع را  ــت ای ــز  رعای ــه نی او در ادام
از فــردای دســتورش الزامــی اعــام کــرده 
ــه نظــر می رســد فردایــی کــه  ــود. امــا ب ب
ــن  ــرای ای ــرای اج ــور ب ــای رئیس جمه آق
مصوبــه از آن ســخن می گفــت هنــوز فــرا 

نرســیده اســت.

محمــود محمــودزاده، معــاون وزیــر راه 
مدتــی بعــد از دســتور روحانــی گفتــه بــود: 
۱5 روز پــس از مصوبــه ســتاد ملــی مبارزه 
ــن  ــوص تعیی ــا در خص ــاری کرون ــا بیم ب
ــران  ــا )ته ــرخ اجاره به ــش ن ــقف افزای س
۲5 درصــد، کانشــهرها ۲0 درصــد و ســایر 
ــش  ــترین افزای ــد( بیش ــهرها ۱5 درص ش
نــرخ بــا ۸00 درصــد در کرمانشــاه و ۱00 
ــر  ــهرهای دیگ ــران و کانش ــد در ته درص

ــت شــده اســت. ثب
او علــت ضعــف اجــرای مصوبــه را ناآگاهی 
مــردم تلقــی کــرده بــود و تاکیــد داشــت 
دســتگاه های  بــه  مصوبــه  ایــن  کــه 
مربوطــه ابــاغ شــده اســت. امــا در ایــن 
ــه  ــود ک ــی از آن ب ــنیده ها حاک ــدت ش م
بــا گذشــت مــدت طوالنــی از ایــن دســتور 
ــه ای  ــن مصوب ــاغ چنی ــا از اب ــه بنگاه ه ن

ــا. ــه دادگاه ه ــد و ن خبردارن
حــاال آمارهــا هــم بــر بــی تاثیــر بــودن این 
ــازار  ــرا ب ــد. ظاه ــه می گذارن ــتور صح دس
مســکن هــم مثــل ســایر بازارهــا از جملــه 
ــا و  ــه گفته ه ــبت ب ــهام نس ــازار ارز و س ب
دســتورات رئیــس جمهــور واکنــش قابــل 
توجهــی نشــان نــداده و افزایــش اجاره بهــا 
ــهرها  ــایر ش ــد و در س ــران 2.4درص در ته
حــدود 15 درصــد از دســتور رئیس جمهــور 

عــدول کــرده اســت.

قیمت ها به کجا می روند؟
ــت  ــد قیم ــد رش ــودار رون ــاس نم ــر اس ب
مســکن و اجــاره بهــا در شــهر تهــران 
ــرداد  ــا م ــال 96 ت ــاه س ــت م از اردیبهش
قیمــت  افزایــش  بیشــترین  امســال، 
مربــوط بــه مهرمــاه ســال 98 اســت.

همچنیــن مطابــق گــزارش بانــک مرکــزی 
در مردادمــاه امســال متوســط قیمــت 
خریــد و فــروش یــک مترمربــع زیربنــای 

واحــد مســکونی معاملــه شــده از طریــق 
بنگاه هــای معاماتــی شــهر تهــران 23 
میلیــون و 107 هــزار تومــان بــود کــه 
نســبت بــه مــاه قبــل و مــاه مشــابه ســال 
گذشــته بــه ترتیــب معــادل 10.5 و 77.4 

ــد. ــان می ده ــش را نش ــد افزای درص
بــر اســاس اعــام بانــک مرکزی متوســط 
قیمــت هــر مترمربــع واحــد مســکونی در 
منطقــه یــک از مــرز 54 میلیــون تومــان 
عبــور کــرده اســت.در تیرمــاه امســال 
متوســط قیمــت هــر مترمربــع واحــد 
ــون  ــک 45 میلی ــه ی ــکونی در منطق مس
تیرمــاه  در  بــود.  تومــان  هــزار   300 و 
همچنیــن متوســط قیمــت هــر مترمربــع 
واحــد مســکونی در مناطــق 22 گانــه تهران 

ــود. ــان ب ــون توم ــدود 21 میلی ح

وام ودیعه مسکن به کجا رسید؟
براســاس اعــام محمــود محمــودزاده 
معــاون وزیــر راه و شهرســازی؛ درخواســت 
ــت وام  ــرای دریاف ــتأجر ب ــزار مس 440 ه
ــن  ــه از ای ــت شــده ک ــه مســکن ثب ودیع
تعــداد 330 هــزار نفــر واجــد شــرایط 
ــدان  ــان واج ــه از می ــده اند ک ــناخته ش ش
شــرایط 54 هــزار نفــر بــه بانک هــا معرفــی 
شــدند.محمود محمــودزاده ادامــه داد: بــر 
اســاس آخریــن آمــار 1300 پرونــده در 
ــد  ــده و 300 واح ــکیل ش ــا تش ــک ه بان
ــرایط  ــد ش ــان واج ــه متقاضی ــز ب وام نی

ــت. ــده اس ــت ش پرداخ
ــان شــهریور  ــا پای ــه ت ــان این ک ــا بی وی ب
ــت وام  ــت دریاف ــان جه ــی متقاضی تمام
ــی  ــا معرف ــک ه ــه بان ــکن ب ــه مس ودیع
مــی شــوند، افــزود: یکــی از شــروط اصلی 
ســرعت دادن بــه پرداخــت ودیعــه اجــاره 
مســکن ایــن اســت کــه متقاضیــان هرچه 
زودتــر مــدارک موردنیــاز را در ســامانه 

tem.mrud.ir بارگــذاری کنــن تــا امــکان 
پاالیــش و معرفــی آنهــا فراهــم شــود.

بــر اســاس آخریــن اطاعیــه وزارت 
متقاضیــان  ، همــه  و شهرســازی  راه 
ــد  ــکن می توانن ــه مس ــهیات ودیع تس
بــا مراجعــه بــه حســاب کاربری خــود در 
ســامانه طــرح اقــدام ملــی و از قســمت 
»مشــاهده و پیگیــری درخواســت ها« 
ــود  ــت خ ــاهده وضعی ــه مش ــبت ب نس
و انتخــاب بانــک مــورد نظــر جهــت 
ــد. ــدام کنن ــت اخــذ تســهیات اق دریاف

نیمــه نخســت مــرداد مــاه وزارت راه و 
اعام کــرد  اطاعیــه ای  در  شهرســازی 
متقاضیانــی وام ودیعــه مســکن کــه ثبــت 
ــت  ــروری اس ــتند، ض ــی داش ــام پیامک ن
بــه منظــور تکمیــل فرآینــد ثبــت نــام، بــا 
توجــه بــه آخریــن رقــم ســمت راســت کد 
ــح روزهــای  ــی خــود از ســاعت ۱۱ صب مل
مشــخص شــده بــه ســامانه طــرح اقــدام 
www.tem. آدرس بــه  ملــی مســکن 
ــات  ــل اطاع ــه تکمی ــبت ب mrud.ir نس

ــد. ــاز اقــدام کنن مــورد نی
ــادی  ــداد زی ــون تع ــال تاکن ــن ح ــا ای ب
ــا  ــی آنه ــام پیامک ــت ن ــه ثب ــرادی ک از اف
ــکن  ــامانه مس ــت در س ــده اس ــد ش تایی
ملــی ثبــت نــام نکــرده و اطاعــات خــود 

ــد. ــرده ان ــل نک را تکمی
»محمــود محمــودزاده« معــاون مســکن و 
ســاختمان وزیــر راه و شهرســازی در ایــن 
بــاره گفــت متقاضیــان دریافــت وام ودیعه 
مســکن بایــد هرچــه زودتــر مــدارک 
tem.mrud. ســامانه  در  را  موردنیــاز 
ــش و  ــکان پاالی ــا ام ــد ت ــل کنن ir تکمی

ــم شــود. ــا فراه ــی آنه معرف
وی بــا بیــان اینکــه رقــم ودیعــه مســکن 
بــرای مســتاجران تهرانــی 50 میلیــون 

بــرای ســایر کان شــهرها 30  تومــان، 
میلیــون تومــان و بــرای شــهرهای کوچک 
ــت: ســود  ــان اســت، گف ــون توم ۱5 میلی
ایــن تســهیات ۱3 درصــد تعییــن شــده 

اســت.
محمــودزاده اضافــه کــرد: تاکنــون 4۱0 هزار 
نفــر مــدارک خــود را در ســامانه مســکن 
ملــی بارگــذاری کــرده انــد کــه 330 هــزار 

نفــر واجــد شــرایط شــناخته شــدند.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد: 
ــان واجــدان شــرایط 54  ــن از می همچنی
هــزار نفــر بــه بانک هــا معرفــی شــده انــد 
کــه از ایــن تعــداد ۱300 پرونــده در بانک ها 
ــز  ــره وام نی ــش از 300 فق ــکیل و بی تش

پرداخــت شــده اســت.
روز ۱۹ مردادمــاه امســال ۱5 بانــک کشــور 
مســئول تخصیــص ایــن وام شــدند و 
ســهمیه اســتانی بانک هــا در ایــن زمینــه 
تعییــن و پــس از هماهنگی بــا وزارت راه و 
شهرســازی، بــه همــراه دســتورالعمل طرح 
در روز ۲۱ مردادمــاه بــه شــبکه بانکــی 

کشــور ابــاغ شــد.
محمد اســامی وزیــر راه و شهرســازی نیز 
ســه روز پیــش وعــده داد کــه تخصیــص 
بانک هــای  مشــارکت  بــا  اجــاره  وام 
بیشــتری شــتاب خواهــد گرفــت و جمــع 

گســترده تــری از مــردم بــه صــورت روزانــه 
وام ودیعــه را دریافــت خواهنــد کــرد.

وزیــر راه و شهرســازی گفــت: هیــچ مانــع 
ــا خواهــش  ــدارد و تنه و ابهامــی وجــود ن
دارم بانک هــا بــه کار خــود ســرعت دهنــد 
و تعــداد بیشــتری از شــعب بانک هــا بــه 
مــردم وام دهنــد تــا مســتاجران از انتظــار 

خــارج شــوند.
گروه های مشــمول دریافت تســهیات وام 
ودیعــه مســکن ، کارگــران و حقوق بگیــران 
ثابــت بــا اولویــت ازدواج هــای جدیــد 
بیشــتر،  و  نفــر  پنــج  خانواده هــای  و 
مشــموالن تحــت پوشــش کمیتــه امــداد 
امــام خمینــی )ره( و ســازمان بهزیســتی 
کشــور و همچنیــن زنــان سرپرســت 
ــرایط الزم  ــن ش ــتند. همچنی ــوار هس خان
بــرای دریافــت تســهیات شــامل داشــتن 
و  راه  وزارت  ســامانه  در  ســبز  ج  فــرم 
ــت  ــابقه مالکی ــتن س ــازی، نداش شهرس
از ســال ۱3۸4 بــه بعــد، متأهــل یــا 
سرپرســت خانــوار بــودن، داشــتن ســابقه 
پنــج ســال ســکونت در شــهر مــورد تقاضا، 
و اجــاره نامــه رســمی یــا اجــاره نامــه ثبت 
شــده در ســامانه ثبــت معامــات اماک و 

ــری اســت. ــد رهگی مســتغات و ک

ته
نک

شـاخص کرایـه  بررسـی  مرکـزی  بانـک  اعـالم  اسـاس  بـر 
مسـکن اجاری در شـهر تهران و در کل مناطق شـهری نشـان 
می دهـد کـه کرایه مسـکن در مرداد ماه سـال جاری نسـبت 
بـه مـرداد ماه سـال گذشـته ۲7٫4 درصد در تهـران و 30٫6 

درصـد در کل مناطق شـهری رشـد داشـته اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه اوایـل تیرمـاه روحانـی در جلسـه 
سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا بـا اشـاره بـه برنامـه کمـک به 
مسـتأجران، اظهـار کـرده بـود: در مـورد اجاره بهـا چنانچـه 
امضـا  و  نوشـته  بیـن موجـر و مسـتاجر  اجـاره ای  قـرارداد 
نشـده، اجـاره بهـا در تهران نسـبت به سـال قبـل ۲5 درصد 
باالتر، در کالن شـهرها ۲0 درصد و در سـایر شـهرها هم باالتر 

از ۱5 درصـد نمی توانـد باشـد.

گزارش

 پیام
سیاست

7 وزیر کابینه به مجلس می روند
وزرای خارجه، ارتباطات و فناوری ارتباطات، راه و شهرسازی، علوم و تحقیقات، اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشاورزی 
جهت پاسخ به سواالت نمایندگان و ارائه گزارش در جلسات هفته جاری کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسامی 
حضور پیدا می کنند.

سنا
 ای

س:
عک

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفت: 
امیــدوارم اجــازه بدهنــد بازار ســرمایه 
ــه ای اداره  ــه صــورت حرف ــان ب همچن
شــود، از مداخــات سیاســی در امــان 
ــد و  ــی نکنن ــده ای کم لطف ــد و ع بمان
سیاســی،  بهره برداری هــای  بــرای 
ــد کــه  ــی اقــدام نکنن ــه اظهارنظرهای ب
ایــن بــازار را دچــار خدشــه و آســیب 

کنــد.
فرهــاد دژپســند کــه در مراســم آغــاز 

ــت و  ــال فعالی ــن س ــصت و نهمی ش
ــی از ســامانه شــعب مجــازی  رونمای
طــرح  چهــار  و  »شــمس«  ســپهر 
صــادرات  بانــک  اعتبــاری  جدیــد 
ســخن می گفــت بــا بیــان اینکــه 
گام  یــک  دیجیتــال  بانکــداری 
هوشــمند  بانکــداری  از  عقب تــر 
اســت، افــزود: خواســته وزارت امــور 
اقتصــادی و دارایــی در ایــن مرحلــه، 
بایــد  اســت.  دیجیتــال  بانکــداری 

منابــع مــورد نیــاز بــرای دســتیابی بــه 
ایــن هدف بــر اســاس مصــارف بانک 
ــح  ــت شــده و در مجــاری صحی تقوی
خــود مصــرف شــود. دژپســند بــا 
تاکیــد بــر اینکــه امــروز بــازار ســرمایه 
ــن  ــرای تامی ــدی ب ــش کلی ــک نق ی
ــدوارم  ــرد: امی ــار ک ــی دارد،  اظه مال
ســرمایه  بــازار  بدهنــد  اجــازه 
ــه ای اداره  ــه صــورت حرف ــان ب همچن
شــود، از مداخــات سیاســی در امــان 
ــد و  ــی نکنن ــده ای کم لطف ــد و ع بمان
سیاســی،  بهره برداری هــای  بــرای 
ــد کــه  ــی اقــدام نکنن ــه اظهارنظرهای ب
ایــن بــازار را دچــار خدشــه و آســیب 

ــد. کن

 امیدوارم بازار سرمایه از 
مداخالت سیاسی در امان بماند

دشمن می خواست به بهانه 
کرونا کشور را تعطیل کنیم

رییــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه تولیــد کشــور در دوران کرونــا بــه بهتریــن 
وجــه انجــام گرفــت، گفــت: دشــمنان بــه دنبــال ایــن بودنــد کــه مــا در مقابلــه 
بــا ویــروس کرونــا کشــور را تعطیــل کنیــم و می خواســتند کشــور را بــه هــم 
ــلمین  ــام والمس ــا، حجت االس ــی ایرن ــگار سیاس ــزارش خبرن ــه گ بریزند.ب
حســن روحانــی در جلســه ســتاد ملــی کرونــا گفــت: از همــه بــزرگان و مراجع 
بــه ویــژه مقــام معظــم رهبــری کــه هــم بــا زبــان و هــم بــا عمــل، راهنمایــی 
ــت  ــا رعای ــوام ب ــکوهمند ت ــزاداری ش ــم. ع ــکر می کن ــد، تش ــاد کردن و ارش
پروتکل هــای بهداشــتی انجــام شــد. در سراســر کشــورها پروتکل هــا عملــی 
و اجرایــی شــد. از فضــای مجــازی، صداوســیما و رســانه ها تشــکر می کنیــم 
کــه عــزاداری را بــه همــه خانه هــا و ذهن هــا منتقــل کردنــد.  رییس جمهــوری 
ــا  ــزاداری را در خانه ه ــش از ســال های گذشــته ع ــردم بی ــه م ــان اینک ــا بی ب
فعــال کردنــد، اظهــار داشــت: ایــن عــزاداری حتــی از طریــق فضــای مجــازی 
انجــام شــد. امســال عــزاداری شــکل ویــژه خــاص خــود را داشــت ولــی از 
ــود چراکــه شــیوه و ابتــکارات جدیــدی مدنظــر قــرار  یــک نظــر باشــکوه تر ب
گرفــت. صــدا و ســیما و ســایر رســانه ها کار بزرگــی انجــام دادنــد. از نیــروی 

ــم. انتظامــی هــم تشــکر می کنی

استفاده همگانی از واکسن آنفلوانزا توصیه نمی شوداتمام مسکن مهر در ۱۳ استان کشور
بـا  شهرسـازی  و  راه  وزیـر  معـاون 
تکمیـل  بـرای  دولـت  اینکـه  اعـام 
خدمـات زیربنایـی و روبنایـی واحدهـای باقیمانـده 
 450 امسـال  و  سـال گذشـته  طـی  مهـر  مسـکن 
میلیاردتومـان هزینـه کـرد از اتمـام مسـکن مهـر در 

پایـان شـهریور خبـر داد. تـا  ۱3 اسـتان کشـور 
بـه گـزارش ایلنـا، علـی نبیـان بخشـی از مهمتریـن 
اقدامـات سـازمان را در خصـوص تکمیـل واحدهای 
 ۲5 بـاالی  شـهرهای  در  مهـر  مسـکونی  باقیمانـده 
هـزار نفـر جمعیـت، اعـام و تصریـح کـرد: با تاش 
سـازمان ملـی زمیـن و مسـکن، تعهـد وزارت راه و 
شهرسـازی در خصـوص اتمـام واحدهای مسـکونی 
نفـر  هـزار   ۲5 بـاالی  در شـهرهای  باقیمانـده  مهـر 
جمعیـت تـا قبـل از اتمـام امسـال محقق می شـود. 

معـاون وزیـر راه و شهرسـازی با اشـاره بـه اینکه در 
خصـوص اتمـام واحدهـای مسـکونی مهـر همکاری 
اسـتان  و  سـازمان  بیـن  دوچندانـی  هماهنگـی  و 
هـا ایجـاد شـده اسـت و قبـل از کرونـا با جلسـات 
حضـوری و بازدیدهـای میدانـی و بعـد از کرونـا از 
طریـق جلسـات ویدئوکنفرانسـی این مهـم پیگیری 
جلسـات  هم اکنـون  داد:  توضیـح  اسـت،  شـده 
واحدهـای  تکمیـل  پیگیـری  در خصـوص  سـتادی 
مهرآبـادی،  حضـور  بـا  مهـر  مسـکونی  باقیمانـده 
قائـم مقـام وزیـر در طـرح مسـکن مهـر بـه شـکل 
وزارت  عـزم  و  شـود  مـی  برگـزار  ویدئوکنفرانـس 
راه و شهرسـازی درعمـل بـه تعهـدات در خصـوص 

واحدهـای باقیمانـده مسـکن مهـر اسـت.

سـخنگوی سـازمان غـذا و دارو گفـت: 
سـال گذشـته کمتـر از دو میلیـون دوز 
رقـم  ایـن  امـا  داشـتیم،  آنفلوآنـزا  واکسـن  واردات 
افزایـش خواهـد  ۱۲ میلیـون دوز  تـا   ۱۱ بـه  امسـال 
یافـت امـا واکسیناسـیون همگانـی آنفلوانـزا توصیـه 

نمی شـود.
شـنبه  روز  جهانپـور  کیانـوش  وبـدا،  از  گـزارش  بـه 
سـال  کشـور  بهداشـتی  شـبکه  همـکاران  افـزود: 
گذشـته، ۲50 هـزار دوز واکسـن دریافـت کردنـد کـه 
در  واکسـن  توزیـع  برابـری   ۱0 افزایـش  بـا  امسـال 
شـبکه هـای بهداشـت، دو میلیـون و 500 هـزار دوز 
واکسـن بـرای گـروه  هـای در معـرض خطـر و پرخطر 
یعنـی واکسیناسـیون مـادران بـاردار و بیمـاران خاص 
توزیـع مـی شـود و ایـن گـروه از جمعیـت، رایـگان 

شـد. خواهنـد  واکسـینه 
رئیـس مرکـز روابـط عمومـی و اطـاع رسـانی وزارت 
بهداشـت خاطرنشـان کرد: همچنین برای سـایر گروه  
هـا و افـراد نیـز بالـغ بـر ۸.5 میلیـون دوز واکسـن 
آنفلوآنـزا در نظـر گرفتـه  شـده کـه اواخـر شـهریور در 
شـبکه توزیـع دارویـی و داروخانـه هـا توزیـع شـده و 
در قبـال هـر کـد ملی یـک دوز واکسـن قابـل تحویل 
خواهـد بـود. وی تاکیـد کـرد: واکسیناسـیون همگانی 
آنفلوآنـزا بـه هیـچ وجـه توصیـه نمـی شـود، عـاوه 
بـرآن، اینکـه شـایعه شـده بـرای دریافـت واکسـن، 
نیـز  مـی گیـرد  هـا صـورت  داروخانـه   در  نـام  ثبـت 
صحـت نـدارد و نـه تنهـا هـدف خیرخواهانـه نـدارد، 
بلکـه بـه نظـر می رسـد این یـک کاهبرداری اسـت و 

عـده ای در پـی سـوء اسـتفاده هسـتند.

رنا
 ای

س:
عک

یک میلیارد یورو کرونا کجاست؟طرح ساماندهی شبکه های اجتماعی ایرادات فنی دارد
رییـس کمیتـه ارتباطـات کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس 
شـورای اسـامی ضمـن وارد دانسـتن ایـرادات فنـی بـه طـرح 
سـاماندهی شـبکه های اجتماعی گفـت: ما می توانیم بـا تکنیک هایی مثل هوش 
مصنوعـی، آسـیب های امنیتـی و اخاقـی در بسـتر موجـود را تـا حـدودی از بین 
ببریم.مصطفـی طاهـری در گفت وگـو بـا ایسـنا، با اشـاره به واکنش ها نسـبت به 
طـرح سـاماندهی پیام رسـان های اجتماعی گفـت: در یک برآیند کلـی من موافق 
ایـن طـرح نیسـتم و ایـرادات اساسـی بـه آن دارم. البتـه این طرح بـه دنبال این 
اسـت که ما در شـبکه های مجازی حکمرانی داشـته باشـیم که این حرف درستی 
اسـت مـا در ایـن زمینـه حکمرانـی نداریـم، امـا بایـد متناسـب با تجربیـات جلو 
برویـم و فکـر اساسـی در ایـن زمینـه داشـته باشـیم.وی ادامـه داد: در این طرح 
خیلـی کارهـا پیشـنهاد شـده که قبـا تجربه شـده و نتیجـه اش را هـم  دیدیم. ما 
در خصـوص شـبکه های اجتماعـی و فضـای مجـازی اول بایـد بـه دنبـال تکمیل 
شـبکه ملـی اطاعـات باشـیم و تـا زمانـی کـه ایـن کار را نکردیم عمـا موفقیت و 
توفیق چندانی نخواهیم داشـت.نماینده مردم زنجان در مجلس شـورای اسـامی 
خاطرنشـان کـرد: مفـاد طـرح از نظر اجرایـی و محتوایی ایرادات فنـی دارند و من 

از نظـر علمـی بـا آن مخالـف هسـتم. من معتقدم اول باید شـبکه ملـی اطاعات 
را تکمیـل کنیـم و آن را بـه سـرانجام برسـانیم. مـا بایـد از نظـر زیرسـاخت های 
تولیـد محتـوا کاری کنیـم تـا شـبکه های اجتماعـی داخلـی بـه لحـاظ تکنیکی با 
شـبکه های اجتماعـی خارجـی قابل رقابت باشـد، سـایق مختلـف را در بر بگیرند 
و عقب ماندگـی مـا در ایـن زمینـه جبـران شـود. در حال حاضر شـبکه های موجود 
حالـت سـوخته دارنـد با یک شـیب جلو آمدند و عقـب ماندند.طاهـری ادامه داد: 
مـا در همیـن فضـای موجود باید بیشـتر به سـراغ تولید محتوای هوشـمند، مغز 
متفکـر، عـوض کـردن ذائقه هـا و راه اندازی جریـان برویم و اینها را بایـد در فضای 
فعلـی بـه دسـت بگیریـم، نمی شـود بخشـی از کار را ول کنیـم و آن را بـه گـردن 
بخـش دیگـری بیندازیـم مـا در تولید محتـوا ضعـف داریم.این عضو کمیسـیون 
صنایع و معادن مجلس شـورای اسـامی خاطرنشـان کرد: ما باید ببینیم در بستر 
موجـود و در کوتـاه مـدت چـه کاری می توانیم انجام دهیم و چطـور می توان تاثیر 
بگذاریـم و از نظـر فکـری قوی تـر عمـل کنیـم. در عیـن حالـی که مـردم از نعمت 
فضـای مجـازی و اقتصـاد دیجیتال اسـتفاده می کننـد باید برنامه ای بـرای میان 

مـدت و بلند مدت  داشـته باشـیم.

بـا وجـود صـدور مجوز بـرای برداشـت یـک میلیـارد یورویی از 
صندوق توسـعه ملـی و اختصاص به هزینه هـای کرونا، گزارش 
سـازمان برنامـه و بودجـه و گایه وزیر بهداشـت از این حکایت 
دارد کـه حـدود30 درصـد ایـن مبلغ تاکنون پرداخت شـده و مشـخص نیسـت 
بـا گذشـت حداقـل پنج مـاه از این مجـوز، چرا مابقـی در اختیـار کادر درمان با 

وجـود هزینه هـای سـنگین و معوقات بـاال قرار نگرفته اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، فروردیـن مـاه امسـال بـود کـه رئیـس جمهـور بـا اعـام 
هزینه هـای سـنگین کرونـا کـه دولـت نمی توانـد از محـل  منابـع بودجـه ای از 
پـس آن برآید، خواسـتار برداشـت یـک میلیارد یورویی از صندوق توسـعه ملی 
بـرای اختصـاص بـه وزارت بهداشـت و البتـه بخشـی از آن بـرای بیمـه بیکاری 
شـد.طولی نکشـید کـه مقام معظـم رهبری با این درخواسـت موافقـت کردند و 
بعـد از آن در اردیبهشـت مـاه، اولیـن مرحلـه از تبدیل یـورو به ریـال انجام و از 

سـوی بانـک مرکـزی بـه خرانه واریز شـد.
همـان زمـان بـود کـه نوبخت - رئیس سـازمان برنامه و بودجـه - اعام کرد که 
طی جلسـاتی که با وزارت بهداشـت داشـته اند، قرار بر این شـده 4۲00 میلیارد 

تومـان بـه ۱5 برنامـه وزارت بهداشـت و درمان اختصاص پیدا کنـد و در کنار آن 
۱۲۸6 میلیـارد تومـان هم به بیمه بیـکاری اختصاص یابد.

امـا در گزارشـی کـه طـی روزهای اخیر سـازمان برنامـه و بودجه به ایسـنا اعام 
کـرد، نشـان داد کـه همچنـان رقـم پرداختـی از منابـع صنـدوق توسـعه ملـی 
حـدود 5.6 هـزار میلیـارد تومـان بـوده کـه تفـاوت چندانـی بـا رقم اردیبهشـت 
مـاه نداشـته اسـت.این در حالـی اسـت کـه بـه تازگی نمکـی - وزیر بهداشـت 
و درمـان - بـا انتقـاد از وضعیـت موجـود نسـبت بـه تامیـن هزینه هـای کرونـا 
اشـاره ای بـه دریافـت مبلـغ از محـل صنـدوق توسـعه ملـی داشـته و گفتـه که 
در هفـت مـاه گذشـته از یـک میلیـارد دالر تخصیصـی کمتـر از 30 درصـد آن را 
دریافـت کـرده انـد. وی البته مقایسـه ای با کشـور انگلیـس داشـته و گفته آنها 
در بخـش سـامت در ایـن مـدت بیش از ۲۲ میلیـارد دالر هزینه کـرده و عاوه 
بـر دریافـت پاداش قابل توجه از سـوی پزشـکان و پرسـتاران و کادر بهداشـتی 
ایـن کشـور در پایـان مـاه مطالبـه ای ندارنـد، امـا وزیر بهداشـت در مقابـل کادر 
بهداشـت و درمـان اعـام شرمسـاری کـرده و گفته کـه ماه هاسـت مطالبات آنها 

مانـده و پرداخت نشـده اسـت.

رئیس مجلس شورای اسامی از راه اندازی سایتی خبر داد که 
در آن اطاعـات مربـوط به نظارت میدانی خوزسـتان قرار خواهد 
گرفـت تـا در معـرض مشـاهده و رصـد مـردم قـرار گیـرد. وی 
همچنین تاکید کرد که مسـائل و مشـکات خوزستان از 40 روز 
قبل در جلسـات متعدد با وزارتخانه های مختلف، اسـتانداری، 
مجمـع نماینـدگان و کمیسـیون های مختلف مجلس بررسـی 
شـده اسـت.به گزارش ایسنا، نشسـت نهایی پیگیری و نظارت 
میدانی رئیس مجلس شـورای اسـامی در اسـتان خوزسـتان 
عصـر روز )جمعـه ۱4 شـهریور( بـا حضـور محمدباقـر قالیباف، 
غامرضـا شـریعتی اسـتاندار خوزسـتان، نماینـدگان حوزه های 
انتخابیـه اسـتان و جمعی از مسـئوالن و مدیران اسـتان برگزار 
شـد. وی تصریـح کرد: کاما شـفاف و روشـن عنـوان می کنیم 
هـر جا محرومیت وجود دارد، وظیفه رسـیدگی بـرای رفع آن در 

ُبعـد قانونگـذاری و نظارتی انجام خواهد شـد.

شـورای  مجلـس  درمـان  و  بهداشـت  رئیـس کمیسـیون 
بچه هـا،  سـامت  نگـران  شـدت  بـه  مـا  اسـامی گفـت: 
خانواده هـا و معلمیـن هسـتیم؛ چگونـه می شـود بچه های 
مدرسـه ای را توجیـه کـرد فاصله گـذاری را رعایـت کنیـد و 
ماسـک بزنیـد؟ ایـن گونـه رفتارهـا بیشـتر به یک شـوخی 

شـبیه اسـت یـک واقعیـت.
حسـینعلی شـهریاری در گفت وگـو بـا خبرنگار ایلنـا، درباره 
بازگشـایی مـدارس و الـزام دانش آمـوزان بـرای حضـور در 
کاس هـای درس، گفـت: متاسـفانه آقـای روحانـی خیلی 
حوزه هـای  متخصصـان  و  کارشناسـان  نظـر  بـه  توجهـی 
مختلـف ندارنـد و خودشـان تصمیـم می گیرنـد، مخصوصا 
در رابطـه بـا کرونـا تـا بـه امـروز آقـای رئیس جمهـور چنـد 
دسـته گل بـه آب داده اسـت کـه آخریـن آن بازگشـایی 

مـدارس و آمـوزش حضـوری اسـت. 

معـاون امـور تعـاون وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
بـه مناسـبت آغاز هفته تعـاون، برنامه های ایـن معاونت 

بـرای حمایـت از تعاونی هـا را تشـریح کرد.
بـه گـزارش خبرنـگار ایلنـا، »محمـد جعفـر کبیـری« بـا 
بیـان اینکـه در جهـان 3 میلیـون تعاونـی وجـود که ۲۸0 
میلیـون نفـر عضـو آنهـا هسـتند، گفـت: »در ایـران  ۹4 
هـزار نـوع تعاونـی وجـود دارد کـه بیـش از ۱.۷ دهـم 
۱0 میلیـون عضـو  بـا  ایجـاد کرده انـد و  میلیـون شـغل 
در سـه حـوزه تولیـدی و توزیعـی و خدماتـی در حـال 

فعالیـت هسـتند.« 
از  SME-هـا یکـی  و  تعاونی هـا  افـزود: »توسـعه  وی 
راه هـای توسـعه اقتصـادی کشـور اسـت. تعاونـی یـک 
توسـعه کارآفرینـی  آن  در  و  اسـت  اجتماعـی  رویکـرد 

اسـت.«  محـور  اجتماعـی 

دنبال مچ گیری نیستیم

رعایت پروتکل ها از سوی 
دانش آموزان شوخی است

سهمیه سوخت مرزنشینان 
وارد بورس انرژی می شود

سالمت دولت

سالمت مجلس
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مدیریت پسماندهای کرونایی راهی برای جلوگیری از انتشار بیماریآغاز بانگ عاشقانه مرال ها در گلستان

مرال هـای نـر پـارک ملـی گلسـتان بـا فرا رسـیدن فصـل جفت 
گیـری در میانـه  مـاه شـهریور، سـردادن بانـگ عاشـقانه بـرای 
کشـاندن مـرال مـاده در قلمـرو خـود و تولیـد مثـل و اسـتمرار بقای نسـلی را در 
سـایه مراقبت محیط بانان و دوسـتداران محیط زیسـت آغاز کردند. رییس پارک 
ملـی گلسـتان روز شـنبه در گفـت و گـو با خبرنگار ایرنا به شـروع فصـل گاوبانگی 
)جفت گیـری و تعییـن قلمـرو مرال هـای قرمز که هر سـاله از نیمه شـهریور آغاز 
و تـا پایـان مهرمـاه ادامـه دارد( اشـاره کـرد و گفـت: در ایـن ایـام مرال هـای نـر با 
سـردادن بانـگ و فریـاد، قلمـرو خود را مشـخص کـرده و مرال های نـر و رقیب را 
بـه مبـارزه می طلبنـد تا با شکسـت دادن آنهـا توجه ماده هـا را بـرای جفت گیری 
جلـب  کنند.مهـدی تیمـوری افزود: این بـازه زمانـی 45 روزه یکـی از جذاب ترین 
زیبایی هـای حیـات وحـش اسـت که در عیـن حال می توانـد بـرای مرال ها خطر 
آفریـن نیـز باشـد چـرا که برخـی شـکارچیان فرصت طلب بـا تقلید صـدای مرال 
نـر آنهـا را بـه سـمت خود کشـانده و سـپس اقـدام به شـکار می کننـد.وی اضافه 
کرد: برای جلوگیری از شـکار مرال های قرمز توسـط شـکارچیان متخلف، امسـال 
محیط بانـان و دوسـتداران محیـط زیسـت ۱۷ چـادر در مناطق جنگلـی پارک ملی 

گلسـتان بـرای مراقبـت شـبانه روزی ایـن گونه از حیـات وحش برپـا کردند.
تیمـوری ادامـه داد: عاقه مندان به محیط زیسـت و حیوانات حیات وحش عاوه 
بـر اسـتقرار در چادرهـا، همـراه بـا محیط بانان بـه صورت گروه های سـیار تـا پایان 
فصـل جفت گیـری در مناطـق جنگلـی پـارک ملی گلسـتان گشـت زنی می کنند. 
رییس پارک ملی گلسـتان همچنین گفت: شـرایط آب و هوایی و بارندگی  خوب 
امسـال و حضـور کمتـر مـردم در طبیعت به دلیل شـیوع کرونا، سـبب رونـد رو به 
رشـد زایـش حیـات وحش از جمله مـارال قرمز به عنـوان یکـی از بزرگترین گونه 
گـوزن بومـی ایـران شـد بطوریکـه جمعیـت این گونـه هم اینـک به بیـش از 500 
راس رسـیده اسـت. تیمـوری یـادآور شـد: هـزار و ۹00 تـا ۲ هـزار و ۱00 راس مارال 
قرمـز براسـاس سرشـماری جمعیـت جانـوری در اواخـر دهـه 50 در پـارک ملـی 
گلسـتان زیسـت می کردند که این آمار در سرشـماری اوایل دهه ۹0 به حدود ۲00 
راس کاهـش یافـت اما بـا اجرای برنامه های مدیریتی مناسـب و همکاری مردم، 
معتمدان و مسـووالن کشـوری و اسـتانی در کنار تاش شـبانه روزی محیط بانان، 

شـاهد افزایش جمعیت این گونه ارزشـمند در پارک ملی گلسـتان هسـتیم.

مدیـرکل دفتر مشـارکت های مردمی سـازمان محیط زیسـت 
ضمـن تاکیـد بـر ضـرورت مدیریـت صحیـح پسـماندهای 
کرونایـی اعـم از ماسـک ها و دسـتکش ها گفـت: مدیریت این پسـماندهای 
نه تنها عدم انتشـار بیماری را به دنبال دارد بلکه سـبب حفظ محیط زیسـت 
می شـود.ژیا آقایـی در گفـت و گو با ایسـنا با اشـاره به اینکـه جهان همچنان 
بـا پاندمـی کوویـد ۱۹ دسـت و پنجـه نـرم می کنـد و مشـخص نیسـت که تا 
چـه زمانـی مجبـور به زندگـی با ویـروس کرونا هسـتیم، اظهار کـرد: از این رو 
نیـاز اسـت کـه بـرای حفظ سـامت خـود بـه دسـتورالعمل های بهداشـتی در 
مـورد اسـتفاده از ماسـک و ضدعفونـی کننده هـا و شسـت و شـوی مرتـب 
دسـت ها توجـه کنیـم.وی ادامـه داد: اگرچـه اسـتفاده از وسـایل حفاظـت 
شـخصی از جملـه ماسـک و دسـتکش خطر ابتا بـه کوویـد ۱۹ را کم می کند 
اما به هر حال پسـماندهایی تحت عنوان پسـماندهای بهداشـتی هسـتند که 
به چرخه پسـماند اضافه شـده اند و باید به شـکل صحیحی مدیریت شـوند. 
در غیـر ایـن صـورت می توانند عـاوه بر انتشـار بیماری به محیط زیسـت نیز 

خسـارت های جبـران ناپذیـری وارد کنند.

آقایـی بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد بـه اسـتفاده بهینـه و بـه موقـع از وسـایل 
حفاظـت شـخصی و ضدعفونـی کننده هـا توجـه کنیم تا بـار آلودگی خـارج از 
توانـی را بـه محیـط زیسـت تحمیـل نکنیـم، تصریـح کرد: مـواد اولیـه تولید 
محصوالتـی ماننـد ماسـک و دسـتکش مـواد پلیمـری هسـتند کـه درصورت 
رهاسـازی درمعابـر و طبیعـت ضمن ایجـاد منظر نامناسـب محیطی، گرفتگی 
آبراهه هـا و انتشـار بیمـاری به دلیل مانـدگاری طوالنی در طبیعـت و درنهایت 
بـا قرارگرفتـن در معـرض فرسـایش محیطـی بـه تکه هـای کوچکتـر و حتـی 
در حـد میکـرو تبدیـل می شـوند و می تواننـد سـبب آلودگـی منابـع آب و 
خاک شـوند.مدیرکل دفتر مشـارکت های مردمی و مسـئولیت های اجتماعی 
سـازمان حفاظـت محیـط  زیسـت بـا بیـان اینکـه حتـی در برخـی مـوارد 
پسـماندهایی مانند ماسـک و دسـتکش برای حیوانات دردسرسـاز می شوند، 
گفـت: ایـن مواد درصورت رهاسـازی در طبیعت می تواننـد وارد چرخه غذایی 
حیوانـات اهلـی و وحشـی، پرنـدگان و آبزیـان و در نهایـت وارد چرخه غذایی 
انسـان ها شـوند. در این شـرایط نیز انسـان متضرر رفتار مناسـب خود خواهد 

            . شد
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رطوبت 6 نقطه خوزستان از 80 درصد عبور کرد
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: میزان رطوبت روز شنبه در 6 نقطه خوزستان از مرز ۸0 درصد عبور کرد و در هندیجان به 

باالترین حد خود یعنی ۸۸ درصد رسید.

مدیـر کل محیط زیسـت و توسـعه پایـدار شـهرداری تهران 
بـا اشـاره بـه تفاهمنامـه مشـترک وزارت نیـرو و شـهرداری 
تهـران بـه منظور اسـتفاده از پسـاب )فاضاب تصفیه شـده 
( در آبیـاری فضـای سـبز شـهری گفت: اسـتفاده از پسـاب 
تصفیـه شـده در آبیـاری شـهری، ذخایـر ارزشـمند آبـی را 
از خطـرات و مخاطـرات ناشـی از برداشـت بـی رویـه آب 

نجـات مـی دهد.
بـه گـزارش ایسـنا، شـینا انصـاری بـا اشـاره بـه امضـای 
تفاهمنامـه بیـن وزارت نیـرو و شـهرداری تهـران بـه منظـور 
آبیـاری  در  )فاضـاب تصفیـه شـده(  از پسـاب  اسـتفاده 
فضـای سـبز شـهری گفـت: بـاز چرخانـی آب و اسـتفاده 
از پسـاب تصفیـه شـده یکـی از سیاسـت هـای شـهرداری 

اسـت .
مدیر کل محیط زیسـت و توسـعه پایدار شـهرداری تهران با 
بیـان اینکـه بازچرخانـی ۱50 میلیـون متر مکعـب آب اتفاق 
بزرگـی در حفاظت از محیط زیسـت و منابـع طبیعی )منابع 
آبـی( اسـت، گفـت: حفاظـت پایدار فضـای سـبز از مباحث 
مهـم در بقـای حیات طبیعی در شهرنشـینی امروزی اسـت 
امـا در ایـن میـان یکـی از عوامـل محدودکننـده گسـترش 

فضـای سـبز کمبـود منابع آب قابل دسـترس اسـت.
انصـاری افـزود: یکـی از راهکارهـای غلبـه بـر ایـن مشـکل 
اسـتفاده از پسـاب تصفیه شـده فاضاب مطابق با استاندارد 
منابـع پذیرنـده محیـط زیسـت در تامیـن آب مـورد نیـاز 
بـرای آبیـاری فضـای سـبز مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت . 
مدیـر کل محیط زیسـت و توسـعه پایـدار شـهرداری تهران 
در ادامـه بـا بیـان اینکـه ایجـاد تصفیـه خانـه هـای محلـی 
و منطقـه ای مـی توانـد بـه عنـوان یکـی از ارکان اجـرای 
سیاسـت هـای شـهرداری تهـران در بازچرخانـی آب مطرح 
شـود، گفـت: به عنـوان مثال احـداث تصفیه خانـه فاضاب 
غـرب تهـران کـه هـم اکنـون در دسـت احـداث اسـت، بـه 
منظـور اسـتفاده از منابـع پسـاب جهـت کاربـرد در فضـای 
سـبز شـهر تهـران نقـش بسـیار موثری مـی تواند ایفـا کند.

سوژه حفظ ذخایر آب 
های زیر زمینی با 
استفاده از پساب 

کالف سردرگم پسماند در بورس کاال

تهرانی ها هر روز به اندازه وزن برج میالد زباله تولید می کنند

در  پســماند  قانــون 
ــه تصویــب  ســال ۸3 ب
رســید ولــی دســتورالعمل اجرایــی 
ایــن قانــون امســال منتشــر شــد کــه 
ــای  ــل دورنم ــت حداق ــوان گف ــی ت م
ایــن  شــدن  اجرایــی  از  را  مثبتــی 
قانــون بــه تصویــر مــی کشــد. در 
ایــن قانــون مصــوب شــده کــه 6 
ــزار از  ــم در ه ــد نی ــی بای ــروه کاالی گ
ارزش فــروش خــود را بــه عنــوان 
ــا  ــد ت ــت کن ــماند پرداخ ــات پس مالی
ــرای  ــی ب ــن درآمدزای ــت از ای در نهای
ــط زیســت اســتفاده  حفاظــت از محی
پیــاده ســازی  روش  البتــه  شــود. 
پســماند  قانــون  اجرایــی کــردن  و 
دغدغــه  بــه  اســت کــه  موضوعــی 

ایــن روزهــای فعــاالن بــازار و بخــش 
خصوصــی تبدیــل شــده اســت در 
همیــن قانــون پیــش بینــی شــده 
هــر کســی کــه بــه میــزان تولیــد 
کاالهــا  ایــن  بازیافــت  در  خــود 
ــارت  ــه عب ــد و ب ــذاری کن ــرمایه گ س
دیگــر بازیافــت انجــام دهــد، مــی 
توانــد از پرداخــت مالیــات معــاف 
ــه  ــا وجــود اینک ــون ب ــن قان شــود. ای
ــا  ــی  درشــتی دارد، ب بحــث درآمدزای
هــدف حفاظــت از محیــط زیســت 
ــر بازیافــت اســت.  ــز ب ــوده و متمرک ب
در ایــن شــرایط خیلــی از شــرکت 
ــته  ــی داش ــی کاف ــوان مال ــه ت ــا ن ه
ــن  ــه ای ــد ب ــی کــه بخواهن ــه تمایل و ن
ــی ســقف  ــد. از طرف مســأله ورود کنن

ــف  ــزار تعری ــم در ه ــم نی ــی ه قیمت
شــده، اگــر شــرکتی هــم وارد مرحلــه 
ــغ را  ــن مبل ــد ای ــود بای ــت نش بازیاف
بــه دولــت بپــردازد. البتــه سالهاســت 
کــه مســووالن کشــور از ورود پســماند 
بــورس خبــر مــی  بــه  بازیافــت  و 
دهنــد امــا همچنــان ایــن مســاله 
روزهــا  ایــن  بــود.  مانــده  مغفــول 
هــم چشــم همــه فعــاالن بــازار و 
ــه پســماند  ــن اســت ک ــه ای ــورس ب ب

ــد. ــی رس ــا م ــه کج ــورس ب در ب

راه اندازی بازار معامالت 
پسماند در بورس های 

کاالیی
ســازمان  رئیــس  آبــادی  صالــح 
اســفند  در  بهــادار  اوراق  و  بــورس 

مــاه ۹۲ بــا اعــام برنامــه ریــزی 
ــار  ــه اوراق اعتب ــرای انتشــار و معامل ب
بــازار  انــدازی  نیــز راه  آالیندگــی و 
ــای  ــورس ه ــماند در ب ــات پس معام
الزامــات  »از  بــود:  گفتــه  کاالیــی 
جــذب ســرمایه گــذاران بــه بــازار 
ســرمایه ایــن اســت کــه ســرمایه 
گــذار بتوانــد آینــده را تــا حــد امــکان 
ــاه ۹3  ــد.« خردادم ــی کن ــش بین پی
توســعه  معــاون  مجابــی  بــود کــه 
ــس  ــور مجل ــی و ام ــت، حقوق مدیری
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
و  بازیافــت  بــورس  داد:  نیــز خبــر 
ــی  ــدازی م ــور راه ان ــماند در کش پس
ــه 60  ــود روزان ــرده ب ــا ک شــود. او ادع
هــزار تــن زبالــه در کشــور تولیــد مــی 
ــح  ــورت صحی ــه ص ــر ب ــه اگ ــود ک ش
ــروت  ــد ث ــع تولی ــت شــوند منب بازیاف
ــم  ــرا حج ــود. زی ــد ب ــادی خواهن زی
انبوهــی از زبالــه  در شــهرهای کشــور 
ــوان  ــی ت ــه م ــی ک ــا شــده در حال ره
ــغل  ــاد ش ــح ایج ــت صحی ــا مدیری ب
از  از فنــاوری  بــا اســتفاده  کــرد و 
ــرد. وی  ــد ک ــرژی تولی ــن حجــم ان ای
ــت پســماند در کشــور را  ــه مدیری البت
ضعیــف عنــوان و از اینکــه کوچــک 
تریــن اســتفاده ای از ایــن ثــروت 
ــود.  پنهــان نمــی شــود گایــه کــرده ب
ــزرگ  ــی ایــن ثــروت ب ــی راهیاب مجاب
بــه بــورس را راهــی میانبــر بــرای 
دســتیابی بــه ثروتــی بیشــتر مــی 
دانســت ایــن در حالــی اســت کــه در 
ــه  ــادی زبال ــزان زی ــه می ــا ب کشــور م

ــود. ــی ش ــد م تولی

تهرانــی ها هر روز به اندازه 
وزن بــرج میالد زباله تولید 

کنند می 
ــاون  ــی مع ــس رجای ــه نرگ ــور ک آنط
ــازمان  ــی س ــی و فرهنگ ــور اجتماع ام

ــران  ــهرداری ته ــماند ش ــت پس مدیری
خــود  گذشــته  مــاه  مصاحبــه  در 
اعــام کــرده، فقــط در تهــران بــه طــور 
متوســط روزانــه حــدود شــش هــزار و 
ــود  ــی ش ــد م ــماند تولی ــن پس 500 ت
و ایــن یعنــی تهرانــی هــا در هــر 
ــاد  ــرج می ــدازه وزن ب ــه ان ۲4 روز ب
ــن در  ــد. ای ــی کنن ــد م ــماند تولی پس
حالــی اســت کــه باالتریــن حجــم 
بازیافــت در کشــور مــا بــه محصــوالت 
ــود  ــی ش ــوط م ــی مرب ــی و روغن نفت
ــرف  ــه مص ــه چرخ ــا ب ــام آنه ــه تم ک
بازیافــت  بخــش  در  برمــی گــردد، 
کاغــذ، ضایعــات پاســتیکی ) پــت ( 
ــا حــدی خــوب کار شــده  ــزات ت و فل
ــترش دارد. ــه گس ــاز ب ــا نی ــت ام اس

دستورالعمل مدیریت 
ند پسما

ــات  ــر مطالع ــاح مدی ــواد ف ــر ج دکت
کاالی  بــورس  شــرکت  اقتصــادی 
ــای  ــود با»دنی ــه خ ــران در مصاحب ای
دســتورالعمل  در  گفتــه:  اقتصــاد« 
مدیریــت پســماند، صندوقــی در نظــر 
ــل از  ــع حاص ــه مناب ــده ک ــه ش گرفت
تجهیــز خواهــد  آن  در  ایــن طــرح 
مبنــای  اگــر  مــی گویــد:  او  شــد. 
بــه شــرکت هــا  یارانــه  تخصیــص 
را پروانــه بهره بــرداری قــرار دهنــد، 
مطــرح  را  انتقــاد  ایــن  می تــوان 
ــه  ــن پروان ــه ممکــن اســت ای ــرد ک ک
و  نکنــد  تولیــد  و  باشــد  غیرفعــال 
ایــن مســاله  بــرای حــل  چنانچــه 
ــه را  ــد هــر پروان ــزان تولی بررســی می
ــه  ــد ب ــد بای ــرار دهن ــتور کار ق در دس
ــن  ــه چنی ــدار را داد ک ــن هش ــا ای آنه
ــای بســیار  ــا صــرف هزینه ه ــی ب عمل
ــن کار  ــت و بهتری ــراه اس ــادی هم زی
پتانســیل های  از  کــه  اســت  ایــن 
بــرد.  بهــره  بــورس کاال  موجــود در 

می تــوان  دقیق تــر  عبــارت  بــه 
هــر شــرکتی را کــه ادعــای تولیــد 
فــرآورده  در جهــت حمایــت از قانــون 
ــورس کاال  ــوی ب ــه تابل پســماند دارد ب
آورد تــا از ایــن راه اقــدام بــه عرضــه 
کاالیــی کنــد کــه نســبتی از آن بــا 
اســتفاده از مــواد اولیــه بازیافتــی 
تولیــد شــده و ایــن نســبت مشــخص 
ــفاف  ــت ش ــیری اس ــن مس ــود. ای ش
کــه می توانــد مدنظــر قــرار گیــرد. 
ــوان اولیــن  ــه عن ــده دارد ب فــاح عقی
بــا  ابتــدا  باشــد  بهتــر  شــاید  گام 
صحبــت  صنــدوق  ایــن  اعضــای 
ــن مســاله روشــن شــود  ــا ای شــود ت
ــه  ــا ب ــه آی ــع یاران ــوزه توزی ــه در ح ک
ــرکت  ــایی ش ــرای شناس ــی ب ابزارهای
ــی  ــد م ــاح تاکی ــد. ف ــاز دارن ــا نی ه
فکــر  اعضــای صنــدوق  آیــا  کنــد: 
مــی کننــد بــازار ســرمایه و بســتر 
و  همــکاری  ظرفیــت  کاال  بــورس 
دارد؟  را  صنــدوق  ایــن  بــه  کمــک 
ــرکت  ــادی ش ــات اقتص ــر مطالع مدی
بــورس کاالی ایــران تاکیــد مــی کنــد: 
ممکــن اســت ابــزار مــد نظــر صنــدوق  
ــره  ــه به ــتفاده از پروان ــر اس ــی ب مبن
از  و  باشــد  هــا  شــرکت  بــرداری 
ــن  ــص ای ــه تخصی ــدام ب ــن راه اق ای
ــت  ــد. در حــال حاضــر دول ــه کنن یاران
هدفــش ایــن اســت از شــرکت هایــی 
کــه در مســیر فــرآوری پســماندها 
حرکــت مــی کننــد حمایــت کــرده 
ــه  ــد. وی اضاف ــک کن ــا کم ــه آنه و ب
کــرد: مســاله  نگــران کننــده ایــن 
مــی  چطــور  صنــدوق  کــه  اســت 
شناســایی  را  هــا  شــرکت  خواهــد 
ــرکت  ــدام از ش ــر ک ــهم ه ــد و س کن
هــا از منابــع تجهیــز شــده چگونــه 

مشــخص خواهــد شــد.

زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره  رییـس 
کاشـمر بـه افزایش۱00 درصـدی جمعیت 
تنـوع زیسـتی در محیـط طبیعـی ایـن 
شهرسـتان ظـرف هفـت سـال فعالیـت 
اشـاره  دوازدهـم  و  یازدهـم  دولتهـای 
افزایـش  بـا  مهـم  ایـن  کـرد:  بیـان  و 
جمعیـت گونه هـای قـوچ، میـش، کل و 
بـز در محیـط زیسـت وحـوش این خطه 
بـه افـزون بر دو هـزار راس محقق شـده 

اسـت.
مهـدی جمعه پـور پور روز  شـنبه در گفتگو 
بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: ایـن افزایـش 

ممنـوع  شـکار  "منطقـه  در  جمعیـت 
سـیدمرتضی" در کاشـمر بـا وسـعت 6۷ 

هـزار هکتـار رخ داده اسـت.
وی ادامـه داد: افـزون بر ۱00 هـزار هکتار 
اداره  پوشـش  تحـت  طبیعـی  محیـط 
حفاظت محیط زیسـت کاشـمر قـرار دارد 
امـا بـا کمبـود شـدید محیط بـان مواجـه 

. هستیم
زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره  رییـس 
کاشـمر همچنیـن گفـت: ظـرف همیـن 
بـه  جانـوری  بافـت  نمونـه   ۱6۷ مـدت 
بانک ژن خراسـان رضوی ارسـال شـده و 

۲۸3 مـورد تیمـار حیوانـات وحشـی نیز 
صـورت گرفتـه اسـت. وی تنوع زیسـتی 
و ذخایر ژنتیکی را به  "شـاخص سـامت 
اکوسیسـتم" عنـوان و بیـان کـرد: ظـرف 
مـورد   ۱۲۹ تشـکیل  بـا  مـدت  همیـن 

پرونـده تخلـف شـکار و صیـد غیرمجـاز، 
صیـد  و  شـکار  متخلـف  فـرد   ۲45
دسـتگیر شـده و از آنان 65 قبضه سـاح 
مجـاز و هفـت قبضه سـاح غیرمجـاز به 

دسـت آمـده اسـت.

افزایش تنوع زیستی جمعیت 
وحوش در کاشمر

آلودگی آب های زیرزمینی از 
مهمترین آثار مخرب معدن کاوی

ــا ســال ۱3۹۷ بیــش از 4۹00 معــدن  براســاس آخریــن داده هــای مرکــز آمــار  ت
ــط  ــری مهندســی محی ــک دکت ــود داشــت. ی ــرداری در کشــور وج ــال بهره ب در ح
ــار مخــرب معــدن کاوی آلودگــی آب  زیســت ضمــن بیــان اینکــه از مهمتریــن آث
ــرداری از  ــی بهره ب ــت فعل ــداوم روش مدیری ــد:  ت ــی اســت، می گوی ــای زیرزمین ه
معــادن کشــور بــه هیچ عنــوان قابــل جبــران و برگشــت پذیر نخواهــد بود.حســین 
فخرایــی در گفــت و گــو بــا ایســنا، ضمــن بیــان اینکــه بخــش اصلــی آثــار مخــرب 
معــدن کاوی متوجــه محیــط زیســت اســت، اظهــار کــرد: بــدون شــک تــداوم رونــد 
ــود چراکــه زمانــی کــه  فعلــی معــدن کاوی در کشــور غیــر قابــل جبــران خواهــد ب
یــک معــدن بــاز شــود و اســتخراج از آن صــورت گیــرد، نمی تــوان بــرای جبــران آن 
اقدامــی کــرد امــا اگــر پیــش از اقــدام بــه اســتخراج از معــادن برنامه ریــزی صحیح 
وجــود داشــته باشــد می تــوان آثــار مخــرب ناشــی از آن را کاهــش داد.وی دربــاره 
آثــار مخــرب معــدن کاوی بــر محیــط زیســت گفــت: یکــی از مهم تریــن آثــار مخرب 
معــدن کاوی آلودگــی آب هــای زیرزمینــی اســت چراکــه در فراینــد معــدن کاوی از 
انــواع مــواد شــیمیایی و رزیــن بــرای جداســازی فلــزات ســنگین از دوغ آب خــاک 
معــدن اســتفاده و ایــن مــواد شــیمیایی در محیــط رهــا می شــود و بــه منابــع آب 

ــد. زیرزمینــی نفــوذ می کنن

خسارت سایت زباله شمامه ای جوانرودپروانه های چرای دام اجرا شود
سرپرسـت معاونـت فنـی اداره کل منابع 
تهـران  اسـتان  آبخیـزداری  و  طبیعـی 
گفـت: بـه منظـور تسـریع در تحقـق مدیریـت پایـدار و 
بهـره بـرداری اصولـی از مراتـع و بـر اسـاس بخشـنامه 
صادره از سـوی سـازمان جنـگل ها، مراتـع و آبخیزداری 
کشـور تمامـی پروانـه هـای چـرای دام )پروانـه هـای 
مرتعـداری( کـه تـا پایـان سـال ۹۸ صـادر شـده اسـت 
بـه طـرح  منجـر   ۱400 پایـان سـال  تـا  بایـد حداکثـر 
اجرایـی شـود کـه در غیـر ایـن صـورت ایـن پروانـه هـا 
فاقـد اعتبـار خواهنـد بود و نسـبت بـه ابطال آنهـا اقدام 

خواهـد شـد.
سـید نقـی عزیـزی افـزود: بـر اسـاس ایـن بخشـنامه 
بهـره بـرداران در بـازه زمانـی باقـی مانـده فرصـت دارند 
تـا بـا مراجعـه بـه ادارات منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 

شهرسـتان هـای تابعـه اسـتان تهـران بـرای تهیـه طرح 
مرتعـداری اقـدام کننـد.

وی بـه اهمیـت اجـرای طـرح هـای مرتعـداری اشـاره 
و اظهارکـرد: طـرح هـای مرتعـداری از جملـه ابزارهـای 
مدیریتـی جهـت افزایـش کمیـت و کیفیت مراتـع بویژه 
در مناطقـی کـه فشـار چرا بر مراتع زیاد اسـت، به شـمار 
مـی آیـد. به گـزارش پایگاه اطاع رسـانی اداره کل منابع 
طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان تهـران عزیـزی تهیـه و 
اجـرای طـرح هـای مرتعـداری را یکـی از برنامـه هـای 
مهـم و شـاخص پیـش روی مجموعـه منابـع طبیعـی 
دانسـت و اظهارکـرد: بـا اجـرای طـرح هـای مرتعـداری 
تلفیقـی و چندمنظـوره عـاوه بـر کاهـش فشـار دام بـر 
مراتـع، بـه اقتصـاد خانوارهای روسـتایی کمک شـایانی 

شـد. خواهد 

زیســـت  محیـــط  اداره  رئیـــس 
ــکات  ــه مشـ ــرود بـ ــتان جوانـ شهرسـ
ـــهر  ـــمامه ای ش ـــه ش ـــایت زبال ـــی س ـــت محیط زیس
ــه  ــایت زبالـ ــت : سـ ــرد و گفـ ــاره کـ ــرود اشـ جوانـ
بـــه  ناپذیـــری  جبـــران  خســـارت  شـــمامه ای 

می کنـــد. وارد  زیســـت  محیـــط  و  طبیعـــت 
ــت  ــط زیسـ ــس اداره محیـ ــادری رئیـ ــا هللا قـ عطـ
ــره  ــر چهـ ــاوه بـ ــت : عـ ــرود گفـ ــتان جوانـ شهرسـ
ـــه شـــمامه ای  ـــه در ســـایت زبال ـــی ک زشـــت و نازیبای
شـــکل گرفتـــه آلودگـــی همزمـــان آب و خـــاک و 
ـــهروندان،  ـــرای ش ـــاد مشـــکات تنفســـی ب ـــوا، ایج ه
نشـــت فلـــزات ســـنگین موجـــود در زبالـــه و 
ـــطحی و  ـــای س ـــاک و آب ه ـــل خ ـــه داخ ـــیرابه ب ش
ـــایت  ـــن س ـــکات ای ـــن مش ـــی از مهمتری ـــر زمین زی

زبالـــه اســـت.
او تجمـــع ســـگ های ولگـــرد و حشـــرات مزاحـــم 
ـــش  ـــرایت آت ـــهر، س ـــل ش ـــه داخ ـــا ب ـــوم آن ه و هج
جایـــگاه دفـــن زبالـــه بـــه داخـــل جنگل هـــای 
اطـــراف و انتشـــار بـــوی بـــد زبالـــه و پاســـتیک 
ـــر  ـــه از دیگ ـــای منطق ـــیعی از جغرافی ـــه وس در منطق
ـــت. ـــمامه ای اس ـــه ش ـــن زبال ـــایت دف ـــکات س مش
و  مســـائل  بـــا  رابطـــه  در  جوانـــرود  فرمانـــدار 
شـــهر  شـــمامه ای  زبالـــه  ســـایت  مشـــکات 
ـــده زیســـت  ـــی از مشـــکات عم ـــت: یک ـــرود گف جوان
محیطـــی کـــه بیـــش از چهـــار دهـــه اســـت کـــه 
ـــا  ـــوار ب ـــتا های همج ـــرود و روس ـــهر جوان ـــردم ش م
ـــت. ـــه اس ـــن زبال ـــگاه دف ـــتند، جای ـــه هس آن مواج
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تالش شهرداری برای حل آسیب های اجتماعی در پایتخت
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در حساب توییترش اعام کرد که ما در  شهرداری تهران  نمی توانیم همه 
 آسیبهای اجتماعی  را پوشش دهیم اما همه توانمان را برای حل مشکات بکار می گیریم.

مدرسه با ِتم ماسک
بــدون شــک امســال 
متفــاوت  از  یکــی 
هــای  ســال  تریــن 
و  حــال  بــود؛  خواهــد  تحصیلــی 
ماننــد  مــدارس  بازگشــایی  هــوای 
»بــاز  نیســت؛  قبــل  هــای  ســال 
آمــد بــوی مــاه مهــر، بــوی مــاه 
مدرســه« زمزمــه نمــی شــود و خبــری 
صمیمانــه  دیدارهــای  تجدیــد  از 
همکاســی هــا در روز اول مدرســه 
در سراســر کشــور نیســت؛ هرچنــد 
ــرای مدرســه هنــوز هســت  دلتنگــی ب
ــواده هــا هــم  و دل هــای نگــران خان

اســت. فرزندشــان  همــراه 
ــان  ــن می ــنا، در ای ــزارش ایس ــه گ ب

ممکــن اســت برخــی دانــش آمــوزان 
ــون  ــی چ ــای مختلف ــه علت ه ــم ب ه
 ... و  مدرســه  شــرایط  بیمــاری، 
نتواننــد بــه مدرســه برونــد و از طریــق 
فضــای مجــازی مدرســه را شــروع 
اول  روز  اســت  دلگیــر  کننــد؛ چــه 
ــر بنشــینی و  ــای کامپیوت مدرســه را پ
معلــم و دوســتانت را از راه دور ببینی. 
ــی  ــاید حت ــی و ش ــکان ده دســتی ت
ــی  ــا کام ــی و ب ــم نبین ــری ه تصوی
و حرفــی شــروع کنــی و تمــام. در 
ــه  ــن کســانی هــم هســتند ک ــن بی ای
عزیــزان خــود را در ماه هــای گذشــته 
ــان دو  ــه ش ــد و غص ــت داده ان از دس

ــت. ــدان اس چن

ســال  احــواالت  ایــن  همــه  بــا 
نظــام  و  شــده  شــروع  تحصیلــی 
انتظــار  در  بایــد  کشــور  آموزشــی 
روزهــای پردغدغــه ای باشــد و بیــش 
از هرچیــزی ابتــدا ســامت و ســپس 
بــا دورنمایــی  را  آمــوزش  کیفیــت 

مبهــم از آینــده، مراقبــت کنــد. 
ــی ۱3۹۹-400  ــال تحصیل ــده س پرون
خواهــد  گشــوده  زودتــر  هفتــه  دو 
ــار منتشــر شــده  ــای اخب شــد. در الب
مســئوالن  تاکیــد  اخیــر،  روزهــای 
آمــوزش و پــرورش بیــش از هرچیــز 
مهــم  محــور  دو  حــول  دیگــری 
»ســامت« و »آمــوزش حضــوری« 
وزیــر  تاجایــی کــه  چرخــد؛  مــی 

آمــوزش و پــرورش هــم مــی گویــد: 
حداکثــر مراقبــت از ســامت دانــش 

ــد. ــد آم ــل خواه ــه عم ــوزان ب آم
بنابــر اعــام مســئوالن آمــوزش و 
ــه  ــای الزم ــتورالعمل ه ــرورش دس پ
ــا آگاه شــده  ــاغ آنه ــدارس اب ــه م ب
بــر  آنــا  عمــده  تاکیــد  امــا  انــد 
بــرای  اســت.  والدیــن  مشــارکت 
بهبــود عملکــرد هــم اختیــارات ویــژه 
بــه شــورای مــدارس واگــذار  ای 
ــد در  ــی توانن ــی آن م ــه ط ــده ک ش
ــا  ــرای آنه ــه ب ــی ک چارچــوب ضوابط
تعییــن شــده  آمــوزش را ادامــه 

ــد. دهن
بــه گفتــه وزیــر، روز ۱5 شــهریور 
ــر حضــور  ــدارس اصــل ب ــه م در هم
ــا در مدارســی کــه تعــداد  اســت؛ ام
پروتــکل  از  بیشــتر  دانش آمــوزان 
دانش آمــوزان  ناگزیــر   اســت، 
گــروه بنــدی مــی شــوند تــا برخــی 
ــای  ــی روزه ــای زوج و برخ در روزه

ــد. ــه برون ــرد مدرس ف
زیــادی  هــای  نگرانــی  هرچنــد 

پیرامــون ریــزش آمــار دانــش آمــوزان 
و افزایــش شــمار تــرک تحصیلــی هــا 
وجــود دارد امــا مســئوالن آمــوزش و 
ــام  ــته اع ــای گذش ــرورش در روزه پ
ــا  ــام ه ــت ن ــد ثب ــه رون ــد ک ــرده ان ک
ــال  ــد س ــادی و همانن ــدارس ع در م

ــت. ــته اس ــای گذش ه
در  اعامــی  آمــار  آخریــن  طبــق 
هشــت  گذشــته،  هفتــه  اواســط 
میلیــون و 336 هــزار و ۹43 دانــش 
نــام  ثبــت  ابتدایــی  دوره  در  آمــوز 
کــرده انــد کــه 0.۷۱ درصــد رشــد 
ــان  ــته را نش ــال گذش ــه س ــبت ب نس

مــی دهــد. 
رئیــس ســازمان مــدارس غیردولتــی 
پوشــش  نــرخ  رشــد  بــه  نیــز  
تحصیلــی دانــش آمــوزان مــدارس 

غیردولتــی از ۸،۱۹ درصــد بــه ۱3،۹۸ 
درصــد اشــاره کــرده و گفتــه اســت کــه 
در ســال تحصیلــی قبــل پوشــش 
هــزار  و۸0  یک میلیــون  تحصیلــی 
مراکــز  در  پیش دبســتانی  نوآمــوز 
پیش دبســتانی غیردولتــی سراســر 
ــال  ــه امس ــم ک ــاهد بودی ــور را ش کش
ــش  ــدی دارد و پوش ــد ۱4،۱ درص رش
تحصیلــی یک میلیــون و 6۹۷ هــزار 
مــدارس  در  دانش آمــوز   ۹46 و 
ــدی  ــرخ ۱۱،۷5 درص ــا ن ــی ب غیردولت
نســبت بــه کل دانش آمــوزان کشــور را 
داشــتیم. آنگونــه کــه وزیــر آمــوزش و 
پــرورش مــی گویــد در همــه مــدارس 
سراســر کشــور اصــل بــر برگــزاری 
ــت  ــه رعای ــر اینک حضــوری اســت مگ
ــرایطی  ــچ ش ــت هی ــا تح ــکل ه پروت
ــزی  ــه ری ــر نباشــد. برنام ــکان پذی ام

هــای جزئــی بــه مــدارس واگــذار 
بــا وضعیــت  متناســب  شــده کــه 
ــی  ــت آموزش ــری و فعالی ــم گی تصمی

ــد. ــی کنن ــاز م را آغ
تصمیــم  ایــن  منشــاء  دربــاره  وی 
ــا وزارت  ــد: ب ــح می ده ــه توضی اینگون
ــا  ــتیم و انه ــاتی داش ــت جلس بهداش
معتقــد بودنــد اگــر مناطــق را بــه 
ــم،  ــز تقســیم کنی ســفید و زرد و قرم
ــان  ــق فاصله ش ــهرها و مناط ــن ش ای
گاهــی  و  نیســت  زیــاد  هــم  بــا 
مناطــق  دربــاره  نگرانــی  اوقــات 
ممکــن  و  اســت  پبیشــتر  ســفید 
اســت بــا عــدم رعایــت بهداشــت، 
شــیوع بیمــاری بیشــتر شــود. تاکیــد 
وزارت بهداشــت ایــن اســت کــه یــک 
پروتــکل بــرای همــه جــا اجــرا شــود.

مدیــرکل ارزیابــی و عملکرد و پاســخگویی 
ــرورش  ــوزش و پ ــکایات وزارت آم ــه ش ب
معتقــد اســت کــه ســند تحــول بنیادیــن 
آمــوزش و پــرورش بــا شــیوع کرونــا 
ویــروس بهتــر در گام اجرایــی قــرار گرفته 

اســت.
زهــرا مظفــر در آییــن بازگشــایی مــدارس 
بــا  کــرد:  اظهــار  ســمنان  اســتان  در 
تغییراتــی کــه در ســال تحصیلــی و رونــد 
آمــوزش در مــدارس ایجــاد شــده، اصــل 

ــش  ــل دان ــن در تحصی ــارکت والدی مش
ــت. ــدن اس ــان ش ــال نمای ــوزان در ح آم
ــن ســرمایه  ــه بزرگتری ــان اینک ــا بی وی ب
ــزود:  ــت اف ــانی اس ــرمایه انس ــور، س کش
ــی  ــع غن ــوان مناب ــه عن ــوزان ب ــش آم دان
ــا بازگشــایی مــدارس  ســرمایه انســانی ب
بــه عنــوان امانــت الهــی در اختیــار آموزش 
و پــرورش قــرار دارند.مدیــرکل ارزیابــی و 
عملکــرد و پاســخگویی به شــکایات وزارت 
آمــوزش و پــرورش ادامه داد: بیــش از ۱5 

میلیــون دانــش آمــوز در ســال تحصیلــی 
جــاری در سراســر کشــور در نقــاط شــهری 
، روســتایی و عشــایری تحصیــل خواهند 
کــرد. وی بــا بیــان اینکــه بازگشــایی 
ــا  ــاری ب ــی ج ــال تحصیل ــدارس در س م
ســال هــای گذشــته تفــاوت هــای زیادی 
ــه  ــن نواخت ــرد: امســال آیی ــه ک دارد اضاف
شــدن نمادیــن زنــگ مــدارس بــه شــکل 
دیگــری انجــام شــد. مظفــر بــا اشــاره بــه 
ــی  ــی گفــت: اضطراب شــرایط خــاص فعل
ــروس  ــا وی ــه واســطه شــیوع کرون ــه ب ک
و مشــکات اقتصــادی ناشــی از ایــن 
بیمــاری در کشــور بــه وجــود آمــده اســت 
ــوده و آحــاد جامعــه تحــت  ــل درک ب قاب

تاثیــر ایــن بیمــاری قــرار گرفتنــد.

تدوین سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش 

اعتقادی به تشکیل وزارت 
آسیب های اجتماعی ندارم

ــه ایجــاد وزارت  ــت: اصــا ب ــوری گف ــواده ریاســت جمه ــان و خان ــور زن ــاون ام مع
ــا  ــتقیم ی ــتگاه ها مس ــه دس ــون هم ــدارم، چ ــادی ن ــی اعتق ــیب های اجتماع آس
غیرمســتقیم بــا ایــن مســئله ارتبــاط دارنــد و فکــر نمی کنــم چنیــن کاری درســت 
باشــد.به گــزارش خبرنــگار ایلنــا، معصومــه ابتــکار، معــاون امــور زنــان و خانــواده 
ــه  ــگاران ب ــزار شــد در جمــع خبرن ــه برگ ــری ک ــوری در نشســت خب ریاســت جمه
فعالیت هــای معاونــت پرداخــت و گفــت: معاونــت زنــان ریاســت جمهوری ســاختار 
بســیار محــدودی دارد در صورتــی کــه تکالیــف قانونــی مــا زیــاد اســت، امــا اگــر بــه 
صــورت خاصــه بگویــم، جهــت گیــری اصلــی مــا در ایــن ســه ســال تــاش بــرای 
برنامــه ای شــدن حــوزه زنــان و خانــواده بــوده کــه در همیــن راســتا مــا بــا رئیــس 
جمهــور دو جلســه برگــزار کردیــم کــه چیــزی بی ســابقه ای بــود چــون امــکان ایجــاد 
جلســه بــا رئیــس جمهــوری را تــا بــه حــال نداشــتیم.وی ادامــه داد: در آن جلســه 
ــی  ــتورالعمل های اجرای ــم و دس ــن کردی ــیتی را تدوی ــت جنس ــاخص های عدال ش
شــاخص ها تهیــه شــد و شــاخص های عدالــت جنســیتی را بــرای تمــام اســتان ها 
در نظــر گرفتیــم و بــا اســتان ها در مــورد ایــن موضــوع وارد مذاکــره شــدیم، در حــال 
حاضــر هــر اســتان بــرای ارتقــاء زنــان یــک برنامــه بــر اســاس شــاخص عدالــت 

جنســیتی دارد.

ته
نک

کمرئـی، معـاون آموزش متوسـطه وزارت آمـوزش و پرورش 
بنابرایـن  و  اعـالم  را  بازگشـایی مـدارس  نامـه  هـم شـیوه 
حضـور  سـاعت  قرمـز،  شـرایط  در  درس  کالس  سـاعات 
دانش آمـوزان در مدرسـه مجازی کمتر اسـت. سـاعت عادی 
حضـور دانش آمـوز در یـک کالس 75 تـا 90 دقیقـه اسـت 
کـه در فضـای مجـازی در پایـه اول ابتدایـی ۲5 دقیقـه، در 
سـایر پایه هـای ابتدایی 30 دقیقه و سـایر مقاطـع 35 دقیقه 
اسـت. البتـه اینهـم گفتـه شـده کـه فضـای کالس و تعـداد 
دانش آمـوز مدرسـه در اختیار مدیر و شـورای مدرسـه اسـت، 
بنابرایـن اگـر فضـا زرد بـود بنا به شـرایط و تصمیم، شـورای 
نیمه حضـوری  به صـورت  را  کالس هـا  می تواننـد  مدرسـه 
در مـدارس دایـر کننـد. در شـرایط زرد، در متوسـطه اول در 
مـدارس پرجمعیـت، دو روز حضـوری، دو روز گـروه مخالف 
هسـتند و یـک روز آمـوزش مجازی اسـت. در متوسـطه دوم 
چـون 35 سـاعت آمـوزش دارنـد، دو روز حضـوری، دو روز 
گـروه مخالـف حضـور دارنـد و دو روز نیـز آمـوزش مجـازی 

. ست ا

ایجاد »دفاتر مشاوره و مددکاری«جشنواره شعر رضوی کرمان مجازی برگزار می شود
اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  مدیـرکل 
اسـتان کرمـان گفت: تـاش خواهیم 
کـرد تـا برنامه های فرهنگـی و هنری 
اسـتان به دلیـل شـیوع ویـروس کرونا تعطیل نشـود 
و جشـنواره شـعر رضـوی امسـال به صـورت مجازی 
در  روز شـنبه  علیـزاده  رضـا  برگـزار می شـود.محمد 
نشسـت خبـری بیسـت و ششـمین جشـنواره ملـی 
شـعر رضـوی کرمان افزود: از قدمت جشـنواره شـعر 
در  جشـنواره  ایـن  و  می گـذارد  قـرن  ربـع  رضـوی 
راسـتای اشـاعه فرهنـگ رضـوی پایه گـذاری شـده 
اسـت.وی تصریـح کـرد: ایـن جشـنواره تبدیـل بـه 
یـک سـاختار و سیسـتم فرهنگـی در کشـور شـده 

اسـت و در تـاش کردیـم با نو آوری هـای جدید در 
طـول ۲5 سـال برگـزاری ایـن جشـنواره از روزمرگی 

جلوگیـری کنیـم.
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی اسـتان کرمـان 
 ۱4 و  شـعری  اثـر  هـزار   ۲۱ تاکنـون  کـرد:  بیـان 
در  والیـی  شـاعران  شـده  قرائـت  اشـعار  مجموعـه 
قالـب ایـن جشـنواره بـه چـاپ رسـیده اسـت. وی 
ادبیـات  و  ترویـج شـعر  از  اظهـار داشـت: حمایـت 
آئینـی از اهـداف مهـم جشـنواره ملـی شـعر رضـوی 
اسـت و پرداختـن بـه ابعـاد زندگـی حضـرت امـام 
رضـا )ع( یکـی از اقداماتـی اسـت کـه در جشـنواره 

امسـال دنبـال مـی شـود.

معاونـت  بـه گفتـه ی مشـاور حقوقـی 
امـور زنـان و خانـواده تدوین کننـدگان 
الیحـه منـع خشـونت علیـه زنـان مدعـی نیسـتند کـه 
برمی گیـرد،  در  را  خشـونت  ابعـاد  تمـام  الیحـه  ایـن 
امـا ایـن الیحـه بـا اجـرای مناسـب منجـر بـه کاهـش 
خشـونت خواهـد شـد.به گـزارش خبرنگار ایلنا، »اشـرف 
معاونـت  پارلمانـی  و  حقوقـی  مشـاور  گرامـی زادگان« 
بـا  امـور زنـان و خانـواده ریاسـت جمهـوری در رابطـه 
خشـونت های خانگی، زن کشـی  و دخترکشـی های اخیر 
در کشـور بـر ایـن بـاور اسـت کـه ایـن اقدامـات خشـن 
یـک شـبه پدیـد نیامـده اسـت و کارشناسـان بایـد ایـن 
اقدامـات را بررسـی کننـد تـا بـرای آن چاره جویی شـود. 

او بـر ایـن بـاور اسـت کـه در برخی از اسـتان  های کشـور 
بـه خصوص اسـتان  های محـروم از ابعـاد مختلف مادی 
و غیرمـادی دچـار ضعف هسـتیم کـه باید در ایـن زمینه  
فکـری شـود. گرامـی زادگان تاکیـد دارد کـه بخشـی از 
وقـوع ایـن حـوادث مربـوط بـه عـدم آگاهـی از حقـوق 
موضـوع  در  مشـاوره  انجـام  عـدم  و  افـراد  تکالیـف  و 
اختافـات خانوادگـی اسـت. بـه گفتـه وی الیحـه تأمین 
امنیـت زنـان در برابـر خشـونت نیـز در جهـت صیانـت 
و احتـرام بـه کرامـت انسـانی زن تهیـه و مـواد منـدرج 
در آن در دو بعـد کیفـری و حمایتـی تنظیـم شـد.هدف 
الیحه تحکیم خانواده و پیشـگیری از خشـونت اسـت تا 
خانـواده بتوانـد بـه آرامش و آسـایش دسـت پیـدا کند.

هشت میلیون و 336 هزار و 943 دانش آموز در دوره ابتدایی ثبت نام کرده اند که 0.7۱ درصد رشد نسبت به سال 
گذشته را نشان می دهد

رئیس آزمایشـگاه های مرجع کشـوری آنفلوآنزا با تاکید بر اینکه 
پیش بینـی رفتـار ویـروس آنفلوآنـزا کار سـختی اسـت، گفـت: 
تهیـه واکسـن برای همه  افراد کشـور میسـر نیسـت؛ بنابراین به 
گروه هـای پرخطـر توصیـه می کنیـم اقـدام بـه تزریـق واکسـن 
آنفلوآنـزا کنند.دکتـر طلعت مختـاری آزاد  گفت: طـی مدت اخیر 
کـه نیم کره جنوبی زمین در فصل زمسـتان بودند، مـوارد آنفلوآنزا 
چنـدان زیـاد نبـوده اسـت؛ زیرا مردم بـه دلیل جلوگیـری از ابتا 
بـه کرونـا نـکات بهداشـتی ماننـد زدن ماسـک، فاصله گـذاری 
اجتماعـی و... را رعایـت می کردنـد و همین موضـوع بر عدم ابتا 

بـه آنفلوآنـزا هم موثـر بود.

محققان دانشـگاه علوم و فناوری MISiS واقع در روسـیه نسـل 
جدیـدی از باتری هـای حرارتـی را طراحـی کرده انـد کـه توانایـی 
تبدیـل انرژی گرمایی بدن به الکتریسـیته را دارند.الکتریسـیته 
گرمایی که در آن جریان الکتریکی از اختاف پتانسـیل گرمایی 
محیـط بـه دسـت می آیـد، یکـی از پرامیدتریـن بخش هـای 
انـرژی سـبز محسـوب می شـود. ایـن پتانسـیل گرمایـی در 
محیـط اطـراف و در همه جا وجود دارد. سـاختمانی که با تابش 
خورشـید گرم شـده اسـت، یک وسـیله نقلیه در حال حرکت و 
حتـی گرمـای بدن انسـان نمونه هایی از آن هسـتند. باتری های 
حرارتـی جدیـد محققـان روسـی متشـکل از الکترودهایـی از 
جنس اکسـید فلـزات و الکترولیت های مبتنی بر آب هسـتند. 
ایـن ترکیب، موجـب افزایش جریان و کاهـش مقاومت درونی 
عناصـر بـه کاررفتـه در آن ها می شـوند. بـه دلیل اسـتفاده از آب، 
تـوان خروجـی ایـن باتری های حرارتی بین ۱0 تـا ۲0 برابر بیش 
از نمونه هـای مشـابه اسـت و هزینه تولید آن نیـز به میزان قابل 

توجهـی کاهش یافته اسـت.

اسـتاندار تهـران با اشـاره بـه کاهش نرخ بیـکاری گفت: 
علی رغـم شـرایط کرونـا نـرخ بیکاری اسـتان تهـران در 

بهـار امسـال بـه 6/۸ دهم درصد رسـیده اسـت.
رسـانی  اطـاع  پایـگاه  از  نقـل  بـه  ایلنـا  بـه گـزارش   
در  بندپـی  محسـنی  انوشـیروان  تهـران،  اسـتانداری 
اسـتان  برتـر  کارآفرینـان  معرفـی  دوره  سـیزدهمین 
از تولیدکننـدگان اظهـار  بـه حمایـت  بـا اشـاره  تهـران، 
داشـت: جلسـات رفـع موانـع سـرمایه گذاری و توسـعه 
قـرار گرفتـه  تهـران مدنظـر  اسـتان  در  هـا  زیرسـاخت 
همچنـان کـه 6 پسـت 63۲0 بـرای تولیـد بـرق شـهرک 
راه انـدازی می شـود و واگـذاری زمیـن  هـای صنعتـی 
شـهرک هـای صنعتـی شـهریار آغاز شـده، ضمـن اینکه 
زمیـن جهـت احداث شـهرک صنعتـی مـارد اختصاص 

یافتـه اسـت.

»آنفلوآنزا« قابل 
پیش بینی نیست

تبدیل گرمای بدن به 
جریان الکتریکی

کاهش نرخ بیکاری در 
استان تهران

کرونا و بازماندگی از تحصیل کودکانچگونه دانش آموزان را به رعایت نظم آموزشی آنالین مکلف کنیم؟
یـک روانشـناس بـا اشـاره بـه آغـاز سـال تحصیلـی جدیـد 
گفـت: رفتـار والدیـن بایـد به گونـه ای باشـد که کـودکان خود 
را نسـبت بـه رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی حسـاس کننـد، 
اگـر حساسـیت الزم در ایـن زمینه ایجاد شـود طبیعتا کـودکان واکنش بهتری 

خواهنـد داشـت و بیشـتر رعایـت خواهنـد کرد.
نیمـا گنجـی در گفـت و گـو با ایسـنا، در آغاز سـال تحصیلی جدیـد اظهار کرد: 
بـرای آمـوزش بهتـر رعایت پروتـکل های بهداشـتی به دانش آموزان نخسـت 
خـود والدیـن در ایـن زمینـه باید الگـوی خوبی باشـند، چرا که کـودکان خیلی 

از رفتارهـای خـود را از طریـق تقلید یـاد می گیرند.
این روانشناس ادامه داد: اگر برنامه رادیویی و یا تلویزیونی در این زمینه 

پخش می شود بهتر از فرزندان خود را دعوت کنیم تا همراه با یکدیگر این 
برنامه ها را به تماشا بنشینیم و بعد از اتمام برنامه با فرزند خود در این 

زمینه بحث و گفتگو کنیم.
وی مطرح کردن تجارب والدین در زمینه مواجهه دوست یا همکار با بیماری 
کرونا بدلیل عدم رعایت برخی پروتکل ها را راهکاری در جهت نهادینه کردن 

رعایت پروتکل های بهداشتی در دانش آموزان دانست.

گنجی افزود: در مجموع رفتار والدین باید به گونه ای باشد که کودکان خود را، 
نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی حساس کنند، اگر حساسیت الزم در 
این زمینه ایجاد شود طبیعتا کودکان واکنش بهتری خواهند داشت و بیشتر 

رعایت خواهند کرد.
عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، در پاسخ به 

این سوال که چگونه دانش آموزان را به رعایت نظم آموزشی آناین مکلف 
کنیم؟ اظهار کرد: برای اینکه کودکان در آموزش آناین نظم و انضباط بهتری 

پیدا کنند معلمان وظیفه دارند آموزش خود را به گونه ای برنامه ریزی کنند که 
مطالب برای دانش آموزان قابل درک و جذاب باشد و با ایجاد سوال دانش 

آموزان را وادار به تفکر و حل مساله کنند.
وی افزود: الزم است معلمان در بیشتر مواقع به صورت آناین در دسترس 

باشند و پاسخگوی نیازهای دانش آموزان باشند. به گفته ی این روانشناس، 
برای اینکه دانش آموزان در آموزش آناین جدیت بیشتری به خرج دهند و 
دچار افت تحصیلی نشوند الزم است که والدین بر فرایند پیشرفت فرزندان 
خود نظارت داشته باشند و با بررسی میزان درگیری آنها نکات الزم را به آنها 

گوشزد کنند.

وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـا اشـاره بـه تعطیلـی 
جهانـی مـدارس در پی شـیوع کرونـا گفت: گروه هـای ویژه و 
آسـیب پذیری از کـودکان کـه احتمـاال پیـش از ایـن هـم موانع دسترسـی به 
آمـوزش را تجربـه می کردنـد، بـه احتمـال زیـاد بـا محرومیـت و چالش های 
بیشـتری در رابطـه بـا حـق یادگیـری و تحصیـل خـود مواجـه خواهند شـد.

بـه گـزارش ایسـنا، محمد شـریعتمداری با انتشـار یادداشـتی گفـت: بیماری 
دنیاگیـر کوویـد۱۹ هـم از طریـق آلودگـی ناشـی از ابتا به خود ویـروس، هم 
از طریـق تأثیـرات اجتماعـی و اقتصـادی بـر خانوارها و هم از طریـق تأثیر بر 
نحـوه تحصیـل بـر زندگی کـودکان در سراسـر جهان تأثیر گذاشـته اسـت. در 
ایـن میـان همان گونـه که رهبـر معظم انقاب نیز به درسـتی اشـاره داشـتند، 
بـا شـیوع ویـروس کرونـا و مطرح شـدن مسـئله آمـوزش مجـازی، موضـوع 

عدالـت آموزشـی بیش از پیش حسـاس تر شـده اسـت.
وی در ادامـه نوشـته اسـت: به عنـوان وزیـر مسـئول دسـتگاهی کـه یکـی از 
مهم تریـن وظایفـش حرکـت در مسـیر تحقـق عدالت اجتماعی اسـت و یکی 
از رویکردهـای اصلـی آن را تمرکـز بـر سیاسـت های کاهش انـواع فقر تعیین 
کـرده و واکنـش سیاسـتی بـه یکـی از مهم تریـن انـواع فقـر کـه همانـا فقـر 

آموزشـی اسـت و ایـن نـوع از فقـر اسـت کـه زنجیـره فقـر بین النسـلی را 
تقویـت و فـرد را دچـار دیگـر اشـکال فقـر ازجمله فقـر درآمدی، فقر سـامت 
و حتـی فقـر حقوقـی می کنـد، آن را به عنـوان یـک اولویـت مهـم و اساسـی 

مدنظر قـرار داده ام.
وی افـزود: بـر ایـن اسـاس، معاونت هـا و دسـتگاه های ذی ربـط وزارتخانـه 
موظـف شـده اند در حـوزه مبـارزه با فقر آموزشـی در ابعاد مختلف پژوهشـی، 
سیاسـتی )شناسـایی ابعـاد، دالیل بـروز، تدوین راهـکار سیاسـتی مبتنی بر 
فهـم دقیـق از مسـئله، تصویـب راهکارهـا در مجـاری قانونـی، اجـرا و ارزیابی 

برنامه هـا و سیاسـت ها( متمرکـز باشـند.
بـه گفتـه وی بـا همیـن هدف، طـرح شناسـایی کـودکان بازمانـده از تحصیل 
و  ارتباطـات  وزارت  آموزش وپـرورش،  وزارت  همـکاری  بـا  ابتدایـی  مقطـع 
مؤسسـات خیریـه، کلینیک هـای  ثبت احـوال،  سـازمان  اطاعـات،  فنـاوری 
مـددکاری اجتماعـی و نیروهـای مردمـی یـک اقـدام سیاسـتی مهـم بـوده 
کـه اجـرا شـده و شناسـایی و تعییـن دالیـل بازماندگی از تحصیـل ۱4۷ هزار 
کـودک در سـال تحصیلـی  ۹۸-۹۹، یکـی از مهم تریـن دسـتاوردهای اجـرای 

ایـن پروژه اسـت.
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پیام
میراث 

دستگیری 6 حفار غیرمجاز در بندر گز
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بندر گز از دستگیری شش حفار غیرمجاز توسط نیروهای یگان حفاظت در 

این شهرستان خبر داد.

کارگروه ویژه ایمن سازی بازار تاریخی اصفهان تشکیل شدثبت ۱۲۲۷ اثر در فهرست آثار ملی در سال ۹۸
معـاون میـراث فرهنگـی کشـور از ثبـت ۱۲۲۷ اثـر در 
فهرسـت آثـار ملـی و ارسـال پرونده هـای چنـد ملیتـی 

بـه یونسـکو و بهره بـرداری ۹۸ بنـا در سـال ۹۸ خبـر داد.
بـه گـزارش ایلنـا، محمدحسـن طالبیـان )معـاون میـراث فرهنگـی 
میراث فرهنگـی،  وزارت  تشـکیل  طـرح  تصویـب  بـا  کشـور( گفـت: 
تأییـد  و  اسـامی  شـورای  مجلـس  در  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
رونـد  گذشـته،  سـال  مردادمـاه  در  نگهبـان  شـورای  موافقـت  و 
اجرایی شـدن ایـن وزارتخانـه بـا هـدف پاس داشـت میراث فرهنگـی، 

شـد. آغـاز  و گردشـگری  صنایع دسـتی  ترویـج  و  توسـعه 
وجـود  میراث فرهنگـی  در  فرابخشـی کـه  ذات  دلیـل  بـه  افـزود:  او 
دارد نیازمنـد حمایـت، کمـک و همدلـی از سـوی دیگر نهادهـا بودیم، 
تبدیـل شـدن  نتایـج  اثربخش تریـن  و  از مهم تریـن  آن  بـر  افـزون 
بـه وزارتخانـه می تـوان بـه ارتقـای جایـگاه و داشـتن یـک کرسـی 
اعتبـارات الزم و توسـعه  امـکان چانه زنـی در جـذب  در دولـت کـه 
تعامـات سـازنده بـا نهادهـای کان را فراهـم و افزایـش می دهـد، 

کرد. اشـاره 

سـال گذشـته  یـک  در  عنـوان کـرد:  میراث فرهنگـی کشـور  معـاون 
حـوزه  در  پیش آمـده  محدودیت هـای  و  پاندمـی کرونـا  وجـود  بـا 
میراث فرهنگـی رویدادهـای خوبـی رقـم خـورد کـه از مهم تریـن آن ها 
می تـوان بـه هیئـت امنایـی شـدن ۲۱ مجموعه ملـی به عنـوان تحولی 

مهـم در مدیریـت حوزه هـای میراث فرهنگـی  اشـاره کـرد.
او افـزود: اداره اماکـن، کاخ  موزه هـا و محوطه هـای تاریخـی به شـکل 
تشـکیل  قانـون   5 مـاده  اجرایـی  آیین نامـه  موضـوع  هیئت امنایـی 
سـازمان میراث فرهنگـی و گردشـگری مصوب  سـال ۱3۸3بـود که با 
توجـه بـه تحـوالت و تغییـرات در سـاختار اداری دولـت و نیـز تبدیل 
سـازمان میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی  بـه وزارتخانـه 
مسـتلزم بازنگـری و اصـاح بـود کـه پـس از  اصاحـات انجام شـده 
و بررسـی های کارشناسـی در نشسـت شـورای عالـی میراث فرهنگـی 
محوطه هـای  و  اماکـن  موزه هـا،  درآمدهـای  برگردانـدن  باهـدف 
تاریخـی بـه خـود مجموعه هـا و اسـتفاده از امکانـات و کمک هـای 
بیرونـی  در ۲0 فروردیـن  ۹۹ بـه تصویـب هیئـت وزیـران در راسـتای 

حفاظـت و نگهـداری بهینـه از آن هـا رسـید.

 مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهـان از تشـکیل 
کارگـروه ویـژه ایمن سـازی بـازار تاریخـی اصفهـان بـا هدف 
هماهنگـی هرچـه بیشـتر بیـن دسـتگاه های اجرایـی مختلـف بـرای ایمنـی 

ایـن مجموعـه تاریخـی و صنفـی بـزرگ خبـر داد.
منصـور شیشـه فروش روز شـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: 
جلسـه های ایـن کارگـروه به محوریـت اداره کل میراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایـع دسـتی اسـتان اصفهـان و به صـورت هفتگـی برگـزار و در آن موانع 

و مشـکات بـازار تاریخـی اصفهـان بررسـی و رفع می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه نماینـده  سـازمان آتـش نشـانی، شـهرداری، اداره گاز، 
بـرق، فرمانـداری، نیـروی انتظامـی، صنعت، معـدن و تجارت، اتـاق اصناف، 
نظام مهندسـی سـاختمان و یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی اسـتان 
اصفهـان نیـز در ایـن کارگـروه عضـو هسـتند، اظهـار داشـت: راسـته بـازار 
تاریخـی اصفهـان حـدود هشـت کیلومتـر طـول دارد و اصنـاف مختلفـی در 
آن مسـتقر هسـتند بنابرایـن حفـظ ایمنـی ایـن مجموعه از اهمیـت خاصی 

برخوردارست.
تاریخـی  بـازار  در  اخیـر  ماه هـای  حـوادث  از  برخـی  بـه  شیشـه فروش 

اصفهـان اشـاره و اضافـه کـرد: با توجـه به تجربـه موجود و مطالعـات انجام 
شـده مقـرر اسـت تـا در جلسـه های هفتگـی کارگـروه ایمن سـازی بـازار، 
کاربری هـای صنفـی ُپرخطـر و مسـائلی ماننـد استانداردسـازی و ورود و 
خـروج بـه بازار بررسـی و تصمیم گیری هـای مقتضی درباره آن انجام شـود.

وی بـا بیـان اینکـه طـرح مطالعاتـی ایمنـی میـدان امـام و بـازار تاریخـی 
اصفهـان نیـز با همکاری دانشـگاه اصفهان در حال انجام اسـت، خاطرنشـان 
کـرد: اولویـت رسـیدگی به مسـائل ایمن سـازی در این کارگروه بـا واحدهای 
صنفـی ُپـر خطـر اسـت کـه باید نسـبت بـه شناسـایی و تامین ایمنـی همه 
آنهـا اقـدام کـرد. مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهان با اشـاره به 
اینکـه سیم کشـی برق یکـی از معضات اصلـی بازار تاریخی اصفهان اسـت، 
گفـت: از ابتـدای سـالجاری تـا کنـون 6 فقـره حریـق در بازار اصفهـان بدلیل 

مشـکات سیم کشـی بـرق داشـتیم که کنترل شـد.
وی ادامـه داد: اجـرای طرح هـای ایمنـی بـرق در بـازار تاریخـی اصفهـان 
از الزامـات اسـت و  بایـد طرحـی بـا هـدف پیشـگیری از مخاطـرات بـازار 

تدویـن شـود.

معـاون میـراث فرهنگـی اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان 
تهـران می گویـد:  قـرار اسـت تـا چنـد روز آینده در جلسـه ای 
بـا حضـور مسـووالن اوقـاف و میـراث فرهنگـی، وضعیـت 
گورسـتان ابن بابویـه بـه طـور کامـل بررسـی و تصمیم گیری 

نهایـی انجام شـود.
بـه گـزارش ایسـنا، قبرسـتان ابن بابویـه شـهرری در طـول 
یـک مـاه گذشـته آن قدر حـرف و حدیث داشـته و تجربیات 
مختلـف از طـرح سـاماندهی  را بـه جـان خریـده کـه ایـن 
 روزهـا بـه اسـتراحت نیـاز دارد؛ هرچنـد در حـال حاضـر نیـز 
هـر نـوع اقـدام اجرایی از سـوی متولیان بقعه شـیخ صدوق 
و امامـزاده هـادی )در ضلـع شـمالی قبرسـتان ابن بابویـه( 
متوقف شـده تا نتایج جلسـه  نهایـی بـرای برنامه ریزی های 
دقیق تـر در ایـن محوطـه تاریخی اجرایی شـود، امـا با وجود 
پراکنـده شـدن سـنگ قبرهای شکسته شـده در ضلـع جنوبی 
قبرسـتان، همچنـان صـدای زنـگ هشـدار در ایـن محوطـه  

تاریخـی بلند اسـت.
مرتضـی ادیب زاده - معاون میـراث فرهنگی اداره کل میراث 
فرهنگـی اسـتان تهـران - در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـه انجـام 
مکاتبـات اداری بـا اوقـاف از سـال ۱3۹۷ اشـاره می کنـد و 
می گویـد: در آن زمـان بـرای نخسـتین بار پـروژه سـاماندهی 
این قبرسـتان متوقف شـده بود که پس از آن قرار شـد اداره 
کل اوقـاف طـرح کلـی خود را بـرای این محوطـه تاریخی به 
میـراث فرهنگـی بفرسـتد تـا در نهایـت کلیـت این طـرح در 
میـراث فرهنگـی بررسـی و قرار شـد اجرای طرح بر اسـاس 

اعـام نظـر میـراث فرهنگی اجرایی شـود.
بـدون  اوقـاف  اداره  زمانـی  مـدت  در  این کـه  بیـان  بـا  او 
ایـن قبرسـتان  در  انجـام یک سـری کارهـا  بـه  هماهنگـی 
تاریخـی اقـدام کـرده بـود، ادامـه می دهـد: بعـد از اطـاعِ 
میـراث فرهنگـی، بافاصلـه بـا حضـور یگان حفاظـت میراث 
فرهنگـی کار متوقـف شـده و مقـرر شـد تـا در جلسـه ای 
بـا حضـور مسـووالن اوقـاف و میـراث فرهنگـی شـهرری و 
معاونـت میـراث اسـتان تهـران و یـگان حفاظـت موضـوع 

بررسـی و تصمیم گیـری در ایـن زمینـه انجـام شـود.       

سوژه تصمیم های 
جدید برای 

ابن بابویه

کپسول های جنجالی چه شدند؟

 قرار است در فاز اول ۲00 دستگاه از هتل های کپسولی را در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز مستقر کنند

از  نمونــه  اولیــن 
کپســولِی  هتل هــای 
ــران  ــش در ای ــاه پی ــار م ــی چه واردات
ــد: ۲00  ــت گفتن ــد. نخس ــی ش رونمای
دســتگاه از ایــن کپســول ها در نقاطــی 
ــا  ــد. ام ــد ش ــتقر خواه ــور مس از کش
حــاال مدیــران کانــون جهانگــردی و 
 5 فقــط  می گوینــد:  اتومبیلرانــی 
کپســول وارد شــده کــه قــرار اســت در 

شــوند. اســتفاده  فــرودگاه 
از  رونمایــی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
وارداتــی  کپســولِی  هتل هــای 
پــا کــرد.  بــه  زیــادی  ســروصدای 
مراســم در ســاختمان وزارت میــراث 
صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی، 

مســؤوالن  و  شــد  برگــزار  دســتی 
گفتنــد کــه قــرار اســت در فــاز اول 
ــای کپســولی را  ۲00 دســتگاه از هتل ه
در شــهرهای تهــران، مشــهد، اصفهــان، 
شــیراز و تبریــز مســتقر کننــد. واردات 
زمانــی  در  درســت  ایــن کپســول ها 
ــت گردشــگری  ــه صنع ــاد ک ــاق افت اتف
بــه  ویــروس کرونــا  تاثیــر  تحــت 
ــاالن  ــود و فع ــرر ب ــال ض شــدت در ح
ــت  ــت دول ــر حمای ــش منتظ ــن بخ ای
ســرمایه گذاری  رو  ایــن  از  بودنــد. 
بــرای وارد کــردن چنیــن محصولــی 
ــد.  ــه ش ــادی مواج ــای زی ــا انتقاده ب
ــود  ــرح ب ــش مط ــن پرس ــی ای از طرف
ــل کپســولی،  ــش از واردات هت ــه پی ک

ــازار  ــه ای در ب ــا نیازســنجی و مطالع آی
ایــران انجــام شــده اســت و ضــرورت 
واردات  بــرای  هزینه کــرد  توجیــه  و 
ــوده اســت، آن  ــن کپســول ها چــه ب ای
ــان  ــا نش ــه آماره ــرایطی ک ــم در ش ه
ــه  ــته ک ــال گذش ــار س ــد در به می ده
وضعیــت ســفر نســبت بــه امســال 
درصــد   ۷4 از  بیــش  بــود،  عــادی 
ــتگان  ــه بس ــافران در خان ــِت مس اقام
بــوده و مجمــوع ســهم  و آشــنایان 
عمومــی  و  ســازمانی  اقامتگاه هــای 
متــل،  آپارتمــان،  هتــل  )هتــل، 
ــر و...( حــدودا ۷  مهمانســرا، مهمانپذی
درصــد بــوده اســت. بــر پایــه آخریــن 
ــار  ــران در به ــار ای ــز آم ــای مرک داده ه

ســال گذشــته، ۹ درصــد مســافران از 
ویــا و آپارتمــان اجــاره ای، ۷ درصــد از 
ویــا و آپارتمــان شــخصی و 3 درصــد 
اســتفاده  مســافرتی  چــادر  از  هــم 

ــد. کردن
حســین اربابــی، مدیرعامــل کانــون 
ـ  اتومبیل رانــی  و  جهان گــردی 
نادرســت  را  انتقادهــا  بیشــتر  کــه 
ــترده  ــر وارداِت گس ــود، منک ــده ب خوان
و گفتــه  شــده  هتل هــای کپســولی 
بــود: »یکــی از موضوعاتــی کــه دربــاره 
خواهیــم  انجــام  هتــل کپســولی ها 
داد مهندســی معکــوس اســت کــه 
مهندســی  از  بعــد  حتــم،  به طــور 
معکــوس و ســاخت انــواع هتلهــای 
ــش  ــاهد افزای ــور، ش ــولی در کش  کپس
میــزان اســتفاده از آن هــا خواهیــم 
ــرکت های  ــی از ش ــد برخ ــود.« هرچن ب
دانــش بنیــان بــه همیــن اظهــارات 
ــد  ــد و گفتن ــان دادن ــش نش ــم واکن ه
ــورد  ــا م ــابه آن ه ــای مش ــه طرح ه ک
ــاال  ــت و ح ــه اس ــرار نگرفت ــت ق حمای
آن  از  نســخههایی  واردات  شــاهد 

هســتند.
و  جهان گــردی  کانــون  مدیرعامــل 
ــود ۸0 نقطــه  اتومبیل رانــی کــه گفتــه ب
در ایــران بــرای اســتقرار ایــن هتل هــا 
آن هــا در  اســت  قــرار  و  شناســایی 
فرودگاه هــا،  مســافری،  پایانه هــای 
قطــار،  ایســتگاه های  بیمارســتان ها، 
بومگــردی  مناطــق  و  اکوکمپ هــا 
ــود  ــارات خ ــدا اظه ــوند، بع ــتقر ش مس
را اصــاح کــرد و گفــت: فقــط هشــت، 
ــه  ــت از هتل هــای کپســولی ب ــه یونی ُن

ــت. ــده اس ــور وارد ش کش

مدیــر  ســجادی راد،   هــادی  حــاال 
کانــون  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
کــه  اتومبیل رانــی  و  جهان گــردی 
وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
ــه  ــری ب ــدا در خب ــتی ابت ــع دس صنای
نقــل از او منتشــر کــرد در فــاز اول 
ــای کپســولی  ــل ه ــتگاه از هت ۲00 دس
ــان، شــیراز و  ــران، مشــهد، اصفه در ته
تبریــز مســتقر می شــود، اینــک بــه 
ــای اســتقرار  ایســنا گفــت: لزومــا معن
بــه  کپســولی  هتــل  دســتگاه   ۲00
ــرار اســت  ــه ق ــن نیســت ک ــای ای معن
ایــن ۲00 عــدد از خــارج تامیــن شــود. 
ــه  ــولی ب ــل کپس ــت هت ــط 5 یونی فق
کشــور وارد شــده اســت کــه بــرای 
و  بررســی  دســت  در  بومی ســازی 
ــش  ــرکت های دان ــط ش ــه توس مطالع

ــه طــی مذاکــره  ــه البت ــان اســت ک بنی
ــرار اســت  ــا ق ــرودگاه ه ــا شــرکت ف ب
ــر  ــی نظ ــرای ارزیاب ــا ب ــن یونیت ه ای
فــرودگاه  در  کاربــران  و  مســافران 

ــوند. ــتقر ش مس
از  مــورد  یــک  مــا  داد:  ادامــه  وی 
ــه  ــای وزارتخان ــا را در فض ــن هتل ه ای
رونمایــی کردیــم، محلــی نبــود کــه 
ــته  ــه داش ــا آن مواجه ــردم ب ــه م عام
ــران  ــه کارب ــم تجرب ــاز داری ــند. نی باش
را ارزیابــی کنیــم. تــا چنــد مســافر 
آن  از  و  نشــوند  مســتقر  آن  در 
ایرادهــای  نکننــد متوجــه  اســتفاده 
آن نمی شــویم تــا در زمــان ســاخِت 
یونیت هــای داخلــی، آن هــا را برطــرف 

کنیــم.

توافق هـای  و  همـکاری  دفتـر  مدیـرکل 
میراث فرهنگـی،  وزارت  گردشـگری 
گردشـگری و صنایع دسـتی از انجـام چهـار 
اقـدام بـرای ورود گردشـگری کشـاورزی به 
فـاز اجـرا خبـر داد.لیـا اژدری روز دوشـنبه 
خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  شـهریورماه   ۱0
شـدن  وارد  خصـوص  در  میراث آریـا 
گردشـگری کشـاورزی بـه فـاز اجـرا بیـان 
گردشـگری  مجـوز  »دسـتورالعمل  کـرد: 
کشـاورزی توسـط وزیر بـه 3۱ اسـتان اباغ 
شـده اسـت و برای واردشـدن به مرحله اجرا 
چنـد خـأ وجـود دارد کـه در حـال برطـرف 

کـردن آن ها هسـتیم.«او یکـی از این خأها 
را مربـوط بـه ایجـاد سـامانه برای ثبـت نام 
متقاضیـان عنـوان کـرد و افـزود: »جلسـه 
کارشناسـی نهایـی بـرای ایجـاد سـامانه ای 
خـود  مـدارک  و  ثبت نـام  متقاضیـان  کـه 
را در آن بارگـذاری کننـد برگـزار شـده و بـه 
زودی راه انـدازی می شـود.« مدیـرکل دفتـر 
اظهـار  توافق هـای گردشـگری  و  همـکاری 
کـرد: »گردشـگری کشـاورزی کار جدیـدی 
اسـت که بـرای بهره بـردن از مزایـای آن نیاز 
بـه سـاخت و سـاز و تغییر کاربری نیسـت. 
ضوابـط  طبـق  مزرعـه داران  و  کشـاورزان 

اقـدام  بـرای پذیـرش گردشـگر  می تواننـد 
و از مزایـای آن اسـتفاده کننـد.«او بـا اشـاره 
بـه ابهامـات اسـتان ها دربـاره دسـتورالعمل 
کشـاورزی،  گردشـگری  مجـوز  صـدور 
گفـت: »اسـتان ها در ایـن بـاره ابهـام دارنـد 

بـه گفت وگوهـای  نیـاز  بـرای رفـع آن  کـه 
کارشناسـی اسـت. برای پاسـخ به سئواالت 
بـه زودی کارگاه آموزشـی آنایـن به صـورت 
کـه  شـد  خواهـد  برگـزار  ویدئو کنفرانـس 
مشـکات و ابهامات موجود برطرف شـود.«

گردشگری کشاورزی به فاز 
اجرا نزدیک می شود

ثبت سند قلعه تاریخی قمشلو در 
راستای حفاظت از این اثر تاریخی

ــتان  ــتی شهرس ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــس اداره میراث فرهنگ رئی
ــلو و  ــی قمش ــه تاریخ ــند قلع ــت س ــت و دریاف ــرون از ثب ــران و ک تی
اراضــی پیرامــون آن در راســتای حفاظــت از ایــن اثــر تاریخــی خبــر داد.
ــا اعــام ایــن مطلــب گفــت:  محســن مظاهــری روز ۱5 شــهریور مــاه ب
ــرداری ۱۸  ــت و بهره ب ــند مالکی ــده، س ــل آم ــه عم ــای ب ــا پیگیری ه »ب
ــه تاریخــی  ــای تاریخــی قلع ــی قمشــلو، شــامل بن ــارک مل ــار از پ هکت
قمشــلو و اراضــی پیرامــون آن پــس از طــی مراحــل قانونــی، بــا دســتور 
ــی و توســط ســازمان  ــی وزارت اقتصــاد و دارای ــر کل امــاک دولت مدی
میراث فرهنگــی،  اداره کل  مالکیــت  بــه  امــاک  و  اســناد  و  ثبــت 
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان اصفهــان تهیــه و تحویــل ایــن 

ــد.« اداره کل ش
ــگری و  ــی، گردش ــه وزارت میراث فرهنگ ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: »ب او اف
ــه تاریخــی  ــار و ابنی ــی حفاظــت و مرمــت آث ــی اصل صنایع دســتی متول
کشــور اســت، مــا همــواره شــاهد تخریــب تدریجــی ایــن اثــر منحصــر 
بــه فــرد تاریخــی بودیــم، بــه نحــوی کــه بارندگی هــای ۲ ســال گذشــته 

ــود.« ــه ایــن مجموعــه وارد کــرده ب آســیب های زیــادی ب

ته
نک

سـجادی راد اضافـه کـرد: فعـال مـکان منتخـب ما فـرودگاه 
اسـت، جایی که سـریعتر می توان ارزیابی هـای الزم را انجام 
داد. بنابرایـن درحال مذاکره با شـرکت فرودگاه ها هسـتیم. 
مـا ایـن هتل هـا را در فضـای آزمایشـی قـرار می دهیـم تـا 
بازخورد کاربران را ثبت کنیم و نتیجه را در اختیار شـرکت های 
دانـش بنیـان قرار می دهیم تـا در زمان سـاخت لحاظ کنند. 
مثـال ممکن اسـت نـور مونیتوری کـه داخل هتل کپسـولی 
وارداتـی نصب شـده بـرای مسـافران ایرانی زیاد باشـد.مدیر 
گردشـگری کانـون جهانگـردی و اتومبیلرانـی دربـاره هزینه 
خریـد و واردات ایـن یونیت هـا نیز گفت: کانـون جهانگردی 
و اتومبیلرانـی واردکننـده ایـن هتل هـا نبوده اسـت. بخش 
خصوصـی وارد کـرده و قطعـا اطالعـات را در اختیـار بخـش 
مالـی قرار داده اسـت. آن ها سـرمایه گذارانی بودند که تمایل 
داشـتند روی ایـن هتل ها سـرمایه گذاری کنند. این شـرکت 
خصوصـی ایرانـی 5 یونیت دو نفره با ظرفیت ۱0 نفر به کشـور 

وارد شـده کرده اسـت.    

موزه منطقه ای خلیج فارس آماده افتتاح شدکشف حفاری غیرمجاز در یک منزل
میـراث  وزارت  حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
و گردشـگری  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی، 
میـراث  حفاظـت  یـگان  نیروهـای  هوشـیاری  بـا  گفـت: 
فرهنگـی اسـتان مازنـدران و خوزسـتان، عملیـات حفـاری 
غیرمجـاز در شهرسـتان آمـل و اندیـکا متوقـف شـد و هفت 
نفـر از اعضـای ایـن بانـد دسـتگیر شـدند.به گـزارش ایلنا به 
نقـل از سـایت پلیـس، سـردار امیـر رحمت الهـی )فرمانـده 
یـگان حفاظـت وزارت میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
گردشـگری( اظهارکـرد: با کسـب اخبـار واصله از دوسـتداران 
میـراث فرهنگـی مبنی بـر انجام حفـاری غیرمجـاز در منزل 
شـخصی واقـع در شهرسـتان آمـل و فعالیـت بانـد حفـاران 
غیرمجـاز مسـلح در شهرسـتان اندیـکا بـه قصـد تحصیـل 

اشـیای تاریخی، موضوع به صورت ویژه در دسـتور کار یگان 
حفاظـت اسـتان های مازنـدران و خوزسـتان قـرار گرفـت.
وی افـزود: در ایـن راسـتا اکیپ هایـی مجـرب از نیروهـای 
یـگان حفاظـت پـس از هماهنگـی  با دسـتگاه قضایـی و با 
همراهـی عوامـل انتظامی بـه محل های مورد نظـر عزیمت و 
ضمن رعایت موازین شـرعی و قانونی نسـبت به دسـتگیری 
اعضـای بانـد حفـاران غیرمجـاز اقـدام کردند.فرمانـده یـگان 
حفاظت وزارت میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
اظهارکـرد: طـی ایـن عملیات هـا یکـی از حفـاران غیـر مجاز 
در شهرسـتان آمـل دسـتگیر و تعـداد ۷ دسـتگاه فلزیـاب 
غیرمجـاز کشـف و در شهرسـتان اندیـکا نیز 6 نفـر از اعضای 
بانـد دسـتگیر، تعـداد یـک دسـتگاه فلزیاب کشـف  شـد.

میراث فرهنگـی،  کل  اداره  معـاون   
اسـتان  گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع 
بوشـهر گفـت: احـداث مـوزه منطقـه ای خلیـج فـارس با 
40 میلیـارد تومـان اعتبـار بـه پایـان رسیده اسـت، آمـاده 
افتتـاح شـد.نصرهللا ابراهیمـی روز پنجشـنبه در بازدیـد 
خبرنـگاران از موزه یاد شـده اظهار داشـت: موزه منطقه ای 
خلیـج فـارس کـه در فضایی به وسـعت هشـت هکتاری 
و بـا زیربنـای سـه هـزار و ۲00 مترمربـع احداث شـده در 
مهرمـاه امسـال همزمـان بـا هفتـه گردشـگری بـا حضور 
و گردشـگری  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  وزیـر 
بهره بـرداری خواهـد شـد.وی بیـان کـرد: ایـن مـوزه بـه 
عنـوان هویـت تاریخـی اسـتان بوشـهر اسـت کـه وجه ای 

ملـی دارد.ابراهیمـی ادامه داد: موزه منطقـه خلیج فارس 
بـه عنـوان یکـی از موزه هـای مـدرن کشـور و شـامل ۱5 

گالـری نمایشـگاهی اسـت.
وی یـادآور شـد: در ایـن مـوزه تاریخـی بیـش از ۲ هـزار 
اثـر در معـرض دیـد عاقه منـدان خواهـد گرفـت کـه این 
عیامـی،  سـنگی،  پارینـه  دوران  از  آثـاری  شـامل  آثـار 
هخامنشـی، اشـکانی، ساسـانی، دوران اسـام و معاصـر 
اسـت.موزه منطقـه ای خلیج فارس بوشـهر در سـاختمان 
تاریخـی سرکنسـولگری انگلیـس معروف به  سـاختمان 
کاه فرنگـی بوشـهر مسـتقر اسـت کـه تمـام تحـوالت 
طبیعـی، محیطـی و تاریخـی منطقـه خلیج فـارس را در 

بـر می گیـرد.
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 رسانی

معاون علمی رییس جمهوری: 5300 شرکت دانش بنیان در کشور فعال است
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و رییس بنیاد ملی نخبگان گفت: اتفاقات خوبی در توسعه تعداد شرکت های دانش 
بنیان رخ داده به طوری که هم اینک پنج هزار و 300 شرکت دانش بنیان در حوزه های مختلف در کشور فعال است.
سورنا ستاری در حاشیه بازدید از پارک علم و فناوری آذربایجان غربی اظهار داشت: فعالیت این شرکت ها نشان از بروز 
اتفاق های خوب در حوزه اقتصاد دانش بنیان است و توانسته درآمدزایی خوبی به همراه داشته باشد.

آگهــی تغییــرات شــرکت آب پویــان دشــت ماهان شــرکت 
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ۱6۲5۲ و شناســه ملــی 
ــره  ــت مدی ــه هیئ ــتناد صورتجلس ــه اس ۱4008567۱5۲ ب
ــف- ــد : ال ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی مورخ۱399/05/۱۱تصمیم
ــای  ــده : آق ــدت باقیمان ــرای م ــران ب ــن ســمت مدی تعیی
مصطفــی پوررضایــی نســب راینــی بــا شــماره ملــی 
۲99۲۲8300۲ بــه ســمت عضو هیــات مدیــره و مدیرعامل 
ــه  ــا شــماره ملــی ۲99۱7868۱7 ب ــی ب آقــای محمــد مان
ــا  ــای حســین منتظــر ب ــب رئیــس هیئــت آق ســمت نای
ــات  ــه ســمت رئیــس هی ــی۲9938۱8473 ب شــماره مل
مدیــره ب-کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهد آور شــرکت از 
قبیــل چــک ، ســفته ، بــرات ، قراردادهــا و عقــود اســالمی 
بــا امضــاء ثابــت مدیرعامــل و متغیــر رئیس هیــات مدیره 
ــا مهــر شــرکت  ــا نائــب رئیــس هیــات مدیــره همــراه ب ی
ــل  ــاء مدیرعام ــا امض ــادی و اداری ب ــات ع ــایر مکاتب و س
ــت  ــد. اداره کل ثب ــر میباش ــرکت معتب ــر ش ــا مه ــراه ب هم
اســناد و امــالک اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکت هــا و 

ــان )968438( ــاری کرم ــات غیرتج موسس

آگهـی تغییرات شـرکت اصـالح و مدیریت انرژی نـام آوران 
شـهرآژند شـرکت سـهامی خاص بـه شـماره ثبـت ۱5065 و 
شناسـه ملی ۱40070۱337۲ به اسـتناد صورتجلسـه هیئت 
مدیـره مورخ۱399/06/05تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : محل 
شـرکت بـه آدرس جدید: شـهر کرمـان محله شهیدبهشـتی 
، چهـارراه سـمیه ، خیابـان شـهید بهشـتی ، بلوار فردوسـی ، 
پـالک 0 ، طبقه اول کد پسـتی 76۱367635۲ تغییر یافت 
و مـاده مربوطه در اساسـنامه اصـالح گردیـد. اداره کل ثبت 
اسـناد و امـالک اسـتان کرمـان اداره ثبـت شـرکت هـا و 
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افقی
 ۱ - گریزحیوان، مرکز ایتالیا، شهر بی 

دفاع، شهر فراری - اختراع نوبل، از 

انواع مواد منفجره که برای تخریب 

کوه ها به کار می رود - بشر، شیر 

خام خورده، اشرف مخلوقات۲ - قلعه 

معروف در صدر اسام، یكی از جنگ 

های پیامبر - واحدشمارش جوهر 

- کسی که در کار دیگران سرک می 

کشد، کار نا شایسته3 - نازک بدن، 

ظریف اندام - جلب كننده، دل انگیز، 
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در روسیه5 - میخ - گریبان لباس - 
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مغزی - رساتر، بلیغ تر - ایمن فرنگی، 
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واجب، نشانه ها - تک تک - پایه، 

رکن۹ - درخشان، درخشنده، درخشان 

و درخشنده - پست - یازده، دو یار هم 

قد۱0 - اشاره به نزدیك، ضمیر اشاره - 

اصل و نژاد - موجود میكروسكوپی۱۱ 

- جهت، دید چشم، نور اندک، در زبان 

ترکی به آب می گویند - نانی كه از 

جو تهیه می شود، نان جو - چوبی که 

پرندگان محبوس در قفس روی آن می 

نشینند - حافظه و هوش ۱۲ - عنوان 

اشرافی برای زنان - شریک - چشم 

درد۱3 - شامی - آشفتگی، آشوب۱4 - 

نوعی قایق کوچک - از سبزیهای خوشبو 

- حال رنگ۱5 - ماركی بر خودرهای 

سنگین - اندونزی سابق - حرف 

همراهی عرب

عمودی 
۱ - صورت، مهره شطرنج - تجدد 

طلب - ورزش برفی، ورزش زمستانی۲ 

- هواپیمای روسی - جعبه جادویی 

- همگی، بز نر، کچل3 - ارتفاع - فلز 

پرمصرف - خود سر4 - از پرندگان 

خوش گوشت - مولف کاندید - 

گشتن5 - آلبومی از افتخاری - جامه 

صاف كن، دستاویز و بهانه، صاف كننده 

چروك پارچه - شلوار جین، قدم یکپا، 

ژنرال جنگهای انفصال6 - نسیه نیست 
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- پیروان دین موسی۹ - یک عامیانه، 

یك خودمانی - ماشین درو و كشاورزی 

- دستور و فرمان، دستور كتبی، فرمان 

نظامی۱0 - بی خرد، نادان - پارسای 

كوه نشین - ستیزه، پیکار، نزاع۱۱ - 

نت چهارم، نت قبل از سل، کلید آن در 

موسیقی معروف است - باطل كردن 

- زیبا رو۱۲ - ضلعها، گوشه ها - تیرچه 

چوبی - امتداد یافته، كشیده شده۱3 

- از شیخ نشینان امارات، شیخ نشین 

امارات - با سور می آید، همنشین سور 

- گیاه قدومه۱4 - صابون خیاطی، گل 

بتونه - مأیوس نبودن، رجا، ارتجاء - 

ذات۱5 - بلندو مرتفع - آتش افروخته 

- عر وارونه
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 پیام
ایران

پوشش بیمه ای روستاییان خراسان شمالی 
۱۷۶ درصد بیشتر شد

خراسان شمالی جزو استان های با سطح درآمدی پایین است.

و  هـزار   5۷ اینـک  هـم 
و  از روسـتاییان  نفـر   ۱6
عشـایر خراسـان شـمالی زیـر پوشـش 
بیمـه اجتماعـی قـرار دارنـد که ایـن رقم 
در مقایسـه بـا پیـش از فعالیـت دولـت 
تدبیـر و امیـد ۱۷6 درصـد رشـد یافتـه 

اسـت.
کشـاورزان،  بیمـه  صنـدوق  مدیـر 
روسـتاییان و عشـایر خراسـان شـمالی 
در گفـت و گـو بـا ایرنـا اظهار داشـت: در 
یازدهـم  ابتـدای روی کار آمـدن دولـت 
و  عشـایر  از  نفـر  و 64۹  هـزار   ۲0 تنهـا 
پوشـش  زیـر  اسـتان  ایـن  روسـتاییان 
بیمـه قـرار گرفتـه بودنـد، کـه در دوران 
دولـت یازدهـم و دوازدهـم تاکنـون 36 
هـزار و 36۷ نفـر بـه ایـن رقـم افـزوده 

اسـت. شـده 

محمدرضـا غامـزاده، ضریـب نفـوذ بیمه 
را  اسـتان  ایـن  در  روسـتایی  اجتماعـی 
در ابتـدای دولـت یازدهـم ۲۱.53 درصـد 
عنـوان کـرد و افـزود: در دولـت تدبیـر و 
امیـد این ضریـب 3۷.۹۲ درصد افزایش 
یافتـه و بـه 5۹.46 درصد رسـیده اسـت.
اسـاس  ایـن  بـر  داشـت:  اظهـار  وی 
ضریـب نفـود بیمـه اجتماعـی در اسـتان 
در مقایسـه با سـال قبل از روی کارآمدن 
دولـت تدبیـر و امیـد ۱۷6 درصـد رشـد 

یافتـه اسـت.
کشـاورزان،  بیمـه  صنـدوق  مدیـر 
روسـتاییان و عشـایر خراسـان شـمالی 
گفـت: قبـل از دولـت یازدهـم سـه هـزار 
و ۷0۹ نفـر از زنان روسـتایی و عشـایری 
این اسـتان زیر پوشـش بیمـه اجتماعی 
بودنـد کـه پـس از روی کار آمـدن دولـت 

تدبیـر و و امیـد تاکنون 6 هـزار و ۸0۱ نفر 
دیگـر خـود را بیمـه کـرده انـد.

وی بـا بیـان اینکـه هم اکنـون ۱0 هـزار و 
5۱0 نفر از زنان روسـتایی و عشـایری زیر 
پوشـش بیمه اجتماعی هسـتند،  افزود: 
تعـداد زنـان بیمه شـده نیـز در این مدت 

۱۸3 درصد رشـد داشـته است.
غامـزاده، شـمار مسـتمری بگیـران بیمه 
ابتـدای  در  کـه  نیـز  اسـتان  روسـتایی 
دولـت یازدهـم تنهـا ۱۷3 نفـر بـود، هـزار 
و ۲43 درصـد رشـد داشـته اسـت و هـم 
اکنـون ۲ هـزار و 3۲5 نفـر از این صندوق 

مسـتمری دریافـت مـی کننـد.

کاهش ۱0 درصدی میانگین 
سنی بیمه شدگان

وی بـا بیـان اینکـه میانگیـن سـن بیمـه 
شـدگان روسـتایی در دولت تدبیر و امید 

اظهـار  یافتـه اسـت،  ۱0 درصـد کاهـش 
آمـدن دولـت  از روی کار  قبـل  داشـت: 
یازدهـم ایـن میانگین باالتر از 53 سـال 
رسـیده  سـال   45 بـه  اکنـون  بـود کـه 

اسـت.
کشـاورزان،  بیمـه  صنـدوق  مدیـر 
روسـتاییان و عشـایر خراسـان شـمالی 
افـزود: میانگیـن سـطح درآمـدی بیمـه 
شـدگان روسـتایی ایـن اسـتان در دولت 
تدبیـر و امیـد 4.6۹ درصـد رشـد یافتـه 

اسـت.
صنـدوق  ایـن  داشـت:  اظهـار  غامـزاده 
و  تشـکیل   ۸4 سـال  در  ای  بیمـه 
و  ایجـاد شـد  اسـتان  نمایندگـی آن در 
امسـال برای نخسـتین بار افرادی که ۱5 
سـال از پرداخـت حـق بیمه آنان گذشـته 
و به سـن بازنشسـتگی 65 سـال رسیده 
اند، مسـتمری ماهانـه دریافت می کنند.
دریافتـی  سـطح  تریـن  پاییـن  وی 
از ایـن صنـدوق را  مسـتمری و حقـوق 
پنـج میلیـون و 500 هزار ریـال و باالترین 

آن را ۱4 میلیـون ریـال عنـوان کـرد.
وی گفـت: پاییـن تریـن سـطح درآمدی 
در صنـدوق بیمـه روسـتایی و عشـایری 
سـه میلیـون و 300 هزار ریـال و باالترین 
آن نیـز هشـت میلیـون و 400 هـزار ریال 
اسـت کـه اعضـای صنـدوق سـاالنه ایـن 

مبلـغ را واریـز مـی کنند.
کشـاورزان،  بیمـه  صنـدوق  مدیـر 
روسـتاییان و عشـایر خراسـان شـمالی 
افـزود: دولـت به عنـوان کارفرما، دوسـوم 
مبلـغ حق بیمه کشـاورزان، روسـتاییان و 
عشـایر را پرداخـت مـی کند و ایـن بدان 
معنـا اسـت کـه این قشـر تنها حـق بیمه 
چهـار مـاه خـود را پرداخـت مـی کننـد و 
پرداخت هشـت مـاه دیگر توسـط دولت 

انجـام می شـود.
را  بیمـه  ایـن  برقـراری  اهـداف  وی 
رویـه  بـی  مهاجـرت  از  جلوگیـری 
روسـتاییان به شـهرها، کاهش اختافات 
زندگـی  سـطح  بـردن  بـاال  و  طبقاتـی 
امنیـت  تامیـن  عشـایر،  و  روسـتاییان 

اجتماعـی و توزیـع عادالنـه درآمـد عنوان 
کـرد.

غامـزاده گفـت: تمامـی زنـان و مـردان 
و  روسـتا  در  سـاکن  مجـرد  و  متاهـل 
مناطق عشـایری، کشـاورزان، زنبـورداران، 
دسـتی  صنایـع  هنرمنـدان  و  قالیبافـان 
فصلـی  شـاغان  روسـتا،  در  غیرسـاکن 
و سـاکنان شـهرهای زیـر ۲0 هـزار نفـر، 
بـرون  مسـافر  و  بـار  حمـل  راننـدگان 
شـهری سـاکن در روستا و شـهرهای زیر 
۲0 هـزار نفـری و کارکنان مراکز و شـرکت 
های وابسـته به سـازمان نظام مهندسـی 
نظـام  و  طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی 
دامپزشـکی با شـرط سـنی ۱۸ سال تمام 
تـا 50 سـال می تواننـد در این طرح ثبت 

کنند. نـام 
وی مزایـای عضویـت در صنـدوق را نیـز 
مسـتمری پیـری، مسـتمری بازماندگان، 
نقـل و  و  ازکارافتادگـی کلـی  مسـتمری 

انتقـاالت سـوابق دانسـت.
کشـاورزان،  بیمـه  صنـدوق  مدیـر 
روسـتاییان و عشـایر خراسـان شـمالی 
افـزود: هـم اکنـون ۲ هـزار و ۲50 نفـر از 
افـراد زیـر پوشـش صنـدوق مسـتمری 
بازماندگـی و فـوت دریافـت مـی کنند که 
ماهیانـه ۱0 میلیـارد ریال به حسـاب آنان 

واریـز مـی شـود.
روسـتایی،  جمعیـت  از  نفـر  هـزار   ۱۷۹
عشـایری و سـاکنان شـهرهای زیـر ۲0 
بیمـه  مشـمول  اسـتان  ایـن  نفـر  هـزار 
اجتماعـی هسـتند کـه تاکنـون 5۷ هـزار 
و ۱6 نفـر از ایـن جمعیـت خـود را بیمـه 

اجتماعـی کـرده انـد.
پنجـم  رتبـه  شـمالی  خراسـان  اسـتان 
کشـور را در ضریـب پوشـش بیمـه ای 

دارد. عشـایر  و  روسـتاییان 
اسـتان خراسـان شـمالی ۸63 هـزار نفر 
جمعیـت دارد کـه حـدود 44 درصـد آنان 
در روسـتاها سـکونت دارنـد و 3۷ تـا 4۲ 
حـوزه  در  اسـتان  ایـن  اشـتغال  درصـد 
کشـاورزی اسـت، 30 هزار نفر از جمعیت 

ایـن اسـتان نیز عشـایر هسـتند.

شــهردار کرمــان گفــت: بــا توجــه بــه ضــرورت توجــه جدی 
بــه ارتقــای کیفــی پروژه هــای عمرانــی الزم اســت در همــۀ 
ــی از مشــاور ذی صــاح اســتفاده شــود.  طرح هــای عمران
بــه گــزارش کرمان آنایــن، ســیدمهران عالــم زاده در جلســۀ 
افــزود:  از پروژه هــای شــهر کرمــان  پیگیــری برخــی 
ــکاتی  ــایل و مش ــم مس ــی به رغ ــای عمران ــام پروژه ه تم
کــه در پيشــبرد طرح هــا بــا آن روبــه رو هســتیم، بایــد بــا 
 کيفيــت بــاال اجــرا شــوند تــا رضايــت مــردم فراهــم آيــد.
ــاوه  ــي، ع ــح و اصول ــت صحي ــا مديري ــه داد: ب وي ادام
می تــوان  شــهری،  پروژه هــای  ســریع تر  پیشــبرد  بــر 

ــا داد. ــز ارتق ــت کار را نی کيفي
شــهردار کرمــان بــا بیــان اینکــه در پــروژۀ آرامســتان 
بــه میــزان 3500 مترمکعــب خاک بــرداری شــده بــه 
اجــرای طــرح پویــش آســفالت معابــر شــهر کرمــان 
مترمربــع  هــزار   66 تاکنــون،  گفــت:  و  کــرد  اشــاره 
و  شــده  آســفالت  چهــار  منطقــه  محــدوده  معابــر  از 
می شــود. دنبــال  جدیــت  بــا  هم چنــان  طــرح   ایــن 
عمومــی  حمل ونقــل  ارتقــای  طــرح  خصــوص  در  وی 
ــان،  ــوا در کرم ــدازی ترام ــرای راه ان ــرد: ب ــان ک خاطرنش
ــه  ــاور ارائ ــه مش ــور ب ــوب وزارت کش ــات مص ــرح خدم ش
ــده  ــۀ آین ــا هفت ــاور ت ــوان مش ــت فراخ ــه وضعی ــده ک ش

می شــود. مشــخص 
شــهردار کرمــان همچنیــن از ادامــۀ بازســازی نــاوگان 

حمل ونقــل عمومــی شــهر کرمــان خبــر داد.
ــدازی  ــرای راه ان ــن ب ــل دو قطعه زمی ــه تحوی ــم زاده ب عال
بازارچه هــای مشــارکتی نیــز اشــاره کــرد و افــزود: در 
ایــن زمینــه مقــرر شــده مقدمــات کارشناســی و فراخــوان 
ــام  ــری و انج ــوط، پیگی ــن مرب ــوص دو قطعه زمی درخص

شــود.
ــرد:  ــان ک ــود بی ــازار قلعه محم ــروژۀ ب ــوص پ وی در خص
ــازی  ــال آماده س ــازار در ح ــش دهنۀ ورودی ب ــای ش دره
ــت را  ــۀ مرم ــرح اولی ــد ط ــگاهی بای ــاد دانش ــت؛ جه اس
ظــرف مــدت یــک مــاه و طــرح اتصــال بیــن بــازار شــمالی 
 و جنوبــی را ظــرف مــدت چهــار مــاه تحویــل دهــد.
ــازار  ــت ب ــرح مرم ــرای ط ــزود: در اج ــان اف ــهردار کرم ش
قلعه محمــود، امــاک خطرســاز شناســایی می شــود و 
ــد. ــد ش ــری خواه ــده پیگی ــۀ آین ــی هفت ــم ط ــذ حک  اخ
عالــم زاده بــا تأکیــد بــر ضــرورت تقویــت جایــگاه مشــاور 
ــق از  ــزارش دقی ــه گ ــد و ارائ ــا، بازدي ــراي رصــد پروژه ه ب
ــزود:  ــای شــهری اف ــری پروژه ه ــا در جلســات پیگی آن ه
ــي،  ــاي عمران ــرای پروژه ه ــم در اج ــایل مه ــي از مس يک
نحــوۀ مديريــت هزينه هاســت کــه الزم اســت در ایــن 
ــا شــاهد افزایــش  ــق شــود ت ــزی دقی خصــوص برنامه ری
نباشــيم. پروژه هــا  هزينــۀ  غيراصولــي  و   غيرمتعــادل 
وی یکــی از مســایل بســیار مهــم در مدیریــت پروژه هــای 
ــت و  ــروژه دانس ــان پ ــه و زم ــت هزین ــی را مدیری عمران
ــا در نظــر داشــتن ایــن مــوارد می توانیــم  ــادآور شــد: ب ی
ــهر و  ــی ش ــعه و آبادان ــت توس ــری در جه ــای مؤث گام ه
خدمت رســانی بهتــر بــه شــهروندان برداریــم.در ایــن 
ــز  ــان نی ــهر کرم ــۀ ش ــق پنج گان ــهرداران مناط ــت ش نشس
ــطح  ــرا در س ــال اج ــای در ح ــد پروژه ه ــی از رون گزارش

ــد. ــه کردن مناطــق ارائ

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای هرمــزگان گفــت: 
درحــال حاضــر تنهــا پنــج درصــد مصــرف آب اســتان از 
منابــع آب دریــا تامیــن می شــود کــه بــه دنبــال افزایــش 

ــا ۲5 درصــد هســتیم. ــه ۲0 ت ــم ب ــن رق ای
هوشــنگ مایــی افــزود: شــرکت آب منطقــه ای هرمــزگان 
همچنیــن در تــاش اســت کــه ۱0 تــا ۲0 درصــد مصــرف 

آب اســتان را بــه ســمت منابــع ســطحی ســوق بدهــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح آمایــش آب هرمــزگان در 
حــال تدویــن اســت، بیــان داشــت: در اســتان هرمــزگان 
۸5 درصــد مصــرف، روی آب زیرزمینــی بارگــذاری شــده 

اســت.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای هرمــزگان اظهارداشــت: 

ــع  ــام جوام ــکاری تم ــع آب، مســتلزم هم ــت مناب مدیری
و اقشــار بــا یکدیگــر اســت و بــا همــکاری چنــد وجهــی 
ــن  ــرد و ای ــت ک ــن نحــو مدیری ــه بهتری ــوان آب را ب می ت
ــادگار گذاشــت. ــه ی ــدگان ب ــرای آین ــا را ب ــراث گران به می

مایــی ادامــه داد: یکــی از الزامــات توســعه پایــدار در هــر 
منطقــه ای، وجــود زیــر ســاخت هایی همجــو آب اســت و 
ــه همــراه دارد و یکــی  ــی را ب ایــن نعمــت حیاتــی، آبادان

از عوامــل مهــم تحقــق توســعه پایــدار تلقــی می شــود
ــه ای هرمــزگان در بخــش  مدیرعامــل شــرکت آب منطق
ــا  ــم ب ــا داری ــت: بن ــود اظهارداش ــخنان خ ــری از س دیگ
همــکاری ســازمان جهادکشــاورزی، موضوع آب کشــاورزی 
را بــه صــورت شهرســتانی بررســی کنیــم کــه ایــن کار را از 

ــم. ــاز کردی شهرســتان رودان آغ
ــه وضعیــت مدیریــت آب کشــاورزی  ــا اشــاره ب مایــی ب
ــدی  ــا ۱5 درص ــش ۱0 ت ــت: کاه ــتان رودان گف در شهرس
مصــرف آب زیرزمینــی در حــوزه کشــاورزی می توانــد 
کمــک کنــد کــه ســطح آب ســفره های دشــت رودان 
کاهــش پیــدا نکنــد و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بایــد 
ــد.  ــکاری کنن ــن موضــوع هم ــل در ای ــل دخی ــام عوام تم
ــه  وی گفــت: رودان شهرســتانی اســت کــه اقتصــاد آن ب
کشــاورزی متکــی اســت و ظرفیــت بســیار مناســبی برای 

ــه ای دارد. ــت های گلخان ــعه کش توس
مدیرعامــل آب منطقــه ای هرمــزگان اظهارداشــت: امــروز 
اگــر ایــران بــا وجــود تخاصــم بیگانــگان بــا مشــکل روبــرو 
ــاورزی  ــد در کش ــودن تولی ــال ب ــر فع ــه خاط ــت ب نیس

اســت. 
 از مجمــوع 54 دشــت اســتان هرمــزگان افــزون بــر ۱.4 
میلیــارد مترمکعــب آب از طریــق ۲3 هــزار حلقــه چــاه و 

ــات برداشــت می شــود. حــدود 340 چشــمه و قن

۲۵درصد از منابع آبی هرمزگان را از دریا 
تامین می کنیم

چاه آب روستای طرز راور برای 
 رفع کم آبی جا به جا می شود

مدیـر امـور آب شهرسـتان راور گفـت: در جریـان سـفر مدیرعامـل شـرکت آب و 
فاضاب اسـتان کرمان به شهرسـتان راور، مقرر شـد چاه مجتمع طرز در راسـتای 

رفـع مشـکل کـم آبی جـا به جا شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آب و فاضاب اسـتان کرمان، رضا اسـماعیلی 
با اشـاره به سـفر یکروزه محمد طاهری به راور اظهارداشـت: در این سـفر مشـکل 
کـم آبـی مجتمـع طـرز و کوهجـرد با ۹50 مشـترک و مجتمـع فیض آبـاد با ۸۸0 

مشـترک بررسی شد. 
و  مطـرح  قنـات  و  چـاه  خریـد  موضـوع  بازدیـد  ایـن  در  کـرد:  اضافـه  وی 
و  چـاه  جایـی  بـه  جـا  کار  فرمانـداری  هماهنگـی  بـا  شـد  مقـرر  نهایـت  در 
شـود.  انجـام  مشـکل  ایـن  رفـع  بـرای  آبـاد  علـی  قنـات  از  قسـمتی   خریـد 
مدیـر امـور آب شهرسـتان راور خاطرنشـان کرد: همچنین در بازدید از روسـتای ده 
 علـوی قـرار شـد قنات این روسـتا به عنـوان منبع تأمیـن آب آن خریداری شـود. 
وی یـادآور شـد: مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان همچنیـن بـا 

فرمانـدار راور دیـدار کـرد. 
محمـد طاهـری مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان پنجشـنبه 
سـیزدهم شـهریور در سـفر یکـروزه بـه شهرسـتان راور، مشـکات آبرسـانی ایـن 
شهرسـتان را بررسـی و ضمـن دیـدار با فرمانـدار درخصوص این مشـکات گفتگو 

و راه حـل هـای رفـع آن را بررسـی کـرد.

متخصصین نیروگاه رامین بیش از ۳ میلیارد کیلووات ساعت 
انرژی الکتریکی تولید کردند

آغاز بهره برداری از ۷۷ طرح راهداری استان اصفهان

 ۸۱۹ و  میلیــارد   3 امســال  نخســت  ماهــه  پنــج  در 
انــرژی  ســاعت  کیلــووات  هــزار   303 و  میلیــون 

اســت شــده  تولیــد  اهــواز  رامیــن  نیــروگاه  در  الکتریکــی 
ــن  ــام ای ــا اع ــواز ب ــن اه ــروگاه رامی ــل نی ــر عام ــدی مدی ــل محم خلی
خبــر گفــت: تابســتان امســال ، خوزســتان ســخت تریــن شــرایط 
گرمایــی را در طــی چندیــن دهــه اخیــر تجربــه کــرده اســت و مســلمًا 
ــر روی تجهیــزات نیروگاهــی کامــاً مشــهود  ــر ایــن گرمــای شــدید ب اث
ــای  ــه گرم ــه ب ــا توج ــن ب ــروگاه رامی ــود در نی ــن وج ــوده اســت.با ای ب
ــگران  ــا ، تاش ــروس کرون ــیوع وی ــز ش ــوب و نی ــای جن ــت فرس طاق
ــاالی  ــای ب ــای گرم ــختی ه ــن س ــروگاه رامی ــص نی ــد و متخص متعه
ــع تولیــدی کشــور در  ــا هــم چــرخ صنای ــد ت 60 درجــه را تحمــل نمودن

ــن  ــدار و مطمئ ــی پای ــد از برق ــان بتوانن ــم هموطن ــد و ه ــت باش حرک
ــد.  ــد گردن ــره من به

مدیــر عامــل نیــروگاه رامیــن اهــواز در ادامــه ، متوســط تولیــد لحظــه 
ــزان  ــووات و می ــر را  ۲۲۸ هــزار کیل ــروگاه در 5 ماهــه اخی ــن نی ای ای
ــوان  ــزار و ۷3۷ ســاعت عن ــدی را ۱6ه ــرد واحدهــای تولی ســاعت کارک

نمــود. 
گفتنــی اســت نیــروگاه رامیــن اهــواز بزرگتریــن نیــروگاه حرارتــی 
ــا  6  ــتان ، ب ــرق خوزس ــد ب ــش از 40 درص ــده بی ــن کنن ــور و تأمی کش
ــرق در  ــای پرمصــرف ب ــن روزه ــذر از آخری ــال گ ــدی در ح ــد تولی واح
ــت ،  ــی را در تقوی ــش مهم ــی باشــد و نق ــتان م ــرم خوزس تابســتان گ
ــد. ــی کن ــاء م ــور  ایف ــرق کش ــری ب ــبکه سراس ــداری ش ــت و پای تثبی

بهره بــرداری ۷۷ ســامانه حمــل و نقــل هوشــمند و طــرح 
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اصفهــان روز شــنبه بــا حضور 
ــداری و  ــازمان راه ــس س ــازی و ریی ــر راه و شهرس ــاون وزی ــر مع ــاون وزی مع

حمــل و نقــل جــاده ای کشــور آغــاز شــد.
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان اصفهــان اظهارداشــت: ایــن 
طــرح هــا شــامل 6۷ ســامانه حمل و نقــل هوشــمند، ۲ تقاطع غیرهمســطح در 
مبارکــه، پــروژه ایمــن ســازی و روشــنایی اتوبــان ذوب آهــن و بانــد دوم مبارکــه 
- شهرضاســت کــه بــا حضــور عبدالهاشــم حســن نیــا رییــس ســازمان راهداری 
و حمــل و نقــل جــاده ای کشــور بــه بهــره بــرداری رســید.مهدی خضــری ادامــه 
ــان،  ــهرضا، فاورج ــرون، ش ــران و ک ــتانهای تی ــا در شهرس ــرح ه ــن ط داد: ای

مبارکــه و اصفهــان افتتــاح شــد.
ــن  ــزود: همچنی ــان اف ــاده ای اصفه ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
عملیــات اجرایــی بانــد دوم تیــران- ســامان، لکــه گیــری و روکــش آســفالت 

محــور شــهرضا- مبارکــه، تقاطــع غیرهمســطح منظریــه در شهرســتان شــهرضا، 
عملیــات اجرایــی راهدارخانــه مرکــزی اصفهــان،  عملیــات نصــب باکــس هــای 
ــرم افشــار  ــر همســطح ج ــع غی ــات تقاط ــه و عملی ــار مبارک ــه ب ــذر پایان زیرگ
آغــاز شــد.وی بــا اشــاره بــه بازدیــد طــرح 6 خطــه بانــد برگشــت شــهرضا بــه 
ســمت اصفهــان  اضافــه کــرد: برگــزاری نشســت  هــم اندیشــی بــا تشــکل های 
صنفــی حمــل و نقــل کاال و مســافر اســتان از مهمتریــن برنامه هــای معــاون 
وزیــر راه و شهرســازی در ایــن ســفر اســت. خضــری گفــت: بیــش از 60 طــرح 
مهــم راه ســازی و روکــش آســفالت بزرگراه هــا و راه هــای شــریانی در مناطــق 
مختلــف ایــن اســتان در حــال اجراســت و  طرح هــای بســیار زیــادی بــا وجــود 
محدودیت هــای منابــع و اعتبــارات مالــی، بــرای رضایتمنــدی مــردم در ســال 
جــاری تعریــف شــده و در حــال اجراست.اســتان اصفهــان از نظر تعداد شــرکت 
حمــل و نقــل بــار، تعــداد پایانــه حمــل بــار و مســافر و آمــوزش کاربــران حمــل 

و نقــل، رتبــه اول کشــور را دارد.  

هفت طرح تعاونی در 
ایالم افتتاح می شود

مدیـرکل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی 
ایـام گفت: هفـت طـرح تعاونی این 
اسـتان در ایـام هفته تعـاون همزمان 
بـا سراسـر کشـور بـه صـورت ویدئـو 
کنفرانـس بـا حضور رییـس جمهوری 

به بهره برداری می رسند.
شـکراله شـیرخانی اظهـار داشـت: در 
این ایام 3۸3 طرح تعاونی در کشـور 
بصـورت ویدئـو کنفرانـس و بـا حضور 
رییـس جمهوری افتتاح می شـود که 
سـهم اسـتان ایـام از ایـن طـرح هـا 
افـزود:  اسـت. وی  تعاونـی  هفـت 
تعاونـی هـای جدید التاسـیس ایام 
در بخـش هـای خدماتـی و تولیدی و 
بـا عضویـت 46 نفـر، زمینـه ایجـاد 
فرصـت شـغلی مسـتقیم را بـرای ۸۲ 
نفر فراهم می کنند.مدیرکل تعاون کار 
و رفـاه اجتماعـی ایـام یـادآور شـد: 
همچنیـن در ایـن ایـام پانزدهمیـن 
جشـنواره اسـتانی تجلیـل از تعاونـی 
هـای برتـر بـا رعایـت پروتـکل هـای 
بهداشـتی برگـزار و از هشـت شـرکت 
تعاونـی برتر اسـتانی در گرایش های 
مختلـف تقدیـر مـی شود.شـیرخانی 
تاکید کرد: سـه هزار و ۲۹5 شـرکت و 
بـا ۱4 گرایـش در  اتحادیـه تعاونـی 
اسـتان فعالیـت مـی کنند و اشـتغال 
ایجادشـده در قالـب این شـرکت ها و 
اتحادیـه هـای تعاونـی بیـش از ۲6 

هزار و 4۲۷ نفر است.
وی اضافـه کـرد: ۲0 درصـد کل تعاونی 
هـای اسـتان را زنـان تشـکیل مـی 
دهنـد و از مجمـوع تعاونـی های ثبت 
شـده تعـداد 6۷4 تعاونـی، تعاونـی 
زنـان هسـتند کـه هـم اکنـون فرصت 
اشـتغال بیـش از پنج هـزار و 400 نفر 

را فراهم کرده اند.

ایالم 
 شهردار کرمان:

آسفالت معابر شهر در 
قالب پویش آسفالت 

سرعت می گیرد

نبض سفره های آب زیرزمینی در دستان کنتورهای هوشمند
سیستان و بلوچستان در طول سال های اخیر در یک نبرد نابرابر با بحران آب، شرایط اقلیمی و بارش های اندک روزهای سختی 

را پشت سر گذاشت؛ در زمان نه چندان دور که خشکسالی بر این استان حاکم شد مردمان این دیار را مجبور به استفاده 
روزافزون از چاه های آب و منابع آب زیرزمینی کرد تا نیاز خود را نه از آسمان بلکه از زیر زمین تامین کنند.

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱3آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
شماره  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
۱3۹۹603۱۹0۱۲000۷45-هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
حسین  آقای  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات  سیرجان   ملک  ثبت 
در  سیرجان  از  صادره   ۲5۱ شناسنامه  بشماره  ابوالحسن  فرزند  منتظری 
یک باب ساختمان به مساحت ۱00۲/۲۲ متر مربع پاک 430 اصلی واقع 
اقای  از مالک رسمی  آباد شیخ ها بخش 36 کرمان خریداری  در حسن 
اطاع عموم مراتب دردو  به منظور  آباده  محرزگردیده است.لذا  اسماعیل 
به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  ۱5روزآگهی  فاصله  به  نوبت 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور 
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 
خواهدشد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم 

. م الف 6۷0
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/6/۱ 

تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/6/۱6
محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱3آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
تعیین  قانون  موضوع  دوم  شماره۱۹603۱۹0۱4000330-۹۹/0۲/۲۱هیات 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
خانم  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
آذرامگز فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 636صادره ازجیرفت در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 555متر مربع پاک -فرعی از۲۱- اصلی مفروز و 
مجزی شده از پاک - فرعی از ۲۱-اصلی قطعه یک واقع دراراضی جال آباد 
جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی اقای جال خواجوئی 
فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطاع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده 
۱5روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
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 
وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۱۸4 
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/06/0۲ 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/06/۱6

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱3آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
شماره۱3۹۸603۱۹0۱40034۷3-۹۸/0۸/۲3هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
اقای  ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
ازجیرفت  ۱66صادره  شناسنامه  بشماره  قاسم   فرزند  حیدری   رضا  علی 
فرعی   - پاک  4۱۹.۲0مترمربع  به مساحت  خانه   باب  یک  در ششدانگ 
از 5۷4-اصلی  ۱340فرعی  پاک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از5۷4- 
قطعه دو واقع دراراضی جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی 
آقای قاسم حیدری محرزگردیده است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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 
مذکوروعدم  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی 
وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۱55 

تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/06/۱6 
تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/06/30

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱3آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
شماره۱3۹۹603۱۷۹0۱400۱36۷-۹۹/04/۱5هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
اقای  ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
مهدی عطائی زاده   فرزند صمدهللا بشماره شناسنامه ۸4۷صادره ازجیرفت در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۲۹۷.۱0مترمربع پاک - فرعی از5۸۱- 
اصلی مفروز و مجزی شده از پاک - فرعی از 5۸۱-اصلی قطعه دو واقع 
دراراضی حسین آبادجیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
کیومرث نشی زاده  محرزگردیده است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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 
مذکوروعدم  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی 

وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۱۹6
 تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/06/۱6 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/06/30

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 
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شرکت شهرک های صنعتی کرمان 

شـرکت شـهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد تهیه مصالح و زیرسـازی و آسـفالت بخشـی از معابر 
شـهرک صنعتـی شـماره ۱ و ۲ سـیرجان و ناحیه صنعتی اختیار آبـاد را از طریق برگـزاری مناقصه عمومی، 
بـا بـرآورد حـدود ۱۲۲5۱9 میلیـون ریـال بـه شـرکت واجد شـرایط واگـذار نماید. کلیـه مراحـل برگزاری 
مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه 
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و 
الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویـت قبلی، مراحـل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت 

گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند .

- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 5۱5۱000000 )پنج میلیارد و یکصد و پنجاه و
یک میلیون ریال می باشد. 

-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه مورخ 99/06/۱5می باشد .
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱8:00 روز پنجشنبه مورخ 99/06/۲0

-مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱4:00 روز دوشنبه مورخ 99/06/3۱
-زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 99/07/0۱

-اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه
)پاکت الف(: کرمان - بلوار شهید عباسپور )پارادیس( - نبش میدان عاشورا - تلفن: 3۱۲7۲0۱۲ -034 

-اطالعـات تماس سـامانه سـتاد جهـت انجام مراحل عضویت در سـامانه: مرکـز تماس 4۱934 -0۲۱ دفتـر ثبت نام: 
88969737 و 85۱93768 -0۲۱ 

-اطالعـات تمـاس دفاتـر ثبـت نـام سـایر اسـتانها در سـایت سـامانه ) www.setadiran.ir ( بخـش " ثبـت نـام 
پروفایـل تأمیـن کننـده مناقصـه گـر" موجود اسـت.
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پخش مجموعه انیمیشن »شکارچیان 

اژدها« از امروز در شبکه پنج سیما آغاز 
می شود.

دو کتاب تازه از مجموعه »مقدمه 

کمبریج« با موضوع ویرجینیا وولف و جوزف 
کنراد منتشر شد

فراخوان چهاردهمین دوره جوایز بین المللی 
دیزاین IDA منتشر شد.

»پدرو آلمادوار« کارگردان مطرح 
اسپانیایی که برای ساخت فیلم هایی ملودرام 
با محوریت زنان شناخته می شود از ساخت 

یک فیلم متفاوت در ژانر وسترن خبر داد.

نشرفیلمطراحی سینما

ای که شهد شکربن تو برد آب نبات
خاک خاک کف پای تو شود آب حیات

بشکر خنده ز تنک شکر شورانگیز
تا شکر ریخته ئی ریخته ئی آب نبات
از دل تنگ شکر شور برآمد روزی

که برآمد ز لب چشمٔه نوش تو نبات
گر بخونم بخط خویش برات آوردی

نکشم سر ز خطت زانک بوجهست برات
منکه جز آب فراتم نشود دامنگیر

پیش جیحون سرشکم برود آب فرات
آنچنان درصفت ذات تو حیران شده ام

که نخواهم که رود جز سخن از ذات و صفات
در وفا چشم ندارم که ثباتت باشد
که توقع نتوان داشتن از عمر ثبات
گر ز کوتی بود این نعمت زیبائی را
روی زیبا بنما یک نظر از وجه زکوة

خواجو از عشق تو چون از سرهستی بگذشت
بوفات آمد و برخاک درت کرد وفات

خواجوی کرمانی 

 زندگی خالی نیست

مهربانی هست سیب هست 

ایمان هست

آری تا شقایق هست زندگی 

باید کرد

سهراب سپهری

عکس نوشت

عکس: 
نیوشا توکلیان

کتاب 

قسمت هایی از کتاب :
اینجـا محیـط یـک تیمارسـتان اسـت که وضعیـت خوبی نـدارد، 
در اتـاق شـماره 6 مـا بـا پنج بیمـار روانـی روبه رو هسـتیم که در 
ابتـدا وضعیـت روحـی هرکـدام بـرای مـا به طـور مختصر شـرح 
داده می شـود. بـرای مثـال نفـر اول مـرد قـد بلنـدی اسـت کـه 
دائـم بـه یـک نقطـه خیـره می مانـد و سـر می جنبانـد، یـا وارد 
هیـچ گفتگویـی نمی شـود، کوچک ترین سـخنی نمی گوید و کاما 
بـه شـکل ماشـین وار هرزمـان کـه بـه او غـذا بدهنـد، غذایـش را 
می خـورد. همیـن و نـه چیـزی بیشـتر.نفر دوم پیرمـرد کوچـک 
اندامـی اسـت به نام مایسـیکا که همیشـه زیر لـب آواز می خواند 
و از یـک پنجـره بـه سـمت پنجـره ای دیگـر مـی دود و نوعـی 
خوشـحالی بچگانـه دائما با اوسـت. مایسـیکا از زمانی کـه کارگاه 
کاه دوزی اش در آتـش سـوخته، راهـش بـه اینجا کشـیده شـده 
اسـت.نفر سـوم ایوان اسـت، تمام داسـتان روی او متمرکز شـده 
کـه در ادامـه وضعیـت او را مفصل تـر شـرح می دهیم.نفـر چهارِم 
ایـن اتـاق دهقانـی اسـت بسـیار پـرور و شـلخته، مدت هاسـت 
کـه بـه طـور کلـی توانایـی فکـر و احساسـش را از دسـت داده، 
پرسـتاری کـه مسـئول جمـع و جـور کـردن اوسـت او را بـه بـاد 
کتـک می گیـرد، امـا او نـه تـکان می خـورد و نـه حتـی بـرای 
لحظـه ای، حالـت چهره خشـکش تغییـر می کند.آخرین سـاکن 
اتاق شـماره 6 مرد الغری اسـت که بسـیار آرام اسـت، او همیشـه 
زیـر بالشـش و همینطـور در مشـتش چیـزی را قایـم می کنـد 
و بـه کسـی نشـان نمی دهـد، مثـل رازی بـزرگ کـه بایـد آن را 
همیشـه در سـینه نگـه دارد.و امـا همانطـور کـه گفتیـم، تمرکـز 
داسـتان روی بیمـار سـوم، یعنـی ایـوان دمیتریچ گرومـوف قرار 
گرفتـه اسـت. او 33 سـال دارد، و قبـا مامـور اجـرای دادگاه و 
دبیـر فرمانـداری بـوده و دائمـا دچـار ایـن توهم اسـت کـه دارند 
تعقیبـش می کننـد و ممکن اسـت هر لحظه او را دسـتگیر کنند. 
بـدون اینکـه جرمی را مرتکب شـده باشـد. به ندرت می نشـیند، 
دائمـا در اضطرابـی تمـام نشـدنی راه مـی رود و گـوش هایـش 
را تیـز مـی کنـد، بـه محـض اینکـه صدایـی بشـنود هـراس او را 
برمـی دارد کـه مبـادا دنبـال او آمـده باشـند. او خود را بـدون هیچ 
دلیـل منطقـی ای محکـوم می دانـد. ایـوان در کودکی پـدر و مادر 
خـود را از دسـت داده بـه فقـر و بیمـاری و فاکت هـای متفاوتی 
مبتـا شـده و همیـن موضوعـات باعـث شـده تا خود را مشـغول 
بلعیـدن کتاب هـا بـه دور از اجتمـاع کند.امـا توهمـات او از روزی 
شـروع شـده کـه بـه طـور اتفاقـی هنـگام پیـاده روی از کنـار دو 
پلیـس کـه دزدی را دسـتگیر کرده بودند می گـذرد و ناگهان دچار 
ایـن اضطـراب می شـود کـه مگـر چقـدر دور از ذهـن اسـت کـه 
روزی خـود او هـم بـه سرنوشـت همیـن دزد دچار شـود و زنجیر 
به دسـت در گوشـه ای از کوچه گیر دو مامور بیفتد؟ از همان روز 
ایـن فکـر او را راحـت نمی گذارد. و حتی آنقدر به دسـتگیر شـدن 
فکـر می کنـد کـه بـرای خـودش داسـتان های جنایی که خـود او 
در آن هـا گناهـکار اسـت می سـازد، در ذهنـش، خـودش را قاتـل 
و جانـی و دزد و هـزار نـوع مجـرم می دانـد. تـا حـدی کـه دیگـر 
خـودش هـم عمیقـا بـاورش می شـود که مجـرم اسـت و باالخره 
روزی او را دسـتگیر خواهنـد کـرد. حاال او را در اتاق 6 تیمارسـتان 
بسـتری کرده انـد و دکتـر آنـدری یفیمیـچ مشـغول درمان اوسـت.
دکتر آندره یفیمیچ مسـئول اتاق شـماره 6 در تیمارسـتان اسـت، 
امـا او در ایـن تیمارسـتان مسـئولیت 5 بیمـار را بـه عهـده دارد. 
آنـدره یفیمیـچ در جوانـی بـه علـوم دینـی بسـیار عاقه منـد بود؛ 
ولـی بـه دلیـل مخالفت پـدرش، در رشـته پزشـکی تحصیـل کرد. 

عنوان: اتاق شماره 6
نویسنده: آنتوان چخوف

ترجمه: آبتین گلکار
انتشارات: هرمس

فصل جدید سریال »تاج« با موضوع 
ازدواج پرنسس دایانا، عروس معروف 
جداشده از خانواده سلطنتی انگلیس، 

ساخته می شود.

سریال

سال گذشته در چنین روزی از قرار 
گرفتن جنگل های حرا در معرض 

آلودگی صنعتی خبر دادیم.

سال گشت

قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم
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روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی 

گرافیک: ندا صفاریان

محیط زیست: نیما افشار نادری

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

اداری : راضیه زنگی آبادی، 
محمدرضا وزیری نسب 

 جدول: شیوا کرمی
فناوری: رضا بهرام نژاد

طنز: یاسر سیستانی نژاد
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