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دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب رفسنجان

نوبت دوم

آگهی تجدید مناقصه 
شماره 99/6/4/2/م 

شـرکت آب و فاضـالب رفسـنجان در نظـر دارد عملیـات بـر طرف نمودن حوادث انشـعابات، شـبکه توزيع، خطـوط انتقال، 
بازسـازی انشـعابات و نصـب انشـعابات جدیـد و تعویض کنتورهای خراب مشـترکین شـهرهای رفسـنجان و ترابع روسـتایی 

کشـکوئیه و توابـع روسـتایی بـا برآورد تقریبـی 25.885.096.000  ریـال از محل اعتبـارات داخلی را از طریـق مناقصه عمومی به 
بخـش خصوصـی واگـذار نماید. لذا از شـرکت هـای واجد شـرایط از جمله داشـتن گواهی صالحیـت از مراجع ذیصـالح مربوط به 
موضـوع مناقصـه دعوت می شـود از تاریـخ 99/06/30  لغایت 99/07/03جهت دریافت اسـناد مناقصه به آدرس رفسـنجان، بلوار 

امـام رضا )ع( شـرکت آب و فاضالب رفسـنجان دفتـر قراردادهـا مراجعه نمایند.

1-مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه 1.294.255.000 ریال می باشد. 
2-تاریـخ تحویـل پـاکات پیشـنهاد قیمـت حداکثـر تـا سـاعت 14 روز یکشـنبه مورخـه 99/07/13 در محل دبیرخانـه شـرکت آب و فاضالب 

رفسـنجان می باشـد. 
3-تاریخ بازگشایی پاکات الف . ب . ج ساعت 10:30 صبح روز دوشنبه مورخه 99/07/14 می باشد. 

4- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود مطلقة ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

تشـریح  در  گردشـگری  معـاون 
و  صـد  در  حضـور  دسـتاوردهای 
شـورای  نشسـت  دوازدهمیـن 
اجرایی سازمان جهانی گردشگری 
بـه عضویـت ایـران در دو کمیتـه 
آمـوزش و تنظیم مقـررات اعضای 

وابسـته اشـاره کـرد.

مدیـر عامل شـرکت کنترل کیفیت هوای تهران بـا اعالم اینکه در 
حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار دسـتگاه خودروی فرسـوده سـواری 
در تهـران بـا سـن بیش از ۱۸ سـال در حال تردد هسـتند، گفت: 
سـهم خودروهـای سـواری در انتشـار آالینده های ناشـی از منابع 
متحـرک در تهـران بیـش از ۴۵ درصـد اسـت کـه بخـش قابـل 
توجهـی از آن را خودروهـای فرسـوده تولیـد می کننـد. حسـین 
شـهیدزاده ضمـن اشـاره بـه روز جهانی حمـل و نقل پـاک اظهار 
کـرد: تعـداد کل خودروهـای سـواری تهران حدود سـه میلیون و 
۴۳۵ هـزار دسـتگاه برآورد می شـود که از این تعـداد بیش از ۱۰۰ 
هزار دسـتگاه از سـن فرسـودگی عبور کرده اند و عـالوه بر مصرف 

بـاالی سـوخت، آالیندگـی باالیی تولیـد می کنند.

بدون دست می توان 
زندگی کرد، بدون 

 مردم هرگز!
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جمــع  دریــک  دوســتی  پیــش  ســالها 
ــه  ــه مطایب ــران ب ــاد از مدی ــمی در انتق رس
وشــوخی گفــت : مــن پیشــنهاد مــی کنــم 
ــنگین  ــای س ــه ه ــن هزین ــای پرداخت بج
ــه  ــه دشــمنان را ب ــرژی اتمــی ک توســعه ان
ــا  ــی ه ــادا ایران ــه مب ــه ک ــت انداخت وحش
ــد! ــدا کنن ــی پی ــی دسترس ــب اتم ــه بم  ب
عــده ای از مدیــران جمهــوری اســالمی را در 
قالــب فــرار مغــز هــا بــه خــارج صــادر کنیم 
ــادی  ــای اقتص ــروصدا بنیانه ــدون س ــا ب ت
ــم  ــمن را به ــای دش ــور ه ــی کش و مدیریت
ــر از بمــب اتمــی را  ــد و کار مخــرب ت بریزن
بــدون هزینــه و بــی ســروصدا انجــام دهند. 
ــا  ــروز م ــرایط ام ــت ش ــن اس ــت ای واقعی
ــای  ــفتگی ه ــی ازآش ــه ی مدیریت درعرص
بســیار رنــج مــی بــرد. نظــام رابطــه ســاالری 
ــس از  ــی پ ــا و ادارات دولت ــازمان ه در س
گذشــت ۴۰ســال ازانقــالب اســالمی فاصلــه 
زیــادی بــا ارزش هــای اولیــه انقــالب پیــدا 
کــرده اســت. قراربــود همــه در مقابــل 
ــود  ــد ، قرارب فســاد حساســیت نشــان دهن
کارهــا بــه اهلــش ســپرده شــود، قــرار بــود 
بــی قانونــی در عرصــه اداره امــور مــردم 
رخــت بــر بنــدد و بــه تعبیــر امــام )ره( همه 
از قانــون تمکیــن نماینــد .حضــور عــده ای 
بــا کمتریــن پشــتوانه علمــی و اعتمــاد 
مراکزحســاس  درمهمتریــن  و  مردمــی 
تصمیــم گیــری و بدتــراز آن بــی تجربگــی 
ــی و  ــای واکنش ــه برخورده ــتابزدگی ک ، ش
احساســی جمــع قابــل توجهــی ازایــن قبیل 
ــه  ــه را ب ــای جامع ــان اعتماده ــراد ، بنی اف
ســرعت فرومــی ریزد.دربرخــی از ســازمان 
ــا انگیــزه  هــای مهــم حاکمیتــی افــرادی ب
هــای متفــاوت ازتوجــه بــه رضایــت مــردم 
ــد. ــده ان ــی بازمان ــدرت مل ــتحکام ق  و اس
ــرای بازســازی  ــوری اســالمی ب ــام جمه نظ
اعتمــاد عمومــی و برگردانــدن امیــد بــه 
ــود را  ــای خ ــه ه ــام  گزین ــه بایدتم جامع
ــام از اوجــب  ــظ نظ ــذارد. حف ــز بگ روی می
ــی  ــب مقدمات ــن واج ــت وای ــات اس واجب
آنهــا  رعایــت  بــه  بایــد  دارد کــه همــه 
ــای  ــی ، رفتاره ــا فرافکن ــوند. ب ــزم ش ملت
پاســخگوئی  ،فقــدان  مســئوالنه  غیــر 
کافــی درنظــام ،مــردم ســاالری راه بجائــی 
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موزه »گرمی« در حال تجهیز  است
رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان »گرمی« : 

»موزه گرمی در حال حاضر در حال تجهیز بوده و در 
 روز های آینده شاهد بهره برداری از آن خواهیم بود.«

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
20 تا 32دنبال کنید

گرانی کود تیر آخر  به تار  و پود کشاورزی 
حذف ارز 4200 تومانی کود های شیمیایی وارداتی و تبدیل آن به ارز نیمایی 

عامل افزایش پنج برابری قیمت کود های شیمیایی است

3

عضویت ایران در دو کمیته 
»UNWTO«تاثیرگذار 

۱۰۰ هزار سواری فرسوده منبع 
 آلودگی هوای تهران

رنا
 ای

س:
عک

یادداشت  مهمان
 سیدشهاب الدین چاوشی

تهران

2

300 هزار چاه غیر مجاز در دشت های کشور وجود 
دارد و بسیاری از عرصه های کشاورزی ما تحت تاثیر 
 شیوه های کشاورزی ناپایدار قرار گرفته اند

۱۰۰۱۰۰میلیون هکتار از عرصه های میلیون هکتار از عرصه های 
 کشور تحت تاثیر بیابانی شدن کشور تحت تاثیر بیابانی شدن

3

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1832

دوشنبه 31 شهریور 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

سخنگوی وزارت خارجه:

تلخ ترین روزهای آمریکا 
 در حال رقم خوردن است
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ادامه یادداشت 
غیـر  و شـاید  ناشـیانه  یـک حرکـت   
عمـد درروی جلـد یـک کتـاب درسـی 
ابتدائـی ایـن همـه در فضـای مجـازی 
مـوج برانگیختـه اسـت که خوشـبختانه 
و  سـنجیده  عذرخواهـی  و  تدابیـر  بـا 
و  آمـوزش  مردمـی  وزیـر  موقـع  بـه 
پـرورش آثـار منفی آن خنثی شـد. این 
نشانگرحساسیت جامعه و افکار عمومی 
 بـه رفتـار های رسـمی حکومت اسـت .
امـروز در اینکـه ایـران ازنظـر نظامـی به 
کشـوری قدرتمند درمنطقه تبدیل شـده 
دوسـت و دشـمن اتفاق نظـر دارند. این 
قـدرت نظامی را باید دریـک نظام مردم 
سـاالری بـه اقتـدار ملـی تبدیـل کنیم . 

رمـز اقتـدار ملـی مـا ، جلـب مشـارکت 
و اعتمـاد عمومـی مردمـی اسـت که در 
قلمـرو ایـن سـرزمین پهناورزندگی می 
کنند . همه پیشـرفت هـای ما با اصالح 
فرهنـگ عمومی باید از سـطوح مختلف 
مدیـران حکومـت درهمـه رده هـا آغـاز 
شـود. ایجـاد نارضایتی و بـی توجهی به 
افـکار عمومـی درشـرایطی کـه مـردم با 
مشـکالت اقتصادی مواجه هسـتند می 
توانـد بنیـان هـای اعتقـادی و اخالقـی 
جامعـه را بـه سـالمت و صالبـت نظـام 
باشـیم  بهـوش  پـس   . متزلـزل کنـد 
دشـمنان بـرای شکسـت آرمـان هـای 
بلنـد انقـالب کمیـن کـرده انـد و عوامـل 
و خـود محورهـم  لجـوج  یـا  ناکارآمـد 

بـرآن دامن مـی زنند. هریـک نفری که 
امـروز از اردوگاه میهـن دوسـتی و تعلق 
خاطربـه کشـور و نظـام سیاسـی بـه هر 
دلیلـی خـارج مـی شـود یـک خشـت 
ازبنـای عظیـم اقتدارملـی ایران کاسـته 
مـی شـود. پـس یادمـان باشـد. "َیـُد 
هللِا َمـَع الَجماَعة"عوامـل موجـده انقالب 
اسـالمی و نظـام هـم می تواننـد عوامل 
مبقیـه نظـام باشـند و هم عـدم تقید به 
آنهـا عوامـل فروپاشـی . نـوع سـلوک و 
رفتـار سیاسـی حکومتگـران و صداقـت 
آنـان درگفتـار و عمـل   مـی تواند نجات 
بخـش افـکار عمومـی از هجمـه هـای 
سـنگین و بـی رحمانـه دشـمنان ایـران 

باشد.
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گرانی کود تیر آخر به تار و پود کشاورزی
حذف ارز 4200 تومانی کود های شیمیایی وارداتی و تبدیل آن به ارز نیمایی عامل افزایش 

پنج برابری قیمت کود های شیمیایی است
ویـژه  بـه  کشـاورزان 
جنوبـی  مناطـق 
بـا  سالهاسـت  کشـور 
زیـادی  مشـکالت 
دسـت و پنجـه نـرم مـی کننـد. افزایـش 
سـم  و  کـود  گرانـی  هـا،  نهـاده  قیمـت 
برداشـت  زمـان  در  بـازار  بـودن  راکـد  و 
محصـوالت  قیمـت  آمـدن  پاییـن  و 
در  قـدم گذاشـتن  ایـن  کشـاورزی کـه 
بـدل  بـزرگ  ریسـکی  بـه  را  ایـن شـغل 
کـرده و مـی شـود گفـت آن را بـه قمـار 
شـبیه کـرده و رنـج مضاعفـی را بـه ایـن 
قشـر تحمیـل می کنـد. حاال مدتی اسـت 
کـه ایـن قشـر پرجمعیـت صدایشـان بـه 
دلیـل گـران شـدن قیمـت کود شـیمیایی 
پیونـدی  نویـن  درآمـده است.کشـاورزی 
ناگسسـتنی بـا کـود شـیمیایی دارد. بـه 
شـکلی کـه حتـی آمارهـا و بررسـی هـا 
نشـان می دهد کـه بدون اسـتفاده از کود 
شـیمیایی، کشـاورزی مقـرون بـه صرفـه 
انـگار بـا حـذف ایـن  نیسـت. از سـویی 
نهـاده هـا امنیـت غذایـی مـردم بـه خطر 
مـی افتـد زیرا نـه تنها کیفیـت محصوالت 
کاهـش مـی یابـد بلکـه آمـار ابتـالی بـه 
شـد.  خواهـد  بیشـتر  نیـز  هـا  سـرطان 
البتـه اسـتفاده بیـش از حـد از ایـن نـوع 
نهـاده نیـز خـالف اسـت و فـرد متخلـف 
تحـت پیگـرد قانونـی قـرار خواهـد گرفت. 
کشـت پاییـزه بـه تازگـی آغـاز شـده امـا 
نـرخ کود شـیمیایی چندیـن برابر افزایش 
یافتـه کـه ایـن مسـاله کشـاورزان را کالفه 
کـرده اسـت. ایـن مسـاله به گفتـه برخی 
از نماینـدگان مجلـس نتیجـه حـذف ارز 
۴2۰۰ تومانـی کود های شـیمیایی وارداتی 

عامـل  را  نیمایـی  ارز  بـه  آن  تبدیـل  و 
قیمـت کود هـای  برابـری  پنـج  افزایـش 

اسـت. شـیمیایی 
و  تامیـن کـود  اصلـی  بخـش  چـه  اگـر 
بـا  ایـن  از  پیـش  تـا  سـموم کشـاورزی 
کشـاورزان  بـرای  ای  یارانـه  ارز  قیمـت 
مبنـای  تغییـر  ولـی  شـد،  مـی  تامیـن 
قیمـت بـه ارز نیمایـی بـرای واردات ایـن 
یارانـه  قطـع  دیگـر  سـوی  از  و  کودهـا 
سـال های  در  کـه  شـیمیایی  کودهـای 
قانـون   ۱۴ تبصـره  اسـاس  بـر  گذشـته 
برنامـه و بودجـه پرداخت می شـد، دلیلی 
شـده تـا شـاهد افزایـش نجومـی قیمت 

باشـیم. شـیمیایی  کودهـای 
بـه  کـه  سالهاسـت  جنوبـی  کشـاورزان 
امیـد بهتـر شـدن شـرایط نسـبت بـه قبل 
مـی  بـه کشـت  اقـدام  و  ریسـک کـرده 
کننـد امـا تاسـف بـار اسـت کـه هر سـال 
مـی  بدتـر  هـم  قبـل  از  وضعیـت  ایـن 
شـود ولـی افزایـش در حـدود ۵ برابـری 
نـرخ کـود شـیمیایی موجـی از نگرانـی را 
در دل جنوبـی هـا انداختـه اسـت. البتـه 
ناگفتـه نمانـد ای مسـاله می تواند سـبب 
افزایـش محصـوالت کشـاورزی هم شـود 
و اگـر طبـق معمـول در بحث فـروش هم 
بـه مشـکل برمیخورنـد ضربـه مهلکـی بر 
صنعـت کشـاورزی منطقـه و حتی کشـور 
وارد مـی شـود. نمـی تـوان نادیـده گرفت 
فـروش  بـه  زندگـی کشـاورزان هـم  کـه 
محصـوالت شـان بسـتگی دارد و موفقیت 
در ایـن عرصـه نیازمند توجـه دولت و ارائه 
خدمـات بـه کشـاورزان اسـت آن هـم بـا 

قیمتـی مناسـب.

کارمندانی که پا در کفش 
کشاورزان می کنند

یـک کشـاورز جنوب کرمـان در ایـن رابطه 
می گویـد: افزایـش قیمت کود شـیمیایی 
و دیگـر نهـاده هـای کشـاورزی نسـبت به 
سـال قبل سرسـام آور اسـت و کشـاورزان 
بایـد سـموم مورد نیـاز خود را هـم با نرخ 

آزاد تهیـه کنند.
امیـری افـزود: عـالوه بـر اینهـا دسـتمزد 
کارگـر هـم زیـاد اسـت.وی تصریـح کـرد: 
خریـد و فـروش نهـاده هـای شـیمیایی 
طبـق معمول سـال قبـل به بازار سـیاه راه 
پیـدا کـرده اسـت و خرید برای کشـاورزان 
خـرده پـا و اقشـار کـم درآمـد از سـخت 

هـم سـخت تر اسـت.
و  کارمنـدان  از  برخـی  اضافـه کـرد:  وی 
بـه کشـت  اقـدام  نیـز  ادارات  مسـئوالن 
کننـد  مـی  وسـیع  اراضـی  در  محصـول 
و همیـن مسـأله هـم بـاز قـوز بـاال قـوز 

مـا. مشـکالت  بـر  اسـت  دیگـری 
امیـری ادامه داد: اگـر نتوانیم کود بخریم 
قطعـا میـزان محصـول تولیـدی مـان بـه 
نصف هم نخواهد رسـید و مسـووالن باید 
هـر طـور شـده بـا اندیشـیدن تمهدیداتی 
بـه کمـک مـا بیاینـد. در غیـر ایـن صورت 
قطعـا کشـاورزان جنوبـی بـزودی تبدیـل 
بـه مهاجـران و کارتـن خوابانـی در دیگـر 
شـهرهای همجـوار مـی شـوند همانطـور 
که سـال قبـل در پـارک سـاحلی جیرفت 
شـاهد کارتـن خوابـی کشـاورزان رودبـار 

بودیم. جنوبـی 
یـک کشـاورز دیگر نیز می گویـد: با وجود 
اینکـه در چنـد سـال اخیـر هزینـه هـای 

افزایـش  رویـه  بـی  بخـش کشـاورزی 
داشـته اما هیـچ اقدامی از سـوی دولت 
و مسـئوالن بـرای حـل مشـکالت مربوط 

بـه ایـن مسـاله اتفـاق نیفتاده اسـت.
را  مـی گویـد: گرانـی کمرمـان  بامـری 
شکسـته و هیـچ کـس نیسـت بـر ایـن 
انـگار  باشـد  داشـته  نظـارت  اوضـاع 
کشـاورزان اهـل ایـن مملکت نیسـتند و 
هـر بالیـی سرشـان بیاید اهمیـت ندارد. 
در زمـان کاشـت بـا مشـکل گرانـی نهاده 

هـا مـواج هسـتیم و زمـان برداشـت هـم 
کـه یـا واردات انجـام می شـود یـا قیمت 
هـا کاهـش پیدا مـی کنـد و محصول مان 
بـر روی زمیـن مـی مانـد کسـی که سـود 

مـی بـرد ایـن وسـط فقـط دالل اسـت.

شوک به کشاورزان استان
معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان 
اسـتان کرمـان  جهـاد کشـاورزی شـمال 
در ایـن زمینـه مـی گویـد: طبـق شـرایط 
کودهـای  قیمـت  افزایـش  موجـود، 
ایـن  و  هسـتیم  شـاهد  را  شـیمیایی 
میـان  در  شـوک  ایجـاد  باعـث  مسـأله 
کشـاورزان خواهـد شـد.پورخاتون معتقـد 
اسـت، رونـد افزایـش قیمـت کود و سـم 
غیرکارشناسـانه نیسـت زیـرا ایـن مسـاله 
باعـث مـی شـود که کشـاورزان طبـق نظر 
بپردازنـد. مصـرف کـود  بـه  کارشناسـان 

پورخاتـون با اشـاره به این کـه محصوالتی 
کـه تحـت پوشـش دولت هسـتند، دولت 
قـول داده اسـت کـه در قیمـت تضمینـی 
آنهـا تجدیـد نظـر کنـد، افزود: یکـی دیگر 
نقدینگـی  بـودن  پاییـن  هـا،  چالـش  از 
کشـاورزان اسـت کـه در این زمینـه دولت 

اعتبـاری جهـت  هـای  اسـت کارت  قـرار 
خریـد در اختیـار کشـاورزان قـرار دهـد.

آسیب های اجتماعی در راه 
است

سـعید برخـوری رییـس سـازمان جهـاد 
کشـاورزی جنـوب کرمـان هـم مـی گوید: 
یعنـی  کشـاورزان  اسـتفاده  قابـل  کـود 
فسـفات، پتاسـه کـه تولید داخل هسـتند 
افزایـش قیمـت نداشـته ولی مـواد اولیه 
وارد کشـور  بایـد  پتـاس کـه  و  فسـفات 

شـود افزایـش قیمـت داشـته اسـت.
دلیـل  کـه  مطلـب  ایـن  بیـان  بـا  وی 
گـران شـدن قیمـت کودهـای شـیمیایی، 
حـذف ارز ۴ هـزار و 2۰۰ و اسـتفاده از ارز 
نیمایی اسـت، عنـوان کرد: سـازمان جهاد 
کشـاورزی جنـوب اسـتان و حتـی خـود 
وزیـر جهـاد کشـاورزی نیـز موافـق چنین 
دلیـل  بـه  متاسـفانه  نیسـت.  اتفاقـی 
شـرایط کشـور این تصمیم توسـط شورای 

اقتصـادی گرفتـه شـده اسـت.
افزایـش  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  برخـوری 
قیمـت کـود باعـث تاثیـر گذاشـتن روی 
شـود،  مـی  محصـوالت  همـه  قیمـت 
افـزود: هـم اکنون کـود به انـدازه کافی در 

اسـتان موجـود اسـت اما قیمـت آن گران 
تـر شـده و بـه همیـن دلیـل کشـاورزان 
بـه سـمت  از مصـرف کودهـای خارجـی 
کودهـای داخلـی گرایـش پیـدا کـرده اند.
ایـن مسـئول اضافـه کـرد: گرانتـر شـدن 
قیمـت ایـن نهـاده باعـث افزایـش قیمت 
محصـوالت کشـاورزی مـی شـود و ایـن 
تصمیـم بـه صـالح کشـاورزان و اقتصـاد 
کشـور نیسـت، ایـن مسـاله باعـث از بین 
دنبـال کـردن  بـرای  افـراد  انگیـزه  رفتـن 
از  یکـی  و  شـود  مـی  شـغل کشـاورزی 
توابـع آن افزایش آسـیب هـای اجتماعی 
خواهـد بود.برخـوری مـی گوید: از سـویی 
دیگـر برخـی افـراد هـم بـا گرفتـن قرض 
و وام اقـدام بـه کشـاورزی مـی کننـد و 
در زمـان برداشـت نیـز بـا دخالـت دالالن 
محصـول ایـن افـراد بـا قیمتـی پایین به 
فـروش مـی رسـد و کار بـه جایـی مـی 
رسـد کـه حتـی کشـاورزان از پـس تامین 
هزینـه هـای کارگـر و … بـر نمـی آیـد و 
ایـن مسـاله نیز مشـکالت بیشـتری را به 
دنبـال دارد کـه جـا دارد مسـئوالن ارشـد 
اسـتان بـا افـراد باالدسـت ارتبـاط برقـرار 
کـرده و بـرای این مسـاله به فکـر راه حل 

. شند با

ته
نک

یـک کشـاورز دیگـر نیـز مـی گویـد: بـا وجـود اینکـه در چند 
سـال اخیـر هزینه هـای بخش کشـاورزی بی رویـه افزایش 
داشـته امـا هیـچ اقدامـی از سـوی دولـت و مسـئوالن برای 
 حـل مشـکالت مربـوط به این مسـاله اتفـاق نیفتاده اسـت.
بامـری مـی گویـد: گرانـی کمرمـان را شکسـته و هیـچ کس 
نیسـت بـر این اوضـاع نظارت داشـته باشـد انگار کشـاورزان 
بیایـد  بالیـی سرشـان  هـر  و  نیسـتند  ایـن مملکـت  اهـل 
اهمیـت نـدارد. در زمـان کاشـت بـا مشـکل گرانی نهـاده ها 
مـواج هسـتیم و زمـان برداشـت هـم کـه یـا واردات انجـام 
مـی شـود یـا قیمت هـا کاهـش پیـدا مـی کنـد و محصول 
مـان بـر روی زمیـن مـی مانـد کسـی که سـود می بـرد این 

وسـط فقـط دالل اسـت.

گزارش
الهام پیپر

 پیام
سیاست

ساخت 50000 واحد مسکونی برای کم درآمدها کلید خورد
آیین امضای تفاهمنامه ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی میان شرکت بازآفرینی شهری ایران و 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( برگزار شد.

سنا
 ای

س:
عک

بـا  دارایـی  امـور  و  اقتصـاد  وزیـر 
صنعـت  نفـوذ  ضریـب  اینکـه  بیـان 
۳.6 درصـد رسـید، گفـت:  بـه  بیمـه 
محـور  طـرح  بیمه هـا،  تمامـی  بایـد 
بـا صـدور یـک کارت بیمـه  شـوند و 
بتوانـد بیمه هـای  هوشـمند هـر فـرد 
خـود  زندگـی  شـرایط  بـا  متناسـب 
امـر ایجـاد  را تهیـه کنـد کـه همیـن 
رقابـت بیشـتر و در نتیجه نوآوری در 
میـان شـرکت های بیمـه را بـه دنبـال 

داشـت. خواهـد 
 فرهـاد دژپسـند در مجمـع عمومـی 
مرکـزی،  بیمـه  سـالیانه  عـادی 
را  بیمـه  صنعـت  واقعـی  موفقیـت 
گفـت:  و  دانسـت  آمارهـا  از  فراتـر 
زمانـی مـا می توانیـم بگوییـم صنعت 
در  بیمـه  کـه  داریـم  موفقـی  بیمـه 
ذهـن مـردم بـه عنـوان یـک پناهگاه 
بیمـه  و  باشـد  پشـتیبان  و  امـن 
ماننـد  اجبـاری  بیمه هـای  فقـط  را 

شـخص ثالـث نداننـد، بلکـه برای هر 
کاری اول دنبـال بیمه نامـه متناسـب 
با آن کار باشـند تا ریسـک خود را به 
صنعـت بیمـه انتقـال دهنـد و بـدون 
دهنـد. ادامـه  خـود  بـه کار  دغدغـه 
رئیـس مجمـع عمومی بیمـه مرکزی 
طبیعـی  حـوادث  بیمـه  صنـدوق  از 
بودجـه  نجـات  صنـدوق  عنـوان  بـه 
باتوجـه  گفـت:  و  کـرد  یـاد  دولـت 
صنعـت  خـوب  بسـیار  عملکـرد  بـه 
بیمـه در جریـان سـیل سـال ۱۳9۸ 
امیـدوارم بـا تاسـیس ایـن صنـدوق  
بتوانیـم از ظرفیت هـای صنعـت بیمه 
طبیعـی  ریسـک های  پذیـرش  در 

شـویم. بهره منـد 

صدور کارت بیمه هوشمند 
برای همه افراد

 آمریکا بخواهد قلدری کند با 
پاسخ قاطع ایران مواجه می شود

ــش  ــکا در بخ ــری  آمری ــار حداکث ــه فش ــان اینک ــا بی ــوری ب ــس جمه ریی
ــت،  ــده اس ــل ش ــکا تبدی ــری آمری ــزوای حداکث ــه ان ــی ب ــی و حقوق سیاس
ــران مواجــه  ــا پاســخ قاطــع ته ــد ب ــدری کن ــکا بخواهــد قل گفــت: اگــر آمری
ــته  ــر روز گذش ــی« عص ــن روحان ــلمین حس ــالم والمس می شود.»حجت االس
در جلســه هیــات دولــت گفــت: امــروز ســی ام شــهریور ســال ۱۳99 بــه عنــوان 
یــک روز بــه یادماندنــی در تاریــخ دیپلماســی مــا خواهــد بــود. آمریــکا بــه 
ــرای  ــختانه ای ب ــالش سرس ــان ت ــطح جه ــو در س ــور زورگ ــک کش ــوان ی عن
ــران آغــاز کــرد  تحمیــل مجــدد تحریم هــای شــورای امنیــت علیــه ملــت ای
ــال  ــاه گذشــته دنب ــک م ــر و در ی ــای اخی ــه در ماه ه ــدی ک و مخصوصــا رون

ــود رســید.   ــی خ ــه شکســت حتم ــه نقط ــروز ب ــرد، ام می ک
ــد  ــالش کردن ــر ت ــم اخی ــال و نی ــا در دو س ــه آمریکایی ه ــان اینک ــا بی وی ب
یــک ائتــالف جامعــه جهانــی بــه اصطــالح خــود علیــه ایــران بــه وجــود آورند، 
اظهــار داشــت: آمریکایی هــا از روزی کــه از توافــق هســته ای خــارج شــدند، 
فکــر می کردنــد در زمــان کوتاهــی اتحادیــه اروپــا را بــه ســمت خــود بکشــانند 
ــران اقداماتــی را انجــام دهــد کــه  ــکات خــود، ای ــا تحری ــد ب و فکــر می کردن
آنهــا بهانــه الزم را بــرای بازگشــت قطعنامه هــای شــورای امنیــت پیــدا کننــد.  

۱۸۳ فوتی جدید کرونا در کشورترامپ و بایدن فرقی ندارند
رئیـس مجلـس بـا اشـاره بـه شکسـت 
حقوقـی آمریـکا در شـورای امنیـت گفت: 
کمیسـیون امنیـت ملـی حرکت هـای یکجانبـه آمریکا که 
مـورد اعتـراض دیگـر کشـورهای جامعـه بیـن الملـل نیـز 
هسـت را رصـد کنـد و اقدامات متقابـل الزم را برای صیانت 
از منافـع مـردم بـا جدیـت پیگیـری کنـد و به صحـن ارائه 
دهد.بـه گـزارش ایسـنا، محمدباقـر قالیبـاف در نطق پیش 
از دسـتور جلسـه علنـی مجلس با تبریک آغـاز هفته دفاع 
مقـدس گفـت: منطـق دفـاع مقـدس یعنی بـاور بـه توان 
مـردم و اعتقـاد راسـخ بـه اینکه  سـنت هـای الهی تخلف 
ناپذیـر هسـتند، هـرگاه مـردم را بـاور کنیم پیـروز خواهیم 
شـد و هـرگاه آن ها را فراموش کنیـم و در راس امور ندانیم 
در چشـم برهم زدنی شکسـت بر ما چیره خواهد شـد.وی 
افـزود: دفـاع مقـدس برای ما مدرسـه مردم باوری اسـت، 

بـه عینه شـاهد بودیـم در ابتدای جنگ هنگامـی که باوری 
بـه حضـور مـردم توسـط مسـئوالن وجـود نداشـت چگونه 
دشـمنان پیشـروی کردند و چگونه چند ماه پس از حضور 
مـردم و بـاور واقعـی بـه تـوان ملت عملیـات هایـی مانند 
شکسـت حصـر آبـادان، طریـق القـدس و فتـح المبیـن 
در ابتـدای سـال 6۱ بـه وقـوع پیوسـت.قالیباف گفـت: آن 
منطـق همچنـان زنـده و پیـش روی مـا اسـت، اگـر مردم 
را فرامـوش کنیـم شکسـت خواهیـم خـورد و اگر بـه توان 
آن هـا بـاور داشـته باشـیم و کار را بـه آن هـا واگـذار کنیـم 
پیـروزی حاصـل خواهـد شـد، شـعار هفته دفـاع مقدس 
امسـال شـعاری پـر مغـز و درس آمـوز اسـت، مـا قـوی 
هسـتیم، ایـن همـان منطقـی اسـت که موجب شکسـت 

هـای امـروز دشـمنان مردم ایران شـده اسـت.

سـخنگوی وزارت بهداشـت آخرین موارد 
در  کوویـد-۱9  از  ناشـی  فوتـی  و  بـروز 

کشـور طـی 2۴ سـاعت گذشـته را تشـریح کـرد.
الری گفت:تـا  سیماسـادات  دکتـر  ایسـنا،  بـه گـزارش 
روز  ۳۰ شـهریور ۱۳99 و بـر اسـاس معیارهـای قطعـی 
بـه  مبتـال  جدیـد  بیمـار   97 و  هـزار  سـه  تشـخیصی، 
کوویـد۱9 در کشـور شناسـایی شـد کـه یک هـزار و 272 

نفـر از آنهـا بسـتری شـدند.
وی افـزود: مجمـوع بیمـاران کوویـد۱9 در کشـور به ۴22 

هـزار و ۱۴۰ نفر رسـید.
وی ادامـه داد: متاسـفانه در طـول 2۴ سـاعت گذشـته، 
۱۸۳ بیمـار کوویـد۱9 جـان خـود را از دسـت دادنـد و 
مجمـوع جـان باختـگان این بیمـاری به 2۴ هـزار و ۳۰۱ 
نفـر رسـید.الری گفـت: خوشـبختانه تـا کنـون ۳۵9 هزار 

و ۵7۰ نفـر از بیمـاران، بهبـود یافتـه و یـا از بیمارسـتانها 
ترخیـص شـده اند.

سـخنگوی وزارت بهداشـت افـزود: ۳۸9۸ نفـر از بیماران 
مبتـال بـه کووید۱9 در وضعیت شـدید ایـن بیماری تحت 

مراقبت قـرار دارند.
بـه گفتـه وی، تـا کنون سـه میلیـون و 7۴6 هـزار و 629 
شـده  انجـام  کشـور  در  تشـخیص کوویـد۱9  آزمایـش 

ست. ا
وی همچنیـن گفـت: اسـتانهای تهـران، اصفهـان، قـم، 
آذربایجـان شـرقی، خراسـان جنوبـی، سـمنان، قزویـن، 
لرسـتان، اردبیـل، خوزسـتان، کرمانشـاه، گیالن، بوشـهر، 
البـرز،  مازنـدران،  رضـوی،  خراسـان  ایـالم،  زنجـان، 
آذربایجـان غربـی، مرکـزی، کرمـان، خراسـان شـمالی، 

همـدان و یـزد در وضعیـت قرمـز قـرار دارنـد.

تلخ ترین روزهای آمریکا در حال رقم خوردن استورود بانک ها به بورس، تصمیم اشتباهی است
معـاون اسـبق بانک مرکـزی اظهار داشـت: نزدیک شـدن نرخ 
ارز نیمایـی بـه نـرخ بـازار ازاد و امـکان فـروش ارز صادراتی به 
نـرخ بـازار آزاد سیاسـت درسـتی اسـت کـه البتـه بـه معنای تک نرخی شـدن 
ارز نیسـت چراکـه ایـن سیاسـت زمانـی می توانـد بـه اجـرا برسـد کـه منابـع 

کافـی وجود داشـته باشـد.
سـیدکمال سـیدعلی در گفت وگـو بـا خبرنـگار اقتصـادی ایلنـا دربـاره شـرایط 
اقتصـادی کشـور بـا توجـه بـه افزایـش نقدینگـی و پایـه پولـی اظهار داشـت: 
موضـوع مهمـی کـه وجـود دارد اتـکای درآمـد و بودجه کشـور به نفت اسـت و 
اینکـه امـروز نفتـی بـه فـروش نمـی رود بـر روی GDP تاثیرگـذار خواهد بود. 
وقتـی نفتـی فروختـه نمی شـود ارزی هـم برنمی گـردد کـه به مـردم فروخته 
شـود و در مقابـل آن ریالـی بـرای واردات دریافـت کننـد تـا هزینه های کشـور 
را بپردازنـد، بنابرایـن مهم تریـن مسـاله عدم فروش نفت اسـت که مشـکالت 
کرونـا هـم بـه آن اضافه شده اسـت.   وی با اشـاره به سـایر عوامـل اقتصادی 
گفـت: برداشـت از صنـدوق توسـعه ملـی بـدون اینکـه ارزی بـه فـروش رود،  
عـدم تمایـل مـردم به حفـظ سـپرده های بانکی و تبعات رشـد بیـش از اندازه 

بـورس و خـروج نقدینگـی از ایـن بـازار پـس از نوسـانات اخیـر، باعـث شـده 
کـه نتوانیـم بـه رشـد مطلـوب و مـورد نظر دسـت پیـدا کنیم کـه البتـه کرونا و 

تحریم هـا هـم مشـکالت عمـده ای بـر اقتصاد ایـران تحمیـل کردند.
معـاون اسـبق بانـک مرکـزی تاکیـد کـرد: افزایش پایـه پولی را بایـد از طریق 
می کردیـم.  مدیریـت  بانکـی  سیسـتم  در  سـپرده ها  آوری  جمـع  و  اوراق 
معتقـدم ورود بانک هـا بـه بـازار سـرمایه از طریـق خریـد سـهام هـم تصمیـم 

اسـت. غلطی 
سـیدعلی بـا اشـاره بـه امـکان عرضـه ارز صادراتـی بـا نـرخ بـازار آزاد گفـت: 
نزدیـک شـدن نـرخ ارز نیمایـی به نرخ بـازار ازاد و امکان فـروش ارز صادراتی 
بـه نـرخ بـازار آزاد سیاسـت درسـتی اسـت کـه البتـه بـه معنـای تـک نرخـی 
شـدن ارز نیسـت چراکـه ایـن سیاسـت زمانـی می توانـد بـه اجـرا برسـد کـه 

منابـع کافـی وجود داشـته باشـد.
وی ادامـه داد: نزدیـک شـدن نـرخ ارز نیمایـی بـه نـرخ بـازار آزاد و حـذف 
سـهمیه ارز مسـافرتی بـرای عـدم توزیـع رانـت اسـت کـه در ایـن شـرایط 

می توانـد بـه بـازار هـم کمـک کنـد.  

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه کشـورمان تاکیـد کـرد: پیـام 
تهران به واشـنگتن روشـن اسـت، بـه جامعه جهانـی برگرد، به 
تعهـدات خـود عمل کـن، دسـت از یاغی گری بردارد کـه در این 
صـورت جامعـه جهانـی تـو را خواهـد پذیرفت.به گزارش ایسـنا، سـعید خطیب 
زاده صبـح روز یکشـنبه در نشسـت مطبوعاتـی خـود بـا بیـان اینکـه وزیـر امور 
خارجـه کشـورمان در روز دوشـنبه در مجمـع عمومـی سـازمان ملـل سـخنرانی 
مـی کنـد گفـت: آقـای رئیـس جمهـور نیـز در روز سـه شـنبه در ایـن مجمـع 
سـخنرانی خواهـد کـرد کـه البته اینهـا برنامه ریزی هـای اولیه اسـت و با توجه 
بـه برگـزاری آنالین نشسـت سـاالنه مجمع عمومی سـازمان ملل ممکن اسـت 
در وقـت ایـن سـخنرانی هـا تغییراتی ایجـاد شود.سـعید خطیـب زاده در مورد 
اظهـارات شـب گذشـته پامپئـو و ادعـای آمریکا مبنـی بر بازگشـت تحریم های 
پیشـین شـورای امنیـت علیـه ایـران بـا بیـان اینکـه آمریکایـی ها بـا اقدامات 
خـود ناامنـی، جنگ، خشـونت در عرصـه جهانی به وجود آوردهانـد، گفت: ما در 
حال حاضر شـاهد میراث شـوم سـال ها حضور آمریکا در مناطق مختلف دنیا 
بـه ویـژه غرب آسـیا هسـتیم.وی با اشـاره به مخالفـت جهانی با اقـدام آمریکا 

گفـت: اقـدام آمریـکا یـک نـوع گردن کشـی و قلـدری اسـت و آنها یـک اقدام 
جدیـدی را بـه لیسـت قلـدری های خـود اضافـه کردند.

ایـن دیپلمات ارشـد کشـورمان افـزود: اقدامـات آمریکایی ها یـک هیاهو برای 
هیـچ اسـت، مـن فکـر می کنـم کـه آمریکایی هـا در حـال گذراندن تلـخ ترین 
روزهـا و سـاعت هـای تاریـخ خـود هسـتند. انتخـاب آمریـکا ایـن بـوده که در 
طـرف اشـتباه تاریـخ بایسـتد. خطیـب زاده افـزود: پیـام تهـران بـه واشـنگتن 
روشـن اسـت، بـه جامعـه جهانی برگـرد، به تعهدات خـود عمل کن و دسـت از 

یاغـی گـری بـردار، در آن صـورت جامعـه جهانی تـو را خواهـد پذیرفت.
وی بـا بیـان اینکـه امیـدوارم آمریـکا پیـام دنیـا را گرفتـه باشـد تصریـح کـرد: 
فضـای دنیـا در حـال تغییر اسـت و به دلیل سیاسـت های کوتـه بینانه ترامپ 
و شـرکای آن اولین قربانی تغییر در نظام بین الملل آمریکا اسـت. سـخنگوی 
وزارت خارجـه در مـورد اقـدام احتمالـی آمریـکا بـرای بازرسـی از کشـتی هـا 
و هواپیماهـای ایرانـی گفـت: هـر نـوع اقدامـی کـه ناقـض حاکمیـت جمهوری 
اسـالمی و قوانیـن و مقـررات بیـن المللـی باشـد از سـوی ایـران بـا جدیـت و 

بـدون لحظـه ای تردیـد پاسـخ داده خواهد شـد.

وزیـر نفـت جمهوری اسـالمی ایران بـا درخشـان نامیدن 
تاریـخ اوپـک، بـر ضـرورت ادامه همـکاری این سـازمان 
تأکیـد کـرد و گفت: انسـجام بیشـتر اوپک همیشـه ثبات 

بیشـتر بـازار جهانـی نفـت را به دنبال داشـته اسـت.
بـه گفتـه وی هرگونـه تـالش برای حـل مسـائل امنیتی 
کنونـی در خاورمیانـه بـه ثبـات بیشـتر بازار نفـت کمک 
مصرف کننـدگان  و  تولیدکننـدگان  بـرای  و  می کنـد 
نفـت مفیـد اسـت.او افـزود: چالـش مهـم اخیـر اوپک 
افزایـش قـدرت بازارهـای مالـی در تعییـن قیمت نفت 
و کنتـرل بـازار نفـت از طریـق فعالیت هـای سـوداگرانه 

اسـت. بوده 

 رییس سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور گفـت: باتوجه 
بـه کاهش میـزان رعایـت پروتکل های بهداشـتی در ادارات 
از سـوی کارکنـان و ارباب رجوعان، رعایت دسـتورالعمل های 
بهداشـتی ضروری اسـت و در صورت بروز تخلف، برخوردی 
جـدی می شـود.  بـه گـزارش روز یکشـنبه سـازمان اداری 
و اسـتخدامی »جمشـید انصـاری« در بخشـنامه جدیـدی 
ضمـن تاکیـد بر رعایـت دسـتورالعمل های بهداشـتی گفت: 
تمـام مدیـران و مسـئوالن ادارات موظفنـد کارکنـان خـود را 
در خصـوص عالئـم، شـرایط و ویژگی هـای بیمـاری کرونا و 
انجـام اقدامـات پیشـگیرانه آمـوزش دهند و آنـان را توجیه 

. کنند
وی افـزود: مدیـران بایـد وضعیـت بیمـاری را بیـن کارکنان 
خـود بـه طـور مسـتمر پایـش و از حضـور افرادی کـه دارای 

عالئـم بیماری هسـتند، جلوگیـری کنند.

رییـس کل بانک مرکزی دسـتور رسـیدگی فـوری برای 
رفـع مشـکالت مربـوط بـه مراجعیـن میـز خدمت ارزی 
ایـن بانـک را صـادر کرد.بـه گـزارش روز یکشـنبه ایرنـا 
دنبـال  بـه  مرکـزی  بانـک  عمومـی  روابـط  از  نقـل  بـه 
انتشـار ویدیویـی در فضـای مجـازی مبنـی بـر مراجعـه 
یکـی از صادرکننـدگان بـه میـز خدمـت ایـن بانـک بـه 
منظـور رفـع تعهـد ارزی سـال 97 و مشـکالت مطـرح 
شـده در ایـن ویدیـو، رئیـس کل بانـک مرکزی دسـتور 
کـرد. صـادر  را  پیش آمـده  مشـکالت  رفـع  و  بررسـی 
همچنیـن معـاون ارزی بانـک مرکـزی نشسـت فـوری 
و  کـرده  برگـزار  ارزی  ادارات  معاونـان  و  مدیـران  بـا 
بـر لـزوم تسـریع و تسـهیل پاسـخگویی بـه مراجعـان 
امـروز  از صبـح  ایـن دسـتورات  از  تاکیـد شـد. پـس 
الزم  زیرسـاختی  امکانـات  و  پاسـخگو  افـراد  تعـداد 
بـرای ارایـه خدمـت بـه مراجعـان در سـاختمان مذکـور 

افزایـش یافـت.

انسجام اوپک ثبات بازار 
جهانی نفت را به دنبال دارد

رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی 

رفع مشکالت مراجعان میز 
خدمت ارزی

سالمت سیاسی

سیاسی اقتصاد
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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۱۰۰ هزار سواری فرسوده منبع آلودگی هوای تهراناحتمال افزایش 6 برابری تولید زباله های پالستیکی در جهان

محققــان هشــدار دادنــد: تــا ســال 2۰۳۰ میــزان زبالــه هــای 
پالســتیکی در جهــان افزایــش شــش برابــری خواهــد 

داشــت.
بــه گــزارش ایســنا، بــه رغــم تعهــدات متعــدد جهانــی بــه منظــور مقابلــه بــا 
مقادیــر قابــل توجهــی از زبالــه هــای پالســتیکی کــه محیط زیســت سراســر 
ــای پالســتیکی از  ــه ه ــد زبال ــرار داده، رشــد تولی ــر ق ــان را تحــت تاثی جه

تــالش هــای صــورت گرفتــه بــرای کاهــش آن فراتــر رفتــه اســت.
همچنیــن محققــان در ایــن بررســی تاکیــد کردنــد در صورتیکــه دولتهــا تنهــا 
بــه دســتورالعملهای موجــود اکتفــا کننــد تولیــد ســاالنه ایــن زبالــه هــا در 
ــر  ــش براب ــش از ش ــال 2۰۳۰ بی ــا س ــرد و ت ــرار میگی ــی ق ــیر افزایش مس

بیشــتر میشــود.
تحلیــل جهانــی حجــم پالســتیکهای تولیــد شــده کــه کــره زمیــن را آلــوده 
میکنــد اهــداف و روشــهایی را ارزیابــی میکنــد کــه مــا را قــادر میســازد تــا 
ــه هــای پالســتیکی دســت پیــدا کنیــم. در حــال  ــی زبال ــه کاهــش جهان ب
حاضــر برآوردهــا حاکــی از آن اســت کــه هــر ســال حــدود هشــت میلیــون 

تــن زبالــه پالســتیکی وارد اقیانوســها، دریاچــه هــا و رودخانــه هــای جهــان 
میشــود.

هرچنــد مدلهــای ریاضــی جدیــد حاکــی از آن اســت تــا ســال 2۰۳۰ میــزان 
ســاالنه زبالــه هــای پالســتیکی ۱7۳ کشــور بــه ۵۳ میلیــون تــن افزایــش 

پیــدا میکنــد.
ــی  ــق کاهــش جهان ــرای تحق ــی ب ــه ســناریوهای آت ــن مطالع ــن ای همچنی
زبالــه هــای پالســتیکی بــه کمتــر از هشــت میلیــون تــن تــا ســال 2۰۳۰ بــا 
اســتفاده از اســتراتژیهای موجــود از جملــه کاهــش زبالــه پالســتیکی، بهبــود 
مدیریــت پســماند و پاکســازی محیــط زیســت را مدلســازی کــرده اســت.

بــه گــزارش گاردیــن، در ایــن مطالعــه آمــده اســت: بــه منظــور تحقــق ایــن 
هــدف الزم اســت زبالــه هــای پالســتیکی حــدود 2۵ تــا ۴۰ درصــد کاهــش 
ــد از  ــم درآم ــورهای ک ــتیکی در کش ــماند پالس ــت پس ــد و مدیری ــدا کن پی
شــش بــه 6۰ درصــد افزایــش پیــدا کنــد. همچنیــن پاکســازی ۴۰ درصــد از 

زبالــه هــای تولیــدی در ســال ضــروری اســت.

مدیـر عامـل شـرکت کنتـرل کیفیـت هـوای تهـران بـا اعـالم 
اینکـه در حـال حاضـر بیـش از ۱۰۰ هـزار دسـتگاه خـودروی 
فرسـوده سـواری در تهـران بـا سـن بیـش از ۱۸ سـال در حال تردد هسـتند، 
از منابـع  انتشـار آالینده هـای ناشـی  گفـت: سـهم خودروهـای سـواری در 
متحـرک در تهـران بیـش از ۴۵ درصد اسـت کـه بخش قابل توجهـی از آن را 

خودروهـای فرسـوده تولیـد می کننـد. 
به گزارش ایسـنا، حسـین شـهیدزاده ضمن اشـاره به روز جهانی حمل و نقل 
پـاک اظهـار کـرد: تعـداد کل خودروهـای سـواری تهـران حـدود سـه میلیون 
و ۴۳۵ هـزار دسـتگاه بـرآورد می شـود کـه از ایـن تعـداد بیـش از ۱۰۰ هـزار 
دسـتگاه از سـن فرسـودگی عبـور کرده انـد و عالوه بـر مصرف باالی سـوخت، 

آالیندگـی باالیـی تولیـد می کنند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه میـزان انتشـار آالینـده از خودروهـای سـواری تهـران 
سـاالنه در مجمـوع ۵79 هـزار تن اسـت، گفت: به عبارتی خودروهای سـواری 
هـر روز ۱۵۸6 تـن آالینده های بیمـاری زا وارد ریه شـهروندان تهرانی می کنند.
شـهیدزاده بـا بیـان اینکـه ۸2 درصـد اکسـیدهای گوگـرد و 2۳ درصـد ذرات 

معلـق هـوای تهـران از کل انتشـار آالیندگـی ناشـی از وسـایل نقلیـه مختلف 
را خودروهـای سـواری تولیـد می کننـد، تصریـح کرد: سـهم ایـن خودروها در 
تولیـد منواکسـیدکربن ۴6 درصد، در تولید اکسـیدهای نیتـروژن ۴۵ درصد و 

در تولیـد ترکیبـات آلـی فـرار ۴۳ درصد اسـت.
مدیـر عامـل شـرکت کنتـرل کیفیـت هوای تهـران ضمن اشـاره بر آغـاز فصل 
پاییـز و نزدیـک شـدن بـه زمـان بـروز پدیـده وارونگـی دمـا )اینـورژن( کـه 
افزایـش آلودگـی هـوای پایتخـت را به دنبـال دارد، تصریح کرد: بـدون تردید 
عـدم اجـرای طـرح ترافیـک و عدم کنتـرل معاینه فنـی خودروهـای عبوری، 
میـزان تراکـم آالینده هـا در هـوای تهـران و آثـار و عـوارض ناشـی از آن را 

دوچنـدان می کنـد.
بـر اسـاس گـزارش روابـط عمومی شـرکت کنتـرل کیفیـت هوای تهـران، وی 
در پایـان اظهـار کـرد: بر اسـاس گزارش های سـازمان بهداشـت جهانـی ذرات 
معلـق می تواننـد ویـروس کرونـا را بـا خـود حمـل کنـد و بـه افزایـش امکان 
سـرایت بیمـاری بـه دیگـران کمک کننـد بنابراین کاهـش ایـن ذرات اهمیت 

بیشـتری نسـبت بـه گذشـته پیدا کرده اسـت.

 پیام
 زیست

فدراسیون کوهنوردی از مرگ موش در علم کوه استفاده نکرده است
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران خبر استفاده  فدراسیون کوهنوردی از مرگ موش برای تلف 

کردن موش های علم کوه را تکذیب کرد.

پایلـوت سیسـتم هاضـم بی هـوازی تولیـد بیـوگاز از زبالـه  
کـه بـه سـفارش شـهرداری اصفهـان و بـه همـت محققـان 
پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی طراحی و سـاخته شـد، 
بـه کارفرمـا تحویـل داده مـی شـود.به گـزارش  بـه زودی 
ایسـنا، دکتر حسـین قنواتـی، عضو هیات علمی پژوهشـگاه 
بیوتکنولـوژی کشـاورزی و مجـری طـرح اظهـار کـرد: ایـن 
پایلـوت از نـوع نیمـه خشـک بـا تکنیـک پالک فلـو تلفیقی 
بـا CSTR اسـت. طـرز کار سیسـتم بدیـن صـورت اسـت 
کـه مـواد آلـی زبالـه بـه سیسـتم وارد و طـی پروسـه هضم 
کـه یـک مـاه طـول مـی کشـد، تجزیـه و تبدیـل بـه بیـوگاز 
مـی شـوند. بیـوگاز در دیـزل ژنراتور می سـوزد و بـرق تولید 
مـی کنـد. تفالـه هضـم شـده مـواد آلـی هـم بـه عنـوان کود 
غنـی کشـاورزی اسـتفاده مـی شـود.وی که پـس از طراحی 
سیسـتم، طـی سـه مـاه سـاخت آن را بـه پایان برده اسـت، 
خاطرنشـان کـرد: پایلـوت عـالوه بـر سیسـتم اصلـی هاضم 
شـامل فیـدر و اسـکرو ورودی مـواد بـه هاضم، همـزن های 
پارویـی و الکتروموتورهـای چرخاننده آنها، سیسـتم آب گرم 
بـرای تامیـن دمـای مورد نیـاز پروسـه هضم و سنسـورهای 
کنترل سـطح، دما، فشـار، اسـیدیته و ... برای کنترل دقیق 
میـزان جریـان گاز تولیـدی، دیسشـارژ یا تخلیـه ترکیبات از 
هاضـم، سیسـتم ابـزار دقیـق و کنتـرل و PLC اسـت.نواتی 
تصریـح کـرد: ایـن پایلوت، طوری طراحی شـده کـه فعالیت 
هـای تحقیقاتـی ماننـد نمونـه گیـری، تغییـرات دور همزن، 
برنامـه هـای همزنـی مختلـف و تغییـرات سـرعت جریـان 
ترکیبـات را هـم میسـر کنـد. وی دربـاره چگونگـی واگذاری 
ایـن پـروژه بـه پژوهشـگاه گفت: سـازمان مدیریت پسـماند 
شـهرداری اصفهـان که یکی از شـهرداری های فعـال در زمینه 
مدیریت پسـماند و تولید کمپوسـت از زباله اسـت، به منظور 
بهینه سـازی فراینـد تولیـد کمپوسـت بـا کیفیـت و بـی بـو و 
کاهـش آلودگی هـای زیسـت محیطـی کارخانـه بازیافـت در 
شـرق اصفهـان درصدد راه اندازی سیسـتم هاضـم بی هوازی 
بـرق  ارتقـای کیفیـت کمپوسـت خـود  تـا ضمـن  برآمـده 

تولیـدی را نیـز بـه شـبکیه بـرق سراسـری وارد کند.

سوژه انجام پایلوت 
سیستم هاضم 

بی هوازی تولید بیوگاز

۱۰۰میلیون هکتار از عرصه های کشور تحت تاثیر بیابانی شدن

300 هزار چاه غیر مجاز در دشت های کشور وجود دارد و بسیاری از عرصه های کشاورزی ما تحت تاثیر شیوه های 
کشاورزی ناپایدار قرار گرفته اند

مدیــرکل دفتــر امــور بیابان 
ســازمان جنگل هــا، مراتــع 
و آبخیــزداری ضمــن اشــاره بــه اینکــه 
ــور  ــای کش ــار از عرصه ه ــون هکت ۱۰۰ میلی
ــی شــدن  ــای بیابان ــر فرآینده تحــت تاثی
قــرار دارنــد، گفــت: نیــاز اســت کــه هــر چــه 
ــان  ــا بیاب ــه ب ــی مقابل ــروه مل ــر کارگ زودت

زایــی در کشــور احیــا شــود.
وحیــد جعفریــان در گفــت و گــو بــا ایســنا 
ضمــن اشــاره بــه اینکــه کشــور مــا در 
کمربنــد بیابانــی جهــان قــرار گرفتــه اســت 
و بخــش از وســیعی از ایــران مناطقــی 
ــه  ــه خشــک و خشــک نیم خشــک، نیم
مرطــوب هســتند، اظهــار کــرد: در ایــن گونه 
ــیل  ــه پتانس ــی ب ــبت بارندگ ــق نس مناط

تبخیــر و تعــرق کمتــر از پنــج صــدم درصد 
اســت.

وی بــا بیــان اینکــه عــالوه بــر عوامــل 
اقلیمــی دخالت هــای انســانی در طبیعــت 
ــی  ــب ســرزمین و بیابان ــز ســبب تخری نی
کــرد:  تصریــح  می شــود،  آن  شــدن 
عواملــی ماننــد فرســایش آبــی، فرســایش 
ــادی، شــور و قلیایــی شــدن عرصه هــای  ب
آب هــای  ســطح  افــت  حاصل خیــز، 
و  صنعتــی  پســاب های  و  زیرزمینــی 
قابلیت هــای  کاهــش  ســبب  شــهری 
ــرایط را  ــود و ش ــاک می ش ــک خ بیولوژی
بــرای بیابانــی شــدن فراهــم می کنــد.

مدیــرکل دفتــر امــور بیابــان ســازمان 
ــا تاکیــد  جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری ب

و  بیابانــی شــدن  اینکــه موضــوع  بــر 
ــای  ــث بیابان ه ــرزمین از بح ــب س تخری
طبیعــی موجــود در یــک اکوسیســتم 
ــی  ــای طبیع ــت: بیابان ه ــت، گف ــدا اس ج
اکوسیســتم هایی ویــژه  بــا تنــوع زیســتی 
ــا  ــه ب ــتند ک ــود هس ــرد خ ــه ف ــر ب منحص
شــرایط خشــک و نیمــه خشــک تطبیــق 
بیابانــی  پدیــده  امــا  کرده انــد  پیــدا 
شــدن بــه دلیــل برخــی عوامــل اقلیمــی، 
رعایــت  عــدم  و  انســانی  دخالت هــای 
رخ  اکوسیســتم  در  مالحظــات  برخــی 

می دهــد.
جعفریــان بــا اشــاره به اینکــه از بیــن رفتن 
جنگل هــا، چــرای مفــرط دام، اســتفاده 
ــی، از  ــر زمین ــای زی ــد از آب ه ــش از ح بی

ــت  ــت کاش ــای دس ــن جنگل ه ــن رفت بی
در مناطــق خشــک و... ســبب بیابان زایــی 
می شــود، تصریــح کــرد: حداقــل ۳۰۰ هــزار 
چــاه غیــر مجــاز در دشــت های کشــور 
عرصه هــای  از  بســیاری  و  دارد  وجــود 
ــیوه های  ــر ش ــت تاثی ــا تح ــاورزی م کش
کشــاورزی ناپایــدار قــرار گرفته انــد کــه 
ــک  ــدن ی ــی ش ــا در بیابان ــی این ه تمام

ــد. عرصــه موثرن
ــت  ــوء مدیری ــه س ــه وی چنانچ ــه گفت ب
تبدیــل  و  ســرزمین  تخریــب  ســبب 
شــدن یــک اکوسیســتم بــه بیابــان شــود، 
بازگشــت بــه شــرایط اولیــه بســیار دشــوار 
خواهــد بــود بویــژه اگــر در عرصه هــای 
بیابانــی کشــور جنگل هــای دســت کاشــت 
را از دســت دهیــم بعیــد اســت کــه بتوانیــم 

ــم. ــا کنی ــدد آن را احی مج
مدیــرکل دفتــر امــور بیابــان ســازمان 
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری ادامــه 
داد: از ۱6۴ میلیــون هکتــار عرصه هــای 
ــر  ــار تحــت تاثی ــون هکت کشــور، ۱۰۰ میلی
ــد  ــرار دارن ــدن ق ــی ش ــای بیابان فرآینده
ــار  ــون هکت ــزان ۳2 میلی ــن می ــه از ای البت
وســعت بیابان هــای طبیعــی کشــور اســت. 
ــی  ــعت عرصه های ــل وس ــن دلی ــه همی ب
ــه دلیــل عوامــل اقلیمــی و انســانی  کــه ب
در معــرض بیابانــی شــدن هســتند بســیار 

ــت. ــیع اس وس
ــه  ــی ک ــاره اقدامات ــه درب ــان در ادام جعفری
ــی  ــری از بیابان زای ــرای جلوگی ــوان ب می ت
ــی  ــرد: یک ــار ک ــام داد، اظه ــور انج در کش
از اقدامــات ضــروری ایجــاد ســاختاری 
مناســب بــرای هماهنگــی و همــکاری 
دســتگاه های مختلــف اجرایــی اســت. 
اکنــون فرصــت خوبــی اســت کــه کارگــروه 

مقابلــه بــا بیابان زایــی در کشــور فعــال 
مختلــف  دســتگاه های  آن  در  و  شــود 
مســئوالنه حضــور یابنــد و اقدامــات خــود را 
درجهــت مدیریــت پایــدار ســرزمین اعــالم 
کنند. مســئله مدیریت ســرزمین موضوعی 
پیچیــده اســت کــه از یــک ســو بــا مباحث 
اقتصــادی مرتبــط اســت و از ســوی دیگــر 
بــه مالحظــات هزینــه و فایــده بــرای 

ــاط دارد. ــرزمین ارتب س
ــا از  ــی م ــات تلق ــی اوق ــزود: خیل وی اف
ــا  ــراه ب ــی هم ــردن ســرزمین نگاه ــاد ک آب
مــدت  بهره بــرداری کوتــاه  و  برداشــت 
اســت، درحالــی کــه ایــن گونــه نــگاه 
چیــزی جــز تخریــب و از دســت دادن 
ــی  ــی اقدامات ــت. برخ ــور نیس ــروت کش ث
ــرای  ــاه مــدت ب کــه ممکــن اســت در کوت
ــدت  ــد م ــد در بلن ــرمایه کن ــاد س ــا ایج م

ــروت  ــن ث ــت رفت ــبب از دس ــد س می توان
عظیــم و مبنــا یعنــی تنــوع زیســتی و 
محیط زیســت یــک کشــور شــود. مدیرکل 
دفتــر امــور بیابــان ســازمان جنگل هــا، 
مراتــع و آبخیــزداری در پایــان ضمن اشــاره 
ــد در  ــات می توان ــن موضوع ــه ای ــه اینک ب
کارگــروه ملــی مقابلــه بــا بیابان زایــی 
مطــرح شــود، گفــت: احیــای ایــن کارگــروه 
ســبب خواهــد شــد کــه تصمیمــات بهتری 
ــود،  ــه ش ــرزمین گرفت ــت س ــرای مدیری ب
به ویــژه در شــرایط کنونــی کــه نیــاز داریــم 
ــی  ــاد مقاومت ــد اقتص ــی مانن ــه مفاهیم ب
عمــق و غنــای بیشــتری بدهیــم بنابرایــن 
الزم اســت کــه از داشــته های خــود بیشــتر 
ــا توســعه پایــدار  و بهتــر صیانــت کنیــم ت

ــم بخــورد. رق

مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت خراسـان 
شـمالی گفـت: ایـن اداره کل مجـوز صیـد و 
برداشـت محـدود آبزیان از سـد شـیرین دره 
در شهرسـتان مانـه و سـملقان را مشـروط 
بـه تهیـه طـرح مطالعاتـی کمـی و کیفـی 
مخـزن سـد کـرده اسـت.مهدی اله پـور روز 
یکشـنبه بـه خبرنـگار ایرنـا اظهـار داشـت: 
برداشـت محـدود آبزیـان از سـد شـیرین 
دره در راسـتای مطالعـات اولیـه شـرکت آب 
منطقـه ای و بـه علـت کاهـش کیفیـت آب 
سـد ناشـی از تراکم بـاالی ماهـی در مخزن 
سـد اسـت.وی افـزود: پیـش از ایـن و در 

بهمـن مـاه سـال 9۸ کارشناسـان سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت در اسـتان حضـور 
یافتـه و از سـد بازدیـد کردنـد و پـس از آن 
مجـوز بـرای برداشـت پنـج تـن از آبزیان به 
شـرکت آب منطقه ای داده شـد تا همزمان 
تاثیـر  نحـوه  خصـوص  در  مطالعاتـی  کار 
گـذاری کمی و کیفـی ماهیان بر کیفیت آب 
سـد توسـط شـرکت آب منطقـه ای مطالعه 
و بررسـی شـود.مدیرکل حفاظـت محیـط 
زیسـت خراسـان شـمالی اظهار داشت: این 
مجـوز تنها تـا فصل تخم گـذاری ماهیان در 
آذر مـاه اسـت.اله پـور گفت: وجـود ماهیان 

زرد پـر سـبب آلودگـی و تغییـر طعـم آب 
سـد شـیرین دره شهرسـتان مانه و سملقان 
نبـوده و کاهـش کیفیـت آب را نبایـد به این 
آبزیان نسـبت داد. وی اظهار داشت: بررسی 
های کارشناسـی نشـان مـی دهـد، ماهیان 

زردپـر نمـی تواننـد سـبب کاهـش کیفیـت 
آب شـوند بـه عکس، ایـن آبزیان بـه عنوان 
تصفیه کننده آب که از میکروارگانیسـم ها و 
موجـودات ریـز آب تغذیـه می کنند، سـبب 

افزایـش کیفیـت آب می شـوند.  

برداشت آبزیان سد شیرین دره 
نیازمند طرح مطالعاتی است

نخستین گروه از پرندگان مهاجر 
مهمان طبیعت مازندران شدند

 رییـس اداره حیـات وحش اداره کل محیط زیسـت مازندران گفت که نخسـتین گروه 
از پرنـدگان مهاجـر زمسـتان گذران وارد آببندان هـا و تاالب هـا بویـژه تـاالب بین المللی 
میانکالـه در شـرق اسـتان شـده اند.کوروس ربیعـی عصـر روز یکشـنبه در گفـت و گو 
بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود : پایـش میدان محیط بانان نشـان مـی دهد که بیـش از ۱۰ 
گـروه از پرنـدگان مهاجر زمسـتان گـذران با جمعیت بیـش از ۱۰ هزار بالـی در آببندان 
هـا و تـاالب بیـن المللـی میانکاله فرود آمدند تا فصل سـرما را مهمـان طبیعت غنی 
مازنـدران باشـند.وی از آبچلیـک ، اردک کلـه سـبز ، کاکوتـی ، خوتـکا و حواصیـل بـه 
عنـوان مهـم تریـن گـروه پرندگان زمسـتان گـذران یاد کرد که پس از سـفری نسـبتا 
طوالنـی خـود را بـه مازندران رسـانده انـد. وی افزود : در روزهای آینده با سـرد شـدن 
کـم کـم هـوا ، آمـار مهاجرت پرنـدگان زمسـتان گذران بـه مازنـدران افزایـش خواهد 
یافـت و بـه طـور طبیعـی حفاظـت از آنهـا بـرای جلوگیری از شـکار احتمالی بیشـتر 
خواهـد شـد. اسـتان مازندران با داشـتن ۸۰۰ چشـمه آببنـدان و چند تاالب بـزرگ از 
جملـه تـاالب بیـن المللـی میانکاله در شـرق و تاالب سـرخرود در منطقـه مرکزی در 
کنار شـالیزارهایی که پس از برداشـت محصول و بارندگی پاییزی غرقابی می شـوند 
، زیسـتگاه مناسـبی برای زمسـتان گذرانی پرندگانی اسـت که از نواحی سردسیری به 

سـمت مناطـق معتدله مهاجـرت می کنند.

ته
نک

و  مراتـع  جنگل هـا،  سـازمان  بیابـان  امـور  دفتـر  مدیـرکل 
آبخیـزداری ادامـه داد: از 164 میلیون هکتار عرصه های کشـور، 
100 میلیـون هکتـار تحـت تاثیر فرآیندهـای بیابانی شـدن قرار 
دارنـد البته از این میزان 32 میلیون هکتار وسـعت بیابان های 
طبیعی کشـور اسـت. بـه همین دلیـل وسـعت عرصه هایی که 
بـه دلیـل عوامـل اقلیمـی و انسـانی در معرض بیابانی شـدن 
هسـتند بسیار وسـیع اسـت.جعفریان در ادامه درباره اقداماتی 
کـه می توان بـرای جلوگیری از بیابان زایی در کشـور انجـام داد، 
اظهـار کرد: یکـی از اقدامات ضروری ایجاد سـاختاری مناسـب 
برای هماهنگی و همکاری دسـتگاه های مختلف اجرایی اسـت. 
اکنـون فرصت خوبی اسـت که کارگروه مقابله بـا بیابان زایی در 
کشور فعال شود و در آن دستگاه های مختلف مسئوالنه حضور 
یابنـد و اقدامات خود را درجهت مدیریت پایدار سـرزمین اعالم 
کنند. مسـئله مدیریت سـرزمین موضوعی پیچیده اسـت که از 
یک سـو بـا مباحث اقتصـادی مرتبط اسـت و از سـوی دیگر به 

مالحظـات هزینه و فایده برای سـرزمین ارتبـاط دارد.

»شنگ« اوزن در معرض انقراض استتاالب های قم میزبان پرندگان مهاجر
مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت اسـتان 
مهاجـرت  فصـل  آغـاز  بـا  گفـت:  قـم 
پرنـدگان، گشـت و پایـش ویـژه بـرای حفاظـت از تاالب 
هـا و زیسـتگاههای ارزشـمند اسـتان در ایـن اداره کل 

شده اسـت. تشـکیل 
سـید رضـا موسـوی مشـکینی روز یکشـنبه در گفـت و 
گـو بـا ایرنـا  اظهـار داشـت:  در اسـتان قم تاالب بهشـت 
از  معصومـه، تـاالب شـکارممنوع مـره و بعضـی دیگـر 
آبگیرهـا تـا فصـل بهـار، میزبـان پرنـدگان مهاجر بـوده و 
تعـدادی بسـیاری از پرنـدگان آبزی، کنارآبزی و شـکاری 

در ایـن تـاالب هـا حضـور دارنـد.
وی بـا بیـان اینکه وسـعت تـاالب ها در اسـتان قم بیش 
از چهـار برابـر میانگیـن کشـوری اسـت، خاطرنشـان کرد: 
ایـن تـاالب هـا بـا توجـه بـه شـرایط ویـژه اکولوژیکـی 

و زمیـن شـناختی و قـرار گرفتـن در مسـیر مهاجـرت 
پرنـدگان، دارای گونـه های غنی گیاهی و جانوری اسـت.
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان قـم در ادامـه 
حضـور  شـاهد  سـاله  همـه  قـم  هـای  تـاالب  افـزود: 
کاکایـی،  غـاز،  مرغابـی،  انـواع  از  بزرگـی  دسـته های 
نـوک،  کفچـه  کولـی،  خـروس  فالمینگـو،  حواصیـل، 
گاوچرانـک و همچنیـن انـواع عقـاب، سـارگپه و کرکـس 
مصری اسـت. موسـوی با اشـاره به وجود برخی بیماری 
هـای مشـترک میـان انسـان و پرنـدگان، تصریـح کـرد: 
بـه همشـهریان محتـرم توصیـه مـی کنیم کـه در صورت 
مشـاهده الشـه پرندگان یا رفتـار بیمارگونه آنها، از دسـت 
زدن بـدون ماسـک و دسـتکش بـه آنهـا اجتنـاب کرده و 
گـزارش خـود را بـا شـماره تلفـن ۳26۰29۸۱ در میـان 

بگذارنـد.

ـــات وحـــش  ـــر امـــور حی رییـــس نظـــارت ب
زیســـت  محیـــط  حفاظـــت  کل  اداره 
اســـتان زنجـــان گفـــت: رودخانـــه قـــزل اوزن زنجـــان، 
ـــای  ـــود ج ـــنگ« را در خ ـــا ارزش«ش ـــادر و ب ـــوری ن جان
ـــرض  ـــون در مع ـــم اکن ـــوری ه ـــه جان ـــن گون ـــه ای داده ک

انقـــراض اســـت.
پرویـــز رســـتمی روز یکشـــنبه در گفـــت و گـــو بـــا خبرنـــگار 
ـــت  ـــتاندار اس ـــوران پس ـــه از جان ـــنگ ک ـــزود: ش ـــا اف ایرن
ـــز زیســـت دارد در  ـــرآب نی ـــه پ ـــن رودخان و در اطـــراف ای
ـــد  ـــه ج ـــرار دارد و ب ـــراض ق ـــر انق ـــد و خط ـــرض تهدی مع

ـــت. ـــت اس ـــط زیس ـــت محی ـــورد حمای م
ـــوار  ـــک ماهیخ ـــوان ی ـــه عن ـــنگ ب ـــار داشـــت: ش وی اظه
ـــده  ـــه چشـــم دی ـــادر ب ـــم و ن ـــوده و بســـیار ک ـــه ای ب حرف
مـــی شـــود و بـــا توجـــه بـــه وفـــور ماهـــی در ایـــن 

ـــه عمـــده  ـــوری ک ـــه جان ـــن گون ـــر خـــروش، ای ـــه پ رودخان
ـــه،  ـــکار و تغذی ـــاظ ش ـــه لح ـــت ب ـــی اس ـــذای آن ماه غ

ـــدارد. ـــکلی ن مش
رییـــس اداره نظـــارت بـــر امـــور حیـــات وحـــش اداره 
ـــت:  ـــان گف ـــتان زنج ـــت اس ـــط زیس ـــت محی کل حفاظ
ـــت  ـــگ اس ـــوری زرن ـــنگ جان ـــه ش ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ب
و از قـــدرت جابجایـــی ســـریع نیـــز برخـــوردار اســـت 
ـــه  ـــرد.    ب ـــرار نمـــی گی ـــد ق ـــل دی ـــاد در مقاب ـــن زی بنابرای
گـــزارش ایرنـــا، شـــنگ کـــه از راســـته گوشـــتخواران و 
ــوری  ــود جانـ ــی شـ ــوب مـ ــمورها محسـ ــواده سـ خانـ
ـــدرت  ـــاال و داری ق ـــرک ب ـــا تح ـــزی، ب ـــک زی و آب خش
ـــودن  ـــا ارزش ب ـــر ب ـــه خاط ـــت و ب ـــریع اس ـــی س جابجای
پوســـت، همـــواره مـــورد طمـــع شـــکارچیان قـــرار دارد.
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درخواست ابتکار از وزیر کشور برای درج نام »مادر« روی کارت های ملی
معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، درج نام "مادر" در کنار نام "پدر" روی کارتهای ملی را خواستار شد.

سر دراز اختالفات آموزش و پرورش و بهزیستی 
بر سر تربیت کودکان

وجــود  علیرغــم 
اختالفــات  قوانیــن، 
ــازمان  ــرورش و س ــوزش و پ ــان آم می
و  آمــوزش  ســر  بــر  بهزیســتی 
دوران  در  تربیــت  امــر  تولی گــری 
کودکــی و پیــش از دبســتان، داســتانی 
دور و دراز دارد، مســاله ای کــه بــه تعبیــر 
مقــام معظــم رهبــری رهاشــدگی مهدهــا 
ــوان مراکــز آموزشــی و پرورشــی  ــه عن ب
را در پــی داشــته اســت. حــل ایــن 
اختالفــات، وجــود نهــادی مشــخص 
ــودک  ــای ک ــئولیت اداره مهده ــه مس ک
ــش  ــش از پی ــرد را بی ــده بگی ــر عه را ب
ضــروری کــرده اســت؛ در همیــن راســتا 

ــنهاد  ــالمی از پیش ــورای اس ــس ش مجل
تولــی گــری  تــا  داده  طرحــی خبــر 
ــوزش و  ــار آم ــودک در اختی ــای ک مهده
پــرورش قــرار گیــرد، طرحــی کــه فعــال 
ــد و چــون آن  ــات و چن ــری از جزئی خب

در دســت نیســت.
تولــی  ایســنا، موضــوع  بــه گــزارش 
گــری مهدهــای کــودک صرفــا موضــوع 
آمــوزش، تربیــت و پــرورش کــودکان 
نیســت، بلکــه پشــت پــرده آن مــی توان 
سیاســتهای جمعیتــی در کشــورمان کــه 
بــا هشــدار بحــران جمعیــت روبرو شــده 
اســت را دنبــال کــرد. بحــث غربالگــری 
جســمی کــودکان و تشــخیص بــه موقــع 

ــی  ــالالت روان ــی و اخت ــای بینای بیماریه
و ... نیــز از دیگــر کارکردهــای مهدهــای 
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــروزی ب ــودک ام ک
ــوء  ــع س ــوع رف ــه موض ــا ب ورود مهده
ــه کــودکان بدلیــل فقــر اقتصــادی  تغذی
و فرهنگــی خانوارهــا از دیگــر برنامــه 
هایــی اســت کــه در ســالهای اخیــر مــی 
ــا شناســایی گــروه هــای  ــوان گفــت ب ت
هــدف در مناطــق حاشــیه ای و محــروم 
ــه  ــه ب ــا توج ــذا ب ــت؛ ل ــده اس ــرا ش اج
سیاســتگذاریها، نمــی تــوان چشــمها 
ــی  ــن کارکردهای ــی روی چنی ــه راحت را ب
بســت و از مهدهــای کــودک بــه عنــوان 
نگهــداری  بــرای  خدماتــی  مراکــزی 

ــرد. ــاد ک ــودکان ی ک
ــر ســر  ــه ب ــه ای ک ــر تاریخچ ــی ب نگاه
آموزش هــای پیــش از دبســتان رخ 
بــر  دارد کــه  ایــن  از  داده حکایــت 
میــان  توافقــی  آیین نامــه  اســاس 
ــوزش  ــتی و وزارت آم ــازمان بهزیس س
در ســال ۱۳67، صــدور  پــرورش  و 
مجــوز و اداره امــور مهدهــای کــودک از 
ــا پایــان پنــج ســالگی  ســه ماهگــی ت
بــر عهــده ســازمان بهزیســتی گذاشــته 
شــد و وزارت آمــوزش و پــرورش نیــز 
مســئولیت دوره پیــش دبســتانی بــرای 
کــودکان پنــج ســال تمــام را بــر عهــده 
ــورای  ــال ۱۳77، ش ــا در س ــت؛ ام گرف
ــور  ــه ام ــی کلی ــالب فرهنگ ــی انق عال
ــورای  ــه ش ــتانی را ب ــش دبس دوره پی
واگــذار  پــرورش  و  آمــوزش  عالــی 

ــال ۱۳۸2  ــم در س ــورا ه ــن ش ــرد. ای ک
پیــش  دوره  اساســنامه  تصویــب  بــا 
دبســتانی، ایــن دوره را از یــک ســال بــه 
دو ســال توســعه داد و پیــش دبســتانی 
را بــه عنــوان دوره ای دو ســاله بــرای 
کــودکان چهــار ســال تمــام و پنــج ســال 

ــرد. ــف ک ــام تعری تم
از ســال ۸7 نیــز قانونــی یــک ســاله در 
خصــوص تأســیس و اداره مــدارس و 
مراکــز آمــوزش و پــرورش غیردولتــی در 
مجلــس شــورای اســالمی تصویــب شــد 
کــه ایــن قانــون طــی پنــج ســال تمدیــد 
و در ســال 9۵ بــه عنــوان قانــون دائمــی 
مصــوب شــد. براســاس تبصــره 2 مــاده 
2 ایــن قانــون، تعییــن شــاخص های 
ــوا  ــن محت ــی، تدوی ــی و پرورش آموزش
و نظــارت بــر مهدهــای کــودک از حیــث 

ــده وزارت  ــر عه ــی ب ــی و پرورش آموزش
آمــوزش و پــرورش و صــدور مجــوز 
و ارائــه برنامــه بــر عهــده بهزیســتی 
ــی  ــد عل ــی رس ــر م ــه نظ ــا ب ــت؛ ام اس
رغــم تدویــن قانــون و مشــخص شــدن 
ــان  تکالیــف هــر یــک از نهادهــا، همچن

ــات تمــام نشــده اســت. اختالف
نیــز چنــدی  رهبــری  مقــام معظــم 
پیــش در ارتبــاط تصویــری کــه بــا وزیر، 
وزارت  رؤســای  و  مدیــران  معاونــان، 
آمــوزش و پــرورش در ســی و چهارمیــن 
ــتند،  ــرورش داش ــوزش و پ ــالس آم اج
ــه وضعیــت  در بخشــی از سخنانشــان ب
مهــد کــودک هــا و پیــش دبســتانی 
ــف  ــار تأس ــا اظه ــد و ب ــاره کردن ــا اش ه
ــه دلیــل  ــودن مهدکــودک هــا ب از رهــا ب
اختالفــات برخــی دســتگاههای دولتــی، 
گزارش هــای  اســاس  بــر  گفتنــد: 

بــه  مهدکودک هــا  وضیعــت  رســیده 
ــه  هیــچ وجــه خــوب نیســت و نبایــد ب
ــی  ــز خدمات ــگاه مراک ــا ن ــد کودک ه مه
ــی و  ــم آموزش ــز مه ــه مراک ــت بلک داش

ــتند. ــی هس پرورش
ــد  ــری وحی ــات رهب ــال فرمایش ــه دنب ب
قبــادی دانا-رییــس ســازمان بهزیســتی 
ــی  ــودک توضیحات ــای ک ــورد مهده در م
ــر  ــه اگ ــرد ک ــی ک ــالم آمادگ ــه و اع ارائ
آمــوزش و پــرورش بپذیــرد کــه بــه 
ــت  ــی اداره و مدیری ــی اصل ــوان متول عن
مهدهــای کــودک را از صفــر تــا صــد 
ایــن  بهزیســتی  ســازمان  بپذیــرد، 
ــدور  ــوع ص ــا موض ــم ت ــی را داری آمادگ
ــون  ــه در قان ــه را ک ــه برنام ــوز و ارائ مج
ــرورش  ــوزش و پ ــه آم ــت ب ــده اس آم

بســپاریم.

ــت:  ــران گف ــتور ای ــتیتو پاس ــس انس ریی
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــن های ژنتیک واکس
ــتری  ــت بیش ــال موفقی ــد ۱9 احتم کووی
دارند.بــه گــزارش خبرنــگار دانشــگاه و 
روز  بیگلــری  علیرضــا  ایرنــا،  آمــوزش 
یکشــنبه در ســومین نشســت تخصصــی 
ترویــج علــم بنیــاد مصطفــی)ص( بــا 
موضــوع آخریــن دســتاوردهای حــوزه 
ــا  ــاب مین ــا کــه در شــهر کت واکســن کرون
برگــزار شــد،  اظهــار داشــت: واکســن هــای 

ژنتیکــی احتمــال موفقیت بیشــتری برای 
مقابلــه بــا کوویــد ۱9 دارنــد. امــروزه بــا یک 
ویــروس بســیار پیچیــده طــرف هســتیم 
کــه مجهــوالت مــا در مقابــل دانســته هــا و 
معلومــات مــان بیشــتر اســت.وی بــا بیان 
اینکــه ایــن ویــروس در ۱۰۰ ســال گذشــته 
نمونــه و ســابقه ای نداشــته، افــزود: نــوع 
ــیوع آن در  ــروس و ش ــی وی ــاری زای بیم
ــرایط  ــی، ش ــای اجتماع ــع از رفتاره جوام
اقتصــادی و فرهنگــی ناشــی مــی شــود. 

ــه  ــه دارو و واکســن تکی ــط ب ــن فق بنابرای
ــارزه  نکنیــم؛ چــرا کــه عوامــل دیگــر در مب
بــا ایــن ویــروس هــم تعییــن کننــده 
ــران  ــتور ای ــتیتو پاس ــتند.رییس انس هس
یکــی از اولیــن راه هــا در مقابلــه بــا کرونــا 
ــای  ــی ژن ه ــت: آنت ــرد و گف را تشــریح ک
ــدن  ــه ب ــدن شــود ک ــد وارد ب ــروس بای وی
پاســخ ایمنــی ایجــاد کنــد. راه دیگــر ایــن 
اســت کــه به جــای وارد کــردن آنتــی ژن در 
بــدن، قطعــه ژنتیکــی یعنــی رمــز ســاخت 
آن مــاده را وارد بــدن کنیــم. در واقــع خــود 
ســلول شــروع بــه ســاخت آنتــی ژن کــرده 
و کــد ژنتیکــی دســتور ســاخت آنتــی ژن 
را وارد بــدن مــی کنــد؛ بــا ایــن روش، 
واکســن هــای ژنتیکــی تولیــد مــی شــود.

موفقیت بیشتر واکسن های 
ژنتیکی برای مقابله با کرونا

افزایش 4.5 برابری پذیرش 
دانشجو

رئیــس دانشــگاه شــهیدرجایی در نشســت وزیــر آموزش وپــرورش بــا 
کارکنــان ایــن دانشــگاه بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر بیــش از۱۰ هــزار 
ــت:  ــتند، گف ــل هس ــه تحصی ــغول ب ــگاه مش ــن دانش ــم در ای ــجو معل دانش
پذیــرش دانشــجو در ایــن دانشــگاه در طــول دولــت تدبیــر و امیــد ۴.۵ برابــر 

افزایش یافتــه اســت.
بــه گــزارش ایلنــا، حمیدرضــا عظمتــی در نشســت صمیمــی بــا وزیــر 
ســال  در  دانشــگاه ها  بازگشــایی  مناســبت  بــه  کــه  آموزش وپــرورش 
ــار  ــزار شــد؛ اظه ــی۱۴۰۰-۱۳99، در محــل دانشــگاه شــهیدرجایی برگ تحصیل
ــالب  ــتاوردهای انق ــی از دس ــهیدرجایی یک ــر ش ــت دبی ــگاه تربی ــرد: دانش ک
اســالمی و تنهــا دانشــگاه کشــور در زمینــه تربیــت دانشــجومعلمان در حــوزه 
فنــی و حرفــه ای اســت و نقــش بــه ســزایی در تأمیــن و تربیــت نیروهــای 
ــوری اســالمی  ــرورش را در طــراز جمه ــد و متخصــص وزارت آموزش وپ متعه
ــال حاضــر 2۰2  ــن دانشــگاه در ح ــزود: ای ــی اف ــده دارد.عظمت ــر عه ــران ب ای
عضــو هیــات علمــی، 9 دانشــکده و ۱۰ هــزار و ۴۰۰ دانشــجو و مهــارت آمــوز 
دارد. کــه ۳۳ درصــد از اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه، دارای مرتبــه علمــی 

ــام هســتند. دانشــیار و اســتاد تم

ته
نک

اجتماعـی  امـور  معـاون  فریـد-  مسـعودی  هللا  حبیـب 
سـازمان بهزیسـتی کشـور در این خصـوص به خبرنگار ایسـنا 
می گویـد: طبـق تبصـره 2 مـاده 2 قانـون مـدارس و مراکـز 
غیردولتـی، تعییـن شـاخص هـای آموزشـی و پرورشـی و 
تدویـن و نظـارت بـر شـاخص های آموزشـی و پرورشـی در 
مهدهـای کـودک با آمـوزش و پـرورش و صدور مجـوز و ارائه 
برنامـه )منابع انسـانی، فضـای فیزیکی، رتبه بنـدی مهدهای 

کـودک و تعییـن شـهریه( با سـازمان بهزیسـتی اسـت.
وی افـزود: در گذشـته آمـوزش و پـرورش معتقـد بـود کـه 
موضوع کودکان 4 ،5 و 6 سـاله که در سـن پیش دبسـتانی 
هسـتند بـا آمـوزش و پـرورش باشـد و کـودکان کمتـر از 4 
سـال تحت نظر سـازمان بهزیسـتی باشـند، اما نظر سـازمان 
بهزیسـتی ایـن بـوده کـه نمـی تـوان کـودکان زیـر سـنین 
دبسـتان را از هـم جـدا کـرد و بهتـر اسـت بـه طـور کلـی 
موضـوع کـودکان پیـش از دبسـتان تحـت نظر یک دسـتگاه 

گیرد. قـرار 

اجرای طرح »نذر آب« در 4 استان جنوبیواردات 2 میلیون دوز واکسن آنفوالنزا از هلند
نایب رئیس کمیسـیون اقتصاد سـالمت 
اتـاق تهران اظهار داشـت: در حال حاضر 
وارد  آنفوالنـزا  واکسـن  دوز  میلیـون  دو 
کشـور شـده اما هنوز آزادسـازی نشـده اسـت که احتمال 
مـی رود بـه ایـن شـکل خواهـد بـود کـه افـراد بـاالی 60 
سـال و زیـر 5 سـال بـا ارائـه کارت ملـی بـه داروخانه هـا 
بتواننـد دریافـت کنندناصـر ریاحـی در گفت وگـو بـا ایلنـا 
در مـورد آخریـن وضعیـت واردات واکسـن آنفوالنزا اظهار 
داشـت: در حـال حاضـر دو میلیـون دوز واکسـن آنفوالنزا 
وارد کشـور شـده امـا هنـوز آزادسـازی نشـده اسـت کـه 
احتمـال مـی رود بـه ایـن شـکل خواهـد بـود کـه افـراد 
بـاالی 60 سـال و زیـر 5 سـال بـا ارائـه کارت ملـی بـه 

داروخانه هـا بتواننـد دریافـت کننـد. البتـه 400 هـزار دوز 
هـم قبال وارد شـده بـود که معاونـت بهداشـتی وزارتخانه 
بـرای کادر درمانـی تهیه کرده اسـت.وی افـزود: ظاهرا 12 
میلیون دوز هم در راه اسـت که مشـخص نیسـت در چه 
مرحله ای اسـت و از طریق شـرکت کی بی سـی در حال 
تهیـه اسـت. ریاحـی در مـورد احتمـال واردات واکسـن 
در ازای پول هـای بلوکـه شـده گفـت: نمی تـوان از سـایر 
کشـورها بـه جـای پول های بلوکه شـده واکسـن دریافت 
کـرد زیـرا الزامـا کشـورهای بدهـکار بـه مـا، تولیدکننـده 
واکسـن هـم نیسـتند. اکنـون بـا ارزی که از عـراق، عمان 
و ترکیـه و ... دریافـت می کنیم، می توانیـم برای مصارف 

انسان دوسـتانه خـرج کنیـم.

دبیـرکل جمعیـت هـالل احمـر بـا بیان  
اینکـه جمعیـت هـالل احمر هـم اکنون 
در ۴ اسـتان جنـوب کشـور طـرح نـذر آب ۳ را برگـزار 
مـی کنـد، اضافـه کـرد: هـر اسـتانی بحـث تامیـن آب 
آشـامیدنی یکـی از روسـتاها را بـر عهده گرفتـه و در کنار 
آن خدمـات دیگـری هـم برای مـردم روسـتاها ارائه می 
دهند.بـه گـزارش ایلنـا، پایـگاه امـداد و نجات جـاده ای 
المـاس در شهرسـتان خلخال با حضـور دبیرکل جمعیت 
هـالل احمـر افتتاح شد.محمدحسـن قوسـیان مقدم در 
ایـن سـفر پایـگاه امـداد و نجـات بیـن شـهری گردنـه 
کـرد. افتتـاح  را  خلخـال  شهرسـتان  در  المـاس 
وی در آییـن افتتـاح پایـگاه بین شـهری المـاس گفت: 

بـا راه انـدازی خانـه های هالل بـه دنبال کاهـش تلفات 
در مواقـع بحرانـی و حوادث مختلف هسـتیم.

وی بـا بیـان اینکـه خانـه هـای هـالل بیشـتر در زمینـه 
آمـوزش همگانـی فعالیـت مـی کننـد، تصریـح کـرد: بـا 
راه انـدازی خانـه هـای هـالل مـردم روسـتاها در زمینـه 
هـای امدادرسـانی توانمندسـازی مـی شـوند. قوسـیان 
مقـدم بـا اشـاره بـه اینکـه افتتـاح پایـگاه بیـن شـهری 
المـاس در مابیـن اسـتان هـای اردبیـل و گیـالن جـای 
بسـی خوشـحالی اسـت، ادامه داد: جمعیت هالل احمر 
یـک سـازمان مـردم نهـاد غیردولتی اسـت که بیشـتر با 

محوریـت افـراد داوطلـب و خیـر فعالیـت مـی کنـد.

خانه های اسباب بازی و خالقیت ارتباطی با بهزیستی ندارند 

رئیـس بسـیج جامعـه پزشـکی از ارائـه خدمـات درمانـی 
رایـگان در 7 اسـتان کشـور خبـر داد. محمد صادقـی، رئیس 
بسـیج جامعه پزشـکی در نشسـت خبـری مجـازی گفت: با 
همکاری هـای صورت گرفته قرار اسـت برای ۵ اسـتان کشـور 
؛ خوزسـتان، ایـالم، کردسـتان، آذربایجـان غربی، کرمانشـاه و 
همینطور دو اسـتان محروم سیسـتان بلوچستان و هرمزگان 
برنامه هـای مفصلی داشـته باشـیم.وی ادامه داد: قرار اسـت 
تـا ۴۰ هـزار بیمـار را در دو هفتـه مورد درمان قـرار دهیم، قابل 
ذکـر اسـت، افرادی که شناسـایی شـدند به آنهـا از قبل کارتی 
داده می شـود و بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی بـه مراکز 

درمانـی مراجعـه می کننـد تـا مـورد درمان قـرار بگیرند.

مدیـرکل پیشـگیری و درمان اعتیاد سـازمان بهزیسـتی کشـور 
بـا اشـاره به اینکه معتـادان متجاهر در لیسـت افـراد اولویت دار 
بـرای تزریـق واکسـن آنفوالنزا از قلم افتاده انـد از ابتالی ۳۰۰ نفر 
از آنها به کرونا خبر داد.»فرید براتی سـده« مدیرکل پیشـگیری 
و درمان اعتیاد سـازمان بهزیسـتی کشـور در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنـا دربـاره جمـع آوری معتـادان متجاهر با توجه بـه همزمانی 
شـیوع آنفوالنـزا و کرونـا در فصـل پاییز گفت: احتمـال می دهم 
بـا توجـه بـه نگاهی که وجـود دارد که اگـر افراد در مراکز باشـند، 
می تواننـد خدمات بهتـری بگیرند و دسترسی شـان به خدمات 
راحت تـر اسـت، جمـع آوری مجـدد در دسـتور کار قـرار بگیـرد. 
مدیـرکل پیشـگیری و درمان اعتیاد سـازمان بهزیسـتی کشـور 
دربـاره مراکـز مـاده ۱۵ تصریح کـرد: برای بازگشـایی مراکز ماده 
۱۵ بـه معتادانـی کـه داوطلبانـه بـرای تـرک اقـدام می کننـد، 
خدمـت ارائـه می کنیـم. در اسـتان هایی کـه وضعیـت قرمـز 
دارنـد، اعـالم کرده ایـم کـه تصمیم گیرنده در ایـن زمینه مدیرکل 

بهزیستی اسـتان است.   

دبیـرکل خانـه کارگـر نسـبت بـه محرومیـت از تحصیـل 
فرزنـدان کارگـران هشـدار داد.

گفتگـو  در  کارگـر  خانـه  دبیـرکل  محجـوب«  »علیرضـا 
بـا خبرنـگار ایلنـا، بـا اشـاره بـه حادثـه  سـقوط از کـوه 
نوجوانـی کـه بـرای تهیـه تلفـن همـراه کولبـری می کـرد، 
گفـت: متاسـفانه سـوداگری و سودپرسـتی عـده ای کـه 
فراهـم می کننـد و کسـانی کـه  را  ایـن فجایـع  اسـباب 
پشـت صحنـه کولبری هـا هسـتند کـه در حقیقـت همـان 
قاچاقچیـان هسـتند، باعـث شـده اسـت تـا از ارزانترین 
بیـان  بـا  شـود.وی  اسـتفاده  قاچـاق  بـرای  نیـروی کار 
اینکـه بایـد برابـر قانـون قاچـاق ارز و کاال سـخت ترین 
مجازات هـا در مـورد قاچاقچیـان اعمال شـود، ادامه داد: 
متاسـفانه ایـن افـراد از مجـازات مصـون هسـتند و ایـن 
سـبب می شـود کـه از ارزانترین نیـروی کار بـرای قاچاق 

اسـتفاده کننـد.

ارائه خدمات درمانی 
رایگان در 7 استان کشور

»معتادان متجاهر« از 
واکسن آنفوالنزا جاماندند

قاچاقچیان پشت صحنه 
کولبری ها هستند

ساعات تدریس در مدارس کوتاه شدزبان »چینی« و زبانهای های خارجی جدید وارد مدارس می شوند؟
سرپرسـت معاونـت برنامه ریـزی درسـی و تولیـد بسـته های 
تربیت و یادگیری سـازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشـی 
وزارت آمـوزش و پرورش دربـاره جایگاه زبان های خارجی در 
تدویـن راهنماهـای برنامـه درسـی تحولی و احتمـال ورود زبان هـای خارجی 
جدیـد به فهرسـت آموزشـی زبـان های خارجی مصـوب توضیحاتـی ارائه کرد.
علـی محبـی در گفـت وگـو بـا ایسـنا، دربـاره جایـگاه زبـان هـای خارجـی در 
تدویـن راهنماهـای برنامـه درسـی تحولـی و ورود زبـان هـای خارجـی جدید 
بـه فهرسـت زبـان هـای خارجـی مصـوب، اظهـار کـرد: در برنامـه درسـی ملی 
و مصوبـات شـورای عالـی، تدریـس زبان هـای انگلیسـی، فرانسـه، آلمانـی، 
ایتالیایی، اسـپانیایی و روسـی تصویب و به رسـمیت شـناخته شـده اسـت.

وی افـزود: در واقـع از گذشـته، بـه جـز زبـان انگلیسـی، امـکان انتخـاب و 
تدریـس زبـان هـای دیگـر هـم وجـود داشـته و انتخابـی بـوده، هرچنـد زبان 

انگلیسـی زبـان غالـب اسـت.
سرپرسـت معاونت برنامه ریزی درسـی و تولید بسـته های تربیـت و یادگیری 
سـازمان پژوهـش و برنامـه ریـزی آموزشـی بـا بیـان اینکه یک بحـث مطرح 
و مهـم ایـن اسـت کـه آمـوزش زبان هـای خارجی فقـط منحصر به انگلیسـی 

نبایـد باشـد گفـت: دانـش آمـوز حـق انتخـاب دارد و سـازمان پژوهـش بایـد 
بـرای زبـان هـای مطـرح و مهم دنیا کـه تعامل بیشـتری با آنها داریـم برنامه 

درسـی و محتـوای الزم را آمـاده کند.
محبـی ادامـه داد: پـس از آن بایـد اختیار را به دانش آمـوز بدهیم که خودش 

انتخـاب کنـد، بخواند و ارزشـیابی هـم از همان زبان خارجی بـه عمل بیاید.
وی دربـاره پیشـنهاد مطـرح شـده از سـوی رئیـس سـابق سـازمان پژوهـش 
بـرای ورود زبـان جدیـدی چون چینی و عربی به فهرسـت آمـوزش زبان های 
خارجـی در سـال گذشـته گفـت:  قطعـا وقتی مـی گوییـم زبان خارجـی، باید 
اگـر زبـان خارجـی رسـمی بیـن المللـی دیگـری وجـود دارد آن را به فهرسـت 
زبـان هـای مصـوب اضافـه کنیـم و حق انتخـاب را به دانـش آمـوزان بدهیم.

و  تربیـت  بسـته های  تولیـد  و  درسـی  برنامه ریـزی  معاونـت  سرپرسـت 
یادگیـری سـازمان پژوهـش و برنامـه ریـزی آموزشـی دربـاره زمـان بازنگری 
و تصمیـم گیـری در ایـن بـاره گفـت: راهنمـای برنامـه درسـی زبـان خارجـی 
یکـی از ۱۱ حـوزه تربیـت و یادگیـری اسـت کـه در راهنماهـای برنامـه درسـی 
کـه قـرار اسـت تا آخر سـال به سـرانجام برسـد گنجانده شـده و ایـن موضوع 

نیـز بررسـی می شـود.

وزیـر آمـوزش و پـرورش بـا بیـان اینکـه در دو هفتـه گذشـته 
مـدارس فعـال بـوده و در برخـی مـدارس از 2۰ تـا ۸۰ درصـد 
دانـش آمـوزان در کالس هـا حضـور پیـدا کـرده اند، گروه بندی شـده انـد و در 
روزهـای مختلـف بـه مدرسـه مـی آینـد، گفـت: سـاعات تدریس کوتاه شـده و 
پروتـکل هـای ابالغـی وزارت بهداشـت در اختیار مدارس قرار داده شـده اسـت.
بازگشـایی  آییـن  ایسـنا، محسـن حاجـی میرزایـی در حاشـیه  بـه گـزارش 
دانشـگاه شـهید رجایـی و فرهنگیـان بـا بیـان اینکـه بیـش از دو هفتـه از آغاز 
سـال تحصیلـی گذشـت، اظهـار کـرد: الزم اسـت از همـکاران عزیزم در سراسـر 
کشـور، مدیـران مـدارس،  دانـش آمـوزان و خانواده هـا که همراهـی کردند و با 
حضورشـان در مدرسـه و پیگیری امر آموزش مسـیر آینده تحصیلی فرزندشان 

را روشـن کردنـد، قدردانـی کنم.
وی افـزود: وقتـی کرونـا شـیوع پیـدا کرد بـا مسـائل متنوعی روبرو شـدیم که 
یکـی از ایـن مسـائل بسـیار پـر اهمیت، آموزش در کشـور بـود و بایـد راه حلی 
بـرای تـداوم آمـوزش پیـدا می کردیم؛ امـا در کنـار آن باید از سـالمت فرزندان 

عزیزمـان و همـکاران فرهنگـی اطمینـان پیدا مـی کردیم.
وزیـر آمـوزش و پـرورش در ادامـه بیـان کـرد: کسـانی کـه بـه مـا توصیـه مـی 

کننـد بـرای حفـظ سـالمت دانـش آمـوزان مدرسـه را تعطیـل کنیـم،  راه حـل 
درسـتی نمـی دهند و کسـانی که سیاسـت های بازگشـایی مـدراس را نقد می 
کننـد بایـد بـه این سـوال پاسـخ دهند کـه راه حـل آنها بـرای اسـتمرار آموزش 
چیسـت؟ آیـا سیاسـت متفاوتـی از سیاسـتی کـه مـا انتخابی کردیم پیشـنهاد 
مـی کنند؟حاجـی میرزایـی بـا بیـان اینکـه مـا به جـای آنکـه دانش آمـوزان و 
خانـواده هـا را ملـزم کنیـم؛ مجموعـه خودمـان را ملـزم کردیم که آمـوزش را در 
دسـترس همـه دانـش آمـوزان قـرار دهنـد، گفت: هم آمـوزش حضـوری و هم 
غیرحضـوری پیـش بینـی کردیـم. بـه تشـخیص خانواده هـا احترام گذاشـتیم 
و اعـالم کردیـم اگـر خانـواده ای علـی رغـم همه مراقبـت های ما و مدرسـه باز 
هم نگران هسـتند، حضور فرزندشـان در مدرسـه الزامی نیسـت و می توانند از 

دیگـر روش هـای آمـوزش اسـتفاده کنند.
وی افـزود: همچنیـن اعـالم کردیـم که آموزش حضـوری را ترجیـح می دهیم؛ 
زیـرا کارکردهـای مدرسـه متفاوت اسـت و همچنان که کرونا سـالمت بچه ها را 
تهدیـد مـی کنـد، دوری از گروه همسـاالن و روابط اجتماعی در محیط آموزشـی 

به سـالمت جسـمی، روحی، روانی و اجتماعی شـان آسـیب می زند.
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میراث 

آرامگاه شیخ اندوقانی جاجرم مرمت شد
سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جاجرم از اجرای عملیات مرمت در آرامگاه شیخ اندوقانی این 

شهرستان خبر داد.

معماری خشن سیمانی در ورودی تخت جمشید جمع آوری می شود۳ اثر طبیعی چهارمحال و بختیاری ثبت ملی شد
کارشــناس ثبــت میــراث طبیعــی اداره کل میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری چهارمحــال و 
ــه وجــود جاذبه هــای طبیعــی اســتان گفــت:  ــا اشــاره ب ــاری ب بختی
ــت  ــی ثب ــی طبیع ــت آثارمل ــتان در فهرس ــی از اس ــر طبیع ــه اث س

شــد.
فریــده احمــدی روز یکشــنبه در گفــت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
ــگ و  ــا در کوهرن ــی چم ــار یخ ــان و غ ــیخ علیخ ــار ش ــزود: آبش اف
درخــت کهنســال گــردو در شــهر گهــرو بــرای ثبــت بــه شــورای عالی 
ثبــت ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 

ــد. ــت ش ــور ثب ــی کش ــار مل ــت آث ــال و در فهرس ارس
وی گفــت: آبشــار شــیخ علیخان و غــار یخــی چمــا بــه دلیــل 
منحصــر بــه فــرد بــودن در نــوع خــود و درخــت گــردو کهنســال بــه 

ــد. ــت ش ــی ثب ــار مل ــز آث ــاله ج ــت 2۵۰ س ــل قدم دلی
ــاری  ــال و بختی ــی در چهارمح ــر طبیع ــون 2۰ اث ــه وی،تاکن ــه گفت ب
ــده  ــی ش ــت مل ــوس ثب ــر ناملم ــی و 76 اث ــی مل ــار طبیع ــز آث ج

اســت.

از  یکــی  علیخــان کوهرنــگ  آبشــار شــیخ  ایرنــا،  بــه گــزارش 
جاذبه هــا طبیعــی اســتان در ۱2 کیلومتــری شــهر چلگــرد و ۴۰ 
کیلومتــری روســتای ســرآقا ســید در دامنه هــای کوهرنــگ در 

ورودی روســتای شــیخ علیخــان واقــع شــده اســت. 
ایــن آبشــار یــک جاذبــه  ۱۰۰درصــد طبیعــی اســت  کــه  هیچگونــه  

دســت کاری از انســان در آن انجــام نشــده اســت.
غــار یخــی چمــا نیــز در مجــاورت روســتای شــیخ علیخــان در 
ــده  ــع ش ــا واق ــت چم ــل دش ــرد در مقاب ــر چلگ ــه 2۵ کیلومت فاصل
کــه شــبیه تنگــه بــزرگ و یــک انبــاری پربــرف اســت کــه الیه هــای 
ــت.  ــی اس ــت مکم ــز دارای ضخام ــرم نی ــای گ ــی آن در فصل ه یخ
ــه  ــتان ب ــای اس ــن غاره ــاب انگیزتری ــن و اعج ــار از نادرتری ــن غ ای
شــمار مــی رود کــه قــرار گرفتــن دره هــای عمیــق و انباشــت حجــم 
برف هــای چندیــن ســاله در ایــن غــار ســبب شــده تــا قندیل هــای 
یــخ و توده هــای عظیــم بــرف بــه صــورت دائمــی و در تمــام فصــل 
در ایــن غــار باقــی بمانــد، ایــن غــاز بــه عنــوان بزرگتریــن منبــع آب 

شــیرین ایــران نیــز شــهرت دارد.

اسـتاندار فـارس در رابطـه بـا اعتبـارات محـور ورودی تخـت 
جمشـید و اجرای روشـنایی در امتداد آن بیان کرد: اعتبارات 
اسـتانی و اعتباراتـی هم در سـطح ملـی در جهت تکمیل محـور ورودی تخت 
جمشـید دیده شـده اسـت که ما دیگر شـاهد تک لبه های خشـن سـیمانی 
نیسـتیم، بلکـه با طرحی انسـان محور و در شـأن این مجموعـه جهانی مواجه 
خواهیم بود.به گزارش ایلنا، جلسـه شـورای اداری شهرسـتان مرودشـت برای 
سـامان دهی محور ورودی مجموعه جهانی تخت جمشـید با حضور اسـتاندار 
فـارس برگـزار شـد.عنایت اله رحیمی در این جلسـه اظهار کرد: تخت جمشـید 
یـک مجموعه جهانی متعلق به جامعه بشـری اسـت و موضـوع محور ورودی 

آن، بـا اعتبـارات مختلف در حال انجام اسـت.
اسـتاندار فـارس از تکمیـل محـور ورودی تخت جمشـید خبـر داد و افزود: با 
توجـه بـه مصوبـات اخیر این شهرسـتان، با انتقاداتی نسـبت به سـامان دهی 
یـک کیلومتـر اجـرا شـده محـور ورودی تخـت جمشـید و همچنیـن آغـاز 
عملیـات عمرانـی ۳ کیلومتـر باقی مانـده دیگـر آن تـا ورودی مجموعه میراث 
جهانـی تخـت جمشـید بـا طراحـی انسـان محور و متناسـب بـا فضاسـازی و 
نمادهـای ایـن اثـر جهانـی در دسـتور کار قـرار دارد کـه آمـاده کـردن شـرایط 

اجرایـی ایـن پـروژه در سـال جـاری به انجـام خواهد رسـید.
او در رابطـه بـا اعتبـارات محـور ورودی تخـت جمشـید و اجرای روشـنایی در 
امتـداد آن بیـان کـرد: اعتبـارات اسـتانی و اعتباراتـی هـم در سـطح ملـی در 
جهـت تکمیـل محـور ورودی تخـت جمشـید دیـده شـده اسـت که مـا دیگر 
شـاهد تـک لبه هـای خشـن سـیمانی نیسـتیم، بلکه بـا طرحی انسـان محور 
و در شـأن ایـن مجموعـه جهانـی مواجـه خواهیـم بـود. رحیمـی بیـان کـرد: 
اعتبـار  بـه میـزان 9 میلیـارد ریـال  بـه روشـنایی ورودی تخـت جمشـید 
اختصاص یافتـه کـه امید اسـت تا پایان سـال جـاری این اقدام به سـرانجام 

برسـد. مطلوبی 
بـه  بـا اشـاره  ادامـه  نیـز در  آقایـی )امام جمعـه شـهر مرودشـت(  مهـدی 
ظرفیت هـای فراوانـی کـه در تخـت جمشـید وجـود دارد، بیـان کـرد: میـراث 
مانـدگار تخـت جمشـید، امـکان ایجـاد ظرفیت هـای بی شـماری را در عرصـه 
خـود و همچنیـن حریـم اطـراف شـهر مرودشـت هم کـه جزئی از آن اسـت، 
فراهـم کـرده کـه ایـن مهـم می توانـد بـا ایجـاد و ارتقای ابعـاد کمـی  و کیفی 
زیرسـاخت ها و همچنیـن ایجـاد مـوزه در شـهر مرودشـت به منظـور جـذب 

بیشـتر گردشـگران محقق شـود.

بـا برقـراری پروازهـای ترکیه و پـس از آن عمان، پیش بینی ها 
بـر ایـن اسـت کـه از محدودیت هـای سـفر بـه خارج از کشـور 
بـرای شـهروندان ایرانی کاسـته خواهد شـد. هرچند نـرخ ارز و 

بلیت پروازها هنوز مسـاله اسـت.
به گزارش ایسـنا، یک شـرکت هواپیمایی ایرانی در اطالعیه ای 
اعـالم کـرده اسـت کـه پروازهـای محـدودی را در مسـیر تهران 
ـ اسـتانبول از اول مهرمـاه برقـرار خواهـد کـرد. دبیـر انجمـن 
شـرکت های هواپیمایـی نیـز بـا تاییـد ایـن مطلـب، از مذاکره 
سـفیر ایـران در ترکیـه بـا وزیـر حمـل و نقـل این کشـور برای 
ازسـرگیری بـه زودی پروازهـای عـادی و تجـاری بـا رعایـت 

پروتکل هـای بهداشـتی خبـر داد.  
مـرز ایـران و  ترکیـه از اسـفندماه سـال گذشـته بسـته شـده 
اسـت. با وجـود توافق وزرای خارجه دو کشـور برای بازگشـایی 
مرزهـای مشـترک از اواخر بهار اما این اتفـاق تا کنون رخ نداده 
اسـت. پروازهـای محـدودی هم که تـا کنون در مسـیر تهرانـ  
اسـتانبول از طریق ایران و یا کشـور سـوم مثل قطر برقرار شده  
اسـت مجـاز بـه جابه جایـی مسـافرانی بوده کـه جـواز اقامت، 
ویزای کار و یا تحصیل از کشـور دیگری را داشـتند. اما اطالعیه 
شـرکت هواپیمایـی ایرانـی کـه از برقـراری پروازهـای ترکیه از 
اول مهرمـاه خبـر داده، پذیـرش مسـافران را صرفـا به داشـتن 
تسـت PCR کرونـا بـا نتیجـه منفی محـدود کرده اسـت. این 
تسـت باید حداکثر 72 سـاعت قبل از پرواز در آزمایشـگاه های 
مـورد تاییـد وزارت بهداشـت که اسـامی آن در اطالعیه شـرکت 
هواپیمایی ذکر شـده اسـت، انجام شـده باشـد.از سـوی دیگر 
یـک شـرکت هواپیمایـی وابسـته به کشـور عمان نیـز فروش 
بلیـت پروازهـای تهـرانـ  مسـقط و تهـرانـ  اسـتانبول را برای 
تاریـخ ۱۵ مهرمـاه آغـاز کـرده اسـت کـه بـا قیمتی بـه مراتب 
پایین تـر از هواپیمایـی قطـر بـه فـروش می رسـاند. شـرکت 
هواپیمایـی عمانـی هنـوز پروتکل سـفر بـه این کشـور را اعالم 
نکـرده امـا گمان آژانس های مسـافرتی طبـق صحبت هایی که 
بـا نماینـده ایـن شـرکت در ایـران داشـته اند، بر این اسـت که 
ایـن پروازهـا عـادی تلقی می شـوند و به مسـافران دارای جواز 

اقامـت، ویـزای کار و یـا تحصیـل محدود نمی شـود.     

سوژه محدودیت سفر 
به خارج از ایران 

کمتر می شود؟

سرای وزیر قزوین، بنای باشکوهی که رو به زوال می رود

کمبود اعتبارات میراث فرهنگی، مانعی بر سرراه مرمت و ساماندهی سرای وزیر

ــه  ــر از جمل  ســرای وزی
در  باشــکوه  بناهــای 
مجموعــه بــازار تاریخــی قزویــن و جــزو 
آثــار بــه ثبــت رســیده در فهرســت آثــار 
ملــی اســت کــه ایــن روزهــا حــال و روز 
ــه  ــه ســرعت رو ب مناســبی نداشــته و ب

ــی رود. ــش م ــب و زوال پی تخری
ــن  ــن شــهر قزوی ــا، که ــزارش ایرن ــه گ ب
ــت  ــی اس ــرای تاریخ ــن س دارای چندی
ــا کاروانســرای  ــا ســرا ی ــه یکــی از آنه ک
ــه  ــام دارد کــه بنایــی قاجــاری ب ــر ن وزی
ــازار ســنتی و  شــمار مــی رود و در دل ب
بافــت تاریخــی ایــن شــهر قــرار گرفتــه 

اســت.
ــب  ــار جان ــه چه ــه ک ــای 2 طبق ــن بن اب

آن را حجــره هایــی دربرگرفتــه انــد و در 
طبقــه پاییــن آن نیــز یــک حیــاط وجــود 
دارد، در ســال ۱۳79 در فهرســت آثــار 

ملــی بــه ثبــت رســیده اســت.
ــا در ورودی  ــری زیب ــزرگ و آج ــد ب گنب
اصلــی ایــن بنــا بــا یــک نورگیــر بــه قطر 
یــک متــر بــه همــراه تزئینــات و کاشــی 
کاری هــای زیبــا بــا نقــوش مختلــف از 
جملــه خورشــید، گل و گیــاه و حیوانــات 
شــکاری در لچکــی طــاق حجــره هــای 
ایــن بنــا و ارســی هــای موجــود در 
ــتداران بناهــای  ــای آن دوس حجــره ه
تاریخــی و میــراث فرهنگــی را بــه ســر 
ــاالی  ذوق مــی آورد و حاکــی از ارزش ب
ــای تاریخــی اســت. کریمــی از  ــن بن ای

ــا  ــر در گفــت و گــو ب کســبه ســرای وزی
ــال  ــار داشــت: از س ــا اظه ــگار ایرن خبرن
7۰ بــه عنــوان خیــاط در یکــی از حجــره 
ــه فعالیــت  ــن ســرا مشــغول ب هــای ای
ــه  ــرادی ب ــه 7۰ اف ــل ده ــدم، در اوای ش
ایــن مجموعــه آمدنــد و هزینــه مرمــت 
بــرآورد  تومــان  را ۴۵ میلیــون  ســرا 
کردنــد و وقتــی پرســیدیم کار مرمــت و 
ــی شــود  ــاز م ــی آغ بازســازی چــه زمان
ــه کار شــروع  ــد کــه بالفاصل جــواب دادن
ــرای  ــه ب ــم ک ــی روی ــد و م ــد ش خواه
ــه از  ــم ک ــی کنی ــح هماهنگ آوردن مصال
ــه ۳۰  ــک ب ــه نزدی ــا االن ک ــع ت آن موق
ــتیم و  ــر هس ــوز منتظ ــت هن ــال اس س
خبــری نشــده اســت.وی بــا بیــان اینکــه 

ــه  ــرا ب ــن س ــای ای ــره ه ــت حج مالکی
صــورت ســرقفلی اســت، افــزود: تــا آنجا 
ــرای  ــی از س ــتم بخش ــع هس ــه مطل ک
ــرت  ــرم حض ــنایی ح ــف روش ــر وق وزی
علــی )ع( اســت و همچنیــن واقــف کــه 
ــه  ــوده ب ــام موســی وزیــر ب ــه ن فــردی ب
ــوعا و  ــای تاس ــه در روزه ــزاری روض برگ
ــه چندســالی  ــرده ک عاشــورا ســفارش ک
برگــزار شــد امــا دیگــر پیگیــری نشــد.
ــی  ــرای تاریخ ــال در س ــبه فع ــن کس ای
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــن گف ــر قزوی وزی
ــه  ــه کوچ ــه رو ب ــرا ک ــی س ــوار جنوب دی
اســت  ســیدجوادی  حــاج  مســجد 
نشســت کــرده و خطــر ریــزش آن جدی 
اســت و تعجــب مــی کنــم بــا توجــه بــه 
ــور  ــذر و عب ــن کوچــه محــل گ ــه ای اینک
بخشــی از کســبه بــازار، مــردم و اهالــی 
محــل اســت، اقدامــی بــرای مرمــت 
ــرد.  ــی گی ــورت نم ــر آن ص ــع خط و رف
ــی و  ــراث فرهنگ ــوزه می ــال ح ــک فع ی
ــن  ــهر قزوی ــان گردشــگری ش از راهنمای
نیــز کــه خواســت نامــش بیــان نشــود 
در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا در 
خصــوص وضعیــت ســرای وزیــر گفــت: 
ســرای وزیــر قزویــن زیباتریــن ســرای 
ــی رود و  ــه شــمار م ــن ب تاریخــی قزوی
بــه دلیــل شــرایط بحرانــی اش نیازمنــد 
رســیدگی فــوری بــوده و بایــد در اولویت 
شــماره یــک مرمــت قــرار بگیــرد و اگــر 
ــه زودی  ــود، ب ــال آن نش ــه ح ــری ب فک
ــن  ــان رفتــن ای شــاهد تخریــب و از می

ــود. ــم ب ــی خواهی ــای تاریخ بن
ــی از  ــت بخش ــه نشس ــاره ب ــا اش وی ب
ــرای  ــای تاریخی،گفــت: ب ــن بن ــوار ای دی
ــن  ــار ای ــد از کن ــری از رفــت و آم جلوگی

دیــوار از طــرف کوچــه پشــت ســرا، 
نیوجرســی هایــی را قــرار گذاشــتند کــه 
کارســاز نبــود چــرا کــه ایــن مــکان محــل 
ــت  ــازار اس ــه ب ــردم ب ــبه و م ــذر کس گ
ــا و  ــد خودروه ــت و آم ــی از رف و بخش
چــرخ هــای بــاری از ایــن مــکان انجــام 

مــی شــود.
ایــن فعــال حــوزه میــراث فرهنگــی 
گفــت: ادارات کل میــراث فرهنگــی و 
ــت  ــازی و مرم ــوولیت بازس ــاف مس اوق
ایــن بنــا بــه یکدیگــر محــول مــی 
کننــد در حالــی کــه رســیدگی و ترمیــم 
ــا حداقــل در بخــش هایــی کــه  ایــن بن
ــه  ــد ب ــود دارد بای ــزش آن وج ــر ری خط
ســرعت انجــام شــود چــرا کــه دیــواری 
ــته  ــرک برداش ــرده و ت ــت ک ــه نشس ک
کــه در آن از ســوی میــراث فرهنگــی 

شــاهدگذاری شــده کــه تــرک هــای 
ایجــاد شــده در شــاهد نشــان از وضعیت 
بحرانــی ایــن بنــا را مــی رســاند آجرهای 
ــم و  ــوده بلکــه بســیار ضخی یــک رج نب
ــه  ــزد ب ــرو بری ــر ف ســنگین اســت و اگ
راحتــی مــی توانــد منــازل مقابــل خــود 
را بــه طــور کامــل تخریــب و ویــران کنــد.
وی افــزود: متاســفانه بخشــی از کاشــی 
هــای ارزشــمند ســرای وزیــر در ســالیان 
ــه  ــت ک ــه اس ــرقت رفت ــه س ــته ب گذش
دلیــل آن نبــود نگهبــان و دوربیــن هــای 
ــی  ــه اســت در حال ــی در مجموع حفاظت
ــاق  ــی ط ــات موجــود در لچک ــه تزیین ک
ــا  ــمند و ب ــدر ارزش ــا آنق ــن بن ــای ای ه
ــی  ــی م ــه تنهای ــه ب ــت هســتند ک اهمی
ــور تخصصــی گردشــگری  ــک ت ــوان ی ت

ــرد. ــزار ک ــرای آن برگ ب

تشـریح  در  گردشـگری  معـاون 
و  صـد  در  حضـور  دسـتاوردهای 
اجرایـی  شـورای  نشسـت  دوازدهمیـن 
سـازمان جهـان گردشـگری بـه عضویـت 
تنظیـم  و  آمـوزش  دو کمیتـه  در  ایـران 
اشـاره کـرد. وابسـته  اعضـای  مقـررات 
در  گردشـگری  معـاون  تیمـوری  ولـی 
در  میراث آریـا  خبرنـگار  بـا  گفت وگـو 
دوازدهمیـن  و  برگـزاری صـد  خصـوص 
نشسـت شـورای اجرایـی سـازمان جهان 
گردشـگری بیـان کـرد: »در این نشسـت 
دو روزه کـه با میزبانی کشـور گرجسـتان 

در  2۴ کشـور  شـد،  برگـزار  تفلیـس  در 
قالـب ۱7۰ نفـر و ۱۰ کشـور هـم به صورت 
آنالیـن حضـور داشـتند و از ایـن حیـث 
مهـم و تاریخـی اسـت که پس از شـیوع 
کرونـا نخسـتین اجالس حضـوی برگزار 
حسـاب  گردشـگری  حـوزه  در  شـده 

می آیـد.«
تیمـوری بـه گـزارش دبیـر کل سـازمان 
جهانـی گردشـگری اشـاره کـرد و گفـت: 
»اعـالم ریـزش 6۵ درصـدی سـفرهای 
نخسـت  ماهـه  شـش  در  بین المللـی 
سـال میـالدی، ارائـه درصـد پیشـرفت و 

اقدامـات بـه عمـل آمـده در طـول یـک 
سـال گذشـته، برنامه هـای سـال آینـده، 
گـزارش عملکـرد کمیته هـای تخصصـی 
از  اعـم  گردشـگری  جهانـی  سـازمان 
انسـانی،  نیـروی  اعتبـارات،  و  بودجـه 

بازرسـی، کمیتـه گردشـگری  گزارشـات 
و رقابت پذیـری ، گردشـگری و توسـعه 
پایدار، آمار و اطالعات از جمله گزارشـات 
ارائه شـده توسـط زوراب پولولیکاشویلی 

ـ دبیـرکل UNWTO ـ  بـود.«

عضویت ایران در دو کمیته 
UNWTOتاثیرگذار

محور ورودی مجموعه جهانی تخت 
جمشید سامان دهی می شود

جلســه شــورای اداری شهرســتان مرودشــت بــرای ســامان دهی محــور ورودی 
مجموعــه جهانــی تخــت جمشــید بــا حضــور اســتاندار فــارس برگزار شــد.

ــرد:  ــار ک ــه اظه ــن جلس ــهریورماه ۱۳99 در ای ــی روز ۳۰ ش ــه رحیم عنایت ال
»تخــت جمشــید یــک مجموعــه جهانــی متعلــق بــه جامعــه بشــری اســت 
و موضــوع محــور ورودی آن، بــا اعتبــارات مختلــف در حــال انجــام اســت.«
اســتاندار فــارس از تکمیــل محــور ورودی تخــت جمشــید خبــر داد و افــزود: 
ــه  ــی نســبت ب ــا انتقادات ــن شهرســتان، ب ــر ای ــات اخی ــه مصوب ــا توجــه ب »ب
ســامان دهی یــک کیلومتــر اجــرا شــده محــور ورودی تخــت جمشــید 
ــا  ــر آن ت ــده دیگ ــر باقی مان ــی ۳ کیلومت ــات عمران ــاز عملی ــن آغ و همچنی
ــا طراحــی انســان محور  ــی تخــت جمشــید ب ــراث جهان ــه می ورودی مجموع
و متناســب بــا فضاســازی و نمادهــای ایــن اثــر جهانــی در دســتور کار قــرار 
دارد کــه آمــاده کــردن شــرایط اجرایــی ایــن پــروژه در ســال جــاری بــه انجــام 
خواهــد رســید.« رحیمــی بیــان کــرد: »بــه روشــنایی ورودی تخــت جمشــید 
بــه میــزان 9 میلیــارد ریــال اعتبــار اختصاص یافتــه کــه امیــد اســت تــا پایــان 

ســال جــاری ایــن اقــدام بــه ســرانجام مطلوبــی برســد.«

ته
نک

معـاون میراث فرهنگـی اداره کل میراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایـع دسـتی قزویـن در گفـت و گو بـا خبرنگار ایرنـا اظهار 
داشـت: بایـد اذعان کـرد سـرای تاریخی وزیـر وضعیت خوبی 
ندارد به گونه ای که خطر تخریب بخشـی از آن وجود دارد و در 
همیـن ارتباط نامـه نگاری هایی با مدیریت بحران اسـتانداری 

و همچنیـن وزارت میراث فرهنگی داشـته ایم.
احسـان نورانـی افـزود: سـرای وزیـر شـامل چنـد مجموعه از 
جمله تیمچه و راسـته اسـت که بخشـی از آن در سـالیان قبل 
مرمت شـده اما بـه دلیل کمبود اعتبارات مرمت و سـاماندهی 
کل ایـن مجموعـه تاریخـی به سـرانجام نرسـیده اسـت.وی با 
بیـان اینکـه در حـال حاضر دیـواره جنـوب غربی سـرای وزیر 
کـه مقابل مسـجد حاج سـید جوادی قـرار دارد ترک و شـکاف 
برداشـته و خطـر ریزش آن وجـود دارد،افـزود: اداره کل میراث 
فرهنگـی طرح مرمت و شـیوه سـاماندهی این بنـا را به همراه 
آسـیب شناسـی آن تهیه و حاضر کـرده اما اجـرای این طرح به 

دلیـل نبود اعتبـارات الزم هنوز اجرایی نشـده اسـت.

پل سلجوقی را مامن منقل و کباب کرده اندموزه »گرمی« در حال تجهیز است
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایع دسـتی شهرسـتان گرمی گفت: 
»مـوزه گرمـی در حـال حاضـر در حـال تجهیـز بـوده و در 

روز هـای آینـده شـاهد بهره بـرداری از آن خواهیم بود.«
اداره کل  روابط عمومـی  از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
اسـتان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
اردبیل، علی حسـین زاده صبح روز، ۳۰ شـهریورماه اظهار 
مـوزه  شـده  انجـام  برنامه ریزی هـای  »براسـاس  کـرد: 
گرمـی مغـان در روزهـای آتـی افتتـاح می شـود کـه در 
حـال حاضـر ایـن مـوزه در حال تجهیـز بـرای بهره برداری 
باستان شناسـی  مـوزه  »تکمیـل  داد:  ادامـه  اسـت.«او 
گرمـی مغـان می تواند گردشـگرانی را از تمامـی نقاط دنیا 

بـه ایـن شـهر تاریخـی بکشـاند و زمینـه ای بـرای رونـق 
اقتصـادی ایـن شهرسـتان باشـد.«

رئیـس اداره میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
شهرسـتان گرمـی از شـروع بـه کار سـفره خانه سـنتی در 
سـال جاری خبـر داد و افـزود: »ایـن سـفره خانه اولیـن 
اداره کل  نظـارت  بـا  رسـتوران سـنتی گرمـی اسـت کـه 

اسـتان آغـاز بـه کار می کنـد.«
سـرمایه گذاری  بـا  سـنتی  »سـفره خانه  بیـان کـرد:  او 
بخـش خصوصـی و در زیربنایـی بـه مسـاحت ۳۱۰ متـر 
آورده  ریـال  میلیـارد   ۱۰ معـادل  بـا سـرمایه ای  مربـع  
شـخصی در سـال جاری افتتـاح و بـه بهره بـرداری خواهد 

رسـید.«

بـه  یـا  عباسـی  شـاه  سـاله   ۸۵۰ پـل 
قـول مـردم محلـی، پـل هـزار سـاله ی 
جاجـرود، در روسـتای سـعیدآباد را بیشـتر مـردم محلی 
تاریخـی کـه  اثـری  عنـوان  بـه  نـه  البتـه  می شناسـند، 
احتمـاال بـه عنـوان مکانی بـرای عبور و مـرور از روی پل و 
راه انداختـن منقلـی و دوِد کبابـی که فقط رو سـیاهی اش 

بـرای پـل باقـی مانـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، بلوک هـای سـیمانی را در ابتـدای پـل 
گذاشـته اند تـا عبور و مرور وسـایل نقلیـه را متوقف کنند، 
هـر چنـد یکـی از آن ها بـه فاصلـه ی دورتـری از دو بلوک 
دیگـر افتـاده و آن قـدر آسـیب دیـده کـه به نظر می رسـد 
هـر از چندگاهـی وقتـی قـرار اسـت وسـیله ی نقلیـه ای 

مسـیر را کوتاه تـر کنـد، بـا  جابجـا کـردن آن، راه را بـاز 
می کننـد.

البتـه نبایـد نقـل قول هـای مـردم منطقـه را فرامـوش 
را  بلوک هـا  کـرد کـه  »کار خودشـان اسـت، خودشـان 
می گذارنـد و وقتـی می خواهنـد از این مسـیر عبـور کنند، 
آن را جابجـا می کننـد، فقـط مـردم نمی تواننـد از پل هزار 
سـاله عبـور کننـد.« از یـک سـو رِد السـتیک ماشـین ها 
روی خـاِک تـازه جابجـا شـده ی این پل سـلجوقی دیده 
می شـود و از سـوی دیگـر تـا چشـم کار می کنـد موتورها 
در  را  تعطیل شـان  روز  می خواهنـد  ماشـین هایی کـه  و 
سـمت دیگـر رودخانـه بگذرانند، بـه راحتی و بـدون هیچ 

تاملـی از روی ایـن پـل تاریخـی عبـور می کننـد.
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مشـترکان بـرق خانگـی در ایـران نزدیک 
بـه ۳۰ میلیـون نفـر هسـتند کـه از میان 
 ۸ معـادل  مشـترکین  درصـد   ۳۰ آنهـا 
میلیـون و ۵۰۰ هـزار مشـترک کم مصرف 
مـی باشـند و بیش از 7 میلیـون نفر نیز 
خـوش مصـرف می باشـند البتـه الگوی 
مصـرف در ماههـای گـرم سـال در مناطق 
گرمسـیری کشـور از ۱۰۰ تـا ۴۰۰ کیلـووات 
سـاعت و ماههـای عـادی سـال زیـر ۸۰ 
کیلـووات سـاعت مـی باشـد کـه در ایـن 
راسـتا وزیـر نیـرو اعـالم نموده اسـت که 
منابـع مالـی طـرح بـرق تخفیـف دار  بـا 
عنـوان بـرق امیـد از محـل صرفـه جویی 
هایـی تامین می شـود که هر سـال برای 
تولیـد بـرق بـه منظـور پوشـش پیـک 

مصرف صورت می گیرد 
سـخنگوی  مشـهدی  رجبـی  مصطفـی 
صنعت برق کشـورگفت :ایـن برنامه برای 
مشـمول  و  اسـت  خانگـی  مشـترکین 
مشـترکین دیمانـدی نخواهـد بـود و در 
ادامـه تصریـح کـرد :مشـترکین خـوش 
مصرفـی کـه نسـبت بـه  دوره هـای قبل 

مصـرف خـود را کاهش دهند مـی توانند 
بـرای  و  شـوند  طـرح  ایـن  مشـمول 
مشترکین پرمصرف نیز آموزش هایی در 
نظـر گرفتیم و این مشـترکین می توانند 
از پنل های خورشـیدی  اسـتفاده کنند تا 
افزایش هزینه برق بها نداشـته باشـند  و 
بـا ایـن کار تمـام مشـترکین فرصت پیدا 
مـی کننـد که مصرفشـان را کم کننـد و از 
تخفیـف ۱۰۰ درصدی بهای بـرق برخوردار 

شوند .
وی در ادامـه تصریـح کـرد :در ایـن طرح 
مشـترکان به سـه دسـته پر مصـرف ،کم 
مصـرف و خـوش مصرف تقسـیم بندی 
مـی شـوند و مـا امیـدو اریـم کـه اجرای 
ایـن طـرح موجـب هجـرت دو گـروه بـه 

جمع کم مصرف ها شود 
سـخنگوی صنعـت بـرق  با عنـوان اینکه 
۳6 میلیون مشـترک برق در کشور وجود 
بـه ۳۰  نزدیـک  میـان  ایـن  از  دارد کـه 
میلیـون مشـترک خانگی هسـتند عنوان 
کـرد: نزدیـک بـه ۴ میلیـون و ۵۰۰ نفـر 
مشـترک پـر مصـرف هسـتند کـه ایـن 

طرح فرصت مناسـبی را برای سـوق دادن 
ایشان به کم مصرفی فراهم می کند 

وی گفـت  هـدف از اجـرای ایـن طـرح  
کاهـش رفـاه خانوارها نمی باشـد بلکه به 
دنبـال بهینه سـازی مصـرف و اختصاص 
ماننـد  تولیـدی  هـای  بخـش  بـه  آن 

کشاورزی و صنعتی هستیم 
وی پراکندگـی جمعیـت کم مصـرف را در 
کشـور تقریبا یکسـان دانسـت و بـا بیان 

مشـترکان  از  درصـد   ۳۰ حـدود  اینکـه 
مناطـق مختلـف در ایـن گـروه قـرار مـی 
گیرنـد افـزود :6۰ درصـد از جمیعـت کـم 
مصـرف هـا ی برق کشـور در روسـتاها و 
۴۰ درصـد نیز در مناطق شـهری هسـتند 
اذعان داشـت ما با آگاه سـازی و فرهنگ 
سـازی مناسـب جمعیـت بیشـتری را به 
گروههـای کـم مصـرف مـی تـوان اضافه 

کنیم . 

مشترکان برق صرفه جو در کشور تخفیف می گیرند
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افقی
 ۱ - مودبانه تر از گمشو - خوابیدن - سهل 

انگاری كردن، غفلت، سستی كردن در 

كاری2 - سرود دسته جمعی، ناشنوا، آب 

شرعی - لباس نو، جامه، برد یمانی - 

خوشمزه، خوش طعم۳ - شهری در فارس 

- از اجسام معدنی بلوری شکل - امر از 

تازیدن - ناشنوا، کر۴ - هم در آسمان 

است و هم اسمی زنانه، نامی برای دختران 

- طایفه ای در سیستان - شماردن۵ - 

درخت تسبیح، سهولت و آسانی - نام 

سابق سبزوار - اندوه، غصه، اندوه و غصه6 

- دشمن سرسخت - نخستین امپراتوری 

جهان - فرزند - شمای بیگانه، ضمیر 

انگلیسی7 - کفر وارونه - بندری در یونان 

- رو انداز تابستانی۸ - حرف انتخاب، بله 

آلمانی، حرف گزینش - طلیعه اعداد، عدد 

نخستین، عدد پیشتاز9 - پا افزار - داروی 

فراموشی، تذکر - رغبت، میله باریك۱۰ - 

كلمه شگفتی - پسوندی که عالمت نسبت 

است، لباس اتاق عمل - به طور ناگهانی، 

به یكباره - جهت، دید چشم، نور اندک، در 

زبان ترکی به آب می گویند۱۱ - ایالتی در 

کشور آلبانی - خیمه صحرانشین - پایین 

حوض ۱2 - سنگ - دندانساز - تکرار 

حرف۱۳ - پارچه كهنه - کوشک  - الک 

- ویتامین انعقاد خون، ویتامین جدولی۱۴ 

- حرف نداری، كالم فقدان - مقابل اختیار، 

درس زورکی - ماشین نویسی۱۵ - ژاندارم 

قدیم - ماش هندی - جمع مرحله، 

مسافت ها، منزل ها، مرحله ها

عمودی 
۱ - ستون كشتی - نام این چهره 

علمی - بهره وام، پول نامشروع2 - كاغذ 

فروش - نوعی ساز - پاروی قایقرانان - در 

قدیم به پزشك اطالق می شد، فیلسوف۳ 

- تیرانداختن - مذهب، آیین، جزیره 

شطرنجی،جزيره توريستي کشورمان - 

بدگویی شعری۴ - آزمندی - صدای بلند 

و واضح، صدای واضح - ایستگاه راه آهن، 

ایستگاه قطار - پادگان تهران، نام قدیمی 

اصفهان، اصفهان قدیم۵ - از مناطق کشور 

انگلستان - سینمای سوخته آبادان - 

نومیدی، گلی سفید وخوشبو - گنبد6 - مار 

- نام سابق فریدن - کشور فراعنه، سر حد 

بین دو زمین7 - گرفتن، شور و غوغا - كم 

كردن۸ - مو وارونه - داستانی منسوب به 

دوره اشكانی تالیف فخرالدین اسعدگرگانی 

- قلب، سرای محبت9 - کودک - الفت، 

خو گرفتن، همنشین جن۱۰ - پارچه کهنه، 

لنگه در - فیلمی از شوبرگ - برهنه، عریان، 

همسر اسكارلت۱۱ - بانگ نماز، گلبانگ نماز 

- اثر چربی - یک عامیانه، یك خودمانی 

- مخلوقات، آفریده شدگان، ویتنام قدیم۱2 

- چشم چران - خود رأی، فردای تازی 

- پوستین - زود نیست، صومعه، مقابل 

زود۱۳ - ذم وارونه - برادر پدر - بطن 

- سوغات اصفهان، ره آورد شهر اصفهان - 

ستون بدن، عضو رونده، از اعضای بدن۱۴ - 

عدد قرن - دریا - بله بیگانه، سوره سی و 

ششم، از حروف مقطعه قران - کز وارونه۱۵ 

- گوشت - آلوده به دود - نخست، ابتدای 

هر چیز، آغاز، مقام قهرمانی

جدول شماره 1832

 پیام
 ایران

آغاز کاشت سبزی و صیفی خارج از فصل در هرمزگان
مدیر زراعت ســازمان جهاد کشــاورزی هرمزگان از آغاز کاشــت ســبزی و صیفی خارج از فصل در ۵۰ هزار هکتار 
از زمین های کشــاورزی اســتان خبرداد. رضا امیرزاد در بازدید از زمین های زراعی شهرســتان بندرعباس، تصریح 
کــرد: امســال بــه دلیل بهره گیری از نشــا مرغــوب و رعایت اصول فنی بیش از یــک میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصول 
برداشت شود.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی-آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره ۱۳996۰۳۱9۰۱2۰۰۱۸۱6 -هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم حمیده اخوان فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه ۳۰6۰۳۵۰69۸ صادره از سیرجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۱7۸/2۴ مترمربع پالک 697اصلی واقع در خیابان ابوذر غفاری بخش ۳6 کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای محمود و محمد صدر زاده و فتحعلی توکلی   محرزگردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد . م الف 7۴۸
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳99/6/۳۱ -تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۳99/7/۱۵

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
اگهی(  )تجدید  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
متقاضی  نام  قبلی  آگهی  در  ۱۳996۰۳۱9۰۱2۰۰۰79۱-)که  شماره  برابررای 
اشتباه نوشته شده است( هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
ثبت ملک سیرجان  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی 
بیگی نژاد فرزند مصیب بشماره شناسنامه ۳۱ صادره از در یک باب خانه و 
باغچه به مساحت ۱۱۰۳/6۳ مترمربع پالک ۱۱9۵ اصلی واقع در قنات توت 
اله علی بیگی نژاد    بخش ۳۸ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای فتح 
فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده 
۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
اخذ رسید،  از  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  به مدت دوماه 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
مذکوروعدم  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی 
وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد . م الف 7۴۱

 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳99/6/۳۱ -تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۳99/7/۱۵
محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

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

سیرجان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه 
و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون 
شـماره  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای 
۱۳996۰۳۱9۰۱2۰۰۱۸۱7 -هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت 
بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات  سـیرجان   ملـک 
فرزنـد  شـاهی  حسـن  امیرحسـین  آقـای  متقاضـی 
از  ۳۰6۰2796۱6 صـادره  بشـماره شناسـنامه  محمـد 
سـیرجان در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک باب 
 697 پـالک  مترمربـع   ۱7۸/2۴ مسـاحت  بـه  خانـه 
۳6 کرمـان  بخـش  غفـاری  ابـوذر  خیابـان  در  واقـع 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـود و محمـد 
صـدرزاده و فتحعلـی توکلـی  محرزگردیـده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 
اشـخاص  کـه  صورتـی  در  شـود  مـی  ۱۵روزآگهـی 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
انتشـاراولین  تاریـخ  از  تواننـد  مـی  باشـند  داشـته 
ایـن  بـه  را  اعتـراض خـود  دومـاه  مـدت  بـه  آگهـی 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک 
را  اعتراض،دادخواسـت خـود  تاریـخ تسـلیم  از  مـاه 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م 

الـف 7۴9
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳99/6/۳۱ 
تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۳99/7/۱۵

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی تغییرات آگهی تغییرات

آگهی تغییرات

شرکت  بل  پ  ساختمانی  و  راهسازی  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 469 و شناسه ملی 10630044670 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1398/11/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1- آقای احسان موالیی با کدملی 0078059887 
به سمت رئیس هیات مدیره - خانم سیمین موالیی با کدملی 
0070869626 به سمت نایب رئیس هیات مدیره - آقای محمود 
پور صباغ با کد ملی 4431450157 به سمت عضو هیات مدیره 
- آقای غالمرضا موالیی با کدملی 2991227966 به سمت عضو 
هیات مدیره و مدیر عامل 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی 
با امضای رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر 
شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیات مدیره و 
مهر شرکت معتبر می باشد. ه: کلیه اعضای هیئت مدیره به خانم 
سیمین موالیی وکالت با حق توکیل به غیر داده که نسبت به ثبت 
ثبت  دفاتر  ذیل  امضاء  و  الثبت  وپرداخت حق  این صورتجلسه 
شرکتها اقدام نمایند. امضای هیئت مدیره آقای احسان موالیی 
آقای غالمرضا موالیی خانم سیمین موالیی آقای محمود پور صباغ 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان

کشاورزی  تعاونی  شرکتهای  اتحادیه  شرکت  تغییرات  آگهی 
 720 ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  کرمان  استان  عشایری 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10630063610 ملی  شناسه  و 
منضم  مورخ1398/08/27و  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی 
اداره کل   1398/09/03 207/20/11/2001مورخ  شماره  نامه  به 
1 - صورتهای مالی سال 1397در  استان کرمان:  امور عشایر 
جلسه قرائت و به تصویب رسید. 2 - شرکت تعاونی عشایری 
نمایندگی  به   10630069386 ملی  بشناسه  ریگان  شهرستان 
به   3209532281 ملی  شماره  به  میرچراغخانی  اسالم  آقای 
شهرستان  عشایری  تعاونی  شرکت  و  اصلی  بازرس  عنوان 
آقای  نمایندگی  به   10630058872 ملی  بشناسه  شهربابک 
عنوان  3149598362به  ملی  شماره  به  عباسی  حسین 
 -  3 شدند.  انتخاب  قانونی  مدت  برای  البدل  علی  بازرس 
مبلغ سرمایه اتحادیه از 7767284392 ریال در سال 96به 
ثبت  کل  اداره  یافت.  افزایش  13191284392ریال  مبلغ 
اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان 

آگهی تغییرات شرکت نوید گستر کویر رفسنجان شرکت 
ملی  شناسه  و   2144 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10840076051
الف-  : شد  اتخاذ  ذیل  مورخ1399/06/10تصمیمات 
به کد  علی محمدی  اکبر  آقای   : مدیران  تعیین سمت 
ملی 3050266996 به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت 
مدیره آقای حجت بمی ناصریه به کد ملی 3051774091 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم عصمت ببراک 
به کد ملی 3051609633 به سمت عضو هیئت مدیره 
ب-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و سایراوراق عادی 
سمت  به  محمدی  علی  اکبر  آقای  امضای  به  واداری 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری رفسنجان       

 )992575(   )992574(     

 )993483(

خانــم ســمیرا بیــات _ پرستار)پرســنل پیمانــی( شــاغل در مرکــز آموزشــی درمانــی 
ــورخ  ــماره 0110061006399005501 م ــالغ رای ش ــاس اب ــه براس ــه اینک ــر ب ــت  نظ بعث
99/5/7 هیــات محتــرم بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارمنــدان ایــن دانشــگاه  
بــه اتهــام غیبــت غیــر موجــه بــه انفصــال موقــت بــه مــدت شــش مــاه محکوم شــده 
ایــد . الزم اســت حداکثــر ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی درخواســت 
ــه آدرس :  ــانی ب ــع انس ــازمان و مناب ــعه س ــت توس ــه مدیری ــود را ب ــر خ ــد نظ تجدی
همــدان ) بلــوار آیــت الــه کاشــانی – ســاختمان شــماره یــک دانشــگاه – طبقــه اول 

تســلیم نماییــد.
در غیــر ایــن صــورت بــه اســتناد تبصــره یــک مــاده 4 قانــون رســیدگی بــه تخلفــات 
6546 اداری ، رای صادره از تاریخ انقضاء مهلت قانونی الزم االجرا خواهد بود . 

متن آگهی

 در بیست و یکمین هفته پویش الف- ب ایران:

 ۱۰ روستای استان کرمان از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند
مدیرعامـل شـرکت آبفـا اسـتان 
کرمان گفـت: در بیسـت و یکمین 
هفتـه پویـش هـر هفتـه الـف- 
ب ایـران و همزمـان بـا سراسـر 
کشور، پروژه آبرسـانی به ۱۰ روستا 
در اسـتان کرمـان بـا حضـور وزیـر 
نیـرو بـه صـورت ویدئوکنفرانـس 
رسـید. بـرداری  بهـره   بـه 
بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت 
محمـد  کرمـان،  اسـتان  آبفـا 
طاهـری درخصـوص جزئیـات 
این پروژه هـا اظهارداشـت: با بهره 
بـرداری از این پـروژه چهار هـزار و 
۳2۴ نفـر از نعمت آب آشـامیدنی 
 سـالم و پایـدار برخـوردار شـدند.
وی افزود: در قالب این پروژه ۱۱۴ 
هـزار و ۵۰۰ میلیـون ریال سـرمایه 
 گـذاری صـورت گرفتـه اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب 
اظهارداشـت:  کرمـان  اسـتان 
ایـن پـروژه هـا شـامل مجتمـع 
آبرسـانی چاه ملک ریـگان با ۱9۳ 

خانـوار و اعتبـار ۴۰ هـزار میلیـون 
ریـال، مجتمـع آبرسـانی امیرآباد 
سـوخک سـیرجان بـا 99 خانوارو 
اعتبـار 27 هـزار میلیـون ریـال، 
کـوه باداموئیـه کرمـان- بـی بـی 
حیـات بـا ۱۱۰ خانـوار و اعتبـار 
۱۵ هـزار میلیـون ریـال، مجتمـع 
آبرسـانی تیـغ سـیاه عنبرآبـاد بـا 
۳۴6 خانـوار بـا اعتبـار ۱۳ هـزار 
میلیـون ریـال، مجتمـع آبرسـانی 
قـوچ آبـاد سـنگ آبـاد کهنـوج 
بـا 272 خانـوار و اعتبـار ۱۰ هـزار 
میلیـون ریـال و مجتمع آبرسـانی 
هوروئیـه منوجـان بـا ۱۵7 خانوار 
 و 9۵۰۰ میلیـون ریـال اسـت.
وی یادآور شـد: با اجـرای عملیات 
پـروژه های مذکـور و تحقـق اتمام 
طرح بـا همـت مهندسـین داخلی 
در سـال جهـش تولیـد ، شـاهد  
بهـره بـرداری و اسـتفاده از آب 
شرب بهداشتی روسـتاییان عزیز 

. هسـتیم

اطالع رسانی
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 پیام
ایران

پروژه های آبخیزداری استان گیالن 92 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن گفت: پروژه های آبخیزداری گیالن که از محل اعتبارات مصوب ملی 
98 و اعتبارات متمم جذب شده، 92 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

اختــری  میرحامــد 
گفــت ، بــا بیــان اینکــه 
صنــدوق  محــل  از  و   9۸ ســال  در 
توســعه ملــی، 29 میلیــارد تومــان 
ــف  ــروژه تعری ــرای اجــرای پ ــار ب اعتب
ــن  ــت: از ای ــار داش ــت اظه ــده اس ش
میلیــون   ۵۰۰ و  میلیــارد   27 مبلــغ 
پروژه هــای  بــه  مربــوط  تومــان 

اســت. آبخیــزداری  مکانیکــی 
و  طبیعــی  منابــع   سرپرســت 
ــه  ــان اینک ــا بی ــالن ب ــزداری گی آبخی
ــان  ــون توم ــارد و ۵۰۰ میلی ــک میلی ی
بیولوژیــک  پروژه هــای  بــه  اعتبــار 
بخــش مرتــع اختصــاص پیــدا کــرده 

آبخیــزداری  پروژه هــای  افــزود: 
گیــالن بــه طــور متوســط بــا پیشــرفت 
ــام  ــال اتم ــد در ح ــی 92 درص فیزیک
هســتند و ۱6 فقــره از قراردادهــای 
پروژه هــای  مــورد  در  منعقــده 
مکانیکــی آبخیــزداری هــم تکمیــل 

ند. شــده ا
اختــری بــا تأکیــد بــر اینکــه عملیــات 
پروژه هــای  از  تعــدادی  اجرایــی 
تــا  گیــالن  آبخیــزداری  مکانیکــی 
پایــان مهــر بــه پایــان می رســد گفــت: 
آبخیــزداری  پروژه هــای  از  برخــی 
شــرایط  واســطه  بــه   9۸ ســال 
ــتند  ــیل را داش ــن پتانس ــی ای محیط

کــه مــا از ظرفیــت 2۵ درصــد افزایــش 
قــرارداد و اختیــاری کــه قانــون در ایــن 
مــورد بــه کارفرمــا داده اســتفاده کنیــم 
ــت  ــث حجــم و کیفی ــا را از حی و آن ه

ــم. ــاء دهی ــی ارتق ــب حفاظت ضری
 99 ســال  اعتبــارات  دربــاره  وی 
ــز  ــتان نی ــزداری اس ــای آبخی پروژه ه
ــه  ــا اشــاره ب ــوان کــرد و ب ــی عن مطالب
اینکــه تــا ایــن لحظــه ۱۵ میلیــارد 
مکانیکــی  عملیــات  بــرای  تومــان 
آبخیــزداری گیــالن اختصــاص داده 
شــده اســت گفــت: یــک میلیــارد 
ــات  ــرای عملی ــرای اج ــم ب ــان ه توم
ــزداری در  ــای آبخی ــک طرح ه بیولوژی

بخــش مرتــع از محــل اعتبــارات ملــی 
پیش بینــی اعتبــار شــده اســت.

سرپرســت اداره کل منابــع طبیعــی 
ــه  ــالن توج ــتان گی ــزداری اس و آبخی
را  آبخیــزداری  مبحــث  بــه  ویــژه 
بــه  ویــژه  توجــه  واقــع همــان  در 
و  تلقــی کــرد  نگهــداری ســرزمین 
ــزداری  ــا آبخی ــر م ــت: اگ ــان داش بی
ــم  ــم می توانی ــی کنی ــت اجرای را درس
ــای  ــرای فعالیت ه ــبی ب ــتر مناس بس
اجتماعــی، فعالیت هــای زیســتی و 
حتــی تولیــد و رونــق پایــدار اقتصادی 

در جوامــع انســانی فراهــم کنیــم.
ــزداری اداره کل  ــی و آبخی ــاون فن مع
آبخیــزداری گیــالن  و  منابع طبیعــی 
نیــز بــا بیــان اینکــه کل اعتبــارات 
ــا  ــان آن ه ــع و مجری ــای مرت پروژه ه
مشــخص شــده اســت اظهــار داشــت: 
اعتبــارات آبخیــزداری 99، در قالــب 
پیش بینــی  و  طراحــی  پــروژه   ۱۰
مرحلــه  در  هم اینــک  شــده اند کــه 
ــرار  ــت« ق ــت ســامانه »ســتاد دول ثب
دارنــد و بــا تعییــن مجــری بــه زودی 

می شــوند. عملیاتــی 
ــتان ها  ــورد شهرس ــوی در م ــور نق فری
گیــالن  اســتان  در  کــه  نقاطــی  و 
آن هــا  در  آبخیــزداری  پروژه هــای 
مطالبــی  نیــز  می شــود  اجرایــی 
ــال  ــت: در س ــراز داش ــرد و اب ــه ک ارائ
رودســر،  شهرســتان های  در   99
ــار و ماســال  ــش، ســیاهکل، رودب امل
تعــداد  نظــر  از  داریــم کــه  پــروژه 
ــه  ــش، ب ــت پوش ــتان های تح شهرس
ــدا  نســبت ســال گذشــته کاهــش پی

کــرده اســت.
پروژه هــای  حجــم  افزایــش  از  وی 
آبخیــزداری کــه در هــر شهرســتان 
عملیاتــی می شــوند خبــر داد و بــا 
تأکیــد بــر اینکــه تــالش می شــود 
ــا  ــاظ نیازه ــه لح ــتانی ب ــع اس از مناب
منابعــی  فرمانــداران  تشــخیص  و 
جــذب شــود افــزود: تــالش مــا ایــن 

ــتان های  ــایر شهرس ــه در س ــت ک اس
ــتانی و  ــارات اس ــالن از محــل اعتب گی
بــا حمایــت فرمانــداران پروژه هــای 
آبخیــزداری را طراحــی و در دســتور کار 

ــم. ــرار دهی ق
بــه  کافــی  توجــه  عــدم  نقــوی 
آبخیــزداری و تبعــات آن را زیان بــار 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرد و ب ــالم ک اع
ایــن پروژه هــا اهمیــت زیــادی دارنــد 
ــه  ــه ب ــدم توج ــورت ع ــزود: در ص اف
آبخیــزداری دو مــورد از اصلی تریــن 
ــه  ــر ک ــات بش ــه حی ــر چهارگان عناص
خــاک و آب اســت بــه جــای آن کــه در 
خدمــت مــا باشــند و اســباب اعتــالء 
جوامــع بشــری را فراهــم کننــد از 
ــب ســیل و  ــا در قال ــه و ی دســت رفت

ــرد. ــد ک ــوه خواهن ــش جل ران
وی آبخیــزداری را علــم و فنــی کــه بــه 
را  ســرزمین ها  می تــوان  آن  کمــک 
ــان اینکــه  ــا بی ــد و ب حفــظ کــرد خوان
آبخیــزداری همــان علــم و فــن حفــظ 
و نگهــداری از ســرزمین اســت گفــت: 
درســتی  بــه  آبخیــزداری  از  اگــر 
اســتفاده کنیــم می توانیــم بــر عناصــر 
تعییــن کننــده خلقــت کــه آب و خاک 
هســتند مســلط شــویم و از آن هــا در 
جوامــع  بــرای  بهینــه  اســتفاده  راه 
بشــری و طبیعــت بهره بــرداری کنیــم.
نقــوی بــا تأکیــد بــر اینکــه می توانیــم 
درســت  و  موقــع  بــه  اجــرای  بــا 
بــه  آبخیــزداری  فعالیت هــای 
پرداختــن  از  بــودن  ناگزیــر  جــای 
در  حتــی  و  گــزاف  هزینه هــای 
بــه  جبران ناپذیــر  مــوراد  برخــی 
ــرات  ــارات از خط ــران خس ــگام جب هن
ــا  ــرد: ب ــح ک ــم تصری ــگیری کنی پیش
ایــن اقدامــات ضمــن حفــظ خــاک در 
ــای  ــم در ج ــرزمین، آب ه ــطح س س
خــودش بــه صــورت یــک جریــان 
مدیریــت شــده در اختیــار جامعــه 

می گیــرد. قــرار 

همـه آنچـه فضـا را بـرای کالهبرداران و شـیادان فراهـم می کند 
در واقع مجموع ناآگاهی، نیازهای مالی شـدید و وسوسـه برای 
سـودهای کالن در کوتـاه تریـن زمـان بـرای مردمـی اسـت کـه 
تحت فشـارهای اقتصـادی و اجتماعی روزگار سـپری می کنند، 
در ایـن میـان ، ارزهـای دیجیتالی، مثـال تمام نمـای آواز دهل 
از دور شـنیدن خـوش اسـت شـده اسـت و تیـم هـای حرفـه 
ای کالهبـرداری بـا اسـتفاده از عطـش سـرمایه گـذاران خـرده 
پـا بـا سـرمایه هـای کـم حجـم سـرگردان در بـازار توانسـته اند 
بهتریـن فضـای شـیادی را فراهـم آورده و سـودهای کالن بـه 
جیب بزنند.طبق اسـناد متقن و رسـمی ، رسـیده به دسـت این 
تیـم رسـانه ای ، بـه تازگـی یـک تیـم حرفـه ای از کالهبـرداران 
اینترنتـی بـا وعدٔه سـود ۱۵% در قالب سـرمایه گـذاری در زمینه 
هـوش مصنوعـی و خریـد و فـروش ارزهـای  دیجیتالـی و راه 
  https://Aitrades.com آدرس  بـه  وبسـایت  یـک  انـدازی 
سـرمایه هـای واریـز شـده بـه ایـن سـایت را بـه یغمـا بـرده و 
طبـق پیگیـری هـای بـه عمـل آمـده تحـت تعقیب پلیـس فتا 

دارند. قـرار 

Aitrades کوین کالهبردار حرفه ای ارز دیجیتال 
و همه آنچه اتفاق افتاد

گفتنـی اسـت تیـم مذکـور بـا ایجـاد یـک ارز تقلبـی بـه نـام 
exchange. کوین و از طریق سـایت دیگر به آدرس Aitrades
Aitrades.com در ازای دریافـت پـول این »کوین های تقلبی« 
را در اختیـار مشـتری قـرار داده و بـرای جلـب اعتمـاد سـرمایه 
گـذاران طـی مـدت زمـان فعالیـت ، خـود را وابسـته بـه سـپاه 
پاسـداران انقالب اسـالمی معرفـی کرده  و از راه های مشـکوک 
بـه ایـن شـکل مبالـغ هنگفتـی ارز را  از کشـور خارج کـرده ا ند .

سرکیسه کردن مشتریان از طریق دفاتر الکچری 
و برگزاری مهمانی های نامشروع 

بـه گـزارش شـفافیت ، طبـق اسـناد رسـیده ، ایـن شـرکت از 
سـال گذشـته بـا دایر کـردن دفتر لوکـس در خیابان اسـفندیار، 
خیابـان مهـرداد در  تهـران و نیـز بـا اسـتفاده ابـزاری از دختران 
جـوان و برگـزاری مهمانی هـای مخصوص برای سـرمایه گذاران 
بـا مشـروبات  الکلـی و مـواد مخدر،  با اسـتفاده از عـدم تعادل 
ذهنـی سـوژه هـا و بـا انـواع فریبهـا از جملـه وعـدٔه سـود دهی 
بـاال ، طعمـه هـای خـود را راغـب بـه سـرمایه گـذاری در پـروژه 
های سـرمایه گـذاری ارزهای دیجیتالی می کننـد. آنچه در واقع 
اتفـاق مـی افتـد اعتمـاد افـراد به شـرکت بـا توجه بـه محل آن 

و حضـور چهـره هـای مرفه اسـت .

سرمایه گذاری نقدی برای خرید این ارز تقلبی 
چقدر است

خاطرنشـان می شـود این شـرکت کارگزاری دیجیتال مارکتینگ 
، بـرای ورود حداقـل ۱۰۰۰ دالر از شـخص دریافت کـرده و با وعدٔه 
سـود ۱۵% در مـاه بـا سـرمایه گـذاران قـرارداد مـی بندد اما سـود 
دهی به همین جا ختم نمی شـود و این شـرکت در روش های 
کالهبـرداری خود سـنگ تمام گذاشـته و روش های کالهبرداری 
هرمـی را هـم بـه مجمـوع جرایـم خـود افـزوده اسـت بـه ایـن 
ترتیـب  و در ازای هـر ورودی جدیـد عـالوه بـر ۱۵ درصـد سـود 
گذشـته ، ۱۰%نیـز  بـه معـرف  پرداخت شـده  و در صورت تکمیل 
یـک سـیکل، ۱۰% مجـددا سـود برای سـرمایه گـذار در نظر گرفته 
مـی شـود کـه صـد البته همـه ایـن پرداخت هـا از طریـق همان  
کویـن تقلبـی و بـدون جابجایـی یـک ریـال واقعـی پـول رایـج 
کشـور، بـه ظاهـر پرداخت میشـود. الزم به ذکر اسـت  که تمامی 
مبالـغ دریافتـی از سـرمایه گـذار  به صـورت دالری انجام شـده و 

بـه کشـورهای ترکیه و قطر فرسـتاده میشـود. 

رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهـان در گفتوگوی تلفنی 
بـا رادیوفـوالد از اقدام فوالد مبارکه در تأمین رایگان اکسـیژن 
بیمارسـتانهای تحت پوشـش این دانشـگاه بهعنوان اقدامی 

راهگشـا و ارزشـمند یاد کرد.
 دکتـر طاهـره چنگیـز  تصریح کرد: رؤسـای بیمارسـتانهایی 
کـه دغدغـۀ تأمیـن اکسـیژن را داشـتهاند، همواره قـدردان و 
سپاسـگزار فـوالد مبارکـه بـه جهت ایـن حمایت ارزشـمند و 

حیاتـی خواهنـد بود.
وی در ادامـه بـه کمکهـای فـوالد مبارکـه در خصـوص تأمین 
بخشـی از تجهیزات موردنیـاز بیمارسـتانهای درمانگر بیماران 
مبتـال بـه کرونـا اشـاره کـرد و از دیگـر صنایـع اسـتان دعوت 
کـرد تـا همچون فـوالد مبارکه بـه حمایت از سیسـتم درمان 

اسـتان بپردازند.
رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهـان در ادامه با اشـاره به 
هزینـۀ ۵ میلیـارد تومانی تأمین لباسـها و وسـایل حفاظتی 
کارکنـان حـوزۀ بهداشـت و درمـان اسـتان در هـر هفتـه، 
خاطرنشـان کرد: دانشـگاه علوم پزشـکی همچنان متقاضی 
حمایت صنایع اسـتان اصفهان در ادامۀ این مسـیر اسـت و 
بـا توجـه به کافـی نبـودن بودجههای دولتـی، نقش حمایتی 

صنایـع از اهمیـت بسـیاری برخوردار اسـت.
خانـم دکتـر چنگیـز در ادامه اظهار داشـت: بهمنظـور قدردانی 
از حمایتهـای فـوالد مبارکـه و ارج نهـادن به زحمـات کارکنان 
این شـرکت، از هیچ تالشـی در راسـتای ارتقای سالمتی این 

عزیـزان فروگـذار نخواهیم کرد.

وی بـا بیـان اینکـه یکسـوم از کل مبتالیان قطعی کـه اخیرا 
در کشـور شناسـایی شدهاند، مربوط به اسـتان اصفهان بوده 
اسـت، اظهـار داشـت: ایـن امـر نشـان از جدیـت در فراینـد 
شناسـایی مبتالیـان جدیـد در اسـتان اصفهان و یـک امتیاز 

بـرای این اسـتان بـه شـمار میرود.
وی خاطرنشـان کـرد: با برنامهریـزی و اجرای طرح چرخش 
بیمارسـتانهای مرجـع در اصفهـان سـعی شـده تخـت کافی 
بـرای بیمـاران در نظـر گرفتـه شـود و بـه ایـن ترتیـب بـرای 
کارکنانی که شـش ماه بهصورت مسـتمر مسـئولیت مراقبت 
از بیمـاران را در بیمارسـتانهای مرجـع بـه عهـده داشـتهاند، 

امـکان اسـتراحت بیشـتری فراهم شـود.
رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان همچنیـن به اضافه 
شـدن بیمارسـتان الزهـرا )س( بـه فهرسـت بیمارسـتانهای 
پذیرنـدۀ بیمـاران مبتال به کرونا اشـاره کرد و دلیـل این اقدام 
را کاهـش حجـم کار  و  تقسـیم ایـن بیمـاران در بیـن تعداد 

بیشـتری از بیمارسـتانهای اسـتان عنوان کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد:

شهردار  ایالم : تحریم ها مانع  تأمین رایگان اکسیژن بیمارستان ها توسط فوالد مبارکه 
اجرای تله کابین ایالم شده است

ایـالم - ایرنـا - شـهردار ایـالم گفـت: یکـی از برنامه هـای شـهرداری بـرای ایجـاد 
امـا  اسـت  تله کابیـن  ایجـاد  شـهروندان  عمـوم  بـرای  شـاد  و  مفـرح  فضایـی 
تحریم هـای ظالمانـه آمریـکا مانـع از اجـرای پـروژه تله کابیـن شـهر ایـالم شـده 

ست. ا
طالـب صادقیـان اظهـار داشـت: برنامه ریـزی الزم برای اجـرای این پـروژه در مرکز 
اسـتان انجـام و مطالعـات جانمایـی آن نیز صـورت گرفت ولی با توجه به تشـدید 
تحریم هـای آمریـکا، امـکان اجـرای آن بـا توجـه بـه تجهیـزات مـورد نیـاز تاکنون 

میسر نشـده است.
شـهردار ایـالم یادآور شـد: پیش از شـروع تحریـم ها رایزنی هـای الزم برای خرید 
تجهیـزات از کشـورهایی همچـون آلمـان، ایتالیا و اتریش نیز صـورت گرفته بود که 
تاکنـون امـکان انتقـال این ماشـین آالت میسـر نشـده اسـت و امیدواریـم با رفع 

تحریـم هـا بتوانیم ایـن پـروژه را اجرایی کنیم.
صادقیـان یکـی از مشـکالت شـهر ایالم را بافـت قدیمی و کم عرض بـودن معابر و 
خیابـان هـا ذکر کرد و گفت: اصالح هندسـی معابر تابع طرح تفصیلی شـهر اسـت 

و هـم اکنـون مطالعـات طرح جامع ترافیک شـهر ایالم در حال انجام اسـت.
وی تاکیـد کـرد: برخـی از نقـاط شـهری پـس از ۱۰ سـال ممکـن اسـت از نظـر 
شـریانی بـا معضـل جـدی روبـرو شـوند که اصـالح هندسـی آنهـا بایـد در اولویت 

اجـرا قـرار گیرد.
شـهردار ایـالم اضافـه کـرد: پیشـنهادهایی در ایـن زمینـه از سـوی شـهرداری بـه 
شـورای ترافیک اسـتان ارائه شـده اسـت که در صورت تصویب اجرا خواهند شـد.
صادقیـان یکـی از برنامـه هـای شـهرداری ایـالم را الحـاق محوطه بنیـاد حفظ آثار 
و نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس ایالم به بوسـتان معلـم عنوان کـرد و گفت: این 
طـرح بـا هـدف آشـنایی عموم شـهروندان و بویژه نسـل جـوان و نوجـوان با ارزش 

هـای دوران دفـاع مقدس ارائه شـده اسـت.
وی اظهـار داشـت: تعبیـه مکانـی برای نمایـش فیلم های دفاع مقـدس در فضای 
روبـاز ایـن محوطـه نیـز در دسـتور کار اسـت تـا از ایـن طریق نیـز بتوانیم به نشـر 

ارزش هـای شـهید و شـهادت کمک کنیم.

رفع محدودیت تولید با افزایش 4۰ مگاواتی 
توان تولید واحدهای نیروگاه رامین اهواز

طــرح هــای بهینــه ســازی نیــروگاه رامین 
اهــواز موجــب رفــع محدودیــت تولیــد بــه 
میــزان ۴۰ مــگاوات شــده کــه ایــن طــرح هــا بــا اعتبــاری 
ــرداری رســیده  ــره ب ــه به ــان ب ــارد توم ــر 2۸ میلی ــغ ب بال

اســت .
مدیــر عامــل ایــن نیــروگاه در ارتبــاط  ویدئــو کنفرانــس بــا 
مراســم افتتــاح طــرح هــای ارتقــای تــوان عملــی و رفــع 
محدودیــت تولیــد ۵ نیــروگاه کشــور کــه بــا حضــور وزیــر 
نیــرو انجــام گرفــت از افزایــش ۴۰ مگاواتــی تــوان تولیــد 

ایــن نیــروگاه در تابســتان امســال خبــر داد.
ــرو ،  ــر نی ــخنان وزی ــس از س ــه پ ــن جلس ــدای ای در ابت

خلیــل محمــدی مدیــر عامــل نیــروگاه رامیــن بــه عنــوان 
ــام  ــات انج ــان اقدام ــه بی ــا ب ــخنران نیروگاهه ــن س اولی
گرفتــه توســط متخصصــان تالشــگر ایــن نیــروگاه 
ــا وجــود شــیوع  ــاالی 6۰ درجــه خوزســتان ب ــای ب درگرم
ــا اشــاره کــرد و افــزود طــرح هــای بهینــه  ویــروس کرون
ســازی ایــن نیــروگاه موجــب رفــع محدودیــت تولیــد بــه 
میــزان ۴۰ مــگاوات شــده کــه ایــن طــرح هــا بــا اعتبــاری 
ــرداری رســیده  ــره ب ــه به ــان ب ــارد توم ــر 2۸ میلی ــغ ب بال

اســت .
ایشــان از جملــه اقدامــات انجــام شــده در جهــت افزایش 
تــوان عملــی و رفــع محدودیــت تولیــد را شــامل : الیروبی 

نمــودن مســیرهای ورودی و خروجــی آب از ســمت بــرج 
ــرات  ــورها، تعمی ــمت کندانس ــه س ــن ب ــک ک ــای خن ه
ــرج  اساســی و بازســازی تعــداد ۵ عــدد از ســل هــای ب
خنــک کــن و رســوب زدایــی از کندانســورهای واحدهــا بــا 

اسیدشــویی ذکــر نمــود.
محمــدی همچنیــن بازســازی و نصــب یک ســکوی کامل 
پمپــاژ آب و الیروبــی مســیر آب ورودی بــه پمپهابــر روی 
ــای  ــس ه ــی گیربک ــرات اساس ــه کارون  ، تعمی رودخان
خنــک کــن واحدهــای ۱ تــا ۵ ، تعویــض پره های آســیب 
دیــده بــرج هــای خنــک کــن را از دیگــر اقدامــات صــورت 

گرفتــه در جهــت رفــع محدویــت تولیــد عنــوان کــرد.
گفتنــی اســت نیــروگاه رامیــن اهــواز بــزرگ ترین نیــروگاه 
حرارتــی کشــور ، تأمیــن کننــده بیــش از ۴۰ درصــد بــرق 
اســتان خوزســتان اســت و نقــش مهمــی را در تقویــت ، 
تثبیــت و پایــداری شــبکه سراســری بــرق کشــور  ایفــاء 

مــی کنــد.

ذخیره سد زاینده رود 
به خط قرمز رسید

معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری 
ــا  شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان ب
اشــاره بــه رســیدن ذخیــره ســد 
ــت:  ــز، گف ــط قرم ــه خ ــده رود ب زاین
هــر تصمیــم بــرای ســال آبــی جدید 
ــع و  ــه مناب ــالغ برنام ــه اب ــوط ب من
ــد  ــی خواه ــی آت ــال آب ــارف س مص

بود.
خصــوص  در  ساســانی   حســن 
آخریــن وضعیت ســد زاینــده رود در 
روزهــای پایانــی ســال آبــی جــاری، 
ــا  ــال، ب ــاه امس ــر م ــرد: تی ــار ک اظه
توجــه بــه درخواســت ســازمان جهــاد 
اصفهــان  کشــاورزی و کشــاورزان 
ــرای کشــت  ــع آب ب ــر توزی ــی ب مبن
تابســتانه، جلســه ای در وزارت نیــرو 
ــب  ــا تصوی ــرر شــد ب تشــکیل و مق
ــی و  ــم آب ــا ک ــازگاری ب ــروه س کارگ
رعایــت خــط قرمــز آب شــرب و 
ــزان  ــه می ــده رود ب ذخیــره ســد زاین
2۰۰ میلیــون مترمکعــب در پایــان 
شــهریور مــاه نســبت بــه توزیــع آب 
کشــاورزی اقــدام شــود. وی افــزود: 
ــه رســیدن ذخیــره ســد  ــا توجــه ب ب
زاینــده رود بــه خــط قرمــز آب شــرب 
 2۸ جمعــه  بامــداد  از  اصفهــان، 
شــهریور مــاه خروجــی ســد زاینــده 
رود بــرای مصــارف کشــاورزی قطــع 

شد.
معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری 
ــا  شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان ب
تاکیــد بــر اینکــه هــر تصمیــم بــرای 
ــالغ  ــه اب ــوط ب ــی جدیــد من ســال آب
برنامــه منابــع و مصــارف ســال آبــی 
آتــی خواهــد بــود، گفــت: بنابــر 
اظهــارات ســازمان هواشناســی، پاییز 
امســال بــارش هــا زیــر خــط نرمــال 

خواهد بود.

جوالن کالهبرداران ارزهای اصفهان
دیجیتال در فضای مجازی 

و سرمایه هایی که هرگز 
بر نمی گردد

تضمین صادرات پسته منوط به رعایت بهداشت در فرایند تولید است
 مدیر جهاد کشاورزی اردکان با بیان اینکه پسته به لحاظ اقتصادی و سازگاری با آب و خاک و شرایط اقلیمی از مهمترین محصول شهرستان 
است، گفت: این محصول ارزآوری مناسبی به همراه دارد و تضمین صادرات آن منوط بر رعایت اصول بهداشتی در فرایندهای تولید تا صادارات 
است .در سال های گذشته مشاهده سم آفالتوکسین در  محصول پسته باعث کاهش صادارات این محصول شد به همین دلیل رعایت اصول 

بهداشتی در فرایند تولید تا صادرات برای جلوگیری از ایجاد سموم طبیعی مختلف مانند آفالتوکسین مور توجه قرار گرفته است.

مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان:

آغاز طرح نظرسنجی سالیانه از ذینفعان شرکت گاز استان کرمان 
بصورت الکترونیکی

گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
آغــاز  از  کرمــان  اســتان 
اجــرای طــرح نظرســنجی کــه 
از مشــترکین و ذینفعــان  بطــور ســالیانه 
ــر داد. ــرد، خب شــرکت گاز صــورت مــی پذی
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز 
ــا اشــاره  اســتان کرمــان ، مهنــدس فــالح ب
ــی از  ــده ناش ــود آم ــژه بوج ــرایط وی ــه ش ب
بیــان  کشــور  در  بیمــاری کرونــا  شــیوع 
ــر اســاس آخریــن نظــام نامــه  داشــت :  ب

ابالغــی شــرکت مّلــی گاز، نظــر ســنجی 
بــا  کاغــذ  از  اســتفاده  بــدون  امســال  
ــای بهداشــتی از  ــکل ه ــل پروت ــت کام رعای
ســوی مجــری طــرح بصــورت الکترونیکــی 

ــرد. ــی گی ــام م انج
ــه  ــرح کلی ــن ط ــه ای ــان اینک ــا بی ــان ب ایش
گروه هــای  و  افــراد  شــرکت،  مشــتریان 
ذینفــع  در شــرکت گاز اســتان را در بــر 
نظــر  طــرح  داشــت:  اظهــار  می گیــرد، 
ــدی و  ــای رضایتمن ــدف ارتق ــا ه ــنجی ب س

، مشــترکین و  اربــاب رجــوع  خرســندی 
ــر  ــه بهت ــت هرچ ــع ، در جه ــای ذینف طرفه
ــک  ــاد ی ــانی و ایج ــات گاز رس ــدن خدم ش
یافتــن  بــرای  کارا  و  مناســب  مکانیــزم 
در  بهبــود  فرصت هــای  و  ضعــف  نقــاط 
و  مشــتریان   نیازمندی هــای  خصــوص 
ــر آورده  ــف در ب ــاط ضع ــن درک نق همچنی
ســازی الزامــات کیفیــت، زیســت محیطــی 
ــت ســنجش نظــرات  ــی، روشــی جه و ایمن

مشــتریان مــی باشــد.

مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان بــا 
ــه  ــن نظرســنجي از کلی ــه اي ــه اینک اشــاره ب
ــی در  ــاری و صنعت ــی، تج ــترکین خانگ مش
اســتان صــورت مــي گيــرد، ابــراز داشــت: بــا 
ــه پیــاده ســازی تعالــي ســازماني؛  توجــه ب
ــه روش  ــترکین ب ــنجی از مش ــرح نظرس ط
نمونــه گیــری خوشــه اي و متناســب بــا 
تمــام  از  منطقــه  هــر  جمعیــت  تعــداد 
ــا  ــده ت ــام ش ــتان انج ــای اس ــتان ه شهرس
ــه  ــر منطق ــا در ه ــه ه ــداد نمون ــب تع تناس

ــود. ــت ش ــتان رعای اس
و  اداري  ســالمت  از  فــالح   مهنــدس 
طــرح تكريــم اربــاب رجــوع بــه عنــوان 
خدمــات  ارائــه  در  اساســي  اصــل  يــك 
ــان  ــت:  گاز کرم ــح داش ــرد و تصري ــام ب ن
شــركتي خدمــات رســان اســت کــه ارتقــای 

ــش  ــده و افزای ــه ش ــات ارائ ــت خدم کیفی
رضایــت مشــترکین از مهمتريــن اهــداف 
اســتراتژیک آن اســت  و بــراي دســت یابــی 
ــر در  ــت مشــتركين ؛ تالشــي موث ــه رضاي ب
شناســايي و تقویــت نقــاط قــوت و برطــرف 
ــرد. ــي گي ــورت م ــف ص ــاط ضع ــردن نق ك
ایشــان در پايــان خاطرنشــان داشــت: ایــن 
شــرکت بــراي بهبــود كيفيــت خدمــات خــود 
بــه مشــتركين عزيــز عــالوه بــر نظــر ســنجي 
الكترونيكــي  ســامانه  طريــق  از  ســاالنه؛ 
ارتبــاط دولــت و مــردم )ســامد(، تلفــن 
گويــای شــرکت بــه شــماره ۳۱۳26666، 
ســامانه پيــام كوتــاه ۱۰۰۰۳۴۱۱9۴  ســامانه 
CRM وب ســايت شــركت گاز، نظــرات و 
پيشــنهادات شــهروندان را دريافــت و مــورد 

ــد. ــي ده ــرار م ــه ق ــي و توج بررس
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رویداد »نمایش های میدانی ویژه 

چهل  سالگی دفاع مقدس« با حضور 9 
نمایش میدانی از یکم تا هشتم مهرماه ۱۳99 
توسط اداره کل هنرهای نمایشی برگزار می شود.

نمایشگاه نقاشی خط علیرضا روح االمینی با 

عنوان »خلوت مسیح« با موضوع عاشورا 
و امام حسین )ع( از ۴ تا ۱۸ مهرماه در 

فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود. 

مستند »ِدز هنوز از شهر من می گذرد« 
که مقاومت دزفول در ایام موشک باران را 

روایت می کند امروز از شبکه یک سیما 
پخش خواهد شد.

انیمیشن »خرچنگ« از تولیدات جدید 
کانون پرورش فکری به بخش پانورامای 

جهانی چهل وچهارمین جشنواره بین المللی 
انیمیشن اتاوا 2۰2۰ کانادا راه یافت.

نقاشینمایشمستند انیمیشن

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

آغـاز جنگ هـای ايـران و روم در 
دوم شـاپور  دوران 

در  روم  و  ايـران  سـاله   ۱۳ هـاي  جنـگ 
دوران حكومـت شـاپور دوم )ذواالكتـاف( از 
دودمان ساسـانيان 22 سـپتامبر سـال ۳۳7 
ميـالدي آغـاز شـد كـه در »تاريـخ عمومـي« 
بـه جنگهـاي دور اول معروفنـد. جنگهاي دور 
دوم از سـال ۳۵9 آغاز شـدند. در هر دو دور، 
ايرانيـان پيـروز شـدند. در دور اول، كه جنگ 
تـا سـال ۳۵۰ طول كشـيد، روميـان هرچه را 
كـه در شـرق مديترانـه به دسـت آورده بودند 
از دسـت دادنـد و در دور دوم، امپراتورشـان 

هم كشـته شـد.

هشـت  جنـگ  عـراق  كـه  روزي 
كـرد آغـاز  را  ايـران  بـا  سـاله 

عراقـي  هواپيماهـاي  حملـه  نخسـتين  در 
بـه تهـران، دو هوپيمـاي ايـران در قسـمت 
نظامـي فـرودگاه مهرآبـاد روي بانـد منهـدم 
شـد. حمـالت نظامـي عـراق بـه ايـران كه از 
روزهـاي قبـل از آن پيـش بينـي شـده بـود، 
 )1980 سـپتامبر   22(  1359 شـهريور   31

آغـاز شـد كـه پيامـدش يـك جنـگ هشـت 
غـرب،  قبلـي  تصـور  برخـالف  و  بـود  سـاله 
ُپرهزينـه  و  ُپرتلفـات  ايـن جنـگ  در  ايـران 
حتـي يـك وجـب از خـاك خـود را از دسـت 
نـداد. مـروري بـر روزنامـه هاي چـاپ تهران 
در شـهريور مـاه آن سـال نشـان مـي دهـد 
كـه همزمـان بـا انتخاب نخسـت وزيـر براي 
جمهـوري اسـالمي، از نيمـه ايـن مـاه زد و 
خوردهـاي مـرزي عراق و ايران رو به شـدت 
گـذارده بـود كـه بعـد از ظهـر 22 سـپتامبر 
ناگهـان نيـروي هوايـي عـراق تهـران، تبريز، 
ُكـرد و شـهرهاي  همـدان، كرمانشـاه، شـهر 
خوزسـتان را مـورد حمله قـرار داد و همزمان 
ايـران  بـه سـواحل  آن كشـور  هـاي  ناوچـه 
آن  متعاقـب  و  كردنـد  تعـرض  بوشـهر  تـا 
را  ايـران  بـه  تعـّرض  عـراق  زمينـي  نيـروي 
آغـاز كـرد. طبـق اعالميـه هـاي شـماره 20 
تـا 28 وزارت دفـاع اجمهـوري اسـالمي، در 
نخسـتين روز تعـرض، نيـروي هوايـي عراق 
بيـش از 11 جنگنـده و چهـار ناوچه از دسـت 
متقابـال  ايـران  نظامـي  هواپيماهـاي  و  داد 
پايگاههـاي عـراق در كـوت االماره، شـعيبيه، 

واسـيله، ام القصـر و سـپس بغـداد را مـورد 
حملـه متقابـل قـرار دادنـد. ايـن جنـگ کـه 
المللـي( بـدون اعـالن  )برغـم ميثـاق بيـن 
قبلـي، از سـوي عـراق آغـاز شـده بـود از آن 
پـس بـه صـورت تمـام عيـار ادامـه يافـت.
بيسـتم سـپتامبر 1980 و در آسـتانه حملـه 
نظامـي تمـام عيـار عـراق بـه ايـران، احتمال 
ايـن جنـگ در ديـدار مـارگارت تاچر نخسـت 
وزيـر انگلسـتان بـا وزيـر امورخارجـه كابينـه 
اش مطـرح و بررسـي شـده بـود. تاچـر در 
دربـاره  خـود  خاطـرات  كتـاب   91 صفحـه 
ايـن مالقـات نوشـته اسـت: بـه وزيـر امـور 
خارجـه گفتـم كـه در ايـن نظـر كـه ايـران در 
مدتـي كوتـاه از پـاي درخواهـد آمـد شـريك 
نيسـتم و دليـل آوردم كـه ايـران داراي يـك 
محاسـبات  و  اسـت،  موثـر  هوايـي  نيـروي 
صـدام حسـين از فروپاشـيدگي ارتش ايران 
درسـت نيسـت زيـرا كـه افـراد و سـالحهاي 
اين ارتش باقي هسـتند و .... هشـت سـال 
بعـد نظـر مـن تاييـد شـد زيـرا كه عـراق جز 
در هفتـه هاي اول جنگ پيشـرفتي نداشـت 

و مقـروض و زميـن گيـر شـد و ....

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان

آگهی مزایده اجاره 
شماره )5۰99۰۰9۰۰9۰۰۰۰۰۱( شماره مزایده مرجع )99۰۰۱(

اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمـان در نظـر دارد اجـاره قسـمت هایـی از بـاغ شـاهزاده 
ماهـان را از طریـق مزایـده عمومـی و بـا جزئیات منـدرج در اسـناد مزایده، با بهـره گیری از سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 
Setadiran.ir(( و بـا شـماره مزایـده مرجـع )99001( شـماره سیسـتمی )5099009009000001( بـه صورت الکترونیکـی واگذار نماید.

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1.ارائه گواهی عدم سو پیشینه از سوی شرکت کنندگان الزامی است . 
2.ارائـه تائیدیـه کتبـی از اداره کل میـراث فرهنگـی ، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمان یـا صنف مرتبط مبنی  بر سـابقه فعالیت 
مفیـد درخصـوص مدیریـت و یا بهره برداری از اماکن یا تاسیسـات گردشـگری ) ارائه اسـناد و مدارک حقوقی و قانونی مربوط به سـوابق 

کار حرفه ای الزامی اسـت(
3.ارائه اسناد و امالک حقوقی- مالی معتبر مبنی بر بهره مندی توانایی تشکیالت اداری، خدماتی و مدیریتی و مالی                     متناسب 
بـا حجـم ، تعداد ، گسـتردگی و اهمیت آثار و فرهنگی ابنیه و تاسیسـات وابسـته مورد نظـر )ارائه مدارک مثبته جهـت ارزیابی کیفی توان 

مالی و اعتباری متقاضی مطابق جدول معیارها و ضوابط ارزیابی الزامی اسـت  (
4.برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت می باشـد و کلیـه مراحل فرآیند مزایده شـامل خریـد و دریافت 
اسـناد مزایـده )درصـورت وجـود هزینـه مربوطـه(، پرداخـت تضمین شـرکت در مزایـده )ودیعه(، ارسـال پیشـنهاد قیمت و اطـالع از 

وضعیـت برنـده بـودن مزایـده گران محتـرم از ایـن طریق امـکان پذیر می باشـد.
5.کلیـه اطالعـات موارد اجاره شـامل مشـخصات، شـرایط و نحـوه اجـاره در برد اعالن عمومی سـامانه مزایده، قابل مشـاهده، بررسـی و 

انتخاب می باشـد.
6.عالقـه منـدان بـه شـرکت در مزایـده می بایسـت جهت ثبت نـام و دریافـت گواهـی الکترونیکی )توکن( بـا شـماره های ذیل تماس 

حاصـل نمایند: مرکز پشـتیبانی و راهبری سـامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سامانه)www.setadiran.ir( بخش “ثبت نام/پروفایل مزایده گر ” موجود است.

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مزایـده گـزار جهت دریافـت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مزایـده و ارائه پاکت هـای الف: کرمـان بلوار 
جمهـوری اسـالمی نبش سـه راه هوانیروز- شـماره تمـاس: 034-32816504-7 

اطالعات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:021-41934  
اطالعات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه، مرکز تماس: 41934-021و034-32516055 

-زمان انتشار در سایت: )روز یکشنبه مورخ 99/06/30 ساعت 07:00 الي روز چهارشنبه مورخ 99/07/09 ساعت 8:30(
-مهلت دریافت اسناد :)روز چهارشنبه مورخ 99/07/09 ساعت 8:00(

-تاریخ بازدید: )روز یکشنبه مورخ 99/06/30 الي روز سه شنبه مورخ 99/07/08 از ساعت 09:00 الی ساعت 19:00(
-آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: )یکشنبه مورخ 99/06/30 ساعت 8:00 الي روز چهارشنبه مورخ 99/07/09 ساعت 8:30(

-زمان بازگشایی: )روز چهارشنبه مورخ 99/07/09 ساعت 09:00(
-زمان اعالم به برنده: )روز شنبه مورخ 99/07/12 ساعت 09:00(

مبلغ ضمانت نامه بانکی )لاير(رقم پایه )لاير(موضوع مزایدهشماره مزایدهردیف

1۵۰99۰۰9۰۰9۰۰۰۰۰۱
 اجاره قسمت هایی

از باغ شاهزاده ماهان
2,808,000,000۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰

شناسه اگهی 992۴27

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

ت اول
فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای نوب

اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پــروژه ای بــه شــرح ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه 
تــداکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عدم عضویــت قبلی، 

مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱۳99/۰7/۰2 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۴ روز ۱۳99/۰7/۰2 تا تاریخ ۱۳99/۰7/۰9

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه تاریخ ۱۳99/۰7/22
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۸ روز چهارشنبه تاریخ ۱۳99/۰7/2۳

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای الــف: آدرس: جیرفــت- 
حدفاصــل ســیلو و پلیــس راه، بلــوار ورودی شــهرک صنعتــی شــماره 2 تلفــن: ۴۳۳۱۰۵۱6-۰۳۴ و ســایت www.jkerman.mrud.ir و پایــگاه ملــی اطــالع 

)http://iets.mporg.ir( رســانی مناقصــات کشــور
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱9۳۴-۰2۱ و دفتر ثبت نام ۸۸9697۳7 و ۸۵۱9276۸

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

۱67/ج9۸/۳
تکمیل باند دوم محور جیرفت- 

کهنوج کیلومتر 000+0 تا 
000+2)تجدید2(

۳،2۸۵،۰۰۰،۰۰۰
ضمانت نامه بانکی) مطابق با 
فرمت ارایه شده در اسناد( _ 

اصل فیش واریز وجه  نقد
6۵،69۰،۴6۸،72۸

راه، راه آهن و باند 
فرودگاه سال 1399 و 
فهرست بهای تجمیعی

ــی ۱۸۳2 ــماره پیاپ ــانزدهم      ش ــال ش ــهریور ۱۳99     س ــنبه ۳۱ ش  دوش

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

@payamema
@payamema www.payamema.ir
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روزنامه سیاسی – اجتماعی

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: زهرا عباسی

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

اداری : راضیه زنگی آبادی، 
محمدرضا وزیری نسب 

 جدول: شیوا کرمی
طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

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


