
نگاه نگران نسل های آینده
را با مصرف بهینه آب به 

آرامش تبدیل کنیم

مدیـرکل حمایـت از تولیـد معاونت 
 ۴۵ پرداخـت  از  صنایع دسـتی 
بـه  تسـهیالت  تومـان  میلیـارد 
هنرمندان صنایع دسـتی خبر داد.

زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
اسـتان سـمنان گفـت: داالن عشـق 
شـامل تجهیـزات خـودکار و درهای 
هیدرولیـک در محوطـه ویـژه برای 
جـذب و مالقـات یوزپلنگ هـای نـر 
بـا یوزپلنگ ماده »ایـران« در منطقه 
حفاظـت  شـده توران اسـتان سـمنان 
واقع در شهرسـتان شـاهرود با هدف 
کمـک بـه زادآوری 
آنـان نصب شـد.

ناکامی دانشگاه های 
کرمان در مسیر 
بین المللی شدن
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بیـن المللـی شـدن آمـوزش عالـی یکـی از 
اهداف بزرگی اسـت کـه وزارت علوم، تحقیقات 
و فنـاوری قریـب بـه 3 دهه اسـت آن را دنبال 
مـی کنـد. از تاسـیس دانشـگاه هـای بیـن 
المللـی گرفته تـا فعالیت های بیـن المللی در 
دانشـگاه هـای سـطح یـک، از جملـه اقدامات 
ایـن وزارتخانـه عریـض و طویـل بـوده اسـت. 
در اسـتان کرمـان نیـز از سـال 9۴، دانشـگاه 
هـای شـهید باهنـر کرمـان، دانشـگاه ولیعصر 
رفسـنجان و دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان، 
چنیـن رویکـردی را در پیـش گرفتند و شـروع 
بـه صـورت  دانشـجویان خارجـی  بـه جـذب 
بـا کشـورهای  علمـی  تبـادالت  تقویـت  آزاد، 
برگـزاری  و  افغانسـتان  ویـژه  بـه  همسـایه، 
جشـنواره هـای فرهنگـی و هنری بیـن المللی 
کردنـد. فعالیـت هـا تـا جایی گسـترش یافت 
کـه حتـی سـفرای کشـورهای مختلـف از این 
مراکـز دانشـگاهی بازدیـد کردنـد و در اقدامـی 
بـی سـابقه وزیر تحصیـالت عالی افغانسـتان، 
آمـد.  کرمـان  بـه  علـوم،  وزیـر  همـراه   بـه 
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ایجاد کریدور گردشگری در 
استان بوشهر

معاون عمرانی استاندار بوشهر گفت: در استان بوشهر با 
ایجاد کریدور گردشگری از شمال تا جنوب استان امکانات 

 مختلف و زمینه های حضور گردشگر فراهم شده است.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
21 تا 32دنبال کنید

سرگیجه در ماه مدرسه
 تغییر مدام بخشنامه های شروع سال تحصیلی از سوی وزارت آموزش و پرورش 

والدین و دانش آموزان را سردرگم کرده است
پرداخت ۴۵ میلیارد تومان 

تسهیالت به هنرمندان 
 صنایع دستی

چیدمان داالن عشق برای 
 زادآوری یوزپلنگ ها 

رنا
 ای

س:
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یادداشت  مهمان
بسم هللا خرمی

تهران

2

محیط بانان جزو پایین ترین قشر حقوق بگیران کشور 
بوده و تا سه سال گذشته متوسط دریافتی آن ها حدود 
 یک میلیون و 2٠٠ هزار تومان بود

وعده های حمایت از مرزبانان وعده های حمایت از مرزبانان 
 طبیعت به سرانجام رسید؟ طبیعت به سرانجام رسید؟
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   شماره پیاپی 1818

شنبه 15 شهریور 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

وزیر بهداشت:

اگر نظام سالمت فرو ریخت، 
 اقتصادی برپا نخواهد ماند
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ــات  ــداری از ضایع ــر دارد مق ــان در نظ ــرق آذربایج ــروی ب ــد نی ــرکت تولی ش
ــره  ــوالدی ، درب و پنج ــای ف ــل رادیاتوره ــان را از قبی ــروگاه گازی صوفی نی

الومینیومــی ، روغــن ترانــس بــا بشــکه ) هــر بشــکه 208 لیتــر ( ، مخــازن فــوالدی و ضایعــات 
ــره  ــا به ــک ب ــدون تفکی ــا و ب ــورت یکج ــه ص ــده ب ــناد مزای ــدرج در اس ــات من ــا جزئی ــزی ب فل
ــده  ــماره مزای ــا ش ــت )www.setadiran.ir ( ب ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــری از س گی

ــاند .  ــروش برس ــه ف ــی ب ــورت الکترونیک 1099001579000003 بص
• زمان انتشار در سایت : از تاریخ 1399/6/15 ساعت 11

• مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1399/6/15 ساعت 11 تا تاریخ 1399/6/24 ساعت 12
• زمان بازدید از تاریخ 1399/6/22 تا تاریخ 1399/6/24 روزانه از ساعت 10 الی 14

• مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 1399/6/24 ساعت 15 تا تاریخ 1399/6/29 ساعت 11 
• زمان بازگشایی پاکات مورخ 1399/6/29 ساعت 12

• زمان اعالم به برنده مورخ 1399/6/30 ساعت 12
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :  

ــت مــی باشــد و کلیــه  ــدارکات الکترونیکــی دول ــا از طریــق ســامانه ت ــده صرف 1- برگــزاری مزای
ــه  ــود هزین ــورت وج ــده ) در ص ــناد مزای ــت اس ــد و دریاف ــامل خری ــده ش ــد مزای ــل فراین مراح
مربوطــه ( ، پرداخــت تضمیــن شــرکت در مزایــده ) ودیعــه ( ، ارســال پیشــنهاد قیمــت، بازگشــایی 
پــاکات ، اعــام بــه برنــده ، واریــز وجــه مزایــده و تحویــل کاال در بســتر ســامانه از ایــن طریــق 

امــکان پذیــر مــی باشــد . 
ــده  ــوع مزای ــای موض ــد کااله ــده بازدی ــده در مزای ــرح ش ــای مط ــوع کااله ــه تن ــه ب 2- باتوج

ــد .  ــی باش ــی م الزام
3- اطاعات تماس پشتیبانی سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 021-41934

4- شرکت کنندگان می توانند جهت اخذ اطاعات بیشتر با شماره تلفن 041-33690115 
داخلی 129 اطاعات بازرگانی و داخلی 134 اطاعات فنی تماس حاصل نمایند .  

نوبت اول : 99/06/15 نوبت دوم : 99/06/19 
شناسه : 970039

نوبت دوم

آگهی مزایده عمومی شماره 99-3
) تجدید مزایده شماره 99-2 ( 

نوبت اول

 شرکت تولید نیروی برق
 آذربایجان

 8اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان
حه

صف

نوبت دوم

 وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده 
شماره 99/2۵/ع

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد پروژه " تأمین مصالح و تجهیزات، حمل و اجرای فیلتر شنی و 
تأسیسات آبرسانی در محل حوضچه باطله جدید كارخانجات خطوط 5، 6 و 7 تولید کنسانتره آهن و سد رسوبگیر" خود را از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید. لذا كلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه 
به آدرس الكترونیكی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تأمین كنندگان از 
قسمت تأمین كنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز سه  شنبه مــورخ 
99/6/25 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمنًا بازدید از محل 
اجرای موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ 99/6/19 مقرر شده است. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر یك 

از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.
مدیریت قراردادها و معامالت 

 شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

بازدید سرپرست فرماندهی مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا از مجتمع گل گهر
هفتـه گذشـته ، ناخـدا یکـم سـتاد عبدالکریـم 
بهـادری، سرپرسـت فرماندهـی مرکـز آمـوزش 
شهدای وظیفه نداجا مستقر در سـیرجان با حضور 
در شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر بـا مهندس 
عتیقی معـاون مدیرعامـل و مدیر مجتمـع گل گهر 

دیـدار و گفتگـو کـرد.
بـه گـزارش روابط عمومـی و امـور بین الملـل 
شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر، در ایـن دیدار 
کـه در محـل سـالن کنفرانـس مجتمـع گل گهـر 
برگـزار شـد، مهنـدس عتیقی بـا اشـاره بـه تعامل 
و همـکاری بیـن شـرکت گل گهـر و مرکـز آمـوزش 
شـهدای وظیفـه نداجـا، ایـن تعامـل و همـکاری 
را در راسـتای توسـعه و پیشـرفت شهرسـتان 
دانسـت.مدیر مجتمـع گل گهر بـا بیان اینکـه مرکز 
آمـوزش شـهدای وظیفـه نداجـا بـه عنـوان یـک 
پتانسـیل و ظرفیـت خاص در سـیرجان شـناخته 
می شـود، گفـت: وجـود ایـن مرکـز باعـث امنیـت 
سـیرجان شـده اسـت و بـه سـرمایه گذاران بـرای 
سـرمایه گذاری در سـیرجان اطمینـان خاطـر 

. هـد می د

مهندس عتیقـی افـزود: آمادگـی ایـن را داریم که 
در حوزه هـای مهندسـی و بومی سـازی قطعـات با 
یکدیگر تعامل و همکاری داشـته باشـیم و از توان 
مهندسـی مرکـز آمـوزش شـهدای وظیفـه نداجـا 
استفاده کنیم.سرپرسـت فرماندهی مرکز آموزش 
شـهدای وظیفـه نداجا نیـز ضمـن تشـکر از تعامل 
و همـکاری شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر بـا 
ایـن مرکـز، خواسـتار گسـترش همکاری هـا بین 

ایـن دو مجموعـه در حوزه هـای مختلـف شـد و 
بـرای هرگونـه همـکاری در حوزه هـای مختلـف 
اعالم آمادگـی کرد. بازدیـد از خطوط تولید شـرکت 
معدنـی و صنعتـی گل گهـر و حضـور بـر سـر قبـور 
شـهدای گمنـام مجتمـع گل گهـر و تجدیـد بیعـت 
بـا آرمان هـای شـهدا، پایان بخـش برنامـه حضور 
سرپرسـت فرماندهـی مرکـز آمـوزش شـهدای 

وظیفـه نداجـا در ایـن شـرکت بود.
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سرگیجه در ماه مدرسه
 تغییر مدام بخشنامه های شروع سال تحصیلی از سوی وزارت آموزش و پرورش والدین و 

دانش آموزان را سردرگم کرده است
بــوی  آمــد  بــاز   
مدرســه.  مــاه 
بازی هــای  بــوی 
مدرســه،  راه 
ــا  ــا کرون ــار ب ــر این ب ــاه مه ــوی م ب
ــن  ــت و دل والدی ــده اس ــراه ش هم
کــرده  خالــی  را  دانش آمــوزان  و 
از  پیــش  کــه  ویروســی  اســت. 
ایــن انتهــای ســال تحصیلــی 98 
ــود  ــود گذاشــته ب ــر خ را تحــت تاثی
بــه شــروع ســال  را  حــاال خــود 
جدیــد تحصیلــی رســانده اســت. 
ــید  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــد ک ــر چن ه
وزارت آمــوزش و پــرورش بــا تجربــه 
ــته  ــی گذش ــال تحصیل ــای س از انته
ســال جدیــد  بــه  پــا  تدبیــر  بــا 
ــاق  ــن اتف ــل ای ــا در عم ــذارد ام بگ
نیفتــاد. والدیــن همیــن امــروز هــم 
ــدان خــود  ــد فرزن ــد کــه بای نمی دانن
ــر.  ــا خی ــتند ی ــه بفرس ــه مدرس را ب

دســته بندی بر اساس رنگ ها
و  آمــوزش  وزارت  ایــن  از  پیــش 
بــود کــه  اعــالم کــرده  پــرورش 
رنــگ  بــا  مناطــق  در  مــدارس 
زرد  قرمز،نارنجــی،  بندی هــای 
حضــوری،  ترکیــب  بــا  ســفید  و 
مجــازی  حضــوری  و  مجــازی 
باشــند.  آمــوزان  دانــش  میزبــان 
همیــن  هــم  اســتان ها  در 

ــا هماهنگــی شــورای  دســتورالعمل ب
و  اســتان  ها  پــرورش  و  آمــوزش 
حــال  در  کرونــا  اســتانی  ســتاد 
بــه  تقریبــا  بــود.  گیــری  شــکل 
جــز دو ســه اســتان کشــور بقیــه 
ــا  ــوج دوم کرون ــر م ــتان ها درگی اس
لیســت  بــه  نگاهــی  و  هســتند 
روزانــه ســخنگوی وزارت بهداشــت 
نشــان مــی داد کــه بیشــتر مــدارس 
منتظــر  نبایــد  ترتیــب  ایــن  بــه 
زنــگ  و  باشــند  دانش آمــوزان 
شــروع بــه کار مــدارس مجــازی بــه 

در می آیــد. صــدا 
برایــن  را  اصــل  هــم  خانواده هــا 
در  و  بودنــد  گذاشــته  بخشــنامه 
تــدارک اینترنــت و ابــزار مناســب 
درســی  فعالیت هــای  بــرای 

بودنــد. خــود  فرزنــدان 

وزیر از حرف خود برگشــت
وزیــر  حاجی میرزایــی  محســن 
آمــوزش و پــرورش دربــاره آغــاز 
این بــار  جدیــد  تحصیلــی  ســال 
اظهــار کــرد: در تمــام کشــورهایی 
ــا  ــه اروپ کــه بررســی کردیــم از جمل
ــوب شــرقی، مــدارس  و آســیای جن
از یــک هفتــه گذشــته بــاز شــده 
اســت، معتقدیــم هیــچ آموزشــی 
حضــوری  آمــوزش  جایگزیــن 
آمــوزش  بنابرایــن  بــود  نخواهــد 

اولویــت  مــا  بــرای  حضــوری 
مســئوالن  افــزود:  اســت.وی 
بــا  معتقدنــد  بهداشــت  وزارت 
ــی داری  ــاوت معن ــول تف ــظ اص حف
مختلــف  وضعیت هــای  بیــن 
در  می گوینــد  حتــی  نیســت 
عــدم  به دلیــل  ســفید  موقعیــت 
بــرای شــیوع  پروتکل هــا  رعایــت 
دارنــد،  بیشــتری  نگرانــی  کرونــا 
وضعیت هــای قرمــز، زرد و ســفید 
هــم  بــه  می تواننــد  به ســرعت 
ــئوالن  ــه مس ــوند و توصی ــل ش تبدی
هــر  در  اســت  ایــن  بهداشــت 
پروتکل هــا  شــرایطی ســخت ترین 

اعمــال کنیــم. را 

والدین وحشت زده دانش 
بالتکلیف آموزان 

در  تصمیم گیــری  مــدام  تغییــر 
پــرورش  و  آمــوزش  هــرم  راس 
کشــور باعــث شــده کــه شــروع مــاه 
مدرســه بــا طعــم کرونــا بــه کابــوس 
تبدیــل شــود. گروههــای مجــازی 
ــل  ــه تبدی ــای مدرس ــن و اولی والدی
ــای  ــال خبره ــه ارس ــت ب ــده اس ش
ــو در  ــوز گفت و گ ــض. هن ــد و نقی ض
مــورد شــرایط اعــالم شــده در گــروه 
ــی  ــه یک ــود ک ــیده ب ــان نرس ــه پای ب
از والدیــن خبــر تــازه را در گــروه 

ارســال می کنــد. محــور بحث هــا 
ــوع  ــار موض ــد و این ب ــر می کن تغیی
ــه خــود  ــکلی تازه تــر ب گفتگــو ش

 . می گیــرد
شــهریار  مــادر  ســعیدی  نجمــه 
بایــد کالس  امســال  اســت کــه 
بــه  او  کنــد.  تجربــه  را  هشــتم 
رابطــه  در  پیام مــا  خبرنــگار 
مــدارس  کار  بــه  شــروع  بــه 
نظــر  منتظــر  دیگــر  می گویــد:» 
ــت  ــتم. تح ــنامه نیس ــر و بخش وزی
کالس هــا  اگــر  شــرایطی  هیــچ 
را  فرزنــدم  باشــد  حضــوری 
او  نمی فرســتم.«  مدرســه  بــه 
ــه  ــرض ک ــر ف ــد:» ب ــه می ده ادام
ــی  ــرود. اتفاق ــه ن ــال را مدرس امس
نمــی افتــد. اگــر خطــر ابتــالی 
او و انتقــال ویــروس بــه منــزل 

خســارتی  باشــد  داشــته  وجــود 
ــر  ــران پذی ــه جب ــد ک ــاق می افت اتف

» نیســت.
ــان مــادر آســا اســت.  ســمیه صمدی
آســا یــازده ســال دارد و بایــد کالس 
پنجــم را امســال تجربــه کنــد. او 
ــری  ــدام تصمیم گی ــر م ــم از تغیی ه
پــرورش گالیــه  و  آمــوزش  وزارت 
دارد. خانــم صمدیــان می گویــد:» 
چــرا حــاال کــه کشــور و دنیــا در 
هســتند  کرونایــی  ویــژه  شــرایط 
و  آمــوزش  مــدارس  تعطیلــی  در 
راه  نقشــه  امــروز  بــرای  پــرورش 
ــرده  ــی نک ــل طراح ــخصی از قب مش
تصمیم گیــری  در  تردیــد  اســت؟ 
شــاید  را  قبــل  ســال  پایــان  در 
شــرایط  چــون  بپذیریــم  بتوانیــم 
ــود و امــکان  ــد ب بوجــود آمــده جدی
ــاال  ــت. ح ــود نداش ــزی وج برنامه ری
مــاه  از شــش  بیــش  از  پــس  و 
ــور  ــا در کش ــروس کرون ــتقرار وی اس
پــرورش  و  آمــوزش  نظــام  چــرا 
کار  بــه  شــروع  بــرای  را  خــود 
مــدارس آمــاده نکــرده اســت؟« وی 
می گویــد:» اگــر تصمیم گیــری در 
ــت  ــرای دول ــران ب ــن رابطــه در ته ای
ــن  ــر از ای ــت زودت ــر نیس امکان پذی
حرف هــا بایــد بــا اعــالم چنــد شــرط 
کلــی اختیــار تصمیم گیــری را بــه 

می کردنــد.«  واگــذار  اســتان ها 

ســال تحصیلی ترکیبی 
داشت خواهیم 

شــدن  پاییــن  و  بــاال 
شــروع  بــرای  تصمیم گیری هــا 
می دهــد  نشــان  مــدارس  بــه کار 
متفاوت تــر  مــدارس  شــروع 

آنچــه  بــود.  خواهــد  همیشــه  از 
تعــداد  امــروز  اســت  مســلم 
فرزنــدان  خانواده هــا  از  زیــادی 
ــرایط  ــدن ش ــن ش ــا روش ــود را ت خ
بــه مدرســه نفرســتادند. فــارغ از 
ایــن  وزارتخانــه ای  بخشــنامه های 
ــران  ــان و مدی ــا و معلم ــق اولی تواف
مــدارس اســت کــه حکــم پایانــی را 
ــم  ــته ه ــت. روز گذش ــد داش خواه
مدیــران  پیام هــای  از  نمونه هایــی 
مــدارس در مناطــق مختلــف کشــور 
از گروههــای خصوصــی اولیــا بــه 
ــه  ــرد ک ــدا ک ــازی راه پی ــای مج فض
داشــت گرداننــدگان  آن  از  نشــان 
ــد  ــی دهن ــح م ــم ترجی ــدارس ه م
بــرای  خانه هــا  از  بچه  هــا  فعــال 

شــوند. آمــاده  درس  کالس 
مرکــز  رئیــس  باقــرزاده  علــی 
ــا  ــم ب ــی ه ــوزه وزارت ــی ح هماهنگ
اشــاره بــه آغــاز ســال تحصیلــی 
ــن  ــر همی ــهریورماه ب ــنبه 1۵ش از ش
می گویــد:  و  دارد  تاکیــد  موضــوع 
از شــنبه )  امــروز(  همــه مــدارس 
اســت.  دایــر  کالس هــا  و  بــاز 
کانال هــای  طریــق  از  خانواده هــا 
بــا مدیــران دارنــد  ارتباطــی کــه 
در  حضــور  شــرایط  از  می تواننــد 

شــوند. مطلــع  مــدارس 
6۵درصــد  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
و  زیر100دانش آمــوز  مــدارس 
از  کمتــر  مــدارس  33درصــد 
افــزود:  دارنــد،  ۵0دانش آمــوز 
ــن  ــی در ای ــه اجتماع ــت فاصل رعای
اســت. پذیــر  امــکان  مــدارس 

حــوزه  هماهنگــی  مرکــز  رئیــس 
آمادگــی  مــورد  در  وزارتــی 
ــال  ــروع س ــرای ش ــوزان ب دانش آم

همــه  گفــت:  جدیــد  تحصیلــی 
دانش آمــوزان ثبــت نــام کردنــد و 
کتاب هــای درســی شــان را تحویــل 

. گرفتنــد
ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  وی 
خانواده هــا  و  دانش آمــوزان  کــه 
یــا  حضــوری  شــرایط  از  چگونــه 
خــود  کالس هــای  غیرحضــوری 
ــا از  ــت: خانواده ه ــوند، گف ــع ش مطل
ــا  ــه ب ــی ک ــای ارتباط ــق کانال ه طری
ــد  ــد می توانن مســئوالن مدرســه دارن
در  حضــور  عــدم  یــا  حضــور  از 
مدرســه در روز شــنبه مطلــع شــوند. 
شــنبه  روز  صــورت  ایــن  غیــر  در 
قبــل از حرکــت بــه مدرســه تمــاس 
بگیرنــد تــا بداننــد امــروز کــدام 
ــه  ــد ب ــوزان بای ــش آم ــروه از دان گ

مدرســه بیایــد.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  باقــرزاده 
شــیوه بازگشــایی مــدارس متفــاوت 
ــیم  ــا تقس ــی از روش ه ــت و یک اس
در  آنهــا  حضــور  و  دانش آمــوزان 
ــار  ــرد اســت، اظه ــای زوج و ف روزه
در  تصمیم گیــری  اختیــار  کــرد: 
مــورد شــیوه حضــور دانــش آمــوزان 
ــه  ــورای مدرس ــه ش ــه را ب در مدرس
داده ایــم کــه بــه اقتضــای مســاحت 
دانش آمــوزان،  تعــداد  مدرســه، 
ــد  ــه می توانن ــه در تهوی ــی ک وضعیت
مســافت  بعــد  باشــند،  داشــته 
ــن  ــواد والدی ــطح س ــا، س خانواده ه
قــرار  هــم  بــا کنــار  نهایــت  در  و 
مدلهــای  مولفه هــا  تمــام  دادن 
ــرای حضــور و آمــوزش  مختلــف را ب
می کننــد  طراحــی  دانش آمــوزان 
کــه یکــی از آنهــا روش زوج و فــرد 

ــت. اس

ته
نک

ــازده ســال  ــان مــادر آســا اســت. آســا ی ســمیه صمدی
ــد. او  ــه کن ــال تجرب ــم را امس ــد کالس پنج دارد و بای
هــم از تغییــر مــدام تصمیم گیــری وزارت آمــوزش 
ــد:»  ــان می گوی ــم صمدی ــه دارد. خان ــرورش گالی و پ
چــرا حــاال کــه کشــور و دنیــا در شــرایط ویــژه کرونایــی 
هســتند در تعطیلــی مــدارس آمــوزش و پــرورش بــرای 
ــرده  ــی نک ــل طراح ــخصی از قب ــه راه مش ــروز نقش ام
ــل  ــان ســال قب ــری در پای ــد در تصمیم گی اســت؟ تردی
را شــاید بتوانیــم بپذیریــم چــون شــرایط بوجــود آمــده 
ــت.  ــود نداش ــزی وج ــکان برنامه ری ــود و ام ــد ب جدی
حــاال و پــس از بیــش از شــش مــاه اســتقرار ویــروس 
ــرورش خــود  ــا در کشــور چــرا نظــام آمــوزش و پ کرون
را بــرای شــروع بــه کار مــدارس آمــاده نکــرده اســت؟« 
ــه در  ــن رابط ــری در ای ــر تصمیم گی ــد:» اگ وی می گوی
تهــران بــرای دولــت امکان پذیــر نیســت زودتــر از 
ایــن حرف هــا بایــد بــا اعــالم چنــد شــرط کلــی اختیــار 
تصمیم گیــری را بــه اســتان ها واگــذار می کردنــد.« 

وزارت آ.پ:  خانواده ها از طریق کانال های ارتباطی با مدیران از شرایط حضور در مدارس مطلع شوند.

گزارش
پیام ما

 پیام
سیاست

شمار قربانیان کرونا در کشور از 22 هزار نفر گذشت
سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار ابتال و جانباختگان ناشی از کرونا را اعالم کرد و گفت: طی 2۴ ساعت گذشته 118 نفر از 
مبتالیان کرونا جان باختند.

رنا
 ای

س:
عک

وزیـر بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی 
بـزرگان  نوشـت:  خـود  اینسـتاگرام  در 
اقتصـاد یادتـان نـرود کـه در ایـن بلـوا اگر 
نظـام سـالمت فرو ریخـت، اگر تـاب آوری 
خدمت گـزاران ایـن عرصـه از دسـت رفت، 
اقتصـادی  نبـود،  تجهیـزات  و  دارو  اگـر 
خبرنـگار  ماند.بـه گـزارش  نخواهـد  برپـا 
سـالمت ایرنا، سـعید نمکـی روز جمعه در 
حسـاب اینسـتاگرام خـود نوشـت: دیـروز 
آمـار تاثیـر کرونـا بـر اقتصـاد کشـورها را 

مـرور می کـردم. بـا بلندپـروازی خـود را با 
یکـی از کهن تریـن اقتصادهـا و صاحـب 
مسـتحکم تری زیرسـاخت های بهداشت و 
درمـان اروپا یعنی کشـور بریتانیا مقایسـه 
نمـودم. اقتصـاد آنهـا 2۵ درصـد و اقتصـاد 
کشـور عزیزمـان 3.۵ درصـد کوچک شـده 
بود. احسـاس غـرور کردم، بر خـود بالیدم 
کـه در اوج تحریم هـای ظالمانـه کـه همـه 
از  اینگونـه  بودنـد  مـا  فروپاشـی  منتظـر 
سـهمگین ترین بـالی قـرن در مسـابقه ای 

نابرابر همچون ققنوس از خاکستر خویش 
سـر برآوردیـم. لطف الهـی، دعـای خانواده 
شـهدا و مردمـی کـه بـا دل هـای سرشـار 
همـگان  شـبانه روزی  تـالش  و  ایمـان  از 
افتخارآفریـن شـد.وی ادامـه داد: یادمـان 
بیماری هـای  همه گیـری  در  کـه  نـرود 
عفونـی چرخ هـای صنعت و تولیـد در همه 
عرصه هـا آن زمـان می چرخـد کـه کارگـر و 
کشـاورز و تاجر و کاسـب و فعال اقتصادی 
اوالً بیمـار نباشـند و ثانیـًا هـراس از ابتال به 
بیماری و تشـویش از فقـدان مراقبت های 
مـورد نیـاز خانـه نشین شـان نکنـد. در و 
دیـوار و ماشـین آالت بدون نیروی انسـانی 
سـالم گـچ و سـیمان و آهن پـاره ای بیش 

. نیست

 اگر نظام سالمت فرو ریخت، 
اقتصادی برپا نخواهد ماند

برق مجانی بیشتر شامل حال 
روستاییان می شود

رییـس جمهـور گفـت: از لحـاظ آب و بـرق مـی توانیـم کشـور را با کشـورهای 
پیشـرفته مقایسـه کنیـم کـه همـه مـردم در شـهرها از بـرق و نـود و نـه درصد 
در روسـتاها از بـرق اسـتفاده مـی کنند.حجـت االسـالم والمسـلمین حسـن 
روحانـی در مراسـم بهـره بـرداری از طـرح هـای وزارت نیـرو بـا بیـان اینکـه 
بسـیار خوشـحالم کـه در بیسـت و دومیـن هفتـه از افتتـاح طرح هـای ملـی 
کشـور، افتتـاح هـای جدیـد، بـزرگ و ملی داشـتیم، اظهـار کـرد:  از لحاظ آب 
و بـرق مـی توانیـم کشـور را بـا کشـورهای پیشـرفته مقایسـه کنیـم کـه همـه 
مـردم در شـهرها از بـرق و نـود و نـه درصـد در روسـتاها از بـرق اسـتفاده مـی 
کننـد. روسـتاهایی بـا بیسـت خانـوار، ده خانـوار و کمتـر از بـرق اسـتفاده می 
کننـد. مـردم روسـتا مثـل شـهر  بایـد از همـه نعمـت های اساسـی اسـتفاده 
کننـد. آبادانـی روسـتا یعنـی مهاجـرت معکـوس و خدمـت بـه مردم روسـتا. 
وی ادامـه داد: هـر پنجـاه روز قادریـم یک سـد مخزنی را افتتـاح کنیم که این 
آمـار هیجـان انگیز اسـت. هر هفته سـی روسـتا را به آب وصل کنیـم. در زمینه 
زیرسـاخت و نیازمندی های حیاتی و سـالمت مردم، اقدامات بسـیار اساسـی 
در حال انجام اسـت. از 188 سـد کشـور، ۴۴ سـد در این دولت افتتاح شـده 

اسـت. زیرسـاخت هـا بـرای حرکت آغاز شـده اسـت.

 رفاه به معنی اشرافی گری نیست۶2درصد مدارس زیر ۱۰۰نفر جمعیت دارند
ــت: طــی  ــرورش گف ــوزش و پ ــر آم وزی
ــدارس از  ــا وزارت بهداشــت م ــم ب تفاه
ــاز می شــوند، از نظــر مســئوالن بهداشــتی  1۵ شــهریور ب
تفــاوت چندانــی میــان وضعیت هــای ســفید، زرد و 
قرمــز وجــود نــدارد، خانواده هــا مشــارکت بیشــتری 
در تحصیــل فرزندانشــان داشــته باشــند، طبــق دســتور 
رئیــس جمهــور اســتفاده از اینترنــت شــبکه شــاد رایگان 

شــد.
ــانی و  ــالع رس ــز اط ــل از مرک ــه نق ــا ب ــزارش ایلن ــه گ ب
روابــط عمومــی وزارت آمــوزش و پــرورش، محســن 
حاجــی میرزایــی بــا تشــریح جزئیاتــی دربــاره وضعیــت 
بازگشــایی مــدارس و قابلیت هــای شــبکه شــاد 2گفــت: 
در بســیاری از کشــورها از حــدود یــک هفتــه قبــل 
ــن  ــچ آموزشــی جایگزی ــده اســت. هی ــاز ش ــدارس ب م

ــر  ــل ب ــن اص ــد بنابرای ــد ش ــوری نخواه ــوزش حض آم
آمــوزش حضــوری اســت. بــر اســاس نظــرات مســئوالن 
بهداشــتی تفــاوت چندانــی میــان وضعیت هــای ســفید، 
زرد و قرمــز وجــود نــدارد و احتمــال تبدیــل یــک 
وضعیــت بــه وضعیــت دیگــر بســیار وجــود دارد بنابرایــن 
ــد  ــختگیرانه بای ــکلی س ــه ش ــتی ب ــای بهداش پروتکل ه
ــر  ــدارس زی ــه داد: 62درصــد م ــت شــود. وی ادام رعای
100نفــر، 3۵درصــد زیــر 3۵نفــر و ۴3درصــد زیــر ۵0نفــر 
جمعیــت دانــش آمــوزی دارنــد کــه در همــه اینهــا 
می توانیــم کالس هــا را برگــزار کنیــم و دانش آمــوزان 
بــه روال عــادی بــه مدرســه برونــد. همچنیــن 38درصــد 
ــن  ــه در ای ــد ک ــوز دارن ــر دانش آم ــاالی 100نف ــدارس ب م
ــوزان  ــور دانش آم ــرای حض ــدی ب ــیم بن ــدارس تقس م

انجــام خواهــد شــد.

ــازندگی در  ــت س ــی دول ــاون اجرای  مع
تشــریح ویژگی هــای فکــری مرحــوم 
ــه معنــی  ــاه ب ــا بیــان اینکــه رف هاشــمی رفســنجانی، ب
ــاور  ــمی ب ــت هللا هاش ــت: آی ــت، گف ــرافی گری نیس اش
ــردم  ــان م ــاه« را می ــد »رف ــر« بای ــای »فق ــت بج داش
تقســیم کــرد و بایــد رفــاه نســبی بــه معنــای تکلیفــی 
کــه قانــون اساســی بــر عهــده دولــت اســالمی گذاشــته 

ــرای مــردم فراهــم شــود. ب
محمــد هاشــمی روز جمعــه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
سیاســی ایرنــا، دربــاره برخــی اقدامــات بــرای تخریــب 
ــای یــک  ــنجانی و ادع ــمی رفس چهــره مرحــوم هاش
اشــرافی گری  تبلیــغ  دربــاره  تلویزیونــی  برنامــه 
هاشــمی  مرحــوم  ســوی  از  نمازجمعــه  تریبــون  از 
رفســنجانی، گفــت: محســن هاشــمی کــه مســئول دفتــر 

نشــر معــارف انقــالب هســتند، رســما در بیانیــه ای اعــالم 
ــرده  ــی ک ــه را بررس ــاز جمع ــای نم ــام خطبه ه ــرد تم ک
اســت و چنیــن مطلبــی در هیــچ خطبــه ای وجــود نــدارد 
ــه ایــن موضــوع پاســخ داد و از  و بــه شــکل مســتند ب
ــرد بجــای شــعار، مســتندات خــود  ــان دعــوت ک مدعی

ــد. ــان کنن را بی
عضــو مجمــع وزیــران ادوار جمهــوری اســالمی بــا 
هاشــمی  مرحــوم  فکــری  ویژگی هــای  تشــریح 
معنــی  بــه  رفــاه  اینکــه  بیــان  بــا  رفســنجانی، 
ــاور  ــمی ب ــوم هاش ــت: مرح ــت، گف ــرافی گری نیس اش
ــردم  ــان م ــاه« را می ــد »رف ــر« بای ــای »فق ــت بج داش
ــه  ــاه نســبی ب ــد رف ــه بای ــت ک ــرد. او می گف تقســیم ک
معنــای تکلیفــی کــه قانــون اساســی بــر عهــده دولــت 

اســالمی گذاشــته بــرای مــردم فراهــم شــود.

رییـس کمیسـون اقتصـادی مجلـس بـا بیـان ایـن کـه 
وضعیـت فعلـی بـورس، هـم یـک فرصـت طالیـی و هـم 
یـک تهدیـد اقتصـادی اجتماعـی برای کشـور اسـت، گفت: 
بـرآورد مـا ایـن اسـت، در چنـد هفتـه اخیـر روزانـه حـدود 
هـزار میلیـارد تومـان به بازار سـرمایه آمده اسـت.محمدرضا 
پورابراهیمـی، رئیس کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای 
اسـالمی بـا حضـور در برنامه »دسـتخط« سـیما، بـا تاکید 
بـر ایـن کـه بخـش عمـده بـازار فعلـی بـورس، مبتنـی بـر 
واقعیت هـای اقتصـادی کشـور نیسـت، خاطرنشـان کرد که  
اگـر سـهام شـرکتی 10 روز پشـت سـر هـم روزانـه ۵ درصد 

مثبـت می شـود، بایـد بـه آن شـک کـرد.

تهـران  بازرگانـی  اتـاق  سـالمت  اقتصـاد  رییـس کمیسـیون 
می گویـد در شـرایطی کـه بـا توجـه بـه محدودیت هـای ارزی 
دولـت، تخصیـص ارز به دارو محدود شـده، دولـت باید به جای 
ارز دادن بـه کاالهایـی کـه سـالمت را تهدید می کنند، حـوزه دارو 

را دریابـد.
محمـود نجفـی عـرب در گفـت و گـو بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: بـر 
اسـاس آمارهایـی کـه از وضعیـت تخصیـص ارز وجـود دارد، 
از ابتـدای سـال بـرای حـوزه دارو حـدودا 800 میلیـون دالر ارز 
تخصیـص یافتـه که از این عـدد حدود 290 میلیـون دالر مربوط 
بـه تجهیـزات و داروهایـی مربـوط بـه حـوزه کروناسـت؛  به این 
ترتیـب عمال ارز ارائه شـده به سـایر داروها بسـیار کـم و محدود 
بـوده اسـت.به گفتـه وی، تـداوم ایـن شـرایط باعث شـده ثبت 
سـفارش جدیـد بـرای واردات دارو بسـیار کاهـش یابـد؛  از این 
رو تامیـن نیازهـای داخلـی می توانـد در آینده با مشـکل مواجه 
شـود.رییس کمیسـیون اقتصاد سـالمت اتاق بازرگانی تهران با 
اشـاره به پیشـنهادات بخـش خصوصی در زمینـه تخصیص ارز 
به دولت، گفت: یکی از پیشـنهادهایی که در جلسـات همفکری 
بـا دولـت مطرح شـد کاهـش ارز تخصیصی بـه کاالهایی مانند 
روغن و شـکر که سـالمت را به خطر می اندازند و انتقال ارز آنها 

به حـوزه دارو اسـت.

رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت: علــی رغــم مشــکالت 
ــای  ــداوم تحریم ه ــا و ت ــیوع کرون ــی از ش ــاری ناش تج
ــارد  ــک 1۵ میلی ــال، نزدی ــه اول س ــه، در ۵ ماه ظالمان

ــم. ــن ارز کرده ای ــور تأمی ــرای واردات کش دالر ب
ــزی،  ــک مرک ــی بان ــط عموم ــا از رواب ــزارش ایلن ــه گ ب
ــاره  ــا اش ــزی ب ــک مرک ــس کل بان ــی رئی عبدالناصرهمت
بــه معامــالت ســامانه نیمــا عنــوان کــرد: معامــالت 
ــامانه  ــهریورماه در س ــته ش ــای گذش ــه ارزی روزه حوال
نیمــا، کــه بخشــی از آن همــراه بــا ایــام تعطیــالت 
ــه  ــت ک ــر رف ــورو فرات ــارد ی ــک میلی ــود از ی ــزاداری ب ع
ــدگان و  ــادر کنن ــط ص ــه ارز توس ــش عرض ــد افزای مؤی
ــه ارزی  ــالت حوال ــه معام ــازار ثانوی ــی ب ــق تدریج تعمی

ــت. اس

وزیـر نفـت گفت: نحـوه قیمت گـذاری نفت خـام و خوراک 
پاالیشـگاه ها منصفانه اصالح شـد.

بـه گـزارش ایلنـا، بیـژن زنگنـه وزیـر نفـت بـا اشـاره بـه 
اینکـه قیمـت نفـت خـام و خوراک پاالیشـگاه ها درگذشـته 
براسـاس قیمـت فوب خلیـج فارس تعیین می شـد، گفت: 
االن قیمت هـای فـوب خلیـج فارس بـا واقعیت بـازار ایران 

هم خوانـی نـدارد.
انعـکاس  را  پاالیشـگاه ها  خـوراک  قیمـت  کاهـش  وی 
وضعیـت بـازار واقعـی بـرای پاالیشـگاه ها خوانـد و گفـت: 
آیین نامـه نحـوه محاسـبه قیمـت فـروش نفـت خـام و 
خـوراک بـه پاالیشـگاه ها و خرید فـرآورده از آنهـا به گونه ای 
منصفانـه کـه هـم منافـع دولـت و هـم منافع پاالیشـگاه ها 

تامیـن شـود، اصـالح شـد.

وضعیت فعلی بورس هم 
فرصت است هم تهدید

به جای روغن و شکر به 
دارو ارز بدهید

تأمین 15میلیارد دالر ارز 
برای واردات کشور

اصالح نحوه قیمت 
 خوراک پاالیشگاه ها

سیاسی دولت
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حل مشکالت آرادکوه منطقی تر از انتقال آن استپساب آب شیرین کن ها محیط زیست دریایی را تهدید می کند

خبـر هرمـزگان- رییس پژوهشـکده اکولـوژی خلیج فارس 
محیـط  تهدیدهـای  از  یکـی  هـا  آب شـیرین کـن  گفـت: 
زیسـت دریایـی هسـتند و خروجـی آب شـیرین کـن هـا اگر تصفیه نشـود 
نوعـی آالیندگـی اسـت کـه هـم اکنون ایـن تصفیـه در آب شـیرین کن های 

هرمـزگان انجـام نمی شـود.
محمـد صدیـق مرتضـوی در نشسـت خبـری افـزود: از حجم پسـاب ورودی 
بـه سـواحل هرمـزگان از آب شـیرین کـن ها اطالع نـدارم اما به عنـوان مثال 
یـک آب شـیرینکن یـک میلیـون مترمکعبـی، حـدود 500 هـزار متـر مکعب 

پسـاب ورودی بـه دریـا دارد کـه باید تصفیه شـود.
وی ادامـه داد: ایـن گونـه پسـاب هـا شـوک دمایـی ایجـاد کرده و از سـویی 
دیگـر فعالیـت های متابولیک و اسـمزی در آبزیان محـدوده ورودی را تغییر 

مـی دهند.
وی هشـداد داد: بسـیاری از نـرم تنان و کف زیان ماننـد صدف های دریایی، 
توانایـی حرکـت و فـرار از ایـن محـدوده را ندارنـد و دچار آسـیب می شـوند. 
رییـس پژوهشـکده اکولـوژی خلیـج فـارس گفـت: هرچنـد فاضـالب هـای 

شـهری یکـی از آالینـده های آب های هرمزگان هسـتند اما بیشـترین خطر 
از بخـش صنعـت و بـه ویژه بخش نفت و گاز اسـت و در کنار آن روانه شـدن 

گازوییـل قاچـاق بـه دریا همچنـان یک تهدید جدی اسـت.
مرتضـوی افـزود: در تمـام نشسـت ها و اسـتعالم هـا اعالم کرده ایـم انتقال 
آب مـی توانـد نیـاز صنایـع را برطـرف کند امـا الزمه و پیش شـرط آن رعایت 

اصـول تعریف شـده این بخش اسـت.
وی ادامـه داد: جایـی کـه آب از آن برداشـت مـی شـود نبایـد دچـار مشـکل 
از عمـق مناسـب برداشـت شـود تـا  بایـد  گـردد و بـه همیـن دلیـل آب 

اکوسیسـتم دریایی)چرخـه هـای زیسـت محیطـی( آسـیب نبیننـد.
ایـن مسـوول همچنین گفت: سـواحل ما نبایـد پذیرنده تلخاب های ناشـی 
از پسـاب خروجـی انتقـال آب باشـند و هزینـه فرآوری این پسـاب خروجی 
باید در طرح پیش بینی شـود. وی بیان داشـت: از سـوی دیگر صنایعی که 
از آب دریـا اسـتفاده مـی کنند باید بازچرخانـی و بازیافت آب را جدی بگیرند 
و گمـان نکننـد بـه یک منبـع بی پایان آب متصل شـده اند اما تجربه نشـان 

داده منابـع آبـی ما تاکنون به درسـتی مدیریت نشـده اند.

درپـی استشـمام بـوی نامطبوع در مسـیر فـرودگاه بین المللی 
طـی دو سـال گذشـته انتقـال مرکـز دفـع و پـردازش آرادکـوه 
به عنـوان یکـی از کانون هـای اصلـی ایـن بـو مطرح و ایـن روزها محـل اختالف 
نظـر اداره کل محیـط زیسـت اسـتان تهـران و شـهرداری تهـران شـده اسـت. 
مدیـر کل محیـط زیسـت و توسـعه پایـدار شـهرداری تهـران ضمن بیـان اینکه 
جابه جایـی مرکـز دفـع و پـردازش آرادکـوه موضوعـی نیسـت که به راحتـی و به 
سـهولت محقـق شـود، گفـت: این اقدام زمان بر و دشـوار اسـت بنابرایـن ارتقای 
تسـهیالت مـورد نیـاز بـرای بهبود وضعیـت و مرتفع کـردن مشـکالت این مرکز 
منطقی تـر و عقالنی تـر اسـت.درپی استشـمام بـوی نامطبوع در مسـیر فرودگاه 
بین المللـی طی دو سـال گذشـته انتقـال مرکز دفع و پـردازش آرادکـوه به عنوان 
یکـی از کانون هـای اصلـی ایـن بو مطـرح و این روزهـا محل اختالف نظـر اداره 
کل محیط زیسـت اسـتان تهران و شـهرداری تهران شده است. مدیر کل محیط 
زیسـت و توسـعه پایدار شـهرداری تهران ضمن بیان اینکه جابه جایی مرکز دفع 
و پـردازش آرادکـوه موضوعـی نیسـت کـه بـه راحتی و به سـهولت محقق شـود، 
گفـت: ایـن اقـدام زمان بـر و دشـوار اسـت بنابراین ارتقای تسـهیالت مـورد نیاز 

بـرای بهبـود وضعیـت و مرتفع کردن مشـکالت این مرکز منطقی تـر و عقالنی تر 
است.شـینا انصاری در گفت و گو با ایسـنا، با اشـاره به اینکه مسـاله استشـمام 
بوی نامطبوع در مسـیر فرودگاه بین المللی چندین سـال پیش مطرح شـده و 
یکسـری اقدامات در این زمینه انجام شـده اسـت، اظهار کرد: در سـال 97 اداره 
کل محیط زیسـت شـهرداری تهران مطالعاتی را در زمینه شناسـایی منشاء بوی 
نامطبـوع مسـیر فـرودگاه بین المللـی آغاز کرد و بیـش از 98 نقطـه و کانونی که 
می توانسـتند بالقوه مولد انتشـار بوی نامطبوع باشـد را شناسـایی کرد. این 98 
کانون شـامل واحدهای مختلفی از جمله واحدهای تصفیه  فاضالب، کشـتارگاه 
طیـور، دامداری هـای بـزرگ و مراکـز دفـع زبالـه بـود. وی ادامـه داد: پـس از 
اینکـه گـروه مطالعاتـی این 98 کانون را شناسـایی کردند، سـهم هر یـک از این 
منشـاءها را مشـخص و سـه کانـون اصلـی را به عنـوان کانون هـای بـزرگ مولـد 
انتشـار بـوی نامطبـوع معرفـی کردنـد کـه یکـی از آن هـا مرکـز دفـع و پـردازش 
پسـماند آرادکـوه و دو کانـون دیگـر آن دامداری ها و فاضالب های خام رها شـده 
شـهر واوان و مناطـق اطـراف بودند که سیسـتم تصفیه فاضالب آن هـا راه اندازی 

نشـده بود یـا از ظرفیت هـای الزم برخـوردار نبودند.

 پیام
 زیست

بازگشت 27 پرنده شکاری به آسمان همدان
رییس نظارت بر امور حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست همدان گفت: 27 پرنده شکاری شامل 1۵ ُبهله دلیجه، هشت 

ُبهله سارگپه و چهار ُبهله عقاب طالیی به طبیعت بازگشتند.

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان سـمنان گفـت: 
داالن عشـق شـامل تجهیـزات خـودکار و درهـای هیدرولیک 
در محوطـه ویـژه بـرای جـذب و مالقـات یوزپلنگ هـای نـر 
بـا یوزپلنـگ مـاده »ایـران« در منطقـه حفاظـت  شـده توران 
اسـتان سـمنان واقع در شهرسـتان شـاهرود بـا هدف کمک 

بـه زادآوری آنـان نصب شـد.
امیـر عبـدوس روز پنجشـنبه در گفـت و گـو بـا ایرنـا ابـراز 
یـا  بـرای جـذب یـوز  داشـت: درهـای هیرولیـک خـودکار 
یوزهـای نـر و بـه اسـارت درآوردن آن هـا بـرای مالقـات بـا 
یوزپلنـگ مـاده »ایـران« کـه بـه آن حوالی نزدیک می شـود 

نصـب شـده و در حـال بهـره بـرداری اسـت.
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان سـمنان تصریـح 
کـرد: انتقـال یوزپلنـگ مـاده بـا نـام ایـران بـه زادگاهش در 
پـارک ملـی تـوران در اسـتان سـمنان شـرایط اولیـه بـرای 
زادآوری ایـن گونـه ارزشـمند در خطـر انقـراض را مهیـا کـرد.
وی بیـان کـرد: حـال عمومـی سـه یوزپلنگ آسـیایی انتقال 
یافتـه بـه پـارک ملـی تـوران در شـرق اسـتان سـمنان در 
شهرسـتان شـاهرود خـوب اسـت و شـرایط بـرای زادآوری 

ایـن گونه هـای ارزشـمند فراهـم اسـت.
عبـدوس اظهـار داشـت: امسـال بـرای تکمیـل سـایت 700 
هکتـاری بـرای حفـظ و نگهـداری یوزپلنـگ در شـرایط نیمه 
اسـارت برنامـه ریـزی شـده اسـت و بـه محـض اختصـاص 
اعتبـار 99 از سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت کشـور تحقق 
برنامه ریزی هـا دنبـال می شـود. وی یـادآور شـد: درصورتـی 
کـه طـرح انتقـال و نگهـداری یوزپلنـگ ایران در سـایت 700 
هکتـاری منجـر بـه تولـد توله شـود این سـایت ایـن امکان 
را دارد تـا تولـه در شـرایط نیمه اسـارت برای شـکار و زندگی 

پـرورش پیـدا کند.
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان سـمنان گفـت: 
پارک ملی توران در اسـتان سـمنان مناسـب ترین زیسـتگاه 
زادآور یوزپلنگ محسـوب می شـود و انتقال کوشـکی و دلبر 

بـه زادگاهشـان در تکثیـر ایـن گونـه ارزشـمند موثر اسـت.

سوژه چیدمان داالن 
عشق برای 

زادآوری یوزپلنگ ها 

وعده های حمایت از مرزبانان طبیعت به سرانجام رسید؟

محیط بانان جزو پایین ترین قشـر حقوق بگیران کشـور بوده و تا سـه سال گذشته متوسط دریافتی آنها حدود 
یـک میلیون و 2٠٠ هزار تومان بود

یکـی  محیـط  بانـان 
تاثیـر  و  مهم تریـن  از 
گذارتریـن ارکان سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت هسـتند و توجـه بـه دغدغه  های 
حرفـه ای و معیشتیشـان همـواره مـورد 
بـوده اسـت. دولـت کـه محیـط  توجـه 
زیسـت را همـواره جـزو اولویت های خود 
اعـالم کـرده، بـرای محیط بانـان چند گام 

اسـت. برداشـته  بـزرگ 
بـه گـزارش ایرناپـالس، عرصـه فعالیـت 
آنهـا طبیعـت اسـت، از دشـت و دمـن 
از قلـه کـوه  بیابـان.  تـا کویـر و  گرفتـه 
رودخانه هـای  و  عمیـق  دره هـای  تـا 
خروشـان. اینهـا مرزبانـان تنوع زیسـتی 
محیط بـان. نامشـان  و  هسـتند  کشـور 

در  زنـی  گشـت  اول،  نـگاه  در  شـاید 
طبیعت، چندان شـغلی سـخت و دشـوار 
بـه شـمار نیایـد اما ایـن فقط یـک روی 

ماجراسـت.
حفاظـت از عرصه هـای طبیعـی و حیات 
وحـش آن هـم در گرمـای طاقت فرسـا 
کنـار،  بـه  استخوان سـوز  سـرمای  و 
خطرهـای مواجهـه با حیوانات وحشـی و 
درنـده هم هیـچ، درگیری با شـکارچیان 
غیرمجـاز مسـلح، خود به تنهایـی گویای 

خطرهـای این شـغل شـریف اسـت.
بایـد واقع بیـن بـود. محیط بانـی ماننـد 
برخـی از شـغل ها کار دل اسـت، حداقـل 
ایـن  بـوده؛  اینگونـه  مـا کـه  کشـور  در 
واقعیـت وقتـی ملمـوس می شـود کـه 

شـکایت  هیچـگاه  محیط بانـان  بدانیـم 
از سـختی کارشـان ندارنـد امـا از تنگـی 
معیشـت خـود و نبـود ضمانـت شـغلی 
از  بسـیاری  در  هسـتند.  چرکیـن   دل 
محیط بانـان  از  حمایـت  بـرای  مواقـع 
خـالء قانونـی وجـود دارد و چـه بسـیار 
همیـن  دلیـل  بـه  کـه  محیط بانانـی 

موضـوع زیرتیـغ بـوده یـا هسـتند.
چاره اندیشـی  و  محیط بانـان  بـه  توجـه 
برای رفـع دغدغه های معیشـتی و حرفه 
ایشـان همـواره مـورد توجـه دولت هـای 
مختلـف بـوده اسـت. ایـن مهـم امـا در 
دولـت تدبیـر و امیـد رنـگ تـازه ای بـه 
خـود گرفـت زیـرا رییس جمهـوری یکی 
از مهمتریـن شـعارهای انتخاباتـی خـود 

را توجـه بـه مسـائل محیط زیسـتی قرار 
داد. اهمیـت توجـه بـه محیط بانان وقتی 
خـود را نشـان می دهد که بدانیم عیسـی 
حفاظـت  سـازمان  رئیـس  کالنتـری 
محیـط زیسـت گفتـه، ۵0 درصد پرسـنل 
بانـی  محیـط  حـوزه  در  سـازمان  ایـن 

مشـغول فعالیـت هسـتند.
جـزو  محیط بانـان  وی،  گفتـه  بـه 
پایین تریـن قشـر حقـوق بگیـران کشـور 
بـوده و تـا سـه سـال گذشـته متوسـط 
دریافتـی آنهـا حـدود یک میلیـون و ٢00 
هـزار تومـان بـود در حالـی که بایـد ۴۴0 
سـاعت در شـرایط سـخت در پاسـگاه ها 
حفاظـت  مدیریـت  تحـت  مناطـق  و 
دولـت  توجـه  خوشـبختانه  می کردنـد. 
دوازدهم، سـبب شـد کـه امروز متوسـط 
درآمـد محیط بانـان از متوسـط کارکنـان 
دولـت باالتـر رود کـه ایـن شـامل دیگـر 

حـق و حقـوق آنهـا نیـز می شـود.
محیـط  سـازمان  می گویـد،  کالنتـری 
متعـادل  بـرای  تالش هایـی  زیسـت 
کـردن سـاعت کاری محیط بانـان انجـام 
داده امـا بـه دلیـل کمبود نیـرو در بخش 
محیط بانـی هنـوز ایـن امر محقق نشـده 
اسـت. کمبـود محیط بان در کشـور وقتی 
ملموسـتر اسـت که بدانیم بـه ازای هر ۵ 
هـزار هکتـار از عرصه های طبیعی کشـور، 
فقـط یـک محیط بـان داریم؛ ایـن آماری 
اسـت کـه » علـی محمـدی شـاعری « 
نماینده سـابق مردم نکا، بهشـهر و گلوگاه 
در مجلـس شـورای اسـالمی اعـالم کرده 
و گفتـه، تعـداد محیط بانـان کشـور یـک 
پنجـم متوسـط جهانـی اسـت. در واقـع 
ایـن سـرانه بـرای صیانـت و حفاظـت از 
جنگل هـا و محیط زیسـت کشـور بسـیار 

کـم است.شـاعری با بیـان اینکـه تعداد 
یـک  انـدازه  بـه  کشـور  در  محیط بانـان 
پنجم متوسـط جهانی اسـت اعالم کرده، 
جنگل بانـان  و  محیط بانـان  تجهیـزات 
وضعیـت  و  ناکافـی  و  فرسـوده  بسـیار 
معیشـتی ایـن افـراد نامناسـب اسـت؛ 
در واقـع در شـرایطی کـه محیط بانـان و 
محیط زیسـت  از  دفـاع  در  جنگل بانـان 
متجـاوزان  علیـه  بـر  طبیعـی  منابـع  و 
از تجهیـزات بـه روز برخـوردار نیسـتند، 
قاچاقچیـان و متجـاوزان منابـع طبیعـی 
مـی  اسـتفاده  امکانـات کارآمدتـری  از 
کننـد. در ایـن میـان یکـی از مهمتریـن 
درگیـری  محیط بانـان،  دغدغه هـای 
اسـت.  غیرمجـاز  شـکارچیان  بـا  آنـان 
چـه بسـیار محیط بانانـی کـه در درگیـری 
شـهادت  بـه  غیرمجـاز  شـکارچیان  بـا 

می رسـند یـا جانباز می شـوند و در برخی 
مـوارد نیـز بـه دلیـل عـدم آموزش هـا و 
مـی  محکـوم  قتـل  بـه  قوانیـن،  خـالء 
شـوند.رئیس سـازمان حفاظـت محیـط 
بـاره می گویـد: حـدود  ایـن  زیسـت در 
۴ درصـد از نیروهـای محیط بانـی شـهید 
و 7 درصـد جانبـاز هسـتند کـه حتـی در 
نیروهای مسـلح این درصد از شـهدا چه 
در زمـان جنـگ و چه بعـد از جنگ وجود 
ندارد.بعـد از سـال ها کـش و قوس، برای 
حمایـت از ایـن قشـر الیحـه حمایـت از 
محیـط بانـان تصویـب شـد امـا نواقصی 
دارد کـه بـرای رفـع آنهـا بـه زودی الیحه 
مکملـی را تقدیـم دولت خواهیـم کرد که 
بخـش ویـژه آن در بـاره همیـاران محیط 
قـرار  مـورد حمایـت  تـا  اسـت  زیسـت 

. ند گیر

جنگل هـا  سـازمان  اعـالم  اسـاس  بـر 
حـدود 30 میلیـون هکتار از اراضی کشـور 
در معـرض بیابانـی شـدن قـرار دارنـد و 
تقریبـا از نیمی از این مسـاحت به عنوان 

مناطـق بحرانـی بیابانـی یـاد می شـود.
مناطـق  بـه  بیابـان  ایسـنا،  بـه گـزارش 
خشـک کـه  و  فراخشـک  اقلیـم  دارای 
آن  سـالیانه  بارندگـی  متوسـط  میـزان 
کمتـر از ۵0 میلیمتـر و درصـد پوشـش 
گیاهـی چنـد سـاله آن کمتـر از 10 درصـد 
باشـد، گفتـه می شـود.بارش کـم، دامنـه 
نوسـان دمـای شـدید، دمای بـاال، تبخیر 

زیـاد و پوشـش گیاهـی فقیـر و پراکنـده 
در  اسـت.  بیابـان  ویژگی هـای  از جملـه 
مناطـق بیابانـی تبخیـر تقریبـا دو برابـر 
بـارش اسـت و بـاد عامل اصلـی تخریب 
و فرسـایش اسـت. خاک هـا در مناطـق 
بیابانـی نیـز دارای مـواد آلـی کـم و اغلب 

جـوان و کـم تحـول یافتـه هسـتند.
سـازمان جنگل هـا،  اسـاس گـزارش  بـر 
کشـور مـا 1.2 درصد خشـکی های جهان، 
فاقـد  بیابانـی  پدیده هـای  درصـد   2.۴
پوشـش و 3.08 درصـد مناطـق بیابانـی 
جهـان را در خـود جـای داده اسـت. 61 

درصد از مسـاحت کشـور در اقلیم خشک 
برابـر   3.1 کـه  دارد  قـرار  فراخشـک  و 
درصـد جهانـی اسـت.بر اسـاس آخریـن 
گزارش هـا، 30 میلیـون هکتـار از اراضـی 
قـرار  شـدن  بیابانـی  معـرض  در  کشـور 

دارنـد کـه از این مقـدار 1۴ میلیون هکتار 
بـه عنوان مناطق بحرانی بیابانی هسـتند. 
بیابانـی، کویرهـا 17.9  اراضـی  میـان  در 
بـدون پوشـش ۵3.3  اراضـی  و  درصـد 

درصـد را شـامل می شـود.

۳۰ میلیون هکتار از اراضی 
کشور در معرض بیابانی شدن

راه نجات پارک ملی قمیشلو تعامل 
میراث و محیط زیست است

در حالـی طـی روزهـای اخیـر سـند بخشـی از پـارک ملـی قمیشـلو به نـام میراث 
فرهنگـی صادر شـده اسـت که یـک فعال محیط زیسـت می گوید: هیچ یـک از دو 
دسـتگاه محیـط زیسـت و میـراث فرهنگـی نمی توانند بـه تنهایی از تنوع زیسـتی 
کـم  نظیـر پارک ملی قمیشـلو و قلعه تاریخی ارزشـمند موجـود در آن حفاظت کنند 
بنابرایـن تنهـا راه نجـات پارک ملی قمیشـلو تعامل میراث و محیط زیسـت اسـت. 
ایرج حشـمتی - مدیرکل حفاظت محیط زیسـت اسـتان اصفهان - پیش از این 
دراین بـاره بـه ایسـنا گفتـه بـود: در پارک ملی قمیشـلو قلعـه ای تاریخـی مربوط به 
دوره قاجاریـه وجـود دارد. از این رو اداره میراث فرهنگی شهرسـتان تیران بر اسـاس 
مـاده 26 آیین نامـه امـوال دولتـی توانسـته اسـت بـرای 18 هکتـار از  پـارک ملـی 
قمیشـلو سـند مالکیت بگیرد. این درحالیسـت که سـال ها پیش از این سـند 12 
هکتـار از ایـن 18 هکتـار بـرای سـازمان حفاظـت محیط زیسـت صادر شـده بود.در 
ایـن بـاره حشـمت هللا انتخابـی - فعـال محیط زیسـت -  در گفت و گو با ایسـنا با 
اشـاره بـه اینکه قمیشـلو پـارک ملی اسـت و باالترین سـطح حفاظتی را داراسـت، 
اظهـار کـرد: در مرکـز ایـن پارک ملی قلعـه ای تاریخی از زمان ظل السـلطان - حاکم 
اصفهـان در اواخـر دوره قاجـار - وجـود دارد کـه اگر واقع در مناطـق چهارگانه محیط 

زیسـتی نبـود میـراث فرهنگـی موظف به مرمـت و حفاظـت از آن بود.

ته
نک

در ایـن میـان سـرهنگ جمشـید محبت خانـی، فرمانـده یگان 
حفاظت محیط زیسـت کشـور با یـادآوری اقدامات انجام شـده 
در زمینـه ارتقاء شـغلی و معیشـتی محیط بانـان در دولت تدبیر 
و امیـد بـه ایرناپـالس می گویـد: یکـی از اقدامـات مهـم دولت 
در ایـن زمینـه بیمـه محیط بانـان بـود کـه از سـال 1397 همه 
محیط بانـان و خانواده هـای آنها تحت پوشـش بیمه قـرار گرفته 
و از خدمـات بیمـه تکمیلـی و بیمه عمـر نیز اسـتفاده می کنند.
وی افـزود: آمـوزش محیط بانـان یکـی از اولویت هـای جـدی 
سـازمان محیـط زیسـت بـوده کـه 18۰۰ محیط بـان در سـطح 
کشـور از آموزش هـای حضـوری و آنالیـن بهره منـد شـدند. این 
امـر در حالیسـت که ناآگاهـی از قانـون در این حوزه مشـکالتی 
در پـی داشـت.رئیس یـگان حفاظـت محیـط زیسـت ادامـه 
داد:  متاسـفانه ناآشـنایی با قانـون بکارگیری سـالح و یا تنظیم 
صورت جلسـه ها سـبب شـد 4 محیط بـان بـه قصـاص محکوم 
شـوند کـه 2 تـن از آنها با رضایـت اولیـای دم نجات یافتـه اند. 

تاثیر تغییرات آب و هوایی بر افزایش پرخاشگریآب دریاچه ارومیه وضعیت مناسبی دارد
رییـس دفتـر اسـتان های سـتاد احیـای 
دریاچـه ارومیـه با اشـاره به تبخیـر باالی 
آب دریاچـه در فصـل گرمـا، گفـت: بـا توجـه بـه کاهـش 
بارش هـا و افزایـش تبخیـر، حجـم آب دریاچـه ارومیـه 
هـم اکنـون وضعیـت مناسـبی دارد و بـه سـه میلیـارد و 
۴90 میلیـون مترمکعب رسـیده اسـت. فرهاد سـرخوش 
روز پنجشـنبه در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایرنـا بـا اعـالم 
اینکـه وسـعت نگیـن آبـی آذربایجـان هم اکنـون بـه 2 
هـزار و 8۴2 کیلومتـر مربع رسـیده اسـت، اظهار داشـت: 
تالش هـا بـرای احیای نگیـن آبی آذربایجـان طبق برنامه 

ادامـه دارد.
وی بـا اعـالم اینکـه تـراز دریاچـه ارومیـه بـه یک هـزار و 
271 متـر و 32 سـانتی متر رسـیده، افـزود: از خردادمـاه 
سـال جـاری هیـچ آبـی وارد دریاچـه ارومیـه نشـده و 

کاهـش تـراز آن در ایـن فصـل طبیعـی اسـت.
رییـس دفتـر اسـتان های سـتاد احیـای دریاچـه ارومیه 
بـا اشـاره بـه آغـاز کاهـش نسـبی دمـای هـوا در منطقه، 
گفـت: از آبان مـاه شـاهد افزایـش دوبـاره تـراز دریاچـه 
ارومیـه بـا سـرازیر شـدن حـق آبـه آن خواهیـم بـود. بـا 
وجـود ایـن افزایـش نسـبی تـراز، نمـودار تغییـرات 30 
سـاله دریاچـه ارومیه بر پایـه داده های ماهواره ای نشـان 
می دهـد کـه ایـن دریاچـه هنـوز بـا روزهـای خـوب خود 
فاصلـه زیـادی دارد و افزایـش بارش ها و اسـتفاده بهینه 
از منابـع آبـی بـر اسـاس سیاسـت های سـتاد احیـای 
دریاچـه ارومیـه می تواند ضمـن ادامه رونـد افزایش تراز 

آب ایـن دریاچـه، بـه احیـای کامـل آن بیانجامـد.

کارشناســـان بـــر اســـاس چندیـــن مطالعـــه 
نتیجه گیـــری کرده انـــد کـــه گـــرم شـــدن 
ـــی  ـــونت و حت ـــگری، خش ـــش پرخاش ـــث افزای ـــوا باع ه
ـــل  ـــی از دالی ـــا یک ـــر یافته ه ـــود و بناب ـــی می ش خودکش
ـــاده  ـــد م ـــزان تولی ـــرات در می ـــده، تغیی ـــن پدی ـــم ای مه

ـــدن اســـت. ـــروتونین در ب س
بـــه گـــزارش ایســـنا، طبـــق برآوردهـــای موسســـه 
ـــدود  ـــالدی ح ـــال 2018 می ـــان در س ـــخ« آلم ـــرت کُ »روب
ـــد  ـــش از ح ـــش بی ـــل افزای ـــه دلی ـــن ب ـــر در برلی ۵00 نف

ــد. ــان باخته انـ ــا جـ دمـ
بـــه ایـــن ترتیـــب  بـــه ازای هـــر 100 هـــزار شـــهروند 
برلیـــن 12 نفـــر قربانـــی تغییـــر درجـــه حـــرارت هـــوا 
ــی  ــالالت قلبـ ــراد اختـ ــن افـ ــرگ ایـ ــده اند.علت مـ شـ
ــی و  ــای تنفسـ ــه، بیماری هـ ــایی کلیـ ــی، نارسـ عروقـ

ســـکته مغـــزی اعـــالم شـــده اســـت.
عـــالوه بـــر ایـــن، بـــر اســـاس پژوهشـــی در آفریقـــای 
جنوبـــی، باالرفتـــن حـــرارت هـــوا باعـــث تغییـــر آمـــار 
قتـــل می شـــود، بـــه ایـــن معنـــا کـــه  بـــه ازای هـــر 
ـــد  ـــل 1.۵ درص ـــن قت ـــتر، میانگی ـــانتیگراد بیش ـــه س درج

ـــی رود. بـــاال م
براســـاس مطالعـــات در فنالنـــد نیـــز بـــا هـــر درجـــه 
ســـانتیگراد اضافـــی، میـــزان قتـــل حتـــی 1.7 درصـــد 

افزایـــش می یابـــد.
ـــاره  ـــی اش ـــه تحقیقات ـــه نتیج ـــان ب ـــس آلم ـــریه تات نش
ــده  ــاالت متحـ ــرات در ایـ ــه روی 7000 تظاهـ ــرده کـ کـ
انجـــام شـــده و ایـــن نتیجـــه را داشـــته اند کـــه هـــر 
ـــم بیشـــتر  ـــرود، پرخاشـــگری ه ـــاال ب ـــوا ب ـــای ه چـــه دم

می شـــود.
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پیام
جامعه 

تغییر در دستورالعمل بوفه  مدارس
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به درنظر گرفتن تغییراتی در پروتکل های بهداشتی ارائه خوراکی 
در بوفه  مدارس، گفت: در صورت عدم بازگشایی حضوری مدارس ممکن است برنامه هایی مانند مکمل یاری اجرا نشود که از 
دانش آموزان می خواهیم برای تقویت سیستم ایمنی بدنشان از مصرف مکمل های مربوطه غافل نشوند.

سنا
 ای

س:
عک

مهدکودک ها بالتکلیف میان بهزیستی
 و آموزش و پرورش

معــاون امــور اجتماعــی 
بهزیســتی  ســازمان 
ــی  ــزوم معرفــی یــک متول ــر ل کشــور ب
ــای  ــور مهده ــذاری ام ــرای واگ ــد ب واح
ــالب  ــی انق ــودک توســط شــورای عال ک
فرهنگــی و آمادگــی کامــل ســازمان 
امــر  ایــن  انجــام  بــرای  بهزیســتی 

تاکیــد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا، حبیب هللا مســعودی 
ــه فرمایشــات مقــام  ــا اشــاره ب ــد ب فری
ــت  ــری در خصــوص وضعی ــم رهب معظ
ــات  ــت: فرمایش ــای کــودک، گف مهده
ــه  ــل همیش ــری مث ــم رهب ــام معظ مق
ــر  ــد ب ــود و تاکی ــا ب ــدی و راه گش کلی

کارکــرد آموزشــی و پرورشــی مهدهــای 
کــودک کــه همــواره بســیار مهــم اســت.
وی افــزود: مهدهــای کــودک در گذشــته 
ــده  ــر عه ــداری را ب ــه نگه ــا وظیف عمدت
ــرد  ــر کارک ــال حاض ــا در ح ــتند، ام داش
ــت  ــرده اس ــر ک ــودک تغیی ــای ک مهده
و  پرورشــی  آموزشــی،  مباحــث  و 
ــای  ــودکان در مهده ــردن ک ــی ک اجتماع

ــود. ــی ش ــال م دنب
مســعودی فریــد بــا اشــاره بــه مصوبات 
ــز  ــی نی ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
گفــت: شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی 
هــم در مصوبــات چندیــن ســال پیــش 
ــد کــه مهدکــودک یــک مرکــز  مــی گوی

آموزشــی اســت و تمــام تــالش مــا در 
ــوده اســت  ــن ب ــن ســال ای ــن چندی ای
ــگاه  کــه در حــوزه پیــش از دبســتان، ن
هزینــه ای صــرف را بــه کــودکان بــه نگاه 
ــل  ــودک تبدی ــذاری روی ک ــرمایه گ س
ــورها  ــی از کش ــه در بعض ــم چنانچ کنی
بیــن 2تــا ۴ درصــد از تولیــد ناخالصــی 
داخلــی خودشــان را بــه رشــد و تکامــل 

ــد. ــودکان اختصــاص داده ان ک
بهزیســتی  اجتماعــی  امــور  معــاون 
کشــور گفــت: از ســال87 قانونــی یــک 
ســاله در خصــوص تأســیس و اداره 
ــرورش  ــوزش و پ ــز آم ــدارس و مراک م
غیردولتــی در مجلــس شــورای اســالمی 

ــی  ــون ط ــن قان ــه ای ــد ک ــب ش تصوی
پنــج ســال تمدیــد و در ســال 9۵ بــه 
ــد. ــوب ش ــی مص ــون دائم ــوان قان عن

وی افــزود: در تبصــره 2 مــاده 2 ایــن 
ــاخص  ــت:تعیین ش ــده اس ــون آم قان
ــن  ــی، تدوی ــی و پرورش ــای آموزش ه
محتــوا و نظــارت بــر مهدهــای کــودک 
از حیــث آموزشــی و پرورشــی بــر 
عهــده وزارت آمــوزش و پــرورش و 
صــدور مجــوز و ارائــه برنامــه بــر عهــده 
ــن  ــکل از همی ــت. مش ــتی اس بهزیس
جــا شــروع شــده و چــون تولــی 
گــری مشــخص نشــده اســت و بــرای 
کســانی کــه وارد ایــن حــوزه مــی 
ــد  ــی خواه ــر در گم ــث س ــوند، باع ش

شــد.
طبــق  افزود:بــر  فریــد  مســعودی 

ــود کــه آییــن نامــه ســه  ــرار ب ــون ق قان
ماهــه نوشــته شــود امــا در اردیبهشــت 
هیــأت  تصویــب  بــه  امســال  مــاه 
ــی  ــتن متول ــا نداش ــید ام ــران رس وزی
ــن  ــه ای ــت ک ــده اس ــث ش ــد باع واح
ــد و  ــدا کن ــه پی ــان ادام ــالف همچن اخت
بــه همیــن دلیــل بارهــا پیشــنهاد تولــی 
ــه یــک نهــاد  واحــد مهدهــای کــودک ب
ــتی  ــازمان بهزیس ــط س ــخص توس مش

ــت. ــده اس ــرح ش مط
ســازمان  اجتماعــی  امــور  معــاون 
ــورای  ــر ش ــه اخی ــه جلس ــتی ب بهزیس
انقــالب فرهنگــی اشــاره کرد و افــزود:در 
ــا  همیــن جلســه نیــز دکتــر قبــادی دان
ــار  رییــس ســازمان بهزیســتی کشــور ب
ــا  ــر ت ــد کــه از صف دیگــر پیشــنهاد دادن
ــه  ــه شــهریه، رتب ــوط ب ــوارد مرب صــد م

ــودک  ــای ک ــات و... مهده ــدی، خدم بن
ــاد واحــد  اعــم از آمــوزش  ــه یــک نه ب
ــاد  ــر نه ــا ه ــتی و ی ــرورش، بهزیس و پ
دیگــری واگــذار شــود و بــه ایــن ترتیب 

ــود. ــی ش ــر م ــز بهت ــخگویی نی پاس
وی همچنیــن بــه محتــوای معرفــی 
شــده از ســوی بهزیســتی بــه مهدهــای 
گفت:طــی  و  کــرد  اشــاره  کــودک 
ســالهای گذشــته کــه هنــوز هــم آییــن 
نامــه بــه قانــون دائمــی تبدیــل نشــده 
بــود، هــر ســاله تمــام محتواهایــی 
کــه بــه مهدهــای کــودک معرفــی مــی 
ــرورش  ــوزش و پ ــد آم ــه تایی ــم ب کردی
رســیده بــود و تاکیــد داشــتیم کــه 
ــاب نامــه رشــد کــه  ــوا در کت ــن محت ای
ــرورش  ــوزش و پ ــر ســال توســط آم ه
منتشــر مــی شــود معرفی شــده باشــد.
ــه  ــا توجــه ب ــت: ب ــد گف مســعودی فری

ــه  ــوز دادن و برنامه)ک ــه، مج ــن نام آیی
در آییــن نامــه نیــز »برنامــه« بــه ایــن 
اســت:برنامه  شــده  تعریــف  شــکل 
و  هــا  فعالیــت  مجموعــه  شــامل 
خدماتــی کــه در حــوزه هــای مرتبــط بــا 
ــروی  ــزات، نی ــی و تجهی فضــای فیزیک
ــت،  ــی و بهداشــت، مراقب انســانی، ایمن
خدمــات  و  بنــدی  رتبــه  شــهریه، 
اجتماعــی پیشــگیرانه مهدکــودک نظیــر 
انــواع غربالگــری هــای بینایــی و... کــه 
بــرای کــودک انجــام مــی شــود( را بــه 
ــی  ــای آموزش ــاخص ه ــتی و ش بهزیس
و  آمــوزش  وزارت  بــه  را  پرورشــی  و 
پــرورش ســپرده اســت امــا گاهــی 
ــوزش و  ــا در آم ــکاران م ــی از هم بعض
پــرورش شــاخص هایــی از جنــس 
فضــای فیزیکــی را بــه عنــوان شــاخص 

ــد. ــی کنن ــی م ــی تلق آموزش

ــه ای  ــت نام ــای رضای ــه ه ــرا برگ اخی
ــت  ــر و دس ــازی منتش ــای مج در فض
بــه دســت مــی شــود کــه در آن مدیــر 
مدرســه از والدیــن خواســته مســئولیت 
ســالمتی فرزندشــان را بــرای حضــور در 
کالس درس در ایــام کرونــا بپذیرنــد و 

امضــا کننــد .
مرکــز  رئیــس  باقــرزاده،  علــی 
هماهنگــی و حــوزه وزارتــی آمــوزش و 
ــنا، در  ــا ایس ــو ب ــت وگ ــرورش در گف پ

واکنــش بــه ایــن موضــوع اظهــار کــرد: 
ــه  ــید ک ــا رس ــت م ــه دس ــی ب گزارش
ــدام  ــرز اق ــد مدرســه در اســتان الب چن
ــد کــه  ــه اخــذ رضایــت نامــه کــرده ان ب

ــت. ــده اس ــر داده ش ــا تذک ــه آنه ب
وی افــزود: مدرســه حــق نــدارد چنیــن 
ــد.  ــذ کن ــا اخ ــه ای از اولی ــت نام رضای
ــن  ــدارد چنی ــق ن ــه ای ح ــچ مدرس هی
تعهــدی از خانــواده هــا بگیــرد. مدرســه 
ــر  ــت و مدی ــی اس ــه قبل ــان مدرس هم

و  آمــوز  دانــش  مقابــل  در  مدرســه 
ســالمت وی بــر اســاس آنچــه کــه بــا 
او ســپرده شــده مســئول اســت و بایــد 
مراقــب باشــد. باقــرزاده بــا بیــان اینکه 
خانــواده هــا نیــز بایــد بــه فرزندانشــان 
آمــوزش هایــی بدهنــد کــه بتواننــد در 
ــان  ــک از خودش ــای پرریس ــط ه محی
برخــی  گفــت:  کننــد  محافظــت 
تجهیــزات بهداشــت فــردی باید توســط 
ــد  ــواده هــا فراهــم شــود و بیاموزن خان
ــذاری  ــه گ ــن فاصل ــد ممک ــا ح ــه ت ک
ــز از  ــا نی ــد. م ــت کنن ــی را رعای اجتماع
ــرده  ــی ک ــدارس را ضدعفون ــو م آن س
ایــم و مــدارس نحــوه ورود بچــه هــا را 

ــد. ــی کنن ــت م ــه مدیری ــه مدرس ب

هیچ مدرسه ای حق دریافت 
رضایت نامه از والدین ندارد

9۰ موسسه آموزش عالی در 
کشور ساماندهی می شود

معـاون پژوهـش و فنـاوری وزیـر علوم، تحقیقـات و فناوری گفـت: از مجموع 
120 موسسـه آمـوزش عالـی وابسـته بـه ایـن وزارتخانه در کشـور، 90 موسسـه 
سـاماندهی می شود.غالمحسـین رحیمی شـعرباف روز پنجشـبه در گفت و گو 
بـا خبرنـگاران در محـل پارک و علم و فناوری خراسـان شـمالی اظهار داشـت: 
ایـن 90 موسسـه بـه ۴۵ موسسـه تبدیل می شـود و فعالیت هیچیـک از این 
موسسـات حـذف و یـا متوقـف نمـی شـود و کارمنـدان و اعضای هیـات های 
علمـی آنهـا بازآرایـی سـاختاری خواهند شـد.  وی از وجود یک میلیـون و 200 
صندلـی خالـی در دانشـگاه هـای کشـور خبـر داد و افـرود: توزیع ایـن صندلی 
هـا در دانشـگاه هـای مختلـف متفـاوت اسـت.معاون وزیـر علوم خاطرنشـان 
کـرد: توزیـع صندلـی های خالی در دانشـگاه هـا یکنواخت نیسـت اما به علت 
نبـود داوطلـب بـرای برخـی دانشـگاه هـا و رشـته های دانشـگاهی ایـن اتفاق 
روی داده اسـت و دانشـگاه های غیردولتی با کاهش شـدیدتر دانشـجو مواجه 
شـده انـد بـه طـوری کـه بـه یکسـوم ظرفیـت خـود رسـیده انـد.وی افـزود: با 
توجـه به رشـد کمی دانشـگاه ها و موسسـات آمـوزش عالـی و افزایش افزون 
بـر نیـاز دانشـجو در کشـور، وزارت علـوم از سـال 9۵ تـا کنـون مجـوزی بـرای 

توسـعه کمـی دانشـگاه ها نداده اسـت.

ته
نک

ــه  ــه جلس ــتی ب ــازمان بهزیس ــی س ــور اجتماع ــاون ام مع
ــر شــورای انقــالب فرهنگــی اشــاره کــرد و افــزود:در  اخی
ــا رییــس ســازمان  ــادی دان ــر قب ــز دکت همیــن جلســه نی
بهزیســتی کشــور بــار دیگــر پیشــنهاد دادنــد کــه از صفــر تــا 
صــد مــوارد مربــوط بــه شــهریه، رتبــه بنــدی، خدمــات و... 
مهدهــای کــودک بــه یــک نهــاد واحــد  اعــم از آمــوزش و 
پــرورش، بهزیســتی و یــا هــر نهــاد دیگــری واگــذار شــود 

ــه ایــن ترتیــب پاســخگویی نیــز بهتــر مــی شــود. و ب
وی همچنیــن بــه محتــوای معرفــی شــده از ســوی 
ــرد و گفت:طــی  ــودک اشــاره ک ــه مهدهــای ک بهزیســتی ب
ــون  ــه قان ــن نامــه ب ــوز هــم آیی ســالهای گذشــته کــه هن
دائمــی تبدیــل نشــده بــود، هــر ســاله تمــام محتواهایــی 
کــه بــه مهدهــای کــودک معرفــی مــی کردیــم بــه تاییــد 
ــه  ــتیم ک ــد داش ــود و تاکی ــیده ب ــرورش رس ــوزش و پ آم
ایــن محتــوا در کتــاب نامــه رشــد کــه هــر ســال توســط 
ــده  ــی ش ــود معرف ــی ش ــر م ــرورش منتش ــوزش و پ آم

ــد. باش

فعالیت ۴۰۰۰ مرکز نیکوکاری در کشورثبت ۱2۷ هزار ازدواج در سال جاری
سـخنگوی سـازمان ثبـت احـوال کشـور 
گفـت: از ابتـدای فروردیـن تـا 20 مـرداد 
مـورد   2۴۵ و  هـزار   127 جـاری  سـال 
ازدواج و 3۴ هـزار و ۴۵7 مـورد طـالق در پایگاه اطالعات 
جمعیتـی سـازمان ثبـت احوال کشـور ثبت شـده اسـت.
سـیف هللا ابوترابی روز پنجشـنبه در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنـا افـزود: در ایـن مـدت میانگین سـن دامادها 29.۵ 
سـال و میانیگـن سـن عـروس هـا 2۴.6 سـال بـوده 
اسـت.وی ادامـه داد: همچنیـن از ابتـدای فروردین تا 20 
مـرداد سـال جـاری میانگـن سـن زن و شـوهر در زمـان 
وقـوع طـالق بـه ترتیـب 32.6 و 37.۴ و میانگیـن طول 
مـدت ازدواج در طـالق های ثبت شـده نیـز در این مدت 

10سـال بوده اسـت.
ابوترابـی تصریـح کـرد: اطالعـات جمعیتـی و مهاجـرت 
سـازمان ثبـت احـوال در دسـترس عمـوم مـردم اسـت.
وی اعـالم کـرد: بـر پایـه قانـون و مصوبـه شـورای عالـی 
آمـار، سـازمان ثبـت احوال کشـور مرجع رسـمی آمارهای 
ازدواج و طـالق اسـت و ایـن آمارهـا بـه تفکیـک سـال، 
سـن و سـایر اقـالم مـورد نیـاز در وب سـایت دفتـر آمار 
و اطالعـات جمعیتی و مهاجرت سـازمان ثبـت احوال در 
دسـترس عمـوم مـردم اسـت. سـخنگوی سـازمان ثبت 
احـوال کشـور، ازدواج و طـالق را بـه عنـوان مقولـه هـای 
اجتماعـی بخـش عمـده ای از آمارهـای تولیـدی ثبـت 

برشـمرد. احوال 

رئیـس کمیتـه امـداد بـا اشـاره بـه 
در  نیکـوکاری  مرکـز   ۴000 فعالیـت 
کشـور گفـت: پیش بینـی می شـود تعداد ایـن مراکز 

تـا پایـان سـال بـه 8000 مرکـز افزایـش یابـد.
بـه گـزارش ایسـنا، سـیدمرتضی بختیاری در مراسـم 
افتتـاح مرکـز نیکـوکاری حضرت زهـرا)س( در حوزه 
بختیـاری  و  چهارمحـال  اسـتان  خواهـران  علمیـه 
بـه  نیکـوکاری  مراکـز  حاضـر  حـال  در  بیـان کـرد: 
30 درصـد از افـراد تحـت حمایـت کمیتـه امـداد در 
ارائـه می دهنـد.  سراسـر کشـور خدمـات حمایتـی 

وی بابیـان اینکـه ایـن مراکـز نیکـوکاری در راسـتای 
مردمـی کـردن امدادرسـانی بـه جامعـه هـدف و بـا 

اسـت،  فعـال شـده  در محـالت  محوریـت مسـاجد 
افـزود: در ایـن مراکـز کمک های مردمـی و همچنین 
صدقـات بـا کمک هیـات امنـای مسـاجد جمع آوری 
و بیـن نیازمنـدان هـر محلـه و خانواده هـای تحـت 

پوشـش نهادهـای حمایتـی توزیـع می شـود.
راه انـدازی  بـه  اشـاره  بـا  امـداد  کمیتـه  رئیـس 
چهارمحـال  اسـتان  علمیـه  حـوزه  نیکـوکاری  مرکـز 
و بختیـاری بـه عنـوان یـک اقـدام ابتـکاری ادامـه 
مشـاوره  و  مـددکاری  خدمـات  مرکـز  ایـن  در  داد: 
بـه خانواده هـای تحـت حمایـت از سـوی طلبه هـا و 

می شـود.      ارائـه  علمیـه  حـوزه  مشـاوران 

مهدهای کودک در گذشته عمدتا وظیفه نگهداری را بر عهده داشتند، اما در حال حاضر کارکرد مهدهای کودک 
تغییر کرده است

 رییـس صنـدوق رفـاه دانشـجویان وزارت علـوم، تحقیقات و 
فنـاوری از تجمیـع 21 وام دانشـجویی در قالـب پنـج نوع وام 
در آسـتانه سـال تحصیلـی جدید خبـر داد.ناصـر مطیعی روز 
جمعـه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار دانشـگاه و آمـوزش ایرنـا 
دربـاره جزئیـات تجمیـع ایـن وام  هـا اظهـار داشـت: در ایـن 
طرح 21 نوع وام دانشـجویی که از سـال های گذشته تصویب 
شـده بـود، دسـته بندی شـد اما هیـچ کـدام از حمایت های 
قبلـی از دانشـجویان را قطـع نکردیـم و 16 وام قبلی همچنان 
برقـرار اسـت. وی توضیح داد:  بـا این مجموعه وام تحصیلی، 
دانشـجو مـی تواند عـالوه بر سـفر عتبات عالیات، نسـبت به 

تامیـن غـذا یـا خرید لـوازم التحریر اقـدام کند.

ــت  ــه نادرس ــرورش از روی ــوزش و پ ــناس آم ــک کارش ی
ــری  ــور سراس ــی کنک ــع آزمون ــواالت و مناب ــرح س در ط
ــرد و  ــاد ک ــالمی انتق ــارف اس ــوم و مع ــته عل ــرای رش ب
ــته  ــن رش ــوزان ای ــش آم ــه دان ــکار علی ــی آش آن را ظلم

ــت. دانس
ــا ایســنا، در ایــن  ســید محمــد دلبــری در گفــت وگــو ب
بــاره اظهــار کــرد: نظــام آفرینــش را خداونــد حکیــم بــر 
عــدل اســتوار کــرده اســت. مــا نیــز اگــر بخواهیــم الهــی 
عمــل کنیــم بایــد تمــام نظــام هــای خویــش را بــر محــور 
ــاهد  ــا ش ــم ت ــتقر کنی ــی و مس ــت طراح ــدل و عدال ع

ــا باشــیم.  اســتواری و ثمربخشــی آن ه
ــم و  ــام تعلی ــا، نظ ــام ه ــن نظ ــی از ای ــزود: یک وی اف
ــمندان  ــای اندیش ــه ه ــت. از دغدغ ــمی اس ــت رس تربی
ــث  ــت، بح ــام تربی ــت در نظ ــث عدال ــان در بح و متولی
عدالــت آموزشــی بــوده و هســت و انــرژی و منابــع  
ــود. ــی ش ــده و م ــه ش ــق آن هزین ــرای تحق ــیاری ب بس

رییـس اتحادیـه دانشـگاه های غیردولتـی غیرانتفاعـی گفـت: 
شـهریه دانشـگاه های غیردولتـی بیـن 10 تـا 20 درصـد و کمتـر 
از سـال گذشـته افزایـش می یابد.علـی آهـون منـش روز جمعه 
در گفـت و گـو بـا خبرنگار دانشـگاه و آمـوزش ایرنـا فرایند ثبت 
نـام از دانشـجویان را مجـازی اعـالم کـرد و اظهار داشـت: میزان 
افزایش شـهریه در اختیار هیأت های امنای دانشـگاه ها اسـت؛ 
سـال گذشـته تـا 2۵ درصـد افزایش یافـت اما امسـال به دلیل 
مشـکالت خانـواده هـا در پـی بحـران کرونـا، مقـداری سـقف را 
پاییـن تـر آوردیـم و اعمال افزایش 10 تا 20 درصـدی را در اختیار 
هیـأت هـای امنـای دانشـگاه هـا قـرار داریـم. وی بـا اشـاره بـه 
آغاز سـال تحصیلی دانشـگاه های غیردولتـی غیرانتفاعی اظهار 
داشـت: آغـاز سـال تحصیلـی دانشـجویان ورودی قدیـم از 1۵ 
شـهریورماه اسـت و از زمانـی کـه نتایج کنکور اعالم شـود، سـال 

تحصیلـی دانشـجویان ورودی جدیـد هـم آغاز خواهد شـد.

طرح تجمیع 21 وام 
دانشجویی به سرانجام رسید

علوم معارفی ها کنکور 
اختصاصی ندارند

حداکثر افزایش شهریه 
دانشگاه  2۰ درصد است

چرا افراد نام خود را تغییر می دهند؟کرونا ابتال به وسواس فکری را تشدید می کند؟
یـک روانشـناس بـا بیـان اینکـه داده هـای معتبـرِ مبتنـی 
بـر پژوهـش در راسـتای افزایـش شـیوع وسـواس همزمـان 
بـا پاندمـی کرونـا وجـود نـدارد، اظهـار کـرد: آنچـه بـه عنـوان 
اختـالل وسـواس شـناخته مـی شـود، بـا تغییـرات موقـت یـا نشـخوارهای 
ذهنـی موقتـی کـه بـه علـت تغییـرات محیطـی مـا اتفاق مـی افتـد، متفاوت 
اسـت.پیمان دوسـتی در گفت وگـو بـا ایسـنا، گفـت: هرچنـد هنـوز پژوهـش 
معتبـری در ایـن خصـوص انجـام نشـده اسـت اما بررسـی هایی کـه در زمینه  
سـوابق مراجعـه کننـدگان بـه کلینیـک بـا شـکایت نشـخوار بیـش از حـد در 
خصـوص کرونـا انجـام داده ام نشـان می دهـد که بیشـتر این افراد در سـوابق 
تاریخچـه ای خـود بـا وسـواس روبـرو شـده بودنـد و نمـی توان گفت شـروع 

وسـواس آنهـا بـا پاندمـی کرونـا همزمان اسـت.
وی ادامـه داد: هرچنـد در مـاه اول شـیوع اپیدمـی کرونـا، مراجعـه افـراد بـا 
گـزارش نشـخوارهای ذهنـی بـاال رفته بود، امـا اکثر این افـراد در مراجعه های 

بعـدی خود چنین شـکایتی نداشـتند.
بـه گفتـه  دوسـتی، نشـخوارهای ذهنـی موقتـی کـه بـه دالیـل وقـوع اتفـاق 
هایـی در محیـط مـا بـه وجـود می آینـد، به عنـوان اختالل وسـواس شـناخته 

نمی شـوند چراکـه اختـالل وسـواس فکـری شـامل فکـر، عقیـده، بـاور، تکانه 
یـا تصـور سـمج و مزاحمـی اسـت کـه بیشـتر از یـک سـاعت در روز وقت فرد 
را مـی گیـرد و بـه شـکل پایـدار یعنـی در طـول زمان و نـه موقتی وجـود دارد.
وی دربـاره  ایـن موضـوع کـه آیا پاندمی کرونا موجب شـیوع بیشـتر وسـواس 
شـده اسـت یـا خیـر؟ گفـت: فعـال نمـی تـوان نظـری داد و در آینـده پس از 
انجـام مطالعـات پژوهشـی قابـل پاسـخ اسـت چراکه هر پاسـخی کـه اکنون 
داده شـود صرفـا بـر اسـاس حـدس و گمـان و فاقـد داده های دقیق اسـت.

دوسـتی در ادامـه بـا بیـان اینکـه داده هـای معتبـرِ مبتنـی بـر پژوهـش در 
راسـتای افزایـش شـیوع وسـواس همزمـان بـا پاندمـی کرونـا وجـود نـدارد، 
اظهـار کـرد: آنچـه بـه عنوان اختالل وسـواس شـناخته می شـود، بـا تغییرات 
موقـت یـا نشـخوارهای ذهنـی موقتی که به علـت تغییرات محیطـی ما اتفاق 

مـی افتـد، متفاوت اسـت.
ایـن روانشـناس دربـاره  علـت ایجـاد وسـواس فکـری اظهـار کـرد: در سـبب 
شناسـی وسـواس، علت هـای مختلفی شـامل مشـکالت فیزیولوژیکی، ارث، 
اضطـراب و... بیـان شـده اسـت کـه افراد ممکن اسـت بـه یکی از ایـن دالیل، 

یـا ترکیبـی از عوامـل مختلـف، بـه ایـن اختالل دچار شـوند. 

از  بیش تـر  داده کـه دختـران  نشـان  پژوهـش  یـک  نتایـج 
پسـران نـام خـود را تغییر می دهند. همچنین پسـران بیشـتر 
تمایـل بـه نام هـای بـا هویـت ملـی دارنـد ولـی گرایـش دختـران بـه نام هـای 
فراملی)غربـی( بیشـتر اسـت.به گـزارش ایسـنا، بخشـی از هویت انسـان ها در 
نـام آن هـا تجلـی پیدا می کنـد و برخورداری از نام مناسـب در اعتمـاد به نفس 
افـراد موثـر اسـت. بیش تـر از اسـامی، بار معنایی آن هـا اهمیت دارد و اسـم به 
نوعـی همـان هویت فرد اسـت.با توجه به این کـه نام گذاری پدیـده ای فرهنگی 
اسـت و گروه هـای مختلـف جامعـه در نام گـذاری رفتارهـای متفاوتـی دارنـد، 
پژوهشـگران گـروه زبان شناسـی دانشـگاه پیام نور تهـران به بررسـی انگیزه های 

تغییـر نـام زنـان و مـردان و تمایـل بـه هویت جدیـد در افـراد پرداختند.
بهمـن زنـدی، آناهیتا لطیفـی، علی کریمی فیروزجایـی و محمدرضا احمدخانی 

پژوهشـگرانی بودند که در انجام این مطالعه مشـارکت داشـتند.
بـرای انجـام این مطالعه هزار و 609 نفر از دانشـجویان 10 دانشـگاه شـهر تهران، 
از طریـق پرسـش نامه بررسـی شـدند. دانشـجویان دانشـگاه های آزاد اسـالمی 
واحـد علـوم و تحقیقـات، تهران، پیام نـور )مرکز تهران جنوب و تهران شـمال(، 
شـهید بهشـتی، صنعتی خواجـه نصیرالدین طوسـی، صنعتی شـریف، صنعتی 

امیرکبیـر، علـم و صنعـت، امـام صـادق و الزهـرا، بـا پرکـردن دو پرسـش نامه 
نام شناسـی و هویـت در ایـن پژوهـش شـرکت کردند.

در پرسـش نامه نام شناسـی از دانشـجویان شـرکت کننده خواسـته شـد نـام 
شناسـنامه ای و در صـورت داشـتن نـام دوم، نـام تغییریافته و انگیـزه تغییر را 
مشـخص کننـد. همچنین در پرسـش نامه هویت، سـواالتی در مـورد هویت های 
فراملـی، قومـی، مذهبـی، ملـی از دانشـجویان پرسـیده شـد و پاسـخ ها بـا 

اسـتفاده از نرم افزارهـای آمـاری تحلیـل شـدند.
بـر اسـاس یافته هـای این پژوهـش؛ از میان هـزار و 609 دانشـجو 71.۵ درصد 
نـام خـود را تغییـر نداده انـد و 28.۵ درصـد از آن ها نام دوم بـرای خود انتخاب 
کرده انـد. همچنیـن مشـخص شـده دختـران )77.۵ درصد( بیش تر از پسـران 

)22.۵ درصـد( اقـدام بـه تغییر نام خـود می کنند.
بـا بررسـی پرسـش نامه ها مشـخص شـد کـه بیشـترین نام هـای تغییریافتـه 
مربـوط بـه نام هـای با هویـت مذهبـی)۵۴ درصـد( و کم ترین آن هـا مربوط به 
نام هـای بـا هویـت قومـی )2.6 درصد( اسـت. 97.۵ درصد از دختران دانشـجو 
بیشـترین آمـار را در تغییـر نام هـای با هویت ملی و دانشـجویان پسـر با 37.1 

درصـد بیشـترین آمـار را در تغییـر نام های بـا هویت مذهبی داشـتند.
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پیام
میراث 

حجوم مسافران به کردستان
معاون گردشگری استان کردستان با اشاره به آنکه ظرفیت اقامتی این استان در تعطیالت تکمیل است، از حجم باالی سفر به 

این استان خبر داد.

ایجاد کریدور گردشگری در استان بوشهرپرداخت ۴۵ میلیارد تومان تسهیالت به هنرمندان صنایع دستی
مدیــرکل حمایــت از تولیــد معاونــت صنایع دســتی از 
ــدان  ــه هنرمن ــهیالت ب ــان تس ــارد توم ــت ۴۵ میلی پرداخ

داد. خبــر  صنایع دســتی 
فرهــاد فــالح مدیــرکل حمایــت از تولیــد معاونــت صنایع دســتی در 
پاســخ بــه خبرنــگار میراث آریــا در خصــوص آخریــن وضعیــت تســهیالت 
ــیوع  ــطه ش ــه واس ــتی ب ــدان صنایع دس ــه هنرمن ــده ب ــارات وارد ش خس
ویــروس کرونــا در ســامانه کارا گفــت: »اداره کل حمایــت از تولیــد از 
اواخــر اردیبهشــت مــاه ســال جــاری تــا اول شــهریور مــاه در پنــج 
نوبــت اطالعــات حــدود 9۵ هــزار صنعتگــر متقاضــی تســهیالت را از 
مســئولین  بــه  و  جمــع آوری  اســتان ها  صنایع دســتی  معاونت هــای 

ــرد.« ــال ک ــامانه کارا ارس س
او ادامــه داد: »بــرای تســریع در اطالع رســانی، اســامی متقاضیــان را بــه 

ــز اعــالم کــرد.« ــا صنایع دســتی نی ــط ب شــبکه های اجتماعــی مرتب
ــا  ــرد: »ت ــان ک ــدگان تســهیالت بی ــداد دریافت کنن ــالح در خصــوص تع ف
ــب  ــتی در قال ــاغل صنایع دس ــر ش ــزار و 20۴ نف ــهریور، 16 ه ــم ش یازده
ــهیالت  ــال تس ــون ری ــارد و ۴۴ میلی ــغ ۴۵8 میلی ــه مبل ــده ب 8610 پرون

دریافــت کرده انــد و 1660میلیــارد ریــال نیــز در بانک هــای عامــل در 
دســت بررســی اســت.«

او در پاســخ بــه پرســش دیگــری مبنــی بــر مشــکالت عــدم ثبت نــام در 
ســامانه گفــت: »ســامانه کارا قوی تریــن ســامانه تســهیالت کشــور اســت 
کــه بــه چندیــن ســازمان ماننــد ثبــت احــوال، ســازمان امــور مالیاتــی و 
ــات  ــت. اطالع ــل اس ــی متص ــن اجتماع ــازمان تأمی ــزی و س ــک مرک بان
وارد شــده توســط سیســتم  ســازمان های یادشــده بررســی و در صــورت 

ــات، متقاضــی احــراز شــرایط می شــود.« صحــت اطالع
مدیــرکل حمایــت از تولیــد معاونــت صنایع دســتی تصریــح کــرد: »پــس 
بــه   متقاضیــان   صنایع دســتی،  معاونت هــای  تائیــد کارشناســان  از 
بانک هــای عامــل معرفــی می شــوند، امــا دیــده شــده کــه شــمار زیــادی 
ــز  ــته و حائ ــته مشــکل داش ــر رس ــته و زی ــاب رس ــران در انتخ از صنعتگ
شــرایط نشــده اند. بــرای مثــال بســیاری از آنــان در رســته حمــل و نقــل 
ــل  ــًا در کارتاب ــه طبیعت ــد ک ــام کرده ان ــگاه ها ثبت ن ــا آموزش ــه ی ــا گرماب ی
ــود و  ــت می ش ــالمی ثب ــاد اس ــگ و ارش ــا وزارت فرهن ــر ی ــوف دیگ صن

ــوند.« ــرایط نمی ش ــز ش حائ

معـاون عمرانـی اسـتاندار بوشـهر گفـت: در اسـتان بوشـهر با 
ایجاد کریدور گردشـگری از شـمال تا جنوب اسـتان امکانات 

مختلـف و زمینـه های حضور گردشـگر فراهم شـده اسـت.
مهـرداد سـتوده در حاشـیه بازدیـد از اسـکله کنـگان با اشـاره به آغـاز عملیات 
اجرایـی طـرح توسـعه گردشـگری بندر کنگان همزمـان با هفتـه دولت عنوان 
کـرد: بـا اجـرای ایـن طـرح ضمـن افزایـش ظرفیـت این بنـدر، زمینـه ارتقاء 
ایمنـی آن نیـز فراهم خواهد شـد و در زمـان بروز حادثه و خطـرات احتمالی، 

امـکان کنتـرل خسـارات را در بر خواهد داشـت.
تقویـت  و  توسـعه گردشـگری  پـروژه  ایـن  اجـرای  از  هـدف  افـزود:  وی 
زیرسـاخت هـای ایـن حـوزه اسـت. ایـن پـروژه مـا را به سـمتی می بـرد که 
از روسـتای حصـار دیلـم، گنـاوه، بنـدر ریـگ، گنـاوه، دشـتی، دّیر، تنگسـتان، 
عسـلویه تمامـی امکانـات رفاهی و ظرفیت های گردشـگری از جمله سـاحل، 
هتـل، فـرودگاه، کشـتی، راه آهـن، ارتبـاط بـا کشـورهای حوزه خلیـج فارس، 
راه، اینترنـت، بومگـردی و... وجـود دارد و البتـه کاربـرد ایـن پـروژه بیشـتر از 

است. گردشـگری 
ایـن مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه 170 میلیـارد تومـان به پـروژه توسـعه بندر 

کنـگان اختصـاص یافته اسـت، ادامه داد: پیش بینی می شـود قبـل از اتمام 
دولـت فعلـی این پـروژه به بهـره برداری برسـد.

معـاون عمرانـی اسـتانداری بوشـهر بـا اشـاره بـه اجـرای پـروژه گردشـگری 
بوشـهر توریسـم 2022 گفـت: هـدف مـا در پـروژه گردشـگری 2022 این بوده 
کـه بتوانیـم میزبـان گردشـگران و تماشـاچیان جـام جهانی باشـیم که طرح 
توسـعه بنـدر کنـگان یـک اقدام مهـم در این راسـتا بـوده، همچنیـن در کلیه 
روسـتاهای مسـیر گردشـگری بـا افزایـش پهنـای بانـد، امـکان اسـتفاده از 
اینترنت پرسـرعت فراهم شـده اسـت. معاون عمرانی اسـتاندار بوشـهر گفت: 
در اسـتان بوشـهر بـا ایجـاد کریـدور گردشـگری از شـمال تـا جنـوب اسـتان 

امکانـات مختلـف و زمینـه هـای حضـور گردشـگر فراهم شـده اسـت.
مهـرداد سـتوده در حاشـیه بازدیـد از اسـکله کنـگان با اشـاره به آغـاز عملیات 
اجرایـی طـرح توسـعه گردشـگری بندر کنگان همزمـان با هفتـه دولت عنوان 
کـرد: بـا اجـرای ایـن طـرح ضمـن افزایـش ظرفیـت این بنـدر، زمینـه ارتقاء 
ایمنـی آن نیـز فراهم خواهد شـد و در زمـان بروز حادثه و خطـرات احتمالی، 

امـکان کنتـرل خسـارات را در بر خواهد داشـت. 

رنا
 ای

س:
عک

صنایع  دسـتی  و  میراث  فرهنگـی، گردشـگری  اداره  رئیـس 
شهرسـتان شـاهرود از آغـاز مرمت بافـت تاریخی مجن خبر 

داد.
حمیدرضـا حسـنی  روز پنجشـنبه 13شـهریور مـاه 1399 بـا 
اعـالم ایـن خبـر افـزود: »اجـرای ازاره بـا سـنگ الشـه بـه 
همراه بندکشـی، یکسان سـازی سـطح دیوارها، اجرای اندود 
گـچ، کاهـگل و سـیم گل و ... از جمله فعالیت های در دسـت 

اجـرا بـرای مرمـت بافـت تاریخی مجن اسـت.«
او بـا اشـاره بـه اینکـه مجن شـاهرود به ماسـوله کویـر ایران 
شـهرت دارد، گفـت: »مرمـت بافـت تاریخی و ارزشـمند این 
شـهر در جـذب هـر چـه بیشـتر گردشـگر بـه منطقـه موثـر 

است.«
حسـنی بیـان کـرد: »مجن مانند روسـتای ماسـوله گیالن به 
گونـه ای سـاخته شـده که بـام هر خانـه حیاط خانـه فوقانی 
اسـت و ایـن عامـل چشـم انداز بی نظیـری را به وجـود آورده 

است.«
او بـا بیـان اینکـه در بافـت قدیمـی شـهر دیوارهـا و سـقف 
اتاق هـا بـا خـاک قرمـز و زرد تزئیـن شـده  اند و نشـانگر 
اقلیـم منطقـه هسـتند، گفـت:  زیبایـی معمـاری بومـی و 
»مصالـح بـه کار رفتـه در خانه هـا از سـنگ و چـوب اسـت و 
روی دیوارهـای سـنگی انـدود کاهـگل شـده و نمـای آن گل 

قرمـز اسـت.«
حسـنی یکـی از جاذبه هـای مجـن را کوچه هـای تنـگ و پـر 
پیـچ و خـم و شـیب دار عنـوان کـرد و افـزود: »شـیوه خاص 
سـاخت منـازل مسـکونی چشـم انـداز بافـت را زیباتـر کرده 

است.«
صنایع  دسـتی  و  میراث  فرهنگـی، گردشـگری  اداره  رئیـس 
شهرسـتان شـاهرود گفـت: »مجن عالوه بر بافـت تاریخی از 
جاذبـه هـای گردشـگری فراوانی برخوردار اسـت کـه می توان 
بـه آبشـار طبیعـی تنـگ داسـتان، منطقـه سرسـبز و دیدنی 
غارهـای  و  سـوری  آبشـار  رنـگ،  هفـت  چشـمه  فـرح زاد، 

طبیعی اشـاره کـرد .«

سوژه مرمت بافت 
تاریخی مجن 

شاهرود آغاز شد

داغ قوانین مالکیتی بر دل میراث جهانی یزد

ظرفیت قانون گذاری مجلس برای نجات بافت های تاریخی

بخشــی  حالــی  در 
حریــم  و  عرضــه  از 
میــراث جهانــی بافــت تاریخــی یــزد 
بی هویتــی شــده  و  گرفتــار تخریــب 
ــوط  ــی مرب ــکالت قانون ــه مش ــت ک اس
بــه مالکیــت بناهــای مجهول المالــک 
و چنــد مالکیتــی آن هنــوز پیگیــری 
ــه  ــر چ ــرورت دارد ه ــده و ض ــع نش و رف
زودتــر بــرای نجــات ایــن میــراث جهانــی 
بــه خصــوص  راهکارهــای موجــود  از 
بــا اســتفاده از ظرفیــت قانون گــذاری 

مجلــس اســتفاده کــرد.
ــی  ــد وقت ــه چن ــزد ک ــی ی ــت تاریخ باف
اســت در فهرســت آثــار جهانــی یونســکو 
ــمند  ــراث ارزش ــیده، از می ــت رس ــه ثب ب

ــه  ــن ســرزمین محســوب می شــود ک ای
تــا قبــا از شــیوع بیمــاری کرونــا بــا رونــق 
گردشــگری، حــال و هــوای خوبــی پیــدا 
کــرده بــود و بــوی کاهــگل از هــر کوچــه 
و پــس کوچــه آن بــه مشــام می رســید.
مــردم بــرای مرمــت خانه هایــی کــه 
تــا چنــد وقــت پیــش برایشــان ارزشــی 
ــا  ــد ام ــاده بودن ــو افت ــه تکاپ ــت، ب نداش
در همیــن عرصــه و حریــم بافــت ثبــت 
جهانــی، ویرانه هــا و خانه هایــی مخروبــه 
ــه  ــه ن ــی هســتند ک ــتانه ویران ــا در آس ی
تنهــا وجهــه بافــت جهانــی را نازیبــا کــرده 
بلکــه ناامنــی در بافــت جهانــی از بســتر 
ــه اســت. ــر گرفت ــی تاثی چنیــن فضاهای
عــالوه بــر این، پیوســتگی بافــت تاریخی 

یــزد ایــن نگرانــی را ایجــاد کــرده کــه بــه 
دنبــال تخریــب یــک بخــش، ســایر 
بخش هــای دیگــر نیــز تخریــب شــده و 
آســیب ببیننــد لــذا مســئله حفــظ بافــت 
جهانــی یــزد چنــان اهمیــت دارد کــه هــر 
ــه ایــن بافــت  ــوع تخریــب و آســیب ب ن
می توانــد، مهمتریــن بســتر و زیرســاخت 

گردشــگری یــزد را از بیــن ببــرد.
ــس  ــی« ریی »محمدرضــا دشــتی اردکان
فراکســیون گردشــگری مجلــس شــورای 
اســالمی در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایســنا، 
بــا اشــاره بــه ایــن کــه عمــده مشــکالت 
ــه رهــا شــدن برخــی از  ــوط ب بافــت مرب
خانه هــای تاریخــی آن اســت، اظهــار 
می کنــد: برخــی از خانه هــا و اماکــن 

رهاشــده ی موجــود در ایــن بافــت دارای 
ــتند  ــی هس ــه و موروث ــت چندگان مالکی
ــب  ــری از تخری ــرای جلوگی ــد ب ــه بای ک
آنهــا راهــکاری اندیشــیده شــود و در واقع 
ــد  ــئله نیازمن ــن مس ــتم ای ــد هس معتق
عزمــی ملــی بــرای تعییــن تکلیــف ایــن 

خانه هاســت.
ــا بیــان ایــن کــه رونــق بافت هــای  وی ب
جذابیت هــای  افزایــش  و  تاریخــی 
ســرمایه گذاران  بــرای  گردشــگری 
می توانــد عامــل نجــات ایــن بافــت 
تاریخــی باشــد، می گویــد: قبــالً تجاربــی 
ــه مجتمع هــای  ــد تبدیــل خانه هــا ب مانن
ــی  ــای دولت ــه یارانه ه ــا ارائ ــکونی ت مس
بــرای حفــظ زندگــی و انتقــال برخــی از 
نیمه دولتــی  و  دولتــی  مجموعه هــای 
ــت  ــود داش ــی وج ــای تاریخ ــه بافت ه ب
امــا هیــچ کــدام بــه انــدازه توســعه 
میــراث  ایــن  نمی توانــد  گردشــگری 

ــه دارد. ــا نگ ــی را پوی جهان
دشــتی اردکانــی کــه معتقــد اســت کــه 
ــی  ــه خوب ــد تجرب ــزد می توان ــه ی تجرب
بــرای بافت هــای تاریخــی کشــور باشــد، 
ــا توســعه گردشــگری  ــد ب ــد: بای می گوی
بتوانیــم ایــن بافت هــای ارزشــمند را 
حفــظ کنیــم و دســتگاه های متولــی بــه 
توســعه گردشــگری و رونــق کمــک کنیــم 
ــب  ــق و مخاط ــه رون ــی ک ــه بافت ــرا ک چ
ــازی،  ــد، بهس ــدا کن ــده پی ــاص و عم خ
بازســازی و حتــی نوســازی آن نیــز 

ــود. ــریع می ش تس
ــکالت  ــه مش ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی وی ب
همــه  شــامل  یــزد  تاریخــی  بافــت 
تاریخــی  بناهــای  حتــی  و  بافت هــا 
ــت  ــد: ثب ــوان میکن ــود، عن ــور می ش کش

را  موضــوع  یــزد حساســیت  جهانــی 
فعلــی  تخریــب  امــا  داده  افزایــش 
بافت هــای تاریخــی، بحــث و دغدغــه 
جــدی در ســطح کشــور اســت. نماینــده 
اســالمی  شــورای  مجلــس  در  اردکان 
ــود  ــکالت موج ــب و مش ــورد تخری در م
می گویــد:  تاریخــی،  بافت هــای  در 
ــا  ــب ی ــدن، تخری ــل رهاش ــی از دالی یک
رســیدگی نشــدن بــرای مرمــت از ســوی 
ــه دلیــل  ــان خانه هــای تاریخــی ب صاحب
بحث هــای فــوت صاحــب اصلــی و قــرار 
گرفتــن ملــک در مشــکالت ارث و ورثــه 
ــا و  ــک بن ــر ی ــر ب ــد نف ــت چن ــا مالکی ی
گاهــًا نیــز فــوت یکــی از وراث و تقســیم 
آن بــه وراث دیگــر اســت کــه باعث شــده 
تــا تعــداد مالــکان یــک بنــا زیــاد شــود و 
عمــالً تصمیم گیــری و اقــدام بــرای خــود 

ــا ارزش مــادی  ــکان ســخت شــده ی مال
ــد. ــته باش نداش

وی اضافــه می کنــد: از ســویی بــرای 
ــرو  ــا، روب ــن بناه ــک ای ــا تمل ــد ی خری
شــدن بــا تعــداد زیــادی از مالکان بســیار 
ــًا ناممکــن می شــود چــرا  ســخت و گاه
کــه نمی تــوان بــا یــک یــا چنــد صاحبــان 

ــرد. ایــن مســئله را پیــش  ب
ــن  ــت از قوانی ــه غفل ــی ب ــتی اردکان دش
ــی  ــراث فرهنگ ــی و می ــار ثبت ــم آث حری
ــفانه  ــد: متاس ــد و می گوی ــاره می کن اش
دیــده می شــود کــه ایــن مســئله از 
بخش هــای  گاهــًا  و  مــردم  طریــق 
دولتــی و نهادهــای مردمــی و خیریــه و 
ــه  ــود، ب ــت نمی ش ــا رعای ــایر بخش ه س
ایــن معنــا کــه قوانینــی وجــود دارنــد کــه 

نمی شــوند.    رعایــت 

مجلـس  گردشـگری  فراکسـیون  رییـس 
شـورای اسـالمی با اشـاره به اختیارات ستاد 
ملـی کرونـا در شـرایط بحرانی کنونـی، اظهار 
کرد: می توان با اسـتفاده از دسـتور گرفتن از 
این سـتاد، بسیاری از قوانین موجود را برای 
کمک بـه رفع مشـکالت بوم گردی ها اصالح 
کرد.»محمدرضا دشتی اردکانی« در نشست 
بـا اعضـای جامعه حرفه ای بومگردی کشـور 
کـه شـب گذشـته بـا هـدف رسـیدگی بـه 
مشـکالت این بخـش از فعاالن گردشـگری 
کشـور برگزار شـد، با تایید میزان بسـیار کم 
تسـهیالت دولـت برای پرداخت خسـارت به 

ایـن بخـش، اظهار کـرد: وام شـش میلیون 
تومانـی بـرای کمـک بـه خسـارت دیـدگان 
کرونـا در واقـع توهیـن بـه این قشـر اسـت 
لـذا کاش چنین مبلغی به عنوان تسـهیالت 
بـه این حوزه تعلـق نمی گرفت.وی با اشـاره 
بـه ضـرورت اصـالح و رفع اشـکاالت قوانین 
تصریـح  بومگردی هـا،  حـوزه  بـه  مربـوط 
کـرد: بایـد فعـاالن ایـن بخش، اشـکاالت و 
شناسـایی  را  موجـود  قانونـی  ضعف هـای 
و اعـالم کننـد چـرا کـه بـه عنـوان رئیـس 
فراکسـیون گردشـگری مجلس کامـالً آماده 
پیگیری رفع آنها هسـتیم.رئیس فراکسیون 

گردشـگری گفت: مجلس شـورای اسـالمی 
ظرفیتـی گسـترده در زمینـه قانون گـذاری و 
رفـع مشـکالت قانونـی دارد و باید بسـیاری 
از ایـن مشـکالت، از جانـب چنیـن ظرفیتی 
برطـرف شـود چـرا که بعضـًا دسـتگاه هایی 

میـراث  وزارت  و  مالیاتـی  امـور  همچـون 
فرهنگـی نیـز با توجـه به حـدود اختیـارات 
خـود، نمی تواننـد در ایـن حـوزه بـه علـت 
رفـع  بـه  اقـدام  قوانینـی  چنیـن  وجـود 

مشـکالت کنند.

رفع مشکالت بوم گردی ها با 
استفاده از ظرفیت ستاد ملی کرونا

مرمت اضطراری گنبدهای 
بازار َدوه چی تبریز

مدیـر پایـگاه جهانـی بـازار تبریـز از مرمـت اضطـراری گنبدهـای بـازار َدوه چـی 
)شـتربان( خبـر داد.حسـین اسـمعیلی سـنگری بـا اعالم ایـن خبر، گفـت: بازار 
سرپوشـیده ی تبریز، سـند باشکوه فرهنگ، هنر، تاریخ و اقتصاد آذربایجان است 
کـه بـا توجـه به چنین جایگاهـی مرمت و سـاماندهی این بنای تاریخـی همواره 
در اولویتهـای کاری پایـگاه جهانـی بـازار و اداره کل میراث فرهنگـی، گردشـگری و 

صنایع دسـتی آذربایجان شـرقی قـرار دارد.
وی با بیان اینکه مرمت بخشـهای در معرض آسـیب و نیازمند اسـتحکام بخشی 
بـازار جهانـی تبریـز بطـور مـداوم در حال اجرا اسـت، اظهـار کرد: با توجـه به اینکه 
گنبدهای این بازار نیازمند رسـیدگی و اسـتحکام بخشـی بود، از اسـفندماه سـال 
98 پـروژه مرمـت اضطراری گنبدهای مذکور توسـط پایگاه جهانی بـازار تبریز آغاز 
و تـا پایـان سـال 99 تـداوم خواهد داشـت.به گزارش ایسـنا، بـه نقـل از اداره کل 
میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری آذربایجـان شـرقی، مدیـر پایگاه 
جهانـی بـازار تبریـز، بـا اشـاره بـه اقدامـات انجام شـده در ایـن مرحلـه از مرمت 
اضطـراری گنبدهـای بـازار َدوه چی، گفت: طی شـش ماه گذشـته اقداماتی نظیر 
سـبک سـازی و برداشـتن طاق هـا و گنبدهـای پوسـیده، بازسـازی مجـدد آنها و 

اجـرای زیرسـازی جهـت عایق کاری گنبدها انجام شـده اسـت.

ته
نک

»سـید مصطفـی فاطمی« مدیـر کل میـراث فرهنگـی، صنایع 
دسـتی و گردشـگری یـزد بـا بیـان این کـه قوانین کشـور ما با 
سـایر کشـورها متفـاوت اسـت، در ایـن باره بـه خبرنگار ایسـنا 
می گویـد:  شـرایطی ماننـد تعلـق گرفتـن مالیـات و مصـادره 
توسـط شـهرداری ها و سـایر گزینه هایی که در کشـورهای دارای 
بافـت تاریخی وجـود دارد، بعضا نمی تواند در کشـور ما اجرایی 
شـود امـا می تـوان بـرای آن راهکارهایی پیـدا کـرد.وی با بیان 
ایـن که علی رغـم وجود قوانین قـوی میراث فرهنگـی در حوزه 
مسـائل حقوقی مربـوط به بافت تاریخـی، چالش های دیگری 
نیـز وجـود دارد، می گویـد: متولـی بافـت تاریخـی یـک ارگان 
نیسـت اما در صورتی که بخش یا قسـمتی از آن تخریب شـود 
بایـد بـا قوانیـن و ضوابط مشـخصی ورود و مسـئله را پیگیری 
کنیـم. فاطمـی بـه ظرفیـت مجلـس در زمینـه قانونگـذاری و  
نظـارت بـر اجـرای قانـون اشـاره می کنـد و می گویـد: مجلس 
ظرفیـت گسـترده ای در حـوزه اصالح، وضـع و نظارت بـر قانون 

دارد. 

قفل مرمت قلعه سده شکسته شدرفع موانع گردشگری البرز
میراث فرهنگـی، گردشـگری  مدیـرکل 
گفـت:  البـرز  اسـتان  صنایع دسـتی  و 
»نشسـت مشـترک بررسـی موانـع پیش روی توسـعه 
احیـای  راهـکار  و  البـرز  اسـتان  صنعـت گردشـگری 
آن، بـا حضـور اسـتاندار البـرز، نماینـدگان ویـژه نهـاد 
ریاسـت جمهـوری و مدیـران کل ایـن اسـتان برگـزار 

» . شد
فریـدون محمـدی بـا اعـالم این خبـر اظهار کـرد: »در 
ایـن نشسـت، پـس از ارائـه گـزارش کارشناسـان حوزه 
گردشـگری اسـتان البـرز،  تصمیمـات مهمی از سـوی 
نماینـدگان ویـژه نهـاد ریاسـت جمهـوری در خصـوص 
توسـعه و رونـق  اقتصـادی صنعـت گردشـگری ایـن 

اسـتان گرفته شـد.«
عالی تریـن مقـام مسـئول در اداره کل میراث فرهنگـی، 
حمایـت  البـرز،  اسـتان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
دولت را در امر توسـعه زیرسـاخت های گردشـگری در 
اسـتان مهم دانسـت و تاکید کرد: »مقرر شـد حمایت 
از  و همـکاری در تامیـن اعتبـار و تخصیـص بودجـه 
سـوی هیئـت نماینـدگان نهـاد ریاسـت جمهـوری در 
حـوزه گردشـگری ، آن هـم در قالـب کمک هـای فنـی، 
ایجـاد  و  خصوصـی  بخـش  بـه  تسـهیالت  اعتبـاری، 
سـازوکار مناسـب بـرای ورود گردشـگران بـه مناطـق 

گردشـگری اسـتان البـرز تبییـن شـود.«

میـراث  فرهنگـی،  اداره  رئیـس 
گردشـگری و صنایع دسـتی شهرسـتان 
قاینـات گفـت: »یکـی از مصوبـات سـفر اسـتاندار بـه 
شهرسـتان قاینـات، رسـیدگی بـه وضعیـت قلعه سـده، 

بـود.« آن  تثبیـت  و  مرمـت 
حمیـد عبـاس زاده روز پنجشـنبه 13 شـهریورماه افزود: 
»قلعـه سـده از جملـه آثـار ثبتـی شهرسـتان قاینـات 
در فهرسـت آثـار ملـی کشـور اسـت کـه طـی سـالیان 
گذشـته به علـت کمبودهـای اعتباری، امکان رسـیدگی 

و مرمـت آن مهیـا نبـود.«
او ادامـه داد: »از طرفـی سـاخت و سـاز در پیرامـون 
قلعـه موجـب شـده بـود تـا حساسـیت ها نسـبت بـه 

وضعیـت آن کـه پـس از زلزلـه سـال 86 و فروریختـن 
خطـر  احتمـال  و  بیرونـی  دیـوار  قسـمت های  برخـی 

بـرای همسـایگان، بیشـتر شـود.«
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  اداره  رئیـس 
کـرد:  اضافـه  قاینـات  شهرسـتان  صنایع دسـتی 
شهرسـتان  بـه  اسـتاندار  سـفر  پـی  در  »خوشـبختانه 
قاینـات، مرمـت قلعه سـده بـه عنوان یکـی از توافقات 
تامیـن  ماه هـای گذشـته  طـی  و  رسـید  تصویـب  بـه 
مصالـح، عملیـات خشـت زنی در محـل بـا اعتبـارات و 
نظـارت میراث فرهنگـی بـه انجـام رسـید و بـا همکاری 
شـهرداری آریـن شـهر، این فصـل مرمتی رو بـه اتمام 

اسـت.«
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 اطالع
 رسانی

بیش از 74 درصد از خانوارهای اصفهانی به اینترنت دسترسی دارند
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اصفهان گفت: براساس آمار  7۴.11 درصد خانوارهای این استان به اینترنت دسترسی دارند 
که شاخص مطلوبی از نظر توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات محسوب می شود.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك  ناحیه دو شهرستان كرمان

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي  

)) آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي (( 

در اجرای  مواد مذكور بدینوسیله  امالكی  كه برابر اراء هیاتهای  حل 
اختالف  موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي  ناحیه  دو شهرستان كرمان  
تقاضای ثبت انها پذیرفته و ادامه عملیات ثبتی انها مطابق قانون مذكور 
تجویز گردیده است  به ترتیب شماره پالك فرعی از اصلی  و بخش 
محل  وقوع  ملک و مشخصات مالک یا مالكین ) متقاضیان ثبت ( واقع                                                                                                                                             
در بخشهای  ) 2 و3 (  ثبتی شهرستان كرمان  بشرح ذیل اگهی  میشود 
تا  در صورتي كه  شخص  یا اشخاصی  نسبت به صدور سند مالكیت 
متقاضیان اعتراضي داشته باشند بتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.شایان ذكر 
است صدور و تسلیم سند مالكیت بر اساس قانون مذكور مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود . 
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان

12  فرعی از  2426 اصلی -  آقای علی صید نژاد  فرزند  محمد  به 
شناسنامه شماره 2980274119  صادره از كرمان در ششدانگ  یكباب 
خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به  مساحت 135/70  متر مربع  به ادرس 
كرمان - خیابان ادیب -  كوچه 3 - شرقی 4 - بن بست اول درب آخر 

خریداری از محل مالكیت  علی اكبر عبدی - ردیف 1273
52  فرعی از  3515 اصلی  -  آقای اكبر برناك  فرزند  حسین  به 
شناسنامه شماره 394  صادره از كرمان در ششدانگ  یكباب ساختمان  
به  مساحت 267/45 متر مربع  به ادرس كرمان  خیابان 17 شهریور 
- چهار راه حجتیه  خریداری از محل مالكیت علی صادقی نژاد اوری   

- ردیف  4422
16139  فرعی از 3968 اصلی مجزی شده  از 733  فرعی از  3968  
اصلی  -  آقای محمد احمدی نژاد  فرزند  علی  به شناسنامه شماره 44  
صادره از كرمان  در ششدانگ  یكباب خانه  به  مساحت 200/90  متر 
مربع  به ادرس كرمان - خیابان شهید مغفوری -  كوچه  شماره 23  

خریداری از محل مالكیت  اكبر جمعه فرسنگی و غیره  - ردیف  272
16169  فرعی از 3968 اصلی مجزی شده  از 891  فرعی از  3968  
اصلی  -  خانم زهرا قاسم زاده ماهانی  فرزند  رمضان  به شناسنامه 
شماره 7573  صادره از ماهان  در ششدانگ  یكباب خانه  مشتمل بر 
طبقه فوقانی  به  مساحت 155/10  متر مربع  به ادرس كرمان - خیابان 
سرباز -  كوچه  48  - نبش چهار كوچه  سمت چپ نما سرامیک 

خریداری از محل مالكیت  ماشااهلل مخترع  - ردیف  1294
16187  فرعی از 3968 اصلی مجزی شده  از 899  فرعی از  3968  
اصلی  -  آقای امان اهلل شیخ زاده گوكی  فرزند  محمد  به شناسنامه 
شماره 527  صادره از گلباف  در ششدانگ  یكباب خانه  به  مساحت 85  
متر مربع  به ادرس كرمان - شهرك امام حسن مجتبی ) ع ( -  پشت 
میدان تره بار فروشی قدیم  خریداری از محل مالكیت  فریدون عیش 

آبادی - ردیف  471
16198  فرعی از 3968 اصلی مجزی شده  از 899  فرعی از  3968  
اصلی  -  آقای محمد شیخ زاده گوكی  فرزند  علی  به شناسنامه شماره 
32  صادره از گلباف  و خانم  كبری حسینی گوكی  فرزند  سید علی  به 

شناسنامه شماره 85  صادره از گلباف  بالمناصفه در ششدانگ  یكباب 
خانه  به  مساحت 232  متر مربع  به ادرس كرمان -  شهرك امام حسن 
مجتبی ) ع ( -  پشت میدان تره بار فروشی قدیم  خریداری از محل 

مالكیت  فریدون عیش آبادی  - ردیف های 491  و 492
16210  فرعی از  3968 اصلی مجزی شده  از  793  فرعی از  3968  
اصلی  -  خانم حلیمه گستری مقدم فرزند  غالمحسین به شناسنامه 
شماره 3180013435  صادره از گلباف در ششدانگ  یكباب خانه  به  
مساحت 152/14  متر مربع  به ادرس كرمان - سراسیاب -  خیابان امام 
سجاد ) ع ( - داخل كوچه سمت راست - كوچه سوم بن بست  خریداری 

از محل مالكیت  محمد رضا جعفرزاده سیرجانی  - ردیف  0424
16244  فرعی از 3968 اصلی مجزی شده  از 904  فرعی از  3968  
به  علی   فرزند   اندوهجردی   شیخعلی  پور  محمد  آقای    - اصلی  
شناسنامه شماره 1115  صادره از شهداد  و خانم  فاطمه  پور شیخعلی 
اندوهجردی  فرزند  رضا  به شناسنامه شماره 35  صادره از شهداد  
بالمناصفه در ششدانگ  یكباب خانه  به  مساحت 125  متر مربع  به 
ادرس كرمان -  سراسیاب فرسنگی -  كوچه سرد خانه -  كوچه  امام 
سجاد ) ع ( -  سمت چپ خریداری از محل مالكیت  حبیب اهلل كشتكار 

- ردیف های 107  و 108
16246  فرعی از  3968 اصلی مجزی شده  از  7531  فرعی از  3968  
اصلی  -  خانم طاهره بنی اسدی  فرزند  علی به شناسنامه شماره 2969  
صادره از بم در ششدانگ  یكباب خانه  به  مساحت 82/97  متر مربع  
به ادرس كرمان -  جاده ماهان -  كوچه امام صادق ) ع ( 10 -  انتهای 

كوچه خریداری از محل مالكیت  محمد رضا طالبی  - ردیف  0844
16252  فرعی از  3968 اصلی مجزی شده  از  899  فرعی از  3968  
اصلی  -  آقای علی كاظمی   فرزند  كرمعلی  به شناسنامه شماره 92  
صادره از گلباف  و خانم مهری نجفی  فرزند  علی به شناسنامه شماره 
169  صادره از گلباف  بالمناصفه  در ششدانگ  یكباب خانه  به  مساحت 
185/75  متر مربع  به ادرس كرمان -  خیابان دستغیب -  كوچه 54 

-  انتهای كوچه خریداری از محل مالكیت  كیاندخت كیانیان  - ردیف 
های 863  و 864

16258  فرعی از 3968 اصلی مجزی شده  از 891  فرعی از  3968  
اصلی  -  خانم مرحمت شفیعیان ماهانی  فرزند  ماشااهلل  به شناسنامه 
شماره 183  صادره از ماهان  در ششدانگ  یكباب خانه  به  مساحت 
90  متر مربع  به ادرس كرمان - خیابان سرباز -  كوچه  شماره 50  
- انتهای كوچه خریداری از محل مالكیت  ماشااهلل ثمره هدایت زاده 

- ردیف  1080
16263  فرعی از 3968 اصلی مجزی شده  از 899  فرعی از  3968  
اصلی  -  آقای مختار رضائی گزكی  فرزند  فرج  به شناسنامه شماره 
3  صادره از راین  در ششدانگ  یكباب ساختمان  به  مساحت 130  
ادرس كرمان -  شهرك صنعتی  -  خیابان شهیدان  به  متر مربع  
محمدی -  كوچه  18 خریداری از محل مالكیت  جمشید عیش آبادی  

- ردیف  1253
16275  فرعی از 3968 اصلی مجزی شده  از 881 و 899  فرعی از  
3968  اصلی  -  خانم فاطمه نظری  فرزند  محمد رضا  به شناسنامه 
شماره 40949  صادره از كرمان  در ششدانگ  یكباب خانه  باغ  با 
مساحت  به   سبز  فضای  و  مسكونی   - زراعی  و  باغ   - معبر  كاربری 
14630/80  متر مربع  به ادرس كرمان - جاده ماهان  -  مقابل باغ 
گلستان  خریداری از محل مالكیت  علی علی احمدی  - ردیف  1071

16276  فرعی از 3968 اصلی مجزی شده  از 885  فرعی از  3968  
اصلی  -  آقای محسن فانی زاده  فرزند  محمد  به شناسنامه شماره 
205  صادره از كرمان  در ششدانگ  یكباب خانه  به  مساحت 268/43  
به ادرس كرمان - خیابان سرباز -  كوچه  58  - غربی  متر مربع  
14 - سمت راست  خریداری از محل مالكیت  ماشااهلل ثمره هدایت 

زاده - ردیف  960
5977  فرعی از 3982 اصلی مجزی شده  از 98  فرعی از  3982  اصلی  
-  آقای محمد رضا دنیا دیده  فرزند  علی  به شناسنامه شماره 457  

صادره از كرمان  در ششدانگ  یكباب مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی و 
سوله  به  مساحت 300/03 متر مربع  به ادرس كرمان - خیابان سرباز 
-  بین كوچه  16 و 18  خریداری از محل مالكیت محمد رضا دنیا 

دیده  - ردیف  1020
5988  فرعی از 3982 اصلی مجزی شده  از 89  فرعی از  3982  اصلی  
-  آقای محسن ذونعمت كرمانی  فرزند  محمد علی  به شناسنامه شماره 
4597  صادره از كرمان  نسبت به موازی پنج دانگ مشاع  و خانم فاطمه 
رحمن نژاد  فرزند  محمد  به شناسنامه شماره 423  صادره از كرمان  
نسبت به موازی یک دانگ مشاع از ششدانگ  یكباب  خانه  به  مساحت 
313/69 متر مربع  به ادرس كرمان - خیابان سرباز -  كوچه  شماره 
14 - خیابان فرعی امیرالمونین ) ع ( امتداد خیابان حد فاصل كوچه 4 
و 6  خریداری از محل مالكیت عصمت ترك زاده تبریزی   - ردیفهای 

1170  و 1171
96  فرعی از 4026 اصلی مجزی شده  از 1  فرعی از  4026  اصلی  
-  خانم زهرا یعقوبی كهنوج معز آبادی فرزند  محمود  به شناسنامه 
شماره 9  صادره از كرمان  در ششدانگ  یكباب خانه  به  مساحت 
قائم  قائم -  كوچه   ادرس كرمان - شهرك  به  150/37 متر مربع  
یک  - مقابل مواد غذایی ایمان  خریداری از محل مالكیت سید محمد 

میر علیخانی  - ردیف  2128
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان

165 فرعی از 2779 اصلی  -  آقای حسن رضائی زاده روكرد  فرزند 
اكبر  به شناسنامه شماره  5  صادره از رفسنجان در ششدانگ  یكباب  
خانه  به مساحت 390 متر مربع به ادرس كرمان - خیابان شهید رجایی 
-  كوچه شماره 49 خریداری از محل مالكیت برزو زعیم  - ردیف  1267

1312 فرعی از  2786 اصلی  -  آقای محمد رضا زنگی آبادی  فرزند 
در  كرمان   از  صادره  شماره  2980779490  شناسنامه  به  مهدی  
ششدانگ  حیاط و قسمتی از ساختمان انبار به مساحت 127/34 متر 
مربع به ادرس كرمان - شرف آباد  -  بلوار قائم -  سی متری طهمورثی  

خریداری از محل مالكیت عبدالبنله طهمورثی  - ردیف  0911
1313 فرعی از  2786 اصلی  -  آقای مهدی زنگی آبادی  فرزند عباس  
به شناسنامه شماره  15 صادره از كرمان  در ششدانگ  حیاط و قسمتی 
از ساختمان انبار به مساحت 160/60 متر مربع به ادرس كرمان - شرف 
آباد  -  بلوار قائم -  سی متری طهمورثی  خریداری از محل مالكیت 

عبدالبنله طهمورثی  - ردیف  0912
1327 فرعی از  2786 اصلی  -  آقای علیرضا كریمی كیسكانی  فرزند 
قلندر  به شناسنامه شماره  1050 صادره از كرمان  در ششدانگ  یكباب 
امام  بزگراه   - ادرس كرمان  به  مربع  متر  به مساحت 248/20  خانه  
رضا ) ع (  -  پشت دانشگاه پیام نور -  كوچه سوم سمت چپ انتهای 
كوچه خریداری از محل مالكیت احمد ارجمند كرمانی  - ردیف  0796 
23257 فرعی از  2787 اصلی  -  آقای مهدی افژولند  فرزند اصغر  به 
شناسنامه شماره  879 صادره از كرمان  در ششدانگ  یكباب  خانه  به 
مساحت 294 متر مربع به ادرس كرمان - خیابان ابوذر جنوبی -  كوچه 
شماره 40  خریداری از محل مالكیت محمود پورزاده حسینی  - ردیف  

0017
23651 فرعی از  2787 اصلی  -  آقای عمار ساالر كریمی  فرزند 
ابراهیم  به شناسنامه شماره  1403 صادره از كرمان  در موازی شصت 
و نه سهم و نه یازدهم سهم مشاع از نود و شش سهم  یكباب  خانه  
به مساحت 242/68 متر مربع به ادرس كرمان - خیابان ابوذر شمالی 
-  كوچه 22 خریداری از محل مالكیت میرزا مهدی خان ابراهیمی  - 

ردیف  1220
23921 فرعی از  2787 اصلی  -  آقای محسن محتشمی نیا  فرزند  
احمد  به شناسنامه شماره  1077 صادره از كرمان  در ششدانگ  یكباب  
خانه  به مساحت 156/80 متر مربع به ادرس كرمان - بلوار رسالت  
-  كوچه 11 خریداری از محل مالكیت   حسن ودیعتی  - ردیف  1386

از  2787 اصلی  -  خانم صالحه دینا بر فرزند  گل  24166 فرعی 
از كهنوج  در ششدانگ   به شناسنامه شماره  1302 صادره  محمد  

یكباب  خانه  به مساحت 103/50 متر مربع به ادرس كرمان - بلوار 
مالكیت حسن  از محل  كوچه شماره 21  خریداری   - ابوذر جنوبی 

ودیعتی - ردیف  0780
24170 فرعی از  2787 اصلی  -  خانم مریم قلعه عسكری رابری  فرزند  
آقامراد  به شناسنامه شماره  73 صادره از كرمان  در ششدانگ قسمتی 
از یكباب  خانه  جهت الحاق به پالك  16730 فرعی از 2787  اصلی 
بخش 3 كرمان  به مساحت 32/29 متر مربع به ادرس كرمان - بلوار 
24 مهر - كوچه 12 سمت راست - چهار كوچه اول فرعی بن بست  

خریداری از محل مالكیت ربابه مصباح ایراندوست  - ردیف  0832
24191 فرعی از  2787 اصلی  -  خانم صغری زعیم باشی نصرت آباد  
فرزند  حسین به شناسنامه شماره  97 صادره از راین  در ششدانگ  
یكباب  خانه  به مساحت 368/50 متر مربع به ادرس كرمان - بلوار 24 
مهر - خیابان اتحاد - كوچه 1 - آخرین منزل سمت راست  خریداری از 

محل مالكیت محمد حائری كرمانی  - ردیف  1134
24192 فرعی از  2787 اصلی  -  آقای مهدی دهقان  فرزند غالمحسین 
به شناسنامه شماره  9624 صادره از كرمان  در ششدانگ  یكباب  خانه  
به مساحت 150/50 متر مربع به ادرس كرمان - بلوار رسالت  -  كوچه 

15 خریداری از محل مالكیت حسن ودیعتی   - ردیف  0821
24266 فرعی از  2787 اصلی  -  خانم انسیه ضیغمی نژاد  فرزند احمد  
به شناسنامه شماره  3490047524 صادره از بوشهر  در ششدانگ  
بلوار  یكباب  خانه  به مساحت 97/60 متر مربع به ادرس كرمان - 
رسالت  -  كوچه 21 خریداری از محل مالكیت محمود پورزاده حسینی  

- ردیف  0251
 تاریخ انتشار نوبت اول  : شنبه 1399/06/15
 تاریخ انتشار نوبت دوم  : شنبه 1399/06/29

    محمود مهدی زاده - رییس اداره ثبت اسناد و 
امالک  ناحیه دو شهرستان کرمان  

آگهی مرحله یازدهم سال 1399) منطقه دو کرمان (

شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان کرمان )12 خانواده سابق(
متن آگهی 

به حکایت محتویات پرونده 9809983۴10۵0086۴که در این شعبه دادگاه تحت رسیدگی می 

باشد اعالم گردیده ؛آقای محمد حسین افغانی اسمعیل آبادی فرزند : ماشاءهللا؛ به مدت ۴ سال ؛ غایب و 

ناپدید شده و هیچگونه خبری از نامبرده در دست نیست لذا بدین وسیله ضمن اعالم مراتب از کلیه کسانی که 

خبری از غایب یاد شده دارند دعوت می شود اطالعات خودرا به نحو مقتضی در اختیار این دادگاه قرار دهند 

تا حقی از کسی تضییع نگردد. این اگهی سه نوبت متوالی هر یک به فاصله یک ماه در اجرای ماده 1023 

اعالن)نشر آگهی(  اولین  تاریخ  از  بدیهی است چنانچه یک سال  امور مدنی منتشر می گردد  قانون مدنی در 

حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او صادر خواه شد. م الف 117

قاضی شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان کرمان )12 خانواده سابق( – مجتبی قائینی زاده 

استان کرمان- شهرستان کرمان – میدان عاشورا-مجتمع قضایی دادگاه خانواده شهرستان کرمان- کدپستی 

: 761۴6۵9791 – تلفن: 03۴32736303 – 03۴3273630۵

 مفقودی
مـدل 1396   4۰5GLXXU7 پـژو مالکیـت خـودرو  سـند 
 124K1۰5824۰ خاکسـتری متالیـک رنگ به شـماره  موتـور
وشـماره شاسـیNAAM ۰1 CEXHK586536 بـه شـماره 
پـالک 91ق255ایـران 65متعلق بـه ایرج نـوری زاده فرزند 

برکـت مفقـود واز درجـه اعتبـار سـاقط گردیده اسـت.
قلعه گنج 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 

ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 

شماره13996031901۴000۴18- برابررای  رسمی  فاقدسند 

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  99/02/2۵هیات 

رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 

تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 

نژند  امیری  حسینعلی  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 

فرزند پنجعلی  بشماره شناسنامه ۴3صادره ازجیرفت در 

ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 2۴9/88متر مربع 

پالک -فرعی از۵7۴- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 

1272فرعی از ۵7۴-اصلی قطعه دو واقع دراراضی جیرفت  

علی  آقایان  رسمی  مالک  از  خریداری  ۴۵کرمان  بخش 

افشاری پور وجالل افشاری محرزگردیده است.لذا به منظور 

به فاصله 1۵روزآگهی می  نوبت  اطالع عموم مراتب دردو 

شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 

تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 

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 

مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم 

مالکیت  سند  ت  مقررا  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم 

صادر خواهدشد ./م الف:182

تاریخ انتشار نوبت اول:99/۰6/۰1 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :99/۰6/15

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 

ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 

فاقدسند رسمی برابررای شماره139911۴۴1901۴001382-

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  99/0۴/1۵هیات 

رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 

تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 

دلفارد   مجازی  حاجی  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 

در  ازجیرفت  2191صادره  شناسنامه  بشماره  میرزا  فرزند 

ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 2۵0متر مربع پالک 

پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از۵6۵-  -فرعی 

بهجرد  دراراضی  واقع   2 قطعه  ۵6۵-اصلی  از  20فرعی 

جیرفت بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 

اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  فرخی  اله  جان 

1۵روزآگهی می شود  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم 

مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در 

تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 

انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این 

ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره 

مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از 

انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی 

سند  ت  مقررا  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت 

مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:17۵

تاریخ انتشار نوبت اول:99/06/01 

 تاریخ انتشارنوبت دوم :99/06/1۵

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 

ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 

شماره13996031901۴000۴12- برابررای  رسمی  فاقدسند 

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  99/02/2۵هیات 

رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 

تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 

احمدی  نژاد  حسین  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 

در  ازجیرفت  2صادره  شناسنامه  بشماره  کرامت  فرزند 

ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 2۵2مترمربع پالک 

پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از۵7۴-   - فرعی 

1031فرعی از ۵7۴-اصلی قطعه دو واقع دراراضی جیرفت  

بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی خانم رخساره 

مهنی  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 

دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شود در صورتی که 

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 

آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 

و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به 

از تاریخ تسلیم  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  پس 

تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست 

نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 

صادر  مالکیت  سند  ت  مقررا  طبق  اعتراض  وصول 

خواهدشد ./م الف:17۴

تاریخ انتشار نوبت اول:99/06/01 

تاریخ انتشارنوبت دوم :99/06/1۵

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی 

اول  شماره13996031901۴000۴1۵-99/02/2۵هیات  برابررای 

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای درمحمد اسکندری 

نسب سیاه کوهی  فرزند نورمحمد بشماره شناسنامه ۵21صادره 

ازجیرفت موازی سیزده سهم از 96سهم اراضی جاورسی گدار 

-فرعی  پالک  3۴۵000مترمربع  ششدانگ  مساحت  به  توت 

از71- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از 71-اصلی 

قطعه یک  واقع دراراضی گدار توت اسفندقه جیرفت  بخش 

وعصمت  خانم شوکت  رسمی  مالک  از  ۴۴ کرمان خریداری 

جهانداری حاج اکبر وحاج ماشاءاله لر محمد حسنی ،عیسی 

اسکندری ،نور محمد اسکندری  محرزگردیده است.لذا به منظور 

اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی 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:170

تاریخ انتشار نوبت اول:99/06/01 

 تاریخ انتشارنوبت دوم :99/06/1۵

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

جیرفت 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون  نامه  ماده 13آئین  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 

ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 

برابررای شماره13996031901۴000398- فاقدسند رسمی 

99/02/2۵هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 

بشماره  اله  عین  فرزند  پاینده  اله  روح  اقای  متقاضی 

شناسنامه 1۵377صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب 

از۵6۴-  -فرعی  پالک  مربع  مساحت۴60متر  به  خانه  

از ۵6۴- -فرعی  پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی 

اصلی قطعه دو واقع دراراضی کهوروئیه جیرفت  بخش 

۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی خانم رخساره ایرجی  

محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو 

نوبت به فاصله 1۵روزآگهی 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 

طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  صورت 

مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:171

تاریخ انتشار نوبت اول:99/06/01 

 تاریخ انتشارنوبت دوم :99/06/1۵

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
شماره13996031901۴001339- برابررای  رسمی  فاقدسند 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  99/0۴/1۴هیات 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
گروه   سعیدی  مژگان  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
ازکوهبنان  188صادره  شناسنامه  بشماره  مهدی  فرزند 
مربع  32۵متر  مساحت  به  خانه   باب  یک  ششدانگ  در 
از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از۵7۴-  -فرعی  پالک 
پالک 1فرعی از ۵7۴-اصلی قطعه ۵ واقع دراراضی با ب 
از  خریداری  3۴کرمان  بخش  جیرفت   ساردوئیه  سواران 
به  است.لذا  الذکرمحرزگردیده  فوق  پالک  مجهول  سهام 
منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت 

مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:178
تاریخ انتشار نوبت اول:99/06/01 

 تاریخ انتشارنوبت دوم :99/06/1۵
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
شماره13996031901۴0013۴0- برابررای  رسمی  فاقدسند 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  99/0۴/1۴هیات 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
زاده  حافظی  مجید  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
جلگه  فرزند عباس بشماره شناسنامه 1۴1صادره ازجیرفت 
مربع  2۵0متر  مساحت  به  خانه   باب  یک  ششدانگ  در 
از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از۵7۴-  -فرعی  پالک 
باب  دراراضی  واقع  قطعه۵  ۵7۴-اصلی  از  1فرعی  پالک 
خریداری  3۴کرمان  بخش  جیرفت   ساردوئیه   سواران 
به  الذکرمحرزگردیده است.لذا  از سهام مجهول پالک فوق 
منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت 

مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:177
تاریخ انتشار نوبت اول:99/06/01 

 تاریخ انتشارنوبت دوم :99/06/1۵
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

ملک جیرفت 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
شماره13986031901۴00۵067- برابررای  رسمی  فاقدسند 
98/11/29هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
صفربشماره  فرزند  گروه  جهانی  اسمعیل  اقای  متقاضی 
شناسنامه 26صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت 233/78مترمربع پالک- فرعی از17۴- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 3فرعی از 17۴-اصلی قطعه 
یک واقع دراراضی مسکون سفلی جبالبارز جیرفت بخش 
کمالی  کرم  اقای  رسمی  مالک  از  خریداری  3۴کرمان 
دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده 
نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
از اخذ رسید،  اداره تسلیم و پس  به این  را  اعتراض خود 
اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف 
در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 
طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  صورت 

مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:188
تاریخ انتشار نوبت اول:99/06/01

تاریخ انتشارنوبت دوم :99/06/1۵

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

ملک جیرفت 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی 
شماره13986031901۴00۴600-98/10/30هیات  برابررای 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت 
اقای قاسم کریمی مسکون فرزند محمد بشماره شناسنامه 
320صادره ازکوهبنان درششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
97مترمربع پالک- فرعی از1- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 12فرعی از 1-اصلی قطعه یک واقع دراراضی محمد آباد 
مسکون جبالبارز جیرفت بخش 3۴کرمان خریداری از مالک 
به  ارسالن طیاری  محرزگردیده است.لذا  آلب  اقای  رسمی 
منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تاریخ  از  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  تسلیم و پس 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
مذکوروعدم  انقضای مدت  در صورت  است  بدیهی   . نمایند 
وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد 

./م الف:190
تاریخ انتشار نوبت اول:99/06/01

تاریخ انتشارنوبت دوم :99/06/1۵ 

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند 
رسمی برابررای شماره13966031901۴00۵127-96/08/10هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای محمود میرشکاری فرزند محمد بشماره شناسنامه 1۴صادره ازعنبراباد درششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت 30۵متر مربع پالک1۴3فرعی از۵۴6- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از ۵۴6-اصلی قطعه 
دو واقع دراراضی پشت لرجیرفت بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی اقای کریم کامیابی  محرزگردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی 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:180

تاریخ انتشار نوبت اول:99/۰6/۰1 / تاریخ انتشارنوبت دوم :99/۰6/15
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

شـهرداری ماهان باسـتناد مجوز شـورای محترم اسـالمی شهر ماهان 
به شـماره صورتجلسـه 14 مـورخ 99/۰5/۰2 در نظر دارد بهـره برداری از 
جایـگاه CNG واقع در ورودی شـهر ماهان از سـمت میدان هفت باغ 
علوی را از طریق مزایده عمومی به شـرکت های واجد شـرایط و دارای 
مجـوز رسـمی از شـرکت ملی پخش فـراورده هـای نفتـی را ، به مدت 

یکسـال بصورت اجاره واگـذار نماید.

شرایط مزایده: 
-سـپرده شـرکت در مزایـده مبلـغ پانصـد میلیـون ریـال )5۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریـال( 
میباشـد. ) سـپرده شـرکت در مزایـده بصـورت ضمانت نامـه بانکی بـا واریز وجه 
نقد بحسـاب شـبای بانک ملـی IR 77۰17۰۰۰۰۰۰۰1۰8113۰21۰۰2 بنام شـهرداری 

میباشـد.(  ماهان 
-دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/۰6/18  لغایت 99/۰6/29 در ساعات اداری. 

-مهلت تحویل پیشنهادات تا آخر وقت اداری 99/۰7/۰1
-محـل دریافـت اسـناد و تحویل پیشـنهادات واحد امـور مالی شـهرداری ماهان 

. میباشد 
- بازگشایی پاکات مزایده مورخ 99/۰7/۰2  در محل دفتر شهرداری 

-در صورتیکـه نفـرات اول تـا سـوم شـرکت کننـده از انجـام معاملـه خـودداری 
نماینـد سـپرده شـرکت در مزایده آنان بـه ترتیب به نفع شـهرداری ضبط میگردد .

- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
- سایر اطالعات و جزییات مربوط به پیمان در اسناد مزایده مندرج می باشد.

-هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده میباشد.

 آگهی مزایده

عبدالمهدی رنجبر- شهردار ماهان

نوبت اول
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رتبه دوم خراسان رضوی در توسعه تعاونی ها

خراسان رضوی با دارا بودن هفت هزار و 217 شرکت تعاونی رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده است

دارا  بـا  خراسـان رضـوی 
و  هـزار  هفـت  بـودن 
217 شـرکت تعاونـی رتبـه دوم کشـوری 
و  اسـت  داده  اختصـاص  خـود  بـه  را 
ایـن تعاونی هـا نقـش مهمـی در ایجـاد 
جدیـد  شـغلی  فرصت هـای  و  اشـتغال 

کرده انـد. ایفـا 
رسـمی  تقویـم  در  شـهریور  سـیزدهم 
تعـاون"  "روز  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
 19 تـا  روز  ایـن  از  و  شـده  نام گـذاری 
اسـت. تعـاون"  "هفتـه  مـاه   شـهریور 

هـم اینـک چهار میلیـون و 601 هزار و 98 
نفـر در خراسـان رضـوی عضـو تعاونی ها 
رضـوی  خراسـان  تعاونی هـای  هسـتند. 
۴2۵ میلیـارد تومان سـرمایه ثبتی دارند 
و تاکنـون بـرای 11۵ هـزار و ۴60 نفـر در 

ایـن اسـتان اشـتغال زایی کرده انـد.
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی تثبیت 
شناسـایی  مولـد،  کار  و  فراینـد کسـب 

بـه  اشـتغال  فرصت هـای  معرفـی  و 
بـه  متقاضیـان واقعـی، مهـارت آمـوزی 
همراهـی  و  تعامـل  و  کار  جوینـدگان 
از جملـه  را  مرتبـط  مراجـع  بـا  سـازنده 
و  عنـوان  وزارتخانـه  ایـن  سیاسـت های 
اضافـه کرده اسـت که ادارات کل اسـتانی 
در راهبـری ایـن سیاسـت ها نقش عمده 

ای بـر عهـده دارنـد.
کـرده  تاکیـد  شـریعتمداری  محمـد 
فراهم سـازی  بـر  عـالوه  ادارات کل  کـه 
امـکان مشـارکت حداکثـری در چارچوب 
تعـاون،  وزارت  خطیـر  ماموریت هـای 
جـدی  اهتمـام  اجتماعـی،  رفـاه  و  کار 
امنیـت  و  موجـود  اشـتغال  حفـظ  بـه 
شـغلی کارگـران، صیانـت از سـرمایه های 
انسـانی و تعـادل در نظـام جبران خدمت 
شـرکت های  از  حمایـت  و  کارگـران 
تعاونـی بـا اولویـت دانش بنیـان از طریق 
همکاری هـای موثـر با مراجع اسـتانی به 

عمـل آورنـد.

بهره برداری از 65 طرح در هفته 
تعاون در خراسان رضوی 

مدیـر کل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی 
خراسـان رضـوی هـم بـا بیـان ایـن کـه 
تعاونی هـای  درصـد   3۴ هم اکنـون 
اسـتان در بخش خدمـات، 33 درصد در 
بخـش کشـاورزی و 1۴ درصـد در بخش 
صنعـت فعـال هسـتند افـزود: 6 درصـد 
بخـش  در  هـم  اسـتان  تعاونی هـای  از 
مسـکن، 2 درصـد در بخـش حمل و نقل 
و بقیـه در سـایر حوزه هـا فعال هسـتند. 
محمـد سـنجری افـزود: در حـوزه بانوان 
نیـز 601 تعاونـی بـا سـرمایه ۵0 میلیـارد 
ریـال فعالیت دارند کـه در مجموع بیش 
شـغلی  فرصـت   720 و  هـزار  هفـت  از 

ایجـاد کـرده اند.
تولیـد  درصـد   10 داد:  ادامـه  وی 
فرآورده هـای دامی، هشـت درصـد تولید 

تولیـد  پنـج درصـد  زراعـی،  محصـوالت 
گوشـت مرغ و تخم مرغ اسـتان توسـط 
می گیـرد.  صـورت  تعاونـی  شـرکت های 
بهره بـرداری  درصـد  سـه  همچنیـن 
محصـوالت  تولیـد  درصـد  دو  معـادن، 
درصـد  دو  و  پوشـاک  چـرم،  نسـاجی، 
تولیـد محصـوالت سـلولزی و شـیمیایی 

اسـت. اسـتان  تعاونی هـای  بـا 
اجتماعـی  رفـاه  و  تعـاون، کار  مدیـرکل 
بـا  طـرح   6۵ رضـوی گفـت:  خراسـان 
سـرمایه گذاری نزدیـک بـه 830 میلیـارد 
ریـال از سـوی شـرکتهای تعاونـی ایـن 
اسـتان در هفتـه تعاون افتتاح می شـود.
در  طرحهـا کـه  ایـن  افـزود:  سـنجری 
از 6۵0 فرصـت شـغلی  مجمـوع بیـش 
در خراسـان رضـوی را ایجـاد می کننـد به 
صـورت متمرکز از طریـق ویدئو کنفرانس 
بـرداری  بهـره  بـه  تعـاون  هفتـه  طـی 
می رسـند. وی بـا بیـان اینکـه توجـه بـه 
ظرفیتهـای روسـتاها در ایجـاد اشـتغال 
وزارت  مدنظـر  هـای  برنامـه  جملـه  از 
تعـاون اسـت ادامه داد: بـه همین منظور 
"طـرح روسـتا- تعـاون" در روسـتاهایی 
بـا ویژگیهـای همچـون "جمعیـت افزون 
پاییـن و  بـر ۵0 خانـوار، مهاجرفرسـتی 
ضریـب مشـارکت پذیری باال" در اسـتان 

خراسـان رضـوی در حـال اجراسـت. 
اجتماعـی  رفـاه  و  تعـاون، کار  مدیـرکل 
خراسـان رضـوی اجـرای "طرح روسـتا- 
تعاون" را در راسـتای تحقـق رهنمودهای 
خصـوص  در  انقـالب  معظـم  رهبـر 
حمایـت از تولیـد و اشـتغال و همچنیـن 
فراگیـر"  اشـتغال  "برنامـه  پیاده سـازی 
اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزارت 
طـرح  ایـن  اجـرای  گفـت:  و  برشـمرد 
نقش موثری در توسـعه و توانمندسـازی 
تعاونیهـای روسـتایی، رونـق و کارآفرینی 
اقتصادی روسـتاییان و ایجـاد فرصتهای 

جدیـد شـغلی دارد.
 1۴1 راسـتا  ایـن  در  افـزود:  سـنجری 
تعاونـی در قالـب ایـن طـرح بـا هـزار و 
9۴2 عضـو و بـا اشـتغالزایی دو هـزار و 
23۵ نفـر و سـرمایه ثبتـی 730 میلیـون 

تومـان از ابتـدای طـرح تا کنون تشـکیل 
اعتبـارات  بـا  همچنیـن  اسـت.  شـده 
روسـتایی پرداخـت شـده بـه ۴9 طـرح 
تعاونـی بـرای ۵38 نفـر اشـتغال ایجـاد 

شـده اسـت. 
وی ادامـه داد: در بخـش تعـاون اسـتان 
با هـدف ایجاد اشـتغال و توانمندسـازی 
روسـتاییان 26 شـرکت تعاونـی به عنوان 
معیـن اقتصـادی تعـاون در ۵7 روسـتا 
 178 و  هسـتند  فعالیـت  بـه  مشـغول 
در  معیـن  تعاونی هـای  توسـط  پـروژه 
روسـتاهای هدف در جهت توانمندسـازی 

روسـتاییان در دسـت اجراسـت.

ایجاد بیش از 46 هزار فرصت 
شغلی طی پنج ماه

اداره کل  و کارآفرینـی  اشـتغال  معـاون 
اجتماعـی خراسـان  رفـاه  و  تعـاون، کار 
رضـوی نیـز گفـت: امسـال تعهـد ایجـاد 
و  هـزار   8۵ اسـتان  اشـتغال  فرصـت 
762 فرصـت شـغلی بـوده کـه تـا پایـان 
 ۵83 و  هـزار   ۴6 امسـال  مردادمـاه 
تعهـد  درصـد   ۵۴ میـزان  بـه  فرصـت 
اسـت.  شـده  محقـق  اسـتان  اشـتغال 
محمـد امیـن بابایی به عملکرد خراسـان 
رضـوی در خصـوص تسـهیالت اشـتغال 
و  اشـاره  عشـایری  و  روسـتایی  پایـدار 
بیان کرد: سـهم خراسـان رضـوی از محل 
اعتبـارات طرح اشـتغال پایدار روسـتایی 
و عشـایری 672 میلیارد تومان یعنی ۵1 
درصـد از سـهمیه اعتبارات کشـور اسـت.

ادامـه داد: کل متقاضیـان ثبت نـام  وی 
 290 و  هـزار   ۴3 طـرح  ایـن  در  شـده 
نفـر اسـت و تعـداد طرح هـای مصـوب 
هشـت هـزار و 11 و تعداد طـرح هایی که 
تسـهیالت بـه آنهـا پرداخته شـده اسـت 
هفـت هـزار و 890 طـرح بـه مبلـغ ۵۵6 
میلیـارد تومـان اسـت و  1۴ هـزار و 112 
فرصت شـغلی اشـتغال جدید بـا اجرای 

ایـن طرحهـا ایجـاد شـده اسـت.
او اضافـه کـرد: از ابتدای امسـال تا پایان 
مردادمـاه 313 مجوز مشـاغل خانگی در 
اسـتان صـادر شـده کـه 279 مـورد از آن 
مربـوط بـه صدور مجـوز مشـاغل خانگی 

مسـتقل و 3۴ مـورد صـدور مجوز خانگی 
پشـتیبان بوده اسـت.

 17 میلیون دالر صادرات
مدیـر تعـاون اداره کل تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی خراسـان رضـوی نیز گفـت: از 
ابتدای امسـال تا پایان مردادماه امسـال 
37 تعاونـی و اتحادیـه بـا ۵1۴ عضـو و 
سـرمایه 178 میلیون ریـال و ایجاد ۴70 
فرصـت شـغلی تشـکیل شـده اسـت و 
شـرکتهای تعاونـی اسـتان در ایـن مدت 
حـدود 17 میلیـون دالر صادرات داشـتند 
که نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشته 
حـدود 72 درصـد کاهش داشـته اسـت.

اسـماعیل سـلطانخواه بـا بیـان ایـن کـه 
در  مرزنشـین  نفـر   8۴6 و  هـزار   6۵1
اسـتان  مرزنشـینان  تعاونـی   22 قالـب 
همچنیـن  افـزود:  شـده اند  سـاماندهی 
بیمارسـتان تخصصی و مشـهور "مهرگان" 
و  می کنـد  فعالیـت  تعاونـی  قالـب  در 
تعـداد هشـت تعاونی دانش بنیـان با 73 
نفـر عضـو و اشـتغال زایـی 63 نفـر هـم 
تاکنـون در اسـتان تشـکیل شـده اسـت.
وی ادامـه داد: طـی یـک سـال گذشـته 
207 تعاونـی و اتحادیـه بـا پنـج هـزار و 
۵86 نفـر عضـو و سـرمایه ۴۴ میلیـارد 
ریـال و ایجـاد پنـج هـزار و 282 فرصـت 
شـغلی  در خراسـان رضوی تشکیل شده 
اسـت.مدیر تعـاون اداره کل تعـاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی خراسـان رضـوی گفـت: 
پارسـال همچنیـن شـرکت های تعاونـی 
اسـتان 72 میلیون دالر صادرات داشـتند 
شـده  صـادر  محصـوالت  بیشـتر  کـه 
شـامل سـوخت، زعفران، صنایـع غذایی، 
مصنوعات فلزی و سـنگ سـاختمانی به 
مقصـد کشـورهای مختلـف آسـیا و اروپا 
بـوده است.سـلطانخواه افـزود: طـی یک 
سـال گذشـته میزان آمـوزش حضوری و 
مجـازی تعاونی هـا در مجمـوع 182 هزار 

و 20۵ نفـر - سـاعت بـوده اسـت.
وی اظهـار داشـت: ایجـاد اشـتغال تنهـا 
وظیفـه یـک سـازمان و وزارتخانه نیسـت 
و بـا همـکاری و همدلی همه دسـتگاه ها 

و نهادهـا محقـق می شـود.

اسـتان فارس به عنوان یکـی از قطب های مهم تولید محصوالت 
کشـاورزی توانسـته اسـت، از رتبه سـوم تولید گندم و جو کشـور 
در سـال 1398 بـه رتبـه دوم در تولیـد گنـدم و رتبـه نخسـت در 

تولیـد جو در سـال جاری دسـت یابد.
اسـتان فـارس بـا 122 هـزار و 608 کیلومتـر و 36 شهرسـتان 
وسـعت از تنـوع آب و هوایـی مختلـف برخـوردار اسـت و همین 
امر باعث تنوع در تولید محصوالت کشـاورزی این اسـتان شـده 

است.
اسـتان فـارس کـه سـال گذشـته در تولید گنـدم رتبه سـوم را به 
خود اختصاص داده بود در سـال 1399 توانسـت پس از اسـتان 
خوزسـتان رتبه دوم تولید گندم کشـور را به خود اختصاص دهد 

و یـک پله رتبـه خود را ارتقـاء دهد.
همچنیـن اسـتان فـارس تولیـد جو که در سـال های گذشـته در 
رتبـه سـوم و چهارم کشـور قرار داشـت در سـال جهـش تولید در 

رتبه نخسـت کشـور قـرار گرفت.

افزایش 47 درصدی تحویل گندم در فارس
معـاون تولیدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس 
در ایـن زمینـه بـه خبرنـگار ایرنـا گفـت: اسـتان فـارس پـس از 
سـال ها رتبـه دوم تولیـد گنـدم کشـور را کسـب کـرد کـه نسـبت 
بـه سـال گذشـته حـدود ۴7 درصـد افزایـش گنـدم تحویلـی را 

داشتیم.
حسـین پژمـان افـزود: تـا کنـون حـدود 9۴۵ هـزار تن گنـدم در 
قالب خرید تضمینی و خرید توافقی تحویل شـرکت غله شـده 

است.
وی ادامـه داد: پیش بینـی سـازمان جهاد کشـاورزی فارس برای 
تولیـد گندم در سـال جـاری 1.۴ میلیون تن بود کـه از این مقدار 
۵0 هـزار تـن بـه عنـوان بـذر توسـط این سـازمان خریداری شـد 
کـه بـا حـدود 9۴۵ هزار تن گنـدم تحویلی به شـرکت قله حدود 

یـک میلیون تن گندم تولید شـده اسـت.
معـاون سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت: بخشـی 
از تولیـد گنـدم نیـز توسـط خود کشـاورزان بـه عنوان بـذر و خود 

مصرفـی و غیـره نگهداری می شـود.
پژمـان افـزود: هم افزایـش بارندگی و هم اجـرای طرح افزایش 
عملکـرد تولیـد، در افزایش میـزان تولید گندم در سـال 1399 در 

اسـتان فارس تاثیرگذار بوده اسـت.
وی ادامـه داد: طـرح افزایـش عملکرد تولید که از 2 سـال پیش 
در اسـتان فـارس آغـاز شـد در افزایـش تولیـد موثـر بـوده که از 
جمله می توان به اسـتفاده از ریزمغذی ها در کشـت گندم اشـاره 
کـرد کـه در سـال زراعـی جاری در سـطح حـدود 70 هـزار هکتار 
اشـاره کرد.معـاون سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـه 
برنامه هـای ایـن سـازمان برای تغییر آرایش کشـت گندم اشـاره 
کـرد و گفـت: از آرایـش کشـت قدیمـی، فلت و مسـطح گندم به 

سـمت آرایش کشـت روی پشـته در حال حرکت هسـتیم.

افزایش 8۰ درصدی تحویل جو در فارس
پژمـان همچنیـن بـه میـزان برداشـت محصـول جـو در اسـتان 
فـارس اشـاره کـرد و افـزود: در بحث محصول جو بـه عنوان یک 
محصول اسـتراتژیک، امسـال حدود 200 هزار تن افزایش تولید 
در اسـتان فـارس و رشـد حـدود 80 درصـدی نسـبت بـه سـال 

گذشـته داشـتیم کـه در رتبه نخسـت کشـور قـرار داریم.
وی ادامـه داد: سـال گذشـته 260 هـزار تـن تولید جو در اسـتان 

فـارس داشـتیم که امسـال بـه ۴80 هزار تن رسـیده اسـت.
معـاون سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس همچنیـن بـه 
میـزان تولیـد محصـول کلزا در اسـتان اشـاره کرد و گفـت: میزان 
تحویـل کلـزا امسـال نسـبت سـال گذشـته 17 درصـد افزایـش 

یافته اسـت.

کلنــگ ســاخت مدرســه 6 کالســه ویــژه دانــش آمــوزان 
ــو کنفرانــس  ــه صــورت ویدی ــژه ب ــا نیازهــای وی ــر ب دخت
ــرورش  ــوزش و پ ــر و رییــس آم ــاون وزی ــا حضــور مع ب
اســتثنایی و همچنیــن مســووالن اســتانی و شهرســتانی 

در شــهر ســقز بــه زمیــن زده شــد.
 رییــس آمــوزش و پــرورش کــودکان بــا نیازهــای ویــژه 
ــی مدرســه 6 کالســه و  ــگ زن کردســتان در مراســم کلن
ــرایط  ــا ش ــوزان ب ــش آم ــه دان ــه 10 کالس ــاح مدرس افتت
خــاص در ســقز بــا اشــاره بــه اینکــه از اول انقــالب تاکنون 
یــک مرکــز اســتاندارد بــرای آمــوزش دانــش آمــوزان بــا 

ــار  ــت، اظه ــته اس ــود داش ــقز وج ــژه در س ــای وی نیازه
داشــت: امــروز دومیــن مرکــز آموزشــی دانــش آمــوزان با 
نیازهــای ویــژه بــه همــت خیریــن مدرســه ســاز افتتــاح 

شــد.
خلیــل رنجبــر افــزود: شهرســتان ســقز بــه عنــوان 
دومیــن شهرســتان اســتان کردســتان فاقــد مرکــز پیــش 
ــا 6  ــژه )2 ت ــای وی ــا نیازه ــوزان ب ــش آم ــتانی دان دبس
ســال( بــود امــا امســال بــا همــت مســوولین آمــوزش و 
پــرورش اســتان و شهرســتان مجــوز برگــزاری کالس های 
ــف  ــت مخال ــوزان در نوب ــن دانش آم پیــش دبســتانی ای

مــدارس بــا نیازهــای ویــژه داده شــده و امیدواریم شــاهد 
ــن بچه هــا باشــیم. ــرای ای احــداث مرکــزی مســتقل ب

وی افــزود: بــه زودی ســالن ورزشــی بــا متــراژ یــک هــزار 
ــای  ــن دو فض ــار ای ــز در کن ــن نی ــع زمی ــر مرب و 100 مت

آموزشــی در ســقز افتتــاح خواهــد شــد.
رنجبــر بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مدرســه قــرار بــود بــا 6 
ــا ســقف  ــت: 6 کالس ب ــود، گف ــداث ش کالس درس اح
ــش از 300  ــت بی ــوی جمعی ــر نمی توانســت جوابگ 11 نف
نفــری دانش آمــوزان بــا نیازهــای ویــژه شهرســتان 
باشــد، امــا بــا تبییــن واقعیــات پوشــش دانــش آمــوزان 
ــا  ــت ب ــن مدرســه در نهای ــرح، ای ــوار ط ــر بزرگ ــرای خی ب
ــم  ــوزان ک ــش آم ــل دان ــت کام ــک نوب 10 کالس درس، ی
تــوان ذهنــی پســران را مــورد پوشــش قــرار داد و کلنــگ 
احــداث مدرســه دخترانــه هــم بــا مســاعدت همیــن خیر 

بزرگــوار امــروز بــر زمیــن زده شــد.

ساخت مدرسه ۶ کالسه دانش آموزان با 
شرایط خاص در سقز آغاز شد

مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان خبرداد:

امروز آخرین مهلت ارائه اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار

مدیـر کل امـور مالیاتی اسـتان کرمان گفـت: امروز آخرین مهلـت ارائه اظهارنامه 
مالیـات بـر ارزش افـزوده فصل بهار اسـت و این مهلت قابل تمدید نیسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی اداره کل امور مالیاتی اسـتان کرمان ، محمد سـلمانی   
بـا بیـان ایـن مطلب اعالم داشـت: براسـاس مصوبه شـورای عالـی اقتصادی و 
بـا تصویب سـتاد ملـی مدیریت کرونـا، موعدهای مقـرر در قانـون مالیات های 
مسـتقیم و قانـون مالیـات بـرارزش افـزوده نسـبت بـه تسـلیم اظهارنامه های 

مالیاتـی و رسـیدگی هـای مالیاتـی به مـدت دو ماه تمدید شـد.
وی ادامـه داد: باتوجـه بـه اینکـه مطابـق قانـون، موعـد ارائـه اظهارنامـه مالیات 
بـرارزش افـزوده دوره بهـار، 1۵ تیرمـاه مـی باشـد، لذا براسـاس مصوبـه مذکور، 
ایـن دسـته از مودیـان محتـرم تـا 1۵ شـهریورماه 1399 مهلت دارنـد اظهارنامه 
مالیـات بـر ارزش افـزوده ایـن دوره خـود را بـا مراجعـه بـه سـامانه مالیـات بر 
ارزش افـزوده بـه نشـانی evat.ir بـه صـورت الکترونیکـی تسـلیم و مالیـات 

متعلـق را پرداخـت نمایند.
گفتنـی اسـت فعاالن اقتصادی در صـورت عدم ارایه اظهارنامـه مالیاتی در موعد 
مقـرر قانونـی، عـالوه بـر محرومیـت از تسـهیالت و معافیت مالیاتی، مشـمول 

جرایـم قانونی غیرقابل بخشـش خواهند شـد.

۱۰ هزار دستگاه گوشی هوشمند برای دانش آموزان مازندران تهیه شد

بررسی ایجاد فاز دوم سایت تجارت و گردشگری منطقه در شهر انزلی

سرپرسـت دبیرخانـه شـبکه آمـوزش دانـش 
آمـوزی )شـاد( آمـوزش و پـرورش مازنـدران 
گفت که تاکنون 10 هزار دسـتگاه گوشـی هوشـمند تلفن همراه 
و تبلـت بـرای دانش آمـوزان محروم اسـتان تهیه شـده اسـت.
محمـد شـعبانی روز جمعه در گفت و گو با خبرنـگار ایرنا افزود 
کـه تمامـی ایـن گوشـی های هوشـمند و تبلـت هـا در اختیار 
دانـش آمـوزان قـرار گرفتـه اسـت تـا سـال تحصیلی جدیـد را 

بـدون نگرانی آغـاز کنند.
وی توضیـح داد : 2 هـزار دسـتگاه از ایـن تعـداد ابزار هوشـمند 
آموزشـی را خیریـن خریـداری کردنـد و بـرای خریـد بقیـه هم 
تسـهیالت بـا همـکاری بانـک هـا در اختیـار خانـواده هـا قـرار 

گرفته اسـت.

شـعبانی افـزود کـه تسـهیالت پرداختـی بـرای ایـن منظـور 
قـرض الحسـنه یـا ارزان قیمـت بـوده و بازپرداخـت آن هـم با 
اقسـاط بلند مدت تعیین شـده اسـت ضمن این که تجهیزات 
خریـداری شـده از ایـن محـل حـق مالکانـه بـرای خریـدار و 

اسـتفاده کننـده دارد.
وی افـزود : گوشـی هـا و تبلـت هـای هوشـمندی کـه از محل 
کمـک خیرین خریداری شـده به صـورت امانی تحویل والدین 
دانـش آمـوزان نیازمنـد قـرار مـی گیـرد تا پـس از پایان سـال 
تحصیلـی آن را بـرای اسـتفاده دیگـر دانش آمـوزان بازگردانند.

همچنیـن  مازنـدران  پـرورش  و  آمـوزش  پرورشـی  معـاون 
بـه تعهـد 6 هـزار دسـتگاهی تامیـن تجهیـزات هوشـمند از 
سـوی ادراه کل بهزیسـتی و کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( 

مازنـدران اشـاره کـرد و گفت : با توجه به آغاز سـال تحصیلی از 
فـردا 1۵ شـهریور ، امیدواریـم این تعهد هرچه سـریع تر محقق 

شود.
شـعبانی آمار دانش آموزان فاقد تجهیزات هوشـمند اسـتان را 
۴0 هـزار نفـر اعالم کرد و از خیران خواسـت تا برای تامین بقیه 

گوشـی های هوشـمند هم همکاری کنند.
وی راه انـدازی پویش همکالسـی مهربان را یکـی از راهکارهای 
آمـوزش و پـرورش بـرای بسـیج امکانـات جهـت تامین تلفن 
همـراه و تبلـت هوشـمند اعـالم کـرد و گفـت: سـعی کردیم در 
ایـن پویـش از ظرفیت خیریـن ، بازاریان ، نهـاد های خدماتی 

و سـازمان هـای مـردم نهاد  بهـره ببریم. 
سـال تحصیلـی جدیـد در حالـی از فـردا شـنبه 1۵ شـهریور 

همزمـان بـا سراسـر کشـور در مازنـدران هـم آغـاز می شـود که 
وضعیـت کرونایی اسـتان کماکان قرمز اسـت و اغلـب مدارس 
مجبورنـد کالس هـای درس را بـه صـورت مجازی برگـزار کنند.
آمـوزش و پـرورش مازنـدران پیـش از ایـن اعـالم کـرد که تنها 
مدارسـی کـه زیـر ۵0 نفـر دانـش آمـوزش داشـته باشـند مـی 
تواننـد بـا رعایـت پروتکل های بهداشـتی کالس هـای درس را 

به صـورت حضـوری برگـزار کنند.
سـتاد مقابلـه بـا کرونـای مازنـدران هـم اعـالم کـرد کـه کالس 
درس در مناطـق قرمـز کرونایـی بـه صـورت غیرحضـوری و 
مجـازی خواهـد بـود و در مناطق دارای وضعیـت نارنجی یا زرد 
هـم به صـورت تلفیقی از سـوی شـورای مـدارس برنامه ریزی 

خواهد شـد.
پیـش بینی می شـود امسـال ۵60 هـزار دانش آمـوز در کالس 
هـای مجـازی و حضوری اسـتان حاضر شـوند کـه از این تعداد 
هفـت درصـد از آنها اعم از خودشـان یا والدینشـان فاقد هرگونه 

تجهیزات هوشـمند آموزشی هستند.

ــی  ــه آزاد انزل مدیرعامــل ســازمان منطق
پیشــنهادی  و  عملیاتــی  اولویت هــای 
را جهــت اجــرا توســط بخــش هــای مختلــف، بــه 
شــورای معاونیــن و مدیــران ســازمان ابــالغ کــرد.
و  مدیــره  هیــأت  رئیــس  روزبهــان،  ولــی  محمــد 
اقتصــاد  کارگــروه  جلســه  در  ســازمان  مدیرعامــل 
بــا  منطقــه کــه  ایــن  تولیــد  جهــش  و  مقاومتــی 
ــا  ــزار شــد؛ ب ــران ســازمان برگ ــن و مدی حضــور معاونی
ــه تبییــن  تســلیت ایــام شــهادت امــام حســین)ع(؛ ب
اهــداف قیــام سیدالشــهدا پرداختــه و بررســی دالیــل 
ــران را  ــرای مدی ــر و ب ــورا در دوران حاض ــت عاش نهض
ــار داشــت:  دارای اهمیــت بیشــتری اعــالم کــرد و اظه
قیــام علیــه انحــراف در رهبــری و مدیریــت جامعــه از 

ســوی امــام حســین)ع(، بیانگــر ایــن واقعیــت اســت 
کــه رهبــر می توانــد موجــب تعالــی جامعــه شــود؛ 
ــد،  ــی ده ــران را نشــان م ــش مدی ــت نق ــن اهمی و ای
ــاط  ــا انحط ــی و ی ــه تعال ــد زمین ــه قادرن ــی ک مدیران
ــد.وی مهمتریــن نقــش  ــه وجــود آورن مجموعــه ای را ب
ــه  ــوان و اضاف ــری عن ــری و رهب ــش راهب ــر را نق مدی
ــت، و  ــش اس ــام بخ ــواه و اله ــول خ ــر تح ــرد: رهب ک
الهــام بخشــی را در خــود و دیگــران تقویــت مــی 
دهد،چنیــن مدیرانــی محــرک و شــورآفرین بــوده، 
فــزون طلبــی و اقنــاع نشــدن از کســب موفقیــت 
هــای جدیــد کاری را ســرلوحه برنامــه هــای خــود 
آزاد  منطقــه  ســازمان  دهند.مدیرعامــل  مــی  قــرار 
بــا برشــمردن ظرفیت هــای متمایــز منطقــه  انزلــی 

متبــوع خــود در حوزه هــای مختلــف، تصریــح کــرد 
کــه بخــش اندکــی از توانمنــدی هــای بالقــوه خــود را 
تاکنــون بالفعــل نمــوده ایــم و بایــد در مســیر رســیدن 
بــه وظایــف خــود در قبــال مــردم، وجــدان و مهمتــر از 
همــه خــدای خــود جدیــت بیشــتری در اجــرای امــور 
ــزود:  ــت داشــته باشــیم، اف ــی در مدیری و تحــول گرای
ــوان  ــی لی ــه خال ــد نیم ــول بای ــه تح ــیدن ب ــرای رس ب
را مــورد توجــه قــرار دهیــم و بــا پایــش عملکــرد 
خــود طــی پنــج مــاه گذشــته، مداقــه کنیــم کــه 
ــه  ــد در منطق ــش تولی ــی و جه ــاد مقاومت ــرای اقتص ب
ــرح  ــتمر ش ــد مس ــتار رص ــم؟وی خواس ــرده ای ــه ک چ
ــور  ــه منظ ــی ب ــاد مقاومت ــای اقتص ــف و کارکرده وظای
ــای زیرســاختی  ــروژه ه ــش روی پ ــع مشــکالت پی رف

ــذاری بخــش خصوصــی  ــا طــرح هــای ســرمایه گ و ی
ــه آزاد  ــف ســازمان منطق ــای مختل از ســوی بخــش ه
ــای  ــروژه ه ــکالت پ ــل مش ــت: ح ــده و گف ــی ش انزل
ــرل  ــزی و کنت ــه ری ــزرگ ســازمان؛ برنام زیرســاختی ب
ــور در  ــون حض ــازمان همچ ــدی س ــد درآم ــع جدی مناب
بــورس بــرای جــذب منابــع مالــی و برگــزاری نشســت 
ــت  ــا، فرص ــش ه ــی چال ــت بررس ــی جه ــای هفتگ ه
ــرون رفــت از مســائل پیــش روی  هــا و راهکارهــای ب
ــه آزاد  ــازمان منطق ــای کاری س ــت ه ــوزه اولوی ــر ح ه
ــأت  ــت.رئیس هی ــاری اس ــال ج ــان س ــا پای ــی ت انزل
انزلــی  آزاد  منطقــه  ســازمان  مدیرعامــل  و  مدیــره 
ذیــل  پیشــنهادی  عملیاتــی  اولویت هــای  پایــان  در 
را جهــت اجــرا توســط بخــش هــای مختلــف، بــه 
ــرد و  ــالغ ک ــازمان اب ــران س ــن و مدی ــورای معاونی ش
ــه 3،  ــی ناحی ــهرک صنعت ــف ش ــن تکلی ــزود: تعیی اف
فعالیــت  و  موجــود  ظرفیــت کارخانجــات  افزایــش 
بررســی جهــت  راکــد،  تولیــدی  واحدهــای  مجــدد 

ایجــاد فــاز دوم ســایت تجــارت و گردشــگری منطقــه 
ــا کشــورهای  در شــهر انزلــی، ایجــاد خــط کشــتیرانی ب
ــان  ــد می ــاری جدی ــیرهای تج ــیم مس ــه و ترس منطق
کشــورهای حوزه اوراســیا و خاورمیانــه بــا محوریــت 
زیرســاختی  مختلــف  پروژه هــای  تکمیــل  منطقــه، 
مــورد نیــاز مجتمــع بنــدری کاســپین، تعییــن تکلیــف 
پروژه هــای ناتمــام عمرانــی و توســعه خدمــات بــه 
ــه نتیجــه رســاندن  جوامــع محلــی محــدوده منطقــه، ب
دانشــگاه های  باحضــور  عالــی  آمــوزش  برنامه هــای 
بیــن المللــی، و ورود در زمینه هــای ســرمایه گذاری 
جدیــدی چــون شــیالت، کشــاورزی و خدمــات تجــاری 
را بایــد تــا پایــان ســال بــا رویکــرد تحــول خواهــی و 
ــه رشــد طلبــی در اولویــت قــرار داد.در ابتــدای ایــن  ن
ــاون اقتصــادی و ســرمایه گذاری ســازمان  نشســت مع
گزارشــی از شــاخص هــای اقتصــاد مقاومتــی و برنامــه 

ــه داد. ــازمان را ارای ــد س ــش تولی ــرد جه ــای راهب ه

جهش تولید گندم و جو 
در فارس

بازگشایی مدارس با رعایت شرایط پیشگیرانه در گیالن
سال تحصیلی جدید برخالف سال های گذشته با وجود ویروس کرونا و همه گیری آن امسال پانزده زودتر از ماه مهر با عنوان " مهر تحصیلی " 
آغاز می شود.ویروس کرونا که آمد همه چیز  از جمله  آموزش را تحت تاثیر قرار داد و دانش آموزان از اسفند ماه سال گذشته در مدارس حضور 

نیافتند، آموزش های غیرحضوری از طریق شبکه شاد و تلویزیون انجام گرفت خالصه اینکه با همه سختی ها و اضطراب ها سال تحصیلی 1399 
- 1398 با تالش مسئوالن آموزش و پرورش، مدیران و معلمان مدارس، همکاری خانواده ها و همت دانش آموزان به پایان رسید.

آگهی مفقودی پروانه بهره برداری)نوبت اول( 
نظـر بـه ایـن که پروانـه بهره بـرداری؛ معدن تراورتـن بنه پنیر به شـماره   
بـه شـماره 1۰/91۰۰ مـورخ 8۰/11/3 بنـام شـرکت راژان قشـم مفقـود 
گردیده،لـذا بدینوسـیله باطـالع می رسـاند کلیـه مفاد مـدارک مزبور از 
درجـه اعتبـار سـاقط و پروانه هـای بهره بـرداری مزبـور هیچگونه ارزش 

و اعتبـار قانونـی ندارد. 
مجید پویان - معاونت امور معادن و صنایع معدنی 
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وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای)نوبت دوم(

اداره کل منابــع طبیعــی وآبخیــزداری جنــوب کرمــان درنظــردارد انجــام پــروژه هــای آبخیــزداری وآبخوانــداری بــه شــرح منــدرج در جــدول ذیــل طبــق مشــخصات فنــی کار  را از طریــق مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای از محــل اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی ســال1399 و مرحلــه دوم 
98 آگهــی و بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط  و دارای صالحیــت واگــذار نمایــد لــذا از کلیــه شــرکت هــا و پیمانــکاران دارای رتبــه آب یــا کشــاورزی کــه تمایــل بــه شــرکت در مناقصــه مذکــور را دارنــد دعــوت مــی گــردد حداکثرتــا 5 روز پــس از انتشــار نوبــت دوم آگهــی مناقصــه بــرای دریافــت 
اســناد)6/22 /99( از طریــق پایــگاه اطــالع رســانی مناقصــات )ســایت : http//iets.mporg.ir(  و درگاه ســامانه تــدارکات  الکترونیــک دولــت setadiran.ir اقــدام و پیشــنهادات خــود را بــر اســاس آییــن نامــه مناقصــات دولتــی بــه همــراه ضمانــت نامــه بانکــی در وجــه اداره کل منابــع 

طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب اســتان کرمــان  از طریــق ســامانه تــدارکات  الکترونیــک دولــت بــه ترتیــب )الــف- تضمیــن شــرکت در مناقصــه ، ب- اســناد و مــدارک  و اســناد مناقصــه  ج- برگــه پیشــنهاد قیمــت (را حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز  1399/7/7 بارگــذاری نماینــد.
- دارا بودن کد شناسه ملی برای شرکت در مناقصه الزامی است. ارسال اصل ضمانت نامه بانکی در مهلت مقرر به دبیر خانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان الزامی است.

- ارائه گواهی صالحیت ایمنی کار الزامی است
- مدت اعتبار پیشنهاد ها 3ماه از تاریخ تحویل پیشنهاد می باشد.

- ارائه آنالیز پیشنهاد قیمت براساس فهرست بها99 توسط پیمانکار الزامی است و در صورت عدم ارائه انالیز، پیشنهاد قیمت بررسی نمی شود
*الزم بــه یــادآوری اســت کــه پیشــنهادات بایســتی شــفاف واضــح و عــاری از هرگونــه ابهــام باشــد بــه پیشــنهادات مخــدوش ،مشــروط و یــا فاقــد اســناد کافــی فاقــد ســپرده قانونــی و یــا پیشــنهاداتی کــه بعــد ازمهلــت قانونــی بــه کمیســیون مناقصــه برســد ، ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. جلســه 

گشــایش پیشــنهادها راس ســاعت 1٠ صبــح روز  7/8/ 1399  در محــل ســالن اجتماعــات بــا حضــور اعضــائ کمیســیون مناقصــات مفتــوح میگــردد ، حضــور پیشــنهاد دهنــدگان یــا نماینــده قانونــی آنــان) بامعرفــی نامــه رســمی( در جلســه بازگشــایی پیشــنهادات بالمانــع مــی باشــد . 
ضمنا هزینه درج آگهی بر عهده برنده گان مناقصه می باشد .کارفرما در ردیاقبول پیشنهادات مختار است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان

توضیحات )مدت قرارداد( سال تامین اعتبار مبلغ ضمانت نامه  برآورد ریالی براساس فهرست بها منابع
طبیعی و آبخیزداری سال 99 حجم عملیات )متر مکعب( نوع عملیات )مکانیکی( محل اجرای پروژه )حوزه آبخیز(  عنوان

طرح عنوان پروژه ردیف

6ماه 99 348144815 6962896299 163٠ سنگی مالتی سرتنگ رمون1

ری
ندا

خوا
و آب

ی  
دار

خیز
آب

پروژه آبخیزداری سرتنگ رمون1 1

6ماه 99 3٠92٠8345 61841669٠6 14٠٠ سنگی مالتی سرتنگ رمون2 پروژه آبخیزداری سرتنگ رمون2 2

6ماه 99 49٠122468 98٠2449355 2285 سنگی مالتی حسین آباد اسفندقه پروژه آبخیزداری حسین آباد اسفندقه 3

6 ماه 99 279127412 5582548235 1285 سنگی مالتی دهکهان1 پروژه آبخیزداری دهکهان1 4

6 ماه 99 269497622 5389952447 1٠7٠ سنگی مالتی چاه شور پروژه آبخیزداری چاه شور 5

6 ماه 99 458٠45532 916٠91٠644 2٠6٠ سنگی مالتی نودژ پروژه آبخیزداری نودژ 6

1٠ماه 99 948642٠45 1897284٠894
41373

1948
خاکی

سنگی مالتی فاریاب سایت3 پروژه آبخیزداری پخش سیالب 7

12 ماه 99 116٠381937.4 232٠7638748 5٠686
1976

خاکی
سنگی مالتی چاه دادخدا سایت4 پروژه آبخیزداری پخش سیالب 8

12 ماه 99 612576572.6 12251531452 285٠ سنگی مالتی چاهان- جوشین پروژه آبخیزداری چاهان- جوشین 9

6 ماه 99-98 453٠12٠57 9٠6٠241144 1988 سنگی مالتی باب ترش)تجدید( پروژه آبخیزداری  باب ترش 1٠

4 ماه 98 346464631 6932932617 152٠ سنگی مالتی پل پیران) تجدید( پروژه آبخیزداری  پل پیران 11

12 ماه 99-98 1164354493 23287٠9886٠
56287
1816 

خاکی
سنگی مالتی چاه دادخدا سایت5) تجدید( پروژه آبخیزداری پخش سیالب 12

فیلم »قصر شیرین« ساخته رضا میرکریمی 
در سه شاخه بهترین بازیگر مرد، فیلمنامه و 

موسیقی متن نامزد کسب جایزه از جشنواره فیلم 

»ایمجین ایندیا« در کشور اسپانیا شد.

مستندسازان برای حضور در جشنواره سینما 

حقیقت تا 1۵ مهر ماه فرصت دارند تا 
فیلم هایشان را ارایه کنند.

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی 
برای سه فیلم مجوز نمایش صادر کرد.

اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی پس از رایزنی با ستاد ملی 

مبارزه با کرونا، از بازگشایی تاالرهای 
کتابخانه ملی خبر داد.

مستندفیلمنمایش فرهنگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

اعالمیه ُتند و صریح دولت در شـهریور 
13۰7 در باره لغو كاپیتاالسیون

خورشـیدی  هجـری   1307 شـهریور  چهاردهـم 
)چهـارم سـپتامبر 1928(، دولـت وقـت )دولـت 
رضاشـاه( در یـك اعالمیـه رسـمی باردیگر یـادآور 
زنـده  ایـران  در  كاپیتاالسـیون  امتیـاز  شـد كـه 
نخواهـد شـد، چنیـن پرونـده ای را كـه حاكـی از 
نهایـت ضعف یـك دولت اسـت به تاریخ سـپرده 
و بازگشـوده نخواهـد شـد. در این اعالمیـه از همه 
دولتهـا كـه تبعه در ایران دارند خواسـته شـده بود 
كـه درخواسـت حتـی یك مـورد تفویـض تعقیب 
قضایـی شـهروند خـودرا از ایران نكننـد كه تحقیر 
تلقییخواهد شـد و ....  كاپیتاالسـیون )تسـلیم، و 
در اصطـالح قضایی به مفهوم قضاوت كنسـولی و 
محاكمـه خارجـی كـه مرتكـب جرم محلی شـده 
باشـد، در كشـور متبوع خـود!( نهم ماه می سـال 
1927 )19 اردیبهشـت 1306( در ایران لغو شـده و 
از 19 اردیبهشـت 1307 )درسـت یـك سـال بعـد( 
حتـی در مـوارد اسـتثنایی و برای اتباع كشـورهای 

كاملـة الـوداد هـم بالاثـر گردیده بـود. ایـن امتیاز 
)کاپیتاالسـیون( را قبـال دولـت قاجاریـه بـه پـاره 
ای ازدولتهـا داده بـود و بـه ایـن ترتیـب قسـمتی 
از حاكمیـت ملـی را واگـذار كـرده بـود. رسـیدگی 
بـه جرائـم محلی و مجـازات متخلف، تكلیف یك 
دولت حاكم مسـئول در برابر اتباع كشـور اسـت و 
از تكلیـف نمـی تـوان گذشـت و آن را واگـذار كرد. 
اعالمیـه چهاردهـم شـهریور 1307 بـه ایـن سـبب 
صـادر شـده بـود کـه یـک سـفارتخانه در تهـران 
درخواسـت نادیـده گرفتـن لغـو كاپیتاالسـیون در 
مـورد یـک تبعه آن کشـوررا داده بود. بـا وجود لغو 
كامـل كاپیتاالسـیون در سـالهای 1306 و 1307 در 
ایـران و اعالمیـه صریح و تند شـهریور 1307، این 
امـر از دهـه 13۴0 بـه صـورت محدود در مـورد پاره 
ای از اتبـاع آمریـكا در ایـران، برغـم مخالفت ها و 
اعتـراض هـای فـراوان بـار دیگر بـه اجـرا در آمده 
بـود. سـپتامبر 19۴1 وینسـتون چرچیـل نخسـت 
وزیر وقت انگلسـتان که می کوشـید پای آمریکارا 
بـه جنگ جهانی دوم بکشـاند، بـرای توجیه عمل 
اشـغال نظامی ایران تصویر گرفته شـده از عکسی 

را کـه هیتلـر امضاء کـرده، در قاب قـرارداده و برای 
روزولـت  بـرای  بـود  فرسـتاده  پهلـوی  رضاشـاه 
رئیـس جمهـور وقـت آمریکا فرسـتاده و با اشـاره 
بـه بعضـی تحـوالت نظامـی ـ سیاسـی ازجملـه 
نوسـازی ]تقریبـا محرمانه[ نیـروی دریایـی ایران 
بـا کمک موسـولینی و ... و نیز اعـزام اقتصاددانان 
بنـام آلمانی بـه ایران جهت دادن انـدرز ... توضیح 
داده بـود کـه میـان هیتلـر و رضاشـاه قرارهـای 
محرمانـه وجـود دارد و هیتلـر وعـده بازگردانـدن 
داده  روسـیه  تصـرف  از  پـس  را  ایـران  قفقـاز 
اسـت. هیتلـر ایـن عکس خـودرا ]عکس بـاال[ که 
مربـوط بـه نیمـه دهـه 1930 بـود بـا پـی نوشـتی 
دوسـتانه امضـاء کـرده و برای رضاشـاه فرسـتاده 
بـود. چرچیـل همچنیـن روزولـت را از احسـاس 
عاطفـی دیریـن ایرانیـان نسـبت بـه آلمانـی هـا 
بـه عنـوان همنـژاد آگاه سـاخته و حمایـت آحـاد 
ایرانـی از مسـاعی آلمـان در جریـان جنگ جهانی 
اول را توصیـف کـرده بـود کـه ایـن حمایـت اتباع 
)توده هـا( برغـم اعالم بیطرفی دولـت وقت تهران 

صـورت گرفتـه بود.

ادامه یادداشت از صفحه یک 
امـا هنـوز هـم  بـا وجـود چنیـن تـالش هایـی 
موفقیـت چندانـی در بین المللی شـدن دانشـگاه 
دانشـجویان  و  شـود  نمـی  دیـده  اسـتان  هـای 
غیرایرانـی پس از مدتی تحصیل در این دانشـگاه 
هـا انصـراف مـی دهنـد و یا بـه دانشـگاه دیگری 
مـی رونـد یـا به کشورشـان بازمـی گردند. درسـت 
اسـت کـه تحـرک دانشـجویی و تبـادل دانشـجو 
و اعضـای هیئـت علمـی بـا دانشـگاه های سـایر 
المللـی شـدن  از اجـزاء اساسـی بیـن  کشـورها 
دانشـگاه هـا اسـت ولـی انجـام این امـر منوط به 
فراهـم کـردن زیرسـاخت هایـی سـت کـه بـدون 
نـه تنهـا دانشـگاه هـای اسـتان  وجـود آن هـا، 
تقویـت نمـی شـوند بلکـه ضربه بـدی بـر اعتبار و 

آبـروی آن هـا زده خواهـد شـد. 
یـاری دادن بـه دانشـجویان غیرایرانـی از لحـاظ 
در  هـا  آن  مشـارکت  و  رفاهـی  امـور  و  مسـکن 
فعالیـت هـای فرهنگـی و اجتماعـی مـی توانـد 
نمایـان  المللـی  بیـن  بعـد  را در  دانشـگاه  تـوان 
کنـد. دانشـگاه هـای اسـتان در ایـن زمینـه هنوز 

هـم ضعیـف هسـتند. بـه گونـه ای کـه امکانـات 
خوابگاهـی بـه شـدت فرسـوده و ضعیـف اسـت 
بـرای  رسـمی  انجمـن  یـا  یـک کانـون  و حتـی 
هـا  دانشـگاه  ایـن  در  غیرایرانـی  دانشـجویان 
بهانـه  بـه  دانشـگاهی  و مسـئوالن  نـدارد  وجـود 
دادن  از  ای  سـلیقه  صـورت  بـه  و  مختلـف  ای 
 مجـوز بـرای تاسـیس انجمـن سـر بـاز مـی زنند. 
بـرای بیـن المللی شـدن دانشـگاه، نـه تنها هیئت 
رئیسـه دانشـگاه بلکـه اعضـای هیئـت علمـی و 
کارمنـدان هـم باید نسـبت بـه این امر دلبسـتگی 
داشـته باشـند و توانایی هـای خود را بـرای روبرو 
شـدن بـا فعالیت های بیـن المللی تقویـت کنند.
در حالـی کـه حتـی بخـش بیـن الملـل دانشـگاه 
هـا هـم آشـنایی درسـتی بـا واژه بیـن المللـی 
ندارنـد. کارمندانـی کـه  عالـی  آمـوزش  شـدن  
بایـد  بـا دانشـجویان غیرایرانـی سـروکار دارنـد، 
حداقـل بـه زبـان انگلیسـی مسـلط باشـند امـا 
حتی کارشناسـان دفتر کنسـولی دانشـجویان غیر 
ایرانـی اسـتان کرمان هم به زبان انگلیسـی آشـنا 

نیسـتند. 

تنظیـم سیاسـت هـا کـه بوسـیله هیئـت رئیسـه 
دانشـگاه هـا صـورت می گیـرد، برای بیـن المللی 
بـه  بایـد  بلکـه  نیسـت  دانشـگاه کافـی  شـدن 

عملیاتـی کـردن آن هـم توجـه کـرد.
درک مدیـران، اعضـای هیئـت علمـی، کارکنـان و 
حتی دانشـجویان نسـبت به ضـرورت بین المللی 
شـدن دانشـگاه و همگامـی آن ها در ایـن فرایند، 

الزمه موفقیت دانشـگاه اسـت. 
بـه صـورت کلـی عوامـل زیـر را مـی تـوان موانـع 
موجـود بر سـر راه موفقیـت در بین المللی شـدن 
دانشـگاه های اسـتان برشمرد: سیسـتم آموزشی 
متمرکـز و قدیمی، بوروکراسـی و زیرسـاخت های 
انعطـاف ناپذیـر دانشـگاهی، منابع مالـی ناکافی، 
توانایـی  قدیمـی،  هـای  زیرسـاخت  و  امکانـات 
ناکافـی در زبـان هـای بیـن المللـی و مدیریـت 

 . ضعیف
نویسـنده امیـدوار اسـت تا بـا حل مشـکالت ذکر 
شـده مراکز آموزش عالی اسـتان همسـو با سـایر 
بخـش هـا، در داشـتن شـهری آبـاد و مملـو از 
نشـاط و مهربانـی و میهمـان نوازی حرکـت کنند.
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